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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto de um interesse que começou a surgir a partir das aulas de 

“Relações de gênero, redes sociais e família” e foi aprofundado quando tive a oportunidade de 

estagiar no Centro de Referência e Atendimento à Mulher em situação de violência (CRAM), 

Polo Regional de Cabo Frio. Como veremos no decorrer do trabalho, o CRAM faz parte da 

Rede de Atendimento à Mulher e oferece assistência psicológica, social e jurídica às mulheres 

que passam ou que tenham passado por algum tipo de violência. 

Ter estudado a referida disciplina que discutia as relações de gênero facilitou muito a 

inserção no campo de estágio, mas, durante esse processo, outra questão chamou nossa 

atenção (juntamente com a equipe): o grande número de mulheres atendidas que se 

declaravam evangélicas. Com isso, envolvemo-nos uma pesquisa por referenciais 

bibliográficos, buscando uma leitura mais crítica acerca das articulações entre divisão sexual 

do trabalho, relações de gênero, violência contra a mulher e a religião, nos proporcionando 

maior apreensão sobre a questão. 

Decidimos, a partir do processo de pesquisa, dividi-la em três momentos vinculados 

entre si, conforme a distribuição dos capítulos. No primeiro capítulo, procuramos entender 

como se instaura a subalternização da mulher nas relações sociais de produção capitalista, 

como são fomentadas desigualdades estruturais nas relações de gênero. Percebemos que essa 

desigualdade não se originou com o modo de produção capitalista, mas foi incorporada e se 

reconfigurou na divisão sexual do trabalho, legitimando “papéis” e espaços específicos para 

homens e mulheres. 

Obviamente, essa relação desigual não se deu de forma passiva, pois, ao longo da 

história, vemos as marcas deixadas por mulheres que se opunham a esse processo histórico. 

Assim, ainda neste capítulo, procuramos apresentar algumas das conquistas dos movimentos 

feministas no âmbito internacional e seus reflexos no Brasil, demonstrando exatamente o fato 

de que as mulheres não foram passivas e contribuíram significativamente para algumas 

importantes mudanças, como o direito a votar e ser votada, o aumento no número de mulheres 

inseridas no mercado de trabalho e inúmeros estudos e reflexões acerca de sua condição de 

subalternidade nas relações sociais. Com relação a este último, vemos a apropriação dos 

conceitos de “relações de gênero” e “patriarcado”, em que o primeiro é atribuído à construção 

histórica e social de esteriótipos que diferenciam o “ser homem” e o “ser mulher”, rompendo 

com o biologicismo que naturalizava, a partir dos sexos, as funções que cada um deles deveria 
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desempenhar; e o segundo constitui-se como caso específico nas relações de gênero, em que 

as mulheres são subjugadas ao poder do “macho” (SAFFIOTI, 2004). 

Entramos no segundo capítulo, dando ênfase à década de 80 em diante, quando o 

movimento feminista brasileiro forneceu grande atenção à violência contra a mulher e quando 

alguns casos de homicídio envolvendo violência doméstica ganharam o noticiário, levando 

para o debate as dores presentes no ambiente familiar e doméstico. Dessa forma, buscamos 

identificar possíveis motivações que levam a uma relação de gênero violenta e como essa 

violência é percebida pelas partes envolvidas, especialmente pela mulher violentada. 

Apresentamos uma breve exposição quanto ao contexto atual das políticas públicas voltadas 

ao enfrentamento da violência contra a mulher e a “Lei Maria da Penha” que, dentre outras 

questões, define os tipos de violência perpetrada contra a mulher e as punições prescritas ao 

agressor. 

E, finalmente, no terceiro capítulo tentamos apreender vinculações existentes entre 

divisão sexual do trabalho, gênero, violência contra a mulher e religião. Partimos das 

pesquisas de Maria das Dores Campos Machado (1996) com mulheres religiosas; Valéria 

Cristina Vilhena (2009) com mulheres evangélicas em situação de violência, acompanhadas 

por uma equipe multiprofissional da Casa Sofia - Núcleo de Defesa e Convivência da Mulher, 

localizada na Zona Sul de São Paulo; Elizabete Bicalho (2001/2002) com mulheres 

evangélicas na Delegacia de Polícia de Defesa e Proteção da Mulher, em Goiânia, que 

haviam realizado a denúncia contra seus companheiros; dos dados divulgados pela Casa de 

Isabel, uma organização filantrópica, localizada na Zona Leste de São Paulo, e que oferece 

assistência psicológica e jurídica às mulheres em situação de violência; do Centro de 

Referência e Atendimento à Mulher, Polo Regional de Cabo Frio, Rio de Janeiro. As duas 

últimas instituições divulgaram informações demonstrando grande número de mulheres que 

se declararam evangélicas no ato da procura pelo atendimento. Sendo assim, percebemos que 

o fenômeno da violência contra a mulher protestante não era uma especificidade apenas do 

CRAM, pois outras regiões e outras pesquisadoras notaram a incidência deste fenômeno no 

referido segmento religioso. 

É oportuno, nesse momento, esclarecer a utilização do termo “evangélico”, ao longo 

do trabalho. Esse termo designa todos os cristãos pertencentes às denominações que surgiram, 

direta ou indiretamente, da Reforma Protestante, no século XVI1. A partir desse marco 

                                                 
1   O catolicismo romano, instituído em 380 d.C., já havia passado pela ruptura, no século XI, após o Cisma do 
Oriente, constituindo a “Igreja Ortodoxa”. Movimentos de insubordinações ocorreram até que iniciasse a 



 

 

9

histórico, os cristãos não-católicos passaram a ser chamados de “evangélicos” ou 

“protestantes”. 

Até o início do século XX, o protestantismo era representado pelas denominações 

“tradicionais” ou “históricas”, como é o caso da Batista, Metodista, Presbiteriana e Luterana. 

Atualmente, os evangélicos podem ser “tradicionais”, que são os seguidores dessas primeiras 

denominações protestantes, “pentecostais” ou “neopentecostais”. 

Alguns pesquisadores indicam o ano de 1906 como referencial para descrever o 

surgimento do “movimento pentecostal” no interior do segmento protestante. Esse movimento 

é caracterizado por enfatizar o fato ocorrido na festa de Pentecostes com os apóstolos, no 

século I d.C. (descrito no livro de Atos dos Apóstolos), marcado pelo batismo no Espírito 

Santo e possibilitando o desenvolvimento de dons carismáticos, como a cura, a profecia, a 

glossolalia (possibilidade de uma pessoa falar em outras línguas) entre outros. No Brasil, esse 

movimento iniciou com a implantação de duas Igrejas: a Congregação Cristã do Brasil (1910, 

em São Paulo) e a Assembleia de Deus (1911, no Pará), ambas marcadas pela rigidez nos 

costumes e oriundas de divisões das igrejas Batista e Presbiteriana. Interessante observar que, 

tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, esse movimento teve sua origem nas camadas 

populares, o que, de acordo com Machado (1996), foi rompido na segunda metade do século 

XX, ao ganhar adeptos nos segmentos médios das igrejas protestantes históricas. 

E, por fim, também em meados do século XX, surge o “neopentecostalismo” que, 

segundo Andrade (2008, p. 276), “foi recebido como a esperada alternativa dos evangélicos 

que, apesar de não se sentirem bem nas denominações históricas, achavam-se pouco à vontade 

no pentecostalismo clássico”. Este movimento é marcado não apenas pelos atributos contidos 

no pentecostalismo, mas pela grande ênfase empregada à “Teologia da Prosperidade” e ao 

“Triunfalismo”, por exemplo. As principais denominações são: Igreja Universal do Reino de 

Deus (1977), Igreja Internacional da Graça de Deus (1980), Igreja Apostólica Renascer em 

Cristo (1986), Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra (1992) e a Igreja Mundial do Poder 

de Deus (1998). 

Como veremos no decorrer deste trabalho, a população evangélica (com seus 

diferentes segmentos) tem aumentado significativamente no Brasil, exercendo impactos não 

apenas valorativos e culturais, mas também políticos e econômicos, conforme indicam as 

                                                                                                                                                         
Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, em 1517, alegando um levante contra a “corrupção”, as 
“indulgências” e os “desvios teológicos” da Igreja de Roma.  
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expansões das bancadas parlamentares evangélicas e dos nichos de mercado gospel2. Dessa 

forma, consideramos a relevância deste tema por abranger uma realidade em expansão e em 

intenso movimento, inclusive nas próprias universidades. 

O nosso interesse principal é a compreensão deste fenômeno da violência praticada 

por parceiros íntimos às mulheres e sua incidência no espaço religioso: a forma como essa 

violência é percebida pela mulher e pela comunidade religiosa; a representação do espaço 

religioso na vida da mulher em situação de violência; o momento em que elas percebem a 

necessidade de buscar auxílio de profissionais especializados ou até mesmo a denúncia das 

agressões, rompendo com o silêncio; como os líderes religiosos se posicionam frente a essa 

questão e quais têm sido as respostas deste segmento religioso para o enfrentamento da 

violência contra a mulher. 

                                                 
2 Ver notas 25 e 26. 
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CAPÍTULO I 

A SUBALTERNIZAÇÃO DA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE 

PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 

No decorrer da modernidade capitalista, as desigualdades entre os sexos feminino e 

masculino foram predominantemente enquadradas sob perspectivas biologicistas e 

naturalizantes. Entretanto, pesquisadoras feministas, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XX, realizaram apreensões críticas dos conceitos de “gênero” e “patriarcado” para 

analisar essas desigualdades, contribuindo para romper velhos paradigmas e ampliar o debate. 

Essas apreensões mantiveram-se articuladas às investigações sobre o processo de divisão 

sexual do trabalho. Neste capítulo, resgataremos esses caminhos teóricos por considerá-los 

indispensáveis aos nossos propósitos de pesquisa sobre a violência contra a mulher. 

 

1  Considerações sobre a divisão sexual do trabalho na sociedade capitalista e as 

apropriações dos conceitos de “gênero” e “patriarcado” 

 

A “divisão sexual do trabalho” representa a relação de poder entre homens e mulheres, 

onde estas últimas são marginalizadas no modo de produção capitalista. Kergoat (2003, p. 

55), afirma que a divisão social do trabalho segue a lógica de dois princípios organizadores: o 

de “separação” (existem “trabalhos de homens” e “trabalhos de mulheres”) e “hierarquia” (um 

trabalho de homem “vale” mais do que um trabalho de mulher). As relações sociais de 

produção capitalista estruturaram-se mediante a vinculação direta dos homens na “esfera 

produtiva” e das mulheres na “esfera reprodutiva”. As mulheres foram alojadas no espaço 

privado do lar e incumbidas das “tarefas da casa” e da “administração dos afetos”, 

colaborando, dessa forma, para a reprodução da força de trabalho, através de atividades como 

cuidar dos filhos, conservar os alimentos, limpar os cômodos etc. Entretanto, por exigências 

de ampliação do capital, aceleradas com a revolução industrial, as mulheres (oriundas das 

camadas proletarizadas) foram absorvidas no espaço privado da produção de mercadorias, 

mas, em geral, de maneira mais precarizada que os homens. É importante destacar que as 

esposas dos grandes burgueses, neste contexto, mantiveram-se afastadas do sistema produtivo. 

Do trabalho das mulheres de camadas inferiores, entretanto, a sociedade capitalista não abriu 
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mão, transformando-as em mão-de-obra barata e extraindo delas a mais-valia através da 

intensificação do trabalho com o menor salário possível3. Ao longo da expansão do 

capitalismo, foram desencadeadas lutas diversificadas visando as melhorias das condições de 

trabalho e a penetração feminina na esfera pública4.  

 Com efeito, o capitalismo desenvolveu-se sobre bases consolidadas antes do seu 

surgimento que favoreceram a opressão sobre as mulheres na divisão sexual do trabalho. Este 

fato contribuiu para que as mulheres se tornassem responsáveis por atividades desprestigiadas 

para o capital, de forma que este pudesse apropriar-se da força-de-trabalho feminina com 

baixo preço e de forma ainda mais precária, sempre que dela necessitasse para ampliação da 

mais-valia. Soma-se a estes fatos, o fenômeno da dupla jornada de trabalho a que esta é 

submetida, pois, além de sua inserção no mercado de trabalho, a mulher manteve-se vinculada 

às tarefas domésticas: casa, filhos, marido, alimentação, roupas etc.  

Nas sociedades pré-capitalistas, as mulheres tinham uma participação mais ativa na 

produção de bens e serviços, trabalhando nos campos, nas manufaturas, nas minas, nas lojas, 

nos mercados, nas oficinas, tecendo e fiando, fermentando a cerveja, realizando tarefas 

domésticas etc. “Enquanto a família existiu como uma unidade de produção, as mulheres e as 

crianças desempenharam um papel econômico fundamental” (SAFFIOTI, 1979, p.32)5. 

 No entanto, apesar de sua importante participação na economia familiar, as mulheres 

tradicionalmente eram consideradas inferiores e incapazes, sendo subjugadas a um homem. A 

felicidade da mulher estava assimilada à consumação do casamento, pois a partir deste fato é 

que se “consolidava sua posição social e se garantia sua estabilidade ou prosperidade 

econômica” (SAFFIOTI, 1979, p.34). 

 O surgimento do capitalismo se deu em “condições extremante adversas à mulher”, 

conforme ressalta Saffioti (1979, p. 34). Ainda na era pré-capitalista consolidaram-se as bases 

para a opressão da classe que passaria a vender sua força de trabalho como mercadoria e, 

particularmente, as relações desiguais entre homens e mulheres, dentro de uma mesma 
                                                 
3 Com a Revolução Industrial, ocorreu uma aplicação mais intensa do maquinário ao sistema produtivo. Nesse 
processo, foram absorvidas as forças de trabalho de crianças e mulheres.  
4 Posteriormente, debateremos melhor essa questão. 
5 Na Inglaterra, no período pré-capitalista, as mulheres envolviam-se, diretamente, com a fiação têxtil e com a 
comercialização dos produtos fabricados. Concomitantemente, na França, elas também gozavam de “todas as 
capacidades necessárias ao exercício das atividades comerciais” (SAFFIOTI, 1979, p.33). Destaca-se que elas 
eram inseridas no mundo dos negócios ao casarem-se, independente de quem fossem seus maridos. Tornavam-se 
então responsáveis por seus próprios atos juridicamente. Ao casarem-se com mercadores, as mulheres gozavam 
de todos os direitos e privilégios conferidos aos maridos. Em caso de falecimento do cônjuge, tornavam-se 
herdeiras dos negócios, dirigindo-os conforme seu entendimento. 
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realidade de opressão. Embora participantes da economia familiar, seu trabalho era 

considerado inferior com relação ao trabalho masculino. 

 Nos primórdios das relações capitalistas de produção, as mulheres começaram a passar 

por algumas dificuldades para exercerem o trabalho, pois as corporações de ofícios existentes 

barravam suas entradas com a justificativa de que o trabalho era pesado demais para sua frágil 

estrutura. Ou, quando as aceitavam, submetiam-nas a posições subalternas e menos 

compensadoras, com baixos salários e condições precárias de trabalho6. 

Estava, assim, lançada a base para a desigualdade entre homens e mulheres na 

instauração do novo modo de produção: 

 

no processo de individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, a 
mulher contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no nível 
superestrutural era tradicional uma subvalorização das capacidades femininas 
traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, 
da ordem social que a gerara; no plano estrutural, à medida que se desenvolviam as 
forças produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das 
funções produtivas, ou seja, perifericamente situada no sistema de produção. 
(SAFFIOTI, 1979, p. 35). 

 

 Esse alicerce ideológico e econômico serviu aos interesses do capital que, em nome da 

tradição, justificou a subalternidade das mulheres na esfera de produção de bens e serviços, 

através da legitimação de discursos que se apropriavam de uma “ordem natural” para 

justificar a “ordem social”. A gestação, por exemplo, representa baixa produção nos meses 

que antecedem o parto e nos primeiros meses subsequentes de amamentação, o que significa 

vulnerabilidade nos lucros para o capital, devido à descontinuidade do exercício profissional. 

Desta forma, o fato natural da gestação torna-se justificativa para a subalternização da 

participação feminina nas empresas. Como consequência da formação, da educação feminina 

e da legitimação de suas “limitações”, também se justifica a marginalização da mulher na 

economia de produção, através da “comprovação” de que as mulheres faltam mais aos 

trabalhos do que os homens. Os motivos das faltas podem ser por doenças pessoais, como 

também por dispensar cuidados ao marido ou aos filhos doentes. Saffioti (1979) ainda aponta 

a insatisfação da mulher com sua função e posição na empresa como outro fator importante a 

ser considerado para compreendermos a suposta problemática das faltas. Pois sua valorização 

profissional, através de boa remuneração e delegação de responsabilidades, poderia diminuir 

                                                 
6 “As corporações de ofícios, mais do que a economia agrária da época medieval, conduzem o processo de 
marginalização da mulher do sistema produtivo a uma etapa mais avançada” (SAFFIOTI, 1979, p. 35). 
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muito o número de faltas das mulheres. 

 Fato é que os motivos expostos acima e outros mais tornaram-se argumentos para 

legitimar a subalternização das mulheres na esfera de produção de bens e serviços. Os 

empresários são coerentes com a ideologia do sistema ao afirmarem que é menos rentável, por 

exemplo, investir na carreira profissional de uma mulher do que de um homem. Entretanto, há 

de se refletir que a maternidade e a reprodução não são interesses exclusivos das mulheres. 

Pelo contrário, também o é do homem e de toda a sociedade capitalista para garantir sua 

própria existência. Destarte, a sociedade deve criar mecanismos de auxílio às mulheres e 

diminuição dos danos causados às profissionais. 

Nas últimas décadas, a participação do trabalho feminino no mundo produtivo tem 

aumentado consideravelmente com a globalização da economia7. No entanto, a divisão sexual 

do trabalho se expressa atualmente, como destaca Antunes (1999, p. 108), na divisão entre 

“trabalho intensivo” e “capital intensivo”, isto é, áreas reservadas ao trabalho feminino sob 

níveis ainda mais intensos de exploração de trabalho e áreas destinadas ao trabalho masculino, 

dotadas de maior desenvolvimento tecnológico. Como resultado, destaca-se a expansão do 

trabalho precarizado, informal, com desigualdade salarial em relação aos homens e jornadas 

mais extensas de trabalho.  

Com efeito, sobre o conceito de “gênero” é importante ressaltar, inicialmente, que 

apareceu em inúmeros estudos feministas para caracterizar a construção social em torno do 

“feminino” e do “masculino” 8. No entanto, esse conceito não é atribuído da mesma forma por 

pesquisadores (as) em suas análises sobre a realidade social. São dadas diferentes ênfases, 

embora mantenham a mesma lógica da construção social. 

Alguns (as) autores (as) apropriam-se de “gênero” enquanto categoria analítica, como 

defendida por Joan Scott. Esta autora, que tornou-se referência para diversos estudos 

feministas e que muito contribuiu para o rompimento com o determinismo biológico, destaca 

dois níveis para a categoria: 

                                                 
7 Hirata (2003) destaca que no ano 2000, importantes revistas internacionais que discutem as desigualdades entre 
gêneros (Feminist Economics e World Development), analisaram grandes números de pesquisas que 
demonstram evolução na participação feminina no mercado de trabalho. “Atualmente, é possível dizer que a 
globalização foi benéfica para o emprego feminino, que se desenvolveu consideravelmente na última década. No 
entanto, (…) a natureza instável e precária desses novos empregos femininos têm consequências negativas sobre 
as condições de trabalho, a saúde, os salários e o modo de vida” (HIRATA, 2003, p. 23). 
8 O primeiro estudioso a mencionar este termo conceitual foi Robert Stoller, em 1968. Mas, somente a partir de 
1975, através do artigo da escritora Gayle Rubin que os estudos de gênero ganharam ênfase. (SAFFIOTI, 2004, 
p. 107). 
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1 – O gênero como elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas 
diferenças perceptíveis entre os sexos; 2 – O gênero como forma básica de 
representar relações de poder em que as representações dominantes são apresentadas 
como naturais e inquestionáveis (ROCHA, 2010, p.18). 

 

Embora não anulemos a importância da apropriação de gênero enquanto categoria 

analítica, compreendemos como Saffioti (2004: p.45, 108) e Araújo (2000 apud ROCHA, 

2010, p. 18), que essa não é uma definição capaz de abranger as complexidades que envolvem 

a construção social do “masculino” e do “feminino”, pois dá maior ênfase aos aspectos 

substantivos do gênero, valorizando excessivamente o discurso sem apontar o sujeito e as 

relações materiais subjacentes. 

Ainda que muitos estudiosos insistam em dicotomizar “sexo” e “gênero”, devido à 

resistência criada ao essencialismo biológico - o que é justificável -, precisamos nos atentar 

para o perigo de cairmos no que Saffioti (2004, p. 110) chamou de “essencialismo social”. 

Para isso, torna-se imprescindível assumirmos “sexo” e “gênero” enquanto uma totalidade em 

movimento, ou melhor, compreendermos que “sexo” e “gênero”, apesar de não se fundirem, 

se articulam numa totalidade, negando-se, assim, a dicotomia, pois “não existe uma 

sexualidade biológica independente do contexto social em que é exercida” (SAFFIOTI, 2004, 

p. 108). 

Desta forma, evocamos outro conceito defendido por Saffioti (2004, p. 119) para 

estudar as relações de gênero: o “patriarcado” como um caso específico das relações de 

gênero e que se constitui numa relação hierarquizada entre seres socialmente desiguais, 

expandindo-se por todo o corpo social – modo de produção, política, cultura, Estado, etc. 

 

O valor central da cultura gerada pela dominação-exploração patriarcal é o controle, 
valor que perpassa todas as áreas da convivência social. Ainda que a maioria das 
definições de gênero implique hierarquia entre as categorias de sexo, não visibiliza 
os perpetradores do controle/violência (SAFFIOTI, 2004, p.119). 

 

 O patriarcado está presente na sociedade moderna, de forma a legitimar a 

subordinação da categoria social mulheres em todas as esferas, a começar pela esfera 

produtiva. Assim, às mulheres são delegados os trabalhos de menor valor social, resultando na 

precarização dos empregos e nos baixos salários, pois, conforme a combinação dos diversos 

fatores históricos e sociais, o capitalismo estabelece a necessidade de determinados tipos de 
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trabalhos femininos – assalariados ou não. 

 Mas, a expressão do patriarcado não se manifesta apenas na marginalização 

ocupacional, na discriminação salarial das trabalhadoras e na segregação política no âmbito 

do espaço público. O patriarcado também se revela no exercício do poder e do controle sobre 

a sexualidade e a capacidade reprodutiva da mulher, na medida em que a influencia 

diretamente a ter grande número de filhos ou número reduzido, de acordo com o que convém 

ao homem e ao próprio sistema para a sua reprodução. Desta forma, mais que categoria social 

subalternizada, neste regime, as mulheres também consistem “em objetos de satisfação sexual 

dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 132). 

Na sociedade atual, o poder é articulado e legitimado nas relações entre homens e 

mulheres, mas, em todo momento, é atravessado por fatores determinantes do modo de 

produção e acumulação capitalista. Desta forma, as mudanças nas relações sociais de 

produção e nas representações de poder são correlacionadas, mas “a direção das mudanças 

não segue sempre um sentido único” (OLIVEIRA, 1999, p. 69), percorrendo tramas 

complexas. 

Impressiona como no esquema de gênero patriarcal ninguém fica de fora, nem mesmo 

homossexuais masculinos e femininos, travestis e transgêneros. Pois essa organização social 

de gênero invade toda a complexidade das relações sociais na sociedade capitalista. Como 

exemplo, Saffioti (2004, p. 107) destaca as religiões que estão “inteiramente perpassadas pela 

estrutura de poder patriarcal”. Atenta a essa problemática, a autora ressalta que 

 

não basta ampliar o campo de atuação das mulheres. Em outras palavras, não 
basta que uma parte das mulheres ocupe posições econômicas, políticas, 
religiosas, etc., tradicionalmente reservadas aos homens. Como já se afirmou, 
qualquer que seja a profundidade da dominação-exploração da categoria 
mulheres pela dos homens, a natureza do patriarcado continua a mesma. A 
contradição não encontra solução neste regime. Ela admite a superação, o que 
exige transformações radicais no sentido da preservação das diferenças e da 
eliminação das desigualdades, pelas quais é responsável a sociedade. Já em uma 
ordem não-patriarcal de gênero a contradição não está presente. Conflitos podem 
existir e para este tipo de fenômeno há solução nas relações sociais de gênero 
isentas de hierarquias, sem mudanças cruciais nas relações sociais mais amplas 
(SAFFIOTI, 2004, p. 107). 

 

 Ademais, as famílias proletarizadas foram, paulatinamente, influenciadas por valores 

da classe dominante, que se tornaram modelos coerentes com o desenvolvimento do sistema. 
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Assim, de acordo com as (limitadas) possibilidades da classe trabalhadora, as mulheres 

voltaram para o espaço doméstico, cumprindo a função exclusiva de dona-de-casa e 

assumindo uma posição de inferioridade e de incapacidade para competir por um trabalho 

remunerado com um homem. Pois o 

 

medo inconsciente do fracasso reduz suas aspirações e diminui seu ímpeto de 
realizar. Por isso, a mulher busca integrar-se na estrutura de classes através das vias 
de menor resistência, em campos julgados próprios às características de seu sexo, 
em ocupações que, por serem pouco promissoras, mal remuneradas e conferirem 
pequeno grau de prestígio, são julgadas inadequadas ao homem (SAFFIOTI, 1979, 
p. 57). 

 

 Resgatarmos a busca pelo protagonismo das mulheres na sociedade capitalista é 

fundamental para compreendermos não apenas as rupturas, mas as continuidades em nosso 

processo histórico de opressão. 

 

2    Apontamentos sobre o protagonismo das mulheres na luta contra distintas formas de 

opressão social 

  

 A história do protagonismo das mulheres nos movimentos sociais, segundo Matos 

(2008), está intimamente relacionada ao surgimento do proletariado, com o desenvolvimento 

da industrialização e com o crescimento do capitalismo, modificando as relações de trabalho e 

de produção. Período este marcado pela ascensão e hegemonia burguesa, contrapondo-se à 

exploração da classe que passa a vender sua força de trabalho – o proletariado. 

Uma das características fundamentais do modo de produção capitalista é exatamente a 

apropriação privada dos meios de produção por uma determinada classe – a burguesa, e a 

extração da mais-valia da classe que vive do trabalho – historicamente diversificada, 

compondo a maior parcela da população. 

Os movimentos sociais são produtos das contradições históricas de classe, de gênero, 

etnia etc. Com a expansão do capitalismo e, consequentemente, a legitimação da extração de 

mais valia dos trabalhadores e a rigorosa divisão sexual do trabalho, as condições de trabalho 

e de vida dos operários tornaram-se cada vez mais precárias e vulneráveis. Inseridas na 

condição de classe trabalhadora, as mulheres reivindicavam, junto aos homens, melhores 

condições de trabalho, já que todos estavam submetidos ao mesmo regime de exploração. 

Ainda no século XIX, surgiram os primeiros movimentos de mulheres e os movimentos 
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feministas, diversificados entre si. Por exemplo, alguns movimentos assumiram perspectivas 

abertamente socialistas e outros não. A propósito, as articulações entre o “feminismo” e o 

“socialismo” foram perpassadas por tensões. O fato de mulheres feministas terem aderido, a 

princípio, a um partido socialista não significou, necessariamente, que o movimento socialista 

liderado por homens tenha se tornado adepto aos interesses e lutas das feministas. Saffioti 

(1979, p.126) lembra que, em 1869, mesmo após Marx ter declarado que a posição da mulher 

na sociedade seria a forma precisa de se medir o progresso social, o Partido Social Democrata 

recusou-se a “assumir, oficialmente, uma posição feminista”. Apenas em 1891 é que o Partido 

assumiu oficialmente sua posição a favor da igualdade dos sexos. Além do mais, as tensões se 

manifestaram entre as próprias mulheres, na medida em que mulheres proletárias e de setores 

médios seguiam caminhos distintos.  

Conforme já registrado, os valores predominantes nas famílias burguesas refletiram e 

influenciaram diretamente as famílias operárias, legitimando no imaginário social os 

diferentes papéis atribuídos aos homens e às mulheres, de maneira a reforçar, cada vez mais, a 

divisão sexual do trabalho e as desigualdades no interior da classe operária. Tais 

desigualdades revelavam a condição social das mulheres no trabalho extra-lar, pois, não 

apenas foram absorvidas pelo processo produtivo, como permaneceram com suas atribuições 

domésticas no interior da família, contribuindo, assim, para a reprodução da força de trabalho, 

através das “tarefas do lar”, incluindo a “gestão dos afetos”. Desta forma, as condições das 

mulheres no mercado de trabalho estão “intimamente associadas a sua situação de classe 

(condições socioeconômicas de pai e do marido) e a sua posição no contexto familiar (se de 

filha, de esposa e/ou mãe)” (LEITE, 1984 apud MATOS, 2008, p. 66). 

Matos (2008) destaca o envolvimento de amplas massas de mulheres na Comuna de 

Paris que, apesar de durar alguns dias, pôde exprimir e exercitar a necessidade de se legitimar 

a igualdade no tratamento entre os sexos. O episódio da comuna foi decisivo para a formação 

de movimentos feministas socialistas, cujas plataformas apontavam para “autonomia e auto-

organização”, concebendo que o “inimigo comum” a ser “combatido e aniquilado era o 

capitalismo” (MATOS, 2008, p. 68). 

Assim, apesar das novas formas de opressão que a sociedade de classes imprimiria às 

mulheres, é preciso destacar que não foram todas que aceitaram essa condição sem 

questionamentos e resistências. Por isso, salientaremos aqui, brevemente, importantes 

momentos históricos e algumas das mulheres que participaram de revoluções e contribuíram 

para o rompimento de alguns paradigmas impostos pela sociedade patriarcal. 
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Na França, em 1789, destaca-se Olympe de Gourges, que propôs no mesmo ano em 

que a Assembleia Constituinte francesa declarou a “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”, a “Declaração dos Direitos da Mulher”, conferindo às reivindicações feministas um 

“caráter eminentemente político” (SAFFIOTI, 1979, p.107). Olympe de Gourges foi 

condenada à morte, pois, como afirma Saffioti (ibidem), “a palavra de ordem da revolução 

não era apenas burguesa; era burguesa e masculina”. 

Após quase 30 anos de silêncio, no século XIX, o feminismo ressurgiu aliado ao 

“socialismo utópico” e, em 1832, o jornal La Femme Libre, marcado pelas ideias de Saint-

Simon, incitou às mulheres para que aproveitassem o momento de reivindicações da classe 

operária para também lutarem pelos seus direitos. No mesmo período, Flora Tristan, também 

inspirada pelo “socialismo utópico”, mas já se aproximando do “socialismo marxista”, 

relacionou a libertação da mulher à causa da classe trabalhadora, expressando, dessa maneira, 

o que Saffioti (1979, p. 108) chama de “refinamento da consciência proletária”. 

 Em 1848, após a instituição do “sufrágio universal” e a declarada exclusão das 

mulheres desses direitos, o movimento feminista se viu diante de mais uma forma de opressão 

sobre as mulheres. Mas, nem todo o feminismo francês se concentrou completamente nesta 

questão. No início do século XX, as feministas fundaram a “União Francesa pelo Sufrágio das 

Mulheres” e conseguiram, logo depois, a aprovação do projeto de sufrágio na Câmara, mas 

apenas em 1944 é que foi garantido às mulheres o direito ao voto e a se elegerem. 

  Na Inglaterra, de acordo com Saffioti (1979), a primeira manifestação de protesto 

pelas condições de vida das mulheres ocorreu em 1792, através da escritora Mary 

Wollstonecraft, com seu livro “Vindication of the Rights of Women”. Seu conteúdo, 

considerado revolucionário para a época, era direcionado para a reivindicação de 

possibilidades iguais para as mulheres frequentarem as mesmas escolas que os homens, a fim 

de receberem a mesma educação, podendo alcançar a “independência”. 

O movimento feminista na Inglaterra, no entanto, levou pelo menos um século após 

essa primeira manifestação para ganhar forças. Os valores da sociedade vitoriana legitimavam 

a supremacia masculina e a inferioridade das mulheres de tal forma que as mulheres que se 

opunham à subalternidade, em alguns casos, protestavam utilizando-se da violência. Saffioti 

(1979, p. 116) menciona inclusive, que “a agressividade do movimento feminista inglês 

cortava muitas de suas possibilidades de difusão” e que o fato de se tornarem um “feminismo 

autônomo” com uma visão acrítica da sociedade burguesa, lutando apenas pela transformação 

da “condição da mulher”, conservando-se as estruturas da sociedade capitalista, contribuía 
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para o isolamento e agressividade. 

No século XX, a família Pankhurst, em Londres, criou a associação Woman Social and 

Political Union, a qual as feministas aderiram para se lançarem à militância política numa 

aliança com o partido dos trabalhadores, na luta sufragista. Em 1907, a associação organizou a 

primeira marcha de protesto contra o parlamento, seguida de vários comícios e passeatas. As 

mulheres envolvidas eram presas, faziam greves de fome e depois voltavam às ruas com as 

manifestações, a fim de conquistarem a opinião pública. 

Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), mulheres assumiram os cargos deixados 

pelos homens que foram à guerra, provocando certo esfriamento no movimento feminista 

inglês. No entanto, conforme as palavras de Saffioti (1979, p. 118): 

 

A situação de guerra estendeu, pois, a todas as mulheres em idade de trabalhar a 
possibilidade de se tornarem iguais aos homens no sistema de produção de bens e 
serviços. Mais, talvez, do que o movimento sufragista, este foi um elemento decisivo 
para diminuir as diferenças políticas entre os sexos. 

 

Após a Guerra, logo o direito ao voto foi garantido às mulheres, com restrições, pois 

apenas uma pequena parcela das mulheres foi contemplada: deveriam ter idade superior aos 

30 anos e serem proprietárias ou esposas de proprietários. Apenas em 1928, após muitas lutas, 

tais restrições foram anuladas, passando a vigorar a idade mínima de 21 anos, assim como os 

homens. 

Nos Estados Unidos da América, no ano de 1837, em Nova Iorque, as americanas se 

reuniram para um debate contra o sistema escravagista, pois compreendiam a necessidade de 

se haver uma reforma na sociedade americana à luz das ideias abolicionistas ao se 

perceberem, enquanto mulheres, “numa condição relativamente próxima à do negro” 

(SAFFIOTI, 1979, p. 119). 

No ano de 1848, em Seneca Falls, foi realizada a Proclamação dos direitos da mulher, 

inspirada pelas ideias abolicionistas, marcada pela denúncia à submissão das mulheres a 

determinadas leis, além de reivindicar mais oportunidades com relação à educação, para que 

pudesse fazer parte da vida pública. Se por um lado a “Proclamação dos Direitos da Mulher” 

conquistou adeptas (os) incondicionais, de outro lado, foram criados estereótipos das 

mulheres que aderiram ao movimento feminista; dando-se margem para a ideia de que as 

mulheres que apoiavam o movimento eram subversivas às Escrituras Sagradas, exigindo-se a 
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liberdade sexual9. 

Em 1869, o Estado de Wyoming foi um dos primeiros a conceder o direito de voto às 

mulheres e, até 1903, nove Estados haviam concedido o sufrágio feminino. Com influência do 

modelo do movimento inglês, em 1913, algumas feministas organizaram passeatas, comícios, 

conferências. E, com o apoio das mulheres residentes dos estados já contemplados pelo 

sufrágio, reivindicaram a extensão desse direito a toda a nação. Em Chicago, neste ano, surge 

o Partido das Mulheres como apoio ao movimento. Assim como as inglesas, elas foram às 

ruas, lutaram, foram presas, fizeram greve de fome e novamente foram soltas e retornaram às 

ruas para reivindicarem. E, em junho de 1919, o Congresso Republicano aprovou a emenda 

que concedia às mulheres americanas o direito ao voto. 

Em 8 de março de 1857, na cidade de Nova York, mulheres que trabalhavam numa 

fábrica têxtil fizeram uma greve e ousaram reivindicar redução da jornada de trabalho de 14 

para 10 horas diárias e o direito à licença-maternidade. Pela força policial, 129 operárias 

morreram queimadas, trancadas dentro da fábrica. Um fato histórico que, meio século depois, 

em homenagem a essas mulheres, motivou o Congresso Internacional das Mulheres 

Socialistas a instituir o oito de março como Dia Internacional da Mulher. Fato que, 

atualmente, pouco é relacionado ao acontecimento: todo ano, vemos as publicidades 

comemorarem o 8 de março com exaltação da “satisfação feminina” enquanto mães ou 

enquanto mulheres modernas que conseguem sobreviver às duplas ou triplas jornadas (casa, 

filhos, trabalho, marido, estudos etc.), além de sua disposição em sempre estar linda e feliz 

aos olhos alheios. 

Na Alemanha, Louise Otto, em 1848, reclama o direito às mulheres de participarem da 

construção da Alemanha e, em 1865, fundou a “Associação Geral das Mulheres Alemãs”, 

estabelecendo a união entre o socialismo e o feminismo. 

Clara Zetkin, redatora do jornal “A Igualdade”, teve importante participação na 

história de reivindicação das mulheres, pois escrevia diretamente para as mulheres da classe 

trabalhadora, defendendo o direito ao voto, à sexualidade, à contracepção etc. Em 1910, na I 

Conferência Internacional de Mulheres, Clara Zetkin esteve presente, propondo e defendendo 

a instituição do dia 08 de março como homenagem às mulheres que morreram na fábrica dos 

                                                 
9 Nesse momento, a sociedade lança mão de mitos para “impedir ou retardar a emancipação de uma categoria 
social que se impõe a tarefa de libertação. Assim aconteceu com os negros, assim ocorreu e ocorre com as 
mulheres, assim é com os nativos dos países sob o colonialismo. Os mitos religiosos são, pois, vigorosamente 
revividos. (…) Cria-se, então, a imagem da feminista como um monstro que visa a destruir a família e a reduzir 
os homens à escravidão, numa completa subversão das leis divinas” (SAFFIOTI, 1979, p. 120). 
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Estados Unidos.  

Em 1883, Auguste Bebel lançou o livro “A Mulher e o Socialismo”, que dividiu 

definitivamente os movimentos feministas: o “feminismo autônomo”10, dirigido pelas 

mulheres da classe média e  o “feminismo socialista”, formado, majoritariamente, pela classe 

operária. E a participação das mulheres no mercado de trabalho foi incentivada pelos 

socialistas, uma vez percebendo que seria importante encará-lo como uma “etapa necessária” 

no processo de libertação da mulher. 

 Assim como as inglesas, as alemãs assumiram postos antes dominados por homens 

durante a Primeira Guerra Mundial e, ao final desta, conquistaram o direito ao voto. Mas, com 

a implantação do governo nazista, as mulheres sofreram grandes perdas, exemplificando, 

desta forma, a fragilidade das conquistas feministas nas sociedades de classes. 

Com avanços e retrocessos, o movimento feminista socialista internacional 

compreendeu que as bases para a libertação das mulheres não está apenas na inserção das 

mulheres na produção social, mas sim na luta contra o modo de produção capitalista e a 

sociedade de classes .  

As lutas e os acontecimentos nos países em que o modo de produção capitalista 

encontrava-se em processo mais desenvolvido tiveram grande influência nos países 

considerados ainda em desenvolvimento. Sendo assim, o feminismo no Brasil teve início após 

a visita da Drª. Bertha Lutz11 a Londres, nos primeiros anos do século XX, momento marcado 

pela violência no movimento inglês, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. 

 Em 1922, com a atuação de feministas norte-americanas junto ao movimento feminista 

brasileiro, foi criada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Embora o trabalho da 

mulher fosse o principal foco de preocupação do movimento, entendia-se que entrar na luta 

pelo sufrágio universal seria primordial para a realização de outras conquistas, pois os direitos 

políticos foram considerados fundamentais para o desenvolvimento das lutas femininas. 

 Em 1927, o Estado do Rio Grande do Norte foi o primeiro a sancionar uma lei que 

garantisse à mulher o direito ao voto. Embora não sendo reconhecido nacionalmente, voto 

                                                 
10 O que Saffioti (1979) denomina de “feminismo autônomo” representa o movimento feminino pequeno-
burguês que está aquém da superação do modo de produção capitalista e da sociedade de classes, pois seu 
interesse está na busca pela ampliação da inserção feminina no espaço público, legitimando, sem 
questionamentos, as contradições internas do capital, dando-lhe uma aparência de falsa igualdade. 
11 Esta foi considerada a primeira defensora, no espaço público, da emancipação da mulher. Mas, antes dela, 
Nísia Floresta Brasileira Augusta, também influenciada pelo feminismo europeu, partilhava das ideias 
emancipacionistas. No entanto, o que as diferenciou foi o fato da primeira ter organizado um movimento para 
lutar pela emancipação feminina, enquanto a segunda dedicou-se a traduzir e elaborar textos com esses ideais. 
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feminino e candidatura da mulher passaram a ser reconhecidos no plano estadual12. O que não 

foi o suficiente para garantir à mulher o exercício dos direitos políticos no País. Apenas em 

1934, após intensas manifestações do movimento feminista, é que a Constituição sofreu a 

devida alteração, concedendo às mulheres o direito ao voto. Iniciava-se, assim, a organização 

em favor de uma legislação específica sobre o trabalho feminino. 

 Saffioti (1979, p. 264) observa o fato de que as diversas manifestações que se 

seguiram com relação ao trabalho feminino demonstraram uma “incompreensão dos 

princípios e mecanismos que regem o funcionamento das sociedades de classes”, 

privilegiando-se a burguesia empresarial com medidas que, por exemplo, a isentavam de 

grande parcela do ônus gerado pela licença-maternidade, reduzindo, inclusive, o salário da 

funcionária.  Esse movimento também perdeu forças ao privilegiar as mulheres trabalhadoras 

com redução do horário de trabalho e outras medidas que claramente legitimavam ao 

capitalismo em expansão, fortes restrições com relação à (sub) contratação de mulheres, 

privilegiando-se funcionários masculinos. 

 Ainda na década de 30, outros movimentos liderados por mulheres se formaram, seja 

para lutarem contra o alto custo de vida, seja para a equiparação social dos sexos. E, na 

década de 40, foi fundada a Federação de Mulheres do Brasil, considerada de “esquerda”, 

que se movimentava pelo país organizando as mulheres politicamente e investindo em cultura. 

 Para Saffioti (1979, p. 274), a importação de ideias feministas de outros países, 

desconsiderando-se a conjuntura nacional, impediu que boa parte das mulheres se 

emancipassem através do trabalho, “processo este que foi amadurecendo à medida que, 

efetivamente, iam os elementos femininos penetrando em áreas até então reservadas 

exclusivamente aos homens”. Com isso, de algum modo, permitiu que mulheres tivessem 

acesso não apenas ao trabalho remunerado, mas à escola e à vida social. Independente da 

direção política, com todas as limitações, estes e outros movimentos feministas que não foram 

aqui citados, mas que se manifestaram no decorrer dos anos, embora não tenham tido uma 

adesão significativa da sociedade brasileira, marcaram a história da vida de inúmeras 

mulheres nessas gerações, proporcionando-lhes não apenas o direito político, mas a 

possibilidade de se relacionarem socialmente, de questionarem e lutarem por seus ideais a 

                                                 
12 Alzira Soriano foi eleita prefeita do município de Lajes e várias outras mulheres foram eleitas para os 
legislativos municipais. 



 

 

24

partir da conscientização de sua situação13. 

 Queremos aqui ressaltar que a luta do(s) movimento(s) feminista(s) não teve um fim. 

Pelo contrário, continua atuante nos dias atuais, reivindicando melhores condições de 

trabalho, elaborando artigos, textos reflexivos sobre as relações de gênero, realizando 

congressos, expandindo-se de diversos modos. Mas, para as finalidades deste trabalho, 

destacamos que a partir da década de 80, em especial, o movimento feminista brasileiro 

passou a considerar em suas discussões a questão da violência contra a mulher, reconhecendo, 

desta forma, que as desigualdades nas relações de gênero não marcavam apenas os setores da 

vida privada do mercado e da vida pública, mas o próprio ambiente doméstico em que a 

sociedade ainda insiste em afirmar como sendo o local da mulher por excelência. A 

movimentação em torno desta questão ganhou destaque central no Brasil na luta pelos direitos 

das mulheres, garantindo-lhes legislação específica e serviços de atendimento às necessidades 

das mulheres que sofrem com a violência perpetrada por parceiro íntimo – assunto que, 

juntamente com os determinantes e as variantes da violência contra a mulher, será melhor 

abordado no próximo capítulo. 

                                                 
13 Importantes conquistas foram alcançadas tanto no plano político quanto trabalhista. Mas, embora tenhamos 
hoje eleita a primeira mulher Presidente do Brasil, não podemos negar a desproporção no número de mulheres 
eleitas com relação aos homens e a discrepância salarial entre os sexos, apesar do progressivo aumento de 
participação das mulheres na vida econômica, que, entre 1993 e 2005, a População Economicamente Ativa 
feminina passou de 28 para 41,7 milhões (Bruschini, 2007). Com relação à educação, a participação das 
mulheres é bastante significativa no ensino superior que, segundo o Censo do Ensino Superior, em 2009, ocupou 
55,1% das matrículas no ensino superior, contra 44,9% dos homens. 
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CAPÍTULO II 

AS RELAÇÕES DE GÊNERO E AS DIVERSAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 

 O tema da “violência contra a mulher” ganhou destaque no Brasil com o movimento 

feminista, especialmente, a partir da década de 80. Mas, no âmbito internacional, este foi um 

tema bastante difundido nos anos 7014, quando pesquisadores (as) feministas criaram esta 

terminologia, para abranger não apenas a violência sofrida dentro da família, mas outras 

situações, como estupro por estranhos, assédios sexuais, tráfico de mulheres, prostituição 

forçada etc. Foi a partir desses estudos que se buscou “apontar para a violência como um 

problema de violação dos direitos das pessoas, fazendo que ganhe visibilidade e seja estudada 

no campo do direito” (SCHRAIBER et al., 2005, p.30). A “violência contra a mulher” deixou, 

então, de ser algo particular, tornando-se um assunto que envolve a coletividade. 

 No decorrer de nossos estudos e pesquisas, emergiram denominações como “violência 

doméstica” e “violência de gênero”15, sendo a primeira para caracterizar o ambiente onde a 

violência cometida contra a mulher ocorre, e a segunda para denunciar a relação desigual de 

gênero e a forma violenta de lidar com a questão, como veremos adiante. A necessidade de se 

especificar esse tipo de violência existe por ser este um fato que não se parece com uma 

“violação como outras violências, daí sua invisibilidade como um problema” (SCHRAIBER 

et al., 2005, p. 33). Antes de apresentarmos as conquistas feministas e as políticas nacionais 

direcionadas à proteção da mulher em situação de violência, efetuaremos uma reflexão acerca 

da violência que envolve as relações de gênero na sociedade em vigor.  

  

1    Múltiplas determinações da violência contra a mulher 

 

 Conforme verificamos no capítulo anterior, o conceito de gênero designa a construção 

social das categorias “homem” e “mulher”, rompendo com justificativas biologicistas e 

naturalizantes a respeito das desigualdades existentes nas relações humanas. As formas como 
                                                 
14 Schraiber (2005) informa que, nos anos 60, alguns estudos sobre violência intrafamiliar foram publicados, 
ressaltando, principalmente, as agressões sofridas pelas crianças e, geralmente, perpetradas pelas mães. “Na 
violência intrafamiliar, a mulher é concebida como um dos membros de uma família violenta, que pode vir a ser 
uma das vítimas” (SCHRAIBER et al., 2005, p. 29). 
15 Tais descrições indicam as dificuldades encontradas pelos (as) pesquisadores (as) para encontrarem termos e 
definições apropriados à questão da violência cometida contra a mulher.  
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concebemos os gêneros na sociedade capitalista não são as mesmas em outras sociedades, 

assim como também se modificam de acordo com a classe, a cultura, a religião etc. Enfim, 

são relações sociais que determinam o modo como concebemos homens e mulheres. Isso, 

porém, nos é transmitido como sendo algo inerente ao ser humano. Por isso, torna-se 

indispensável compreendermos e desmistificarmos essa naturalização dos processos 

socioculturais de discriminação contra a mulher e outras categorias sociais, como “caminho 

mais fácil e curto para legitimar a 'superioridade' dos homens, assim como a dos brancos, a 

dos heterossexuais, a dos ricos” (SAFFIOTI, 1987, p. 11). 

 Schraiber (et al., 2005) indica que essa naturalização se dá pela alta frequência de 

situações em que mulheres são violentadas e que, por isso, torna-se banal e corriqueiro numa 

sociedade onde a desigualdade é o seu próprio meio de conservação. Sendo assim, esse tipo 

de violência não recebe o mesmo valor das outras modalidades e não é considerada como um 

problema social ou de saúde. 

 A “superioridade” masculina requer a legitimação da “inferioridade” e subordinação 

feminina, da mesma forma que não há ricos sem pobres. Características ditas “femininas”, 

como dócil, frágil e emotiva é o contraponto dos atributos ditos “masculinos”, que não deve 

ser doce, mas “macho”, forte, viril, racional.   

 

Quer quando o homem desfruta de uma posição e poder no mundo do trabalho em 
relação à mulher, quer quando ocupa a posição do marido, companheiro, namorado, 
cabe-lhe, segundo a ideologia dominante, a função de caçador. (…) Para o poderoso 
macho importa, em primeiro lugar, seu próprio desejo. Comporta-se, pois, como 
sujeito desejante em busca de sua presa. Esta é o objeto de seu desejo. Para o macho 
não importa que a mulher objeto de seu desejo não seja sujeito desejante. Basta que 
ela consinta em ser usada enquanto objeto (SAFFIOTI, 1987, p.18). 

 

Refletir sobre essas posições sociais de “homens” e “mulheres” nos faz perceber as 

complexidades existentes na afirmação de que “homens estão sempre em vantagem sobre as 

mulheres”, e que estas são “sempre as prejudicadas”. Ao contrário, ambos são prejudicados 

por terem que desempenhar funções ou papéis pré-determinados pela sociedade16, 

demonstrando, dessa forma, que a luta das mulheres não diz respeito apenas a elas, mas 

também aos homens, pois 

 

                                                 
16 Ao homem não foi concedido, por exemplo, o direito de chorar, de recusar uma “cantada” de uma mulher, de 
fugir de uma briga, de “falhar” sexualmente, de ser traído, porque todos esses “direitos”, na verdade, são 
considerados fracassos e isso não é permitido ao “sexo superior”. 
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o estereótipo funciona como uma máscara. Os homens devem vestir a máscara do 
macho, da mesma forma que as mulheres devem vestir a máscara das submissas. O 
uso das máscaras significa a repressão de todos os desejos que caminharem em outra 
direção. Não obstante, a sociedade atinge alto grau de êxito neste processo 
repressivo, que modela homens e mulheres para relações assimétricas, desiguais, de 
dominador e dominada (SAFFIOTI, 1987, p. 40). 

  

 Numa sociedade patriarcal como a nossa, toda e qualquer atitude que possa atingir ou 

ferir a virilidade masculina de algum modo, direta ou indiretamente, justifica o uso da 

violência. Por exemplo, ditados como “não sei porque estou batendo, mas ela sabe porque está 

apanhando”, demonstram que é permitido ao homem utilizar atos violentos como forma de 

“correção” por comportamentos que ora não condizem com sua masculinidade, ora não estão 

de acordo com o “papel” da mulher. Sendo assim, tal atitude não é reconhecida como 

“violência”, pois busca-se sempre justificá-la através da culpabilização da mulher vítima, isto 

é, ou ela errou, traiu, usou roupas curtas e por isso foi abusada sexualmente etc.  Schraiber (et 

al., 2005, p. 55) conclui que “a agressão acontece como se o parceiro não soubesse como (re) 

agir”.  

Por isso, não existem motivos para acreditarmos que a violência ocorra por razões 

meramente pessoais e que as mulheres, desta forma, deveriam se envergonhar pelo 

comportamento que “gerou” a agressão, quando, ao contrário, é decorrente de um fenômeno 

social e cultural reproduzido em diversas partes do mundo em que a masculinidade pode ser 

“atestada” por meio de comportamentos violentos. 

 A “supremacia masculina” também é ameaçada quando o que está em jogo é o atributo 

de “provedor” ou “chefe” do lar. A relação da subjetividade masculina com a virilidade e o 

trabalho fica consideravelmente fragilizada numa sociedade onde o subemprego e o 

desemprego fazem parte de uma estatística que não para de crescer e, assim, esses valores não 

se auto sustentam, pois a realidade de muitas famílias brasileiras demonstra não apenas que as 

mulheres estão contribuindo para a manutenção e o sustento do lar, mas que estão chefiando 

suas famílias. De acordo com o IBGE, no período entre 1995 e 2005, a chefia feminina na 

família aumentou cerca de 35%: de 22,9%, em 1995, para 30,6% em 2005, sendo a chefia 

feminina mais expressiva entre as idosas (27,5%), reflexo da maior expectativa de vida das 

mulheres e da maior presença delas em domicílios unipessoais (com um só morador). Mas, 

também é expressivo o aumento total de famílias chefiadas por mulheres com a presença dos 

cônjuges: em 2005, do total das famílias com parentesco, em 28,3% a chefia era feminina. Em 

18,5% desse universo, as mulheres eram chefes, apesar da presença do cônjuge. Em 1995, 
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essa proporção era de 3,5%. O indicador aponta não somente para mudanças culturais e de 

papéis no âmbito da família, como reflete a ideia de chefia "compartilhada", isto é, uma maior 

responsabilidade do casal com a família. Esses fatores somados a outros resultantes da 

sociedade contemporânea contribuem para a instalação de uma “crise” dos símbolos de 

masculinidade largamente disseminados e incorporados.  

 A violência contra a mulher perpassa todas as classes sociais, grupos étnicos/raciais e 

religiões. Porém, apesar de conter linhas de continuidade, não adquire um padrão único: ao 

contrário, comporta configurações diversas. É um fenômeno social, altamente complexo, 

formado por vários aspectos, dimensões, faces.  

  

2    As múltiplas faces da violência contra as mulheres e a realidade brasileira 

 

Atualmente, diversos pesquisadores e estudiosos da temática “violência” consideram 

que defini-la seja uma difícil tarefa. Aqui, destacamos o conceito de Minayo (2009, p. 135): 

 

um fenômeno humano, social e histórico que se traduz em atos realizados, individual 
ou institucionalmente, por pessoas, famílias, grupos, classes e nações, visando 
prejudicar, ferir, mutilar ou matar o outro, física, psicológica e até espiritualmente. 
No conceito de violência está incluída a ideia de omissão, que aceita e naturaliza 
maus tratos ao outro individual ou coletivo.  

 

 Partindo deste conceito, verificamos que a “violência” pode ser nomeada de acordo 

com características específicas e delimitações de espaços em que ocorre, como é o caso da 

“violência urbana”. Para fins deste estudo, nos limitaremos aos conceitos relacionados à 

“violência contra a mulher”, seus espaços relacionais e suas tipificações. 

 Pesquisadores (as) feministas têm utilizado a expressão “violência de gênero” como 

sinônimo de “violência contra a mulher”. Porém, se retornarmos à breve exposição a respeito 

do conceito de “gênero”, veremos que a expressão “violência de gênero” transmite uma noção 

que pode transcender as relações homem-mulher. Ou seja, “violência de gênero” abrange 

relações homem-homem e também mulher-mulher, seja em casos de homoafetividade, seja 

quando, por exemplo, dois homens brigam pela atenção de uma mulher ou o contrário. No 

entanto, sem desconsiderar os múltiplos aspectos que formam um quadro de violência, o que é 

amplamente difundido e privilegiado na discussão sobre “violência de gênero” é a violência 
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contra a mulher, simplesmente por ser mulher, independente de sua etnia, cor ou classe, e 

perpetrada por homens (SAFFIOTI, 2004). 

 A Convenção de Belém do Pará
17

 trouxe, em seu artigo 1º, a definição de “violência 

contra as mulheres” como sendo “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como na esfera privada”. E a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) inseriu “ação ou 

omissão” baseada no gênero, definindo também os espaços relacionais e as formas como 

ocorre a violência. 

  

2.1   A violência familiar e a violência doméstica 

 

 Quanto aos espaços relacionais, a “violência de gênero”, que pode transcender as 

relações homem-mulher, é definida como “violência familiar” ou “violência doméstica”, 

sendo a primeira considerada por envolver membros de uma mesma família nuclear ou 

extensa, considerando-se os vínculos de consanguinidade e de afinidade. Ela pode ocorrer em 

qualquer lugar, desde que seja perpetrada por algum familiar. Quando esta violência ocorre no 

lar, sendo cometida por alguma pessoa que, mesmo não pertencendo à família, resida parcial 

ou integralmente com a agredida, a violência é configurada como “doméstica”, podendo ser, 

inclusive, perpetrada ou sofrida por empregadas (os) domésticas (os) e agregados (as). O 

incidente violento que ocorre fora do ambiente doméstico, mas que é praticado por alguém 

que mantém com a vítima uma relação de parentesco, amizade e que tenha compartilhado ou 

esteja compartilhando com ela o mesmo domicílio, também é configurado como “violência 

doméstica”, visto que o agressor “se vale da condição privilegiada de uma relação de 

casamento, convívio, confiança, namoro, intimidade, privacidade que tenha ou que tenha tido 

com a vítima” (10 ANOS..., 2004, p. 10).    

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

praticada contra as mulheres é uma das mais cruéis, e, de acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, aproximadamente 70% das mulheres assassinadas no mundo são mortas por seus 

                                                 
17 Como veremos adiante, a Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher) ao ser adotada pelo Brasil, em 1995, representou importante instrumento 
no enfrentamento à violência contra a mulher, por especificar o significado desta violência, os locais em que 
ocorrem e definir os agressores.  
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maridos (10 ANOS..., 2004, p. 12). E o Brasil, de acordo com o Mapa da Violência 2010, 

ocupa o 12º lugar no ranking entre os países que registram mais mortes violentas de mulheres 

(DORMINDO..., 2011, p. 02). Essa é uma questão super delicada, pois, por envolver uma 

relação íntima, as mulheres temem prejudicar seus companheiros, havendo o que chamamos 

de “co-dependência” (SAFFIOTI, 2004) – seja emocional, financeira ou outras, além de 

pensarem nos prejuízos que os filhos teriam com uma separação. 

 Inúmeros pesquisadores apontam para três fases que, geralmente, são vivenciadas por 

mulheres violentadas e que contribuem, de certa forma, para que elas permaneçam na relação 

por muito tempo: é o “ciclo da violência”. Na primeira fase, com o agressor tem-se o 

“acúmulo de tensão”, em que as brigas, disputas, desentendimentos são constantes e criam um 

ambiente de insegurança. Logo depois vem a “explosão”, em que o agressor comete a 

violência contra a mulher, seja psicológica, física, patrimonial, ou qualquer outra. A terceira 

fase, após a explosão, é o momento chamado de “lua-de-mel”, em que o agressor pode se 

arrepender, pedir desculpas, se redimir e tudo se “acerta”. É chamado de “ciclo” exatamente 

por não haver mudança na relação, ou seja, ambos os sujeitos, tanto a mulher agredida quanto 

o homem violento continuam os mesmos. Leva-se pouco tempo até que a primeira fase, a de 

“tensão”, recomece novamente. Logicamente que não são todos os relacionamentos que 

passam por esse ciclo, mas ter conhecimento de sua existência auxilia no acompanhamento 

das mulheres violentadas, seja no âmbito profissional ou pessoal (SCHRAIBER et al., 2005).  

 

2.2 As várias formas de violência doméstica e familiar na realidade das mulheres 

brasileiras 

 

Quanto aos tipos de violência contra a mulher, ressaltamos que embora possuam 

significados distintos, as modalidades de violência, em geral, não ocorrem isoladamente, mas 

sim simultaneamente, como é a questão da ameaça seguida por agressões, por exemplo. Para 

defini-las, nos apropriamos da Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, que descreve as 

formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, em seu art. 7º. Utilizaremos, 

também, alguns dados da pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, sobre 

“A mulher brasileira nos espaços público e privado”, com 2.502 mulheres entrevistadas, de 15 

anos ou mais, em 187 municípios espalhados pelas 5 macrorregiões do País. 
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2.2.1 A violência física 

 

 Segundo a Lei Maria da Penha, em seu art. 7º, inciso I, a violência física é “entendida 

como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. É o tipo de violência 

mais fácil de ser interpretada enquanto tal, pois, além de ser visível, deixando, muitas vezes, 

marcas no corpo da vítima (através de socos, tapas, pontapés, uso de armas etc.), aproxima-se 

do conceito de violência comumente aceito pela população, a ideia da violência como 

“ruptura de integridade da vítima” (SAFFIOTI, 2004, p. 17).   

 Na pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (VENTURI; RECAMÁN; 

OLIVEIRA, 2004), quando questionadas sobre o vínculo com o agressor, de acordo com o 

tipo de violência, as mulheres identificaram o seguinte: das que sofreram tapas e empurrões, 

64% eram maridos, 17% ex-maridos, 7% namorados/ex-namorados, 2% eram pais/padrastos e 

outros 2% irmãos. Quanto aos casos de espancamento com marcas, cortes ou fraturas: 56% 

eram maridos, 21% ex-maridos, 7% namorados/ex-namorados, 6% pai/padrasto e outros 4% 

eram irmãos. A publicização de tais informações é de suma importância para se perceber o 

espaço doméstico não apenas como o espaço do amor, mas como o da dor também para 

inúmeras famílias brasileiras. Estima-se que 20,3 milhões de mulheres sofreram “violência 

física” em algum momento de suas vidas, sendo 6,8 milhões espancadas – 2,1 milhões por 

ano, 175 mil por mês, 5.800 por dia, 240 por hora, 04 por minuto e 1 mulher espancada a cada 

15 segundos.  

 

2.2.2  A violência psicológica 

 

 Conforme consta na referida Lei, em seu art. 7º, inciso II, a violência psicológica é  

 

entendida como qualquer conduta que [...] cause dano emocional [à mulher] e 
diminuição da autoestima 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. 

 

 Esta é a violência que mais está presente nos outros tipos, ou seja, geralmente, as 
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demais formas de violência contra as mulheres passam pela “violência psicológica”. Calcula-

se que 16,6 milhões de mulheres brasileiras sofreram alguma vez com essa violência. Por ser 

uma violência, de certa forma, abstrata, ela pode ser confundida com “excesso de zelo” e 

“amor”, passando despercebida por milhares de mulheres que têm a liberdade limitada por 

seus cônjuges. Na pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, quando questionadas se 

haviam sofrido alguma violência, apenas 2% das mulheres entrevistadas disseram que sim. 

No entanto, quando estimuladas, com exemplos e formas de violências psicológicas, esse 

número cresceu para 27% (VENTURI; RECAMÁN; OLIVEIRA, 2004, p. 227). 

 Na mesma pesquisa, constatou-se que das ameaças de espancamento à mulher e aos 

filhos, as entrevistadas afirmaram que 63% foram ameaçadas pelo próprio marido e 19% ex-

maridos; e das ameaças à integridade física com armas também pelos maridos e ex-maridos, 

foram 53% e 21% respectivamente (VENTURI; RECAMÁN; OLIVEIRA, 2004, p. 233). 

 

2.2.3  A violência sexual 

 

 A Lei Maria da Penha descreve a violência sexual, em seu art. 7º, inciso III, como 

sendo  

 

qualquer conduta que [...] constranja [a mulher] 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; 

 

 Este tipo de violência contra a mulher é mais reconhecido quando praticada por 

estranhos, o que encobre, muitas vezes, aquela ocorrida no espaço doméstico e perpetrada por 

uma pessoa íntima. O ato sexual forçado, ou seja, sem o consentimento da mulher, é 

considerado “dever conjugal”, sendo a mulher casada considerada propriedade do homem, 

“podendo este usar e abusar do seu corpo a seu bel-prazer” (VILHENA, 2009, p. 29), devendo 

sempre estar à disposição do marido. Este fato é comprovado pelo número de agressores que 

convivem ou que conviveram com as mulheres violentadas: “práticas forçadas de atos sexuais 

que não agradam” e “relações sexuais forçadas”, respectivamente, expressam-se nos seguintes 
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dados: 55 e 54% dos agressores eram maridos; 17 e 15 % ex-maridos e 12 e 10% 

namorados/ex-namorados (VENTURI; RECAMÁN; OLIVEIRA, 2004, p. 233). Estima-se 

que 8 milhões de mulheres já foram violentadas sexualmente. 

 

2.2.4  A violência patrimonial 

 

 A violência patrimonial é definida no inciso IV do art. 7º da Lei Maria da Penha como  

 

qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de 
[...] objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos 
ou recursos econômicos [das mulheres], incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

 

 Esse é um tipo de violência que limita a liberdade da mulher, inclusive a de ir e vir, 

“na medida em que lhe são retirados meios para a própria subsistência” (10 ANOS..., 2004). 

Na referida pesquisa, não encontramos dados específicos quanto a esse tipo de violência, pois 

ela foi realizada antes da promulgação da Lei nº 11.340/2006, quando esse tipo de violência 

ainda não tinha tanta visibilidade. 

 

2.2.5 A violência moral 

 

Essa forma de violência é descrita no inciso V do art. 7º da Lei Maria da Penha como 

“qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. Segundo a pesquisa da 

Fundação Perseu Abramo, das insinuações e xingamentos que ofendem a conduta moral 59% 

foram feitas pelos maridos e 17 e 9%, respectivamente, realizadas por ex-maridos e 

namorados/ex-namorados (VENTURI; RECAMÁN; OLIVEIRA, 2004, p. 233). 

 

3  Políticas de proteção à mulher em situação de violência no Brasil atual: das 

conquistas aos questionamentos 

 

É importante observar que mesmo as mulheres que sofrem com agressões (físicas e 
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psicológicas) perpetradas pelos próprios companheiros íntimos, muitas vezes não se 

reconhecem inseridas num contexto de violência. Em pesquisa realizada entre usuárias de 

uma unidade básica de saúde no Município de São Paulo, Schraiber (et. al., 2005) percebeu 

que muitas mulheres que declaravam em suas entrevistas terem passado por situações em que 

seus parceiros íntimos lhes desferiram socos, tapas, chutes ou as machucaram de alguma outra 

forma, quando questionadas se sofreram violência alguma vez na vida, respondiam que não, 

nomeando os fatos relatados como “agressão”, ou diziam não saber que nome dar, mas 

afirmavam que não era uma “violência”18. E, com os homens, Schraiber (et. al., 2005) 

também conclui que estes, mesmo após os relatos de diferentes formas de agressões às suas 

parceiras íntimas, ao serem questionados quanto a atos violentos contra alguma pessoa em 

suas vidas, quase 70% responderam que não, ou seja, eles não consideraram que agressões 

físicas, sexuais ou psicológicas cometidas contra suas parceiras sejam interpretadas como 

“violências”. O que é extremamente preocupante, pois perdura em nossa sociedade, onde 

todos os dias os meios de comunicação são estridentes ao noticiarem informações de pessoas 

que são mortas, espancadas, abusadas sexualmente, roubadas etc., a noção de “violência” 

somente como ato cometido por sujeitos desconhecidos ou em sujeitos desconhecidos, jamais 

numa relação de afeto. 

 Conforme já mencionado, o Brasil foi palco, especialmente na década de 80, de 

inúmeras manifestações de movimentos feministas voltadas ao combate à violência contra as 

mulheres. Ainda nessa década, foi reconhecida, oficialmente, pela primeira vez, a “violência 

doméstica” como tipo específico de criminalidade, ao ser divulgado pelo IBGE que 63% das 

vítimas de agressões físicas ocorridas no espaço doméstico eram mulheres (VILHENA, 

2009). 

 Com histórias de mulheres que foram seriamente espancadas e outras assassinadas por 

parceiros íntimos, o assunto mobilizou movimentos feministas na luta contra a impunidade 

dos agressores, como foi o conhecido caso de Ângela Diniz que, em 1976, assassinada pelo 

companheiro Doca Street, na Região dos Lagos, interior do Rio de Janeiro, cuja defesa alegou 

“tese de legítima defesa da honra masculina” (BARSTED, 2010, p. 09). Ou o caso da 

jornalista Sandra Gomide, assassinada pelo então companheiro, o jornalista Pimenta Neves19. 

Todos, casos que ganharam visibilidade através da mídia e que contribuíram para trazer ao 

                                                 
18 Na referida pesquisa, a autora destaca que das 322 mulheres entrevistadas, 224 (69,6%) disseram ter sofrido 
pelo menos uma forma de agressão ou abuso físico, psicológico ou sexual, sendo que apenas 36,6% destas 
consideraram ter sofrido violência na vida (SCHRAIBER et al., 2005, p. 48). 
19 Onze anos depois do assassinato, em maio de 2011, o jornalista foi sentenciado a 15 anos de prisão, após 
diversos recursos. 
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espaço público a realidade de inúmeras mulheres que são agredidas diariamente em seus lares. 

 

Nas últimas décadas do século XX, foi iniciado um processo de reconhecimento da 
violência contra a mulher como um problema da sociedade, não apenas de cada 
mulher submetida a agressões. Foram realizadas campanhas e abertos serviços de 
diversas naturezas (SCHRAIBER, 2005, p. 125).  

  

 Diante dessa realidade, os movimentos feministas reivindicaram a implantação de 

Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres, a criação de abrigos, serviços de 

orientação jurídica, serviços de assistência psicológica e social, dentre outras reivindicações 

que permitissem uma atuação  

 

de forma coordenada, para além da simples repressão à criminalidade cometida 
contra as mulheres. Reconhecia-se a necessidade de fortalecer a autonomia e 
autoestima das mulheres em situação de violência, por meio de uma atenção 
mais ampla (BARSTED, 2010, p. 08). 

 

 A criação, em 1985, da Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher – DEAM, 

em São Paulo, foi uma das primeiras medidas que representou uma intervenção efetiva do 

Estado frente à violência contra as mulheres, cuja competência é a de receber e apurar as 

notícias e queixas quando a vítima é mulher. No Rio de Janeiro, a atuação de um trabalho 

voluntário de feministas, em 1982 – o S.O.S. Mulher – permitiu, em 1984, a instalação de um 

serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência e, em 1986, foi implantada a 

primeira Delegacia da Mulher no Estado. E, a partir de então, com a reivindicação dos 

movimentos feministas, foram criados abrigos, centros de referência, serviços direcionados 

para a área de saúde e instituições específicas no âmbito jurídico. De acordo com os últimos 

dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais – Munic/IBGE, apenas 397 dos 5.565 

municípios brasileiros oferecem a unidade policial especializada (DORMINDO..., 2011, p. 

05), demonstrando a lentidão desse processo no país. 

 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher – conhecida como Convenção de Belém do Pará - foi adotada em 1994 pela 

Assembleia Geral dos Estados Americanos – OEA, aprovada e ratificada pelo Brasil em 1995, 

significando um grande avanço para a compreensão e visibilidade da temática (10 ANOS..., 

2004). Este tratado define com clareza o que é considerado violência contra a mulher, os 

lugares onde se manifestam e as formas como ocorrem, além de expressar como dever dos 
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Estados integrantes a adoção de políticas orientadas na prevenção, punição e erradicação desta 

violência, entre outros aspectos.  

 Em 2005, a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

(SPM), criou o serviço “Ligue 180”, voltado ao atendimento de mulheres em situação de 

violência. Logo nos cinco primeiros meses, a Central registrou 95 mil atendimentos e, em 

2010, nos sete primeiros meses, foram 343.063 chamadas contra 161.774 no mesmo período 

de 2009 (DORMINDO..., 2011, p.02). 

 A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representou outra 

significativa intervenção do Estado com relação ao tema, dando visibilidade às violências 

específicas sofridas pelas mulheres dentro de suas próprias residências. Fundamentalmente, 

foi criada como um dispositivo para  

 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 
226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra as mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 

 

 É fruto de muitas lutas do movimento feminista brasileiro e recebeu particularmente 

este nome como homenagem à luta enfrentada pela farmacêutica cearense Maria da Penha 

Maia Fernandes, que sofreu durante anos diversas formas de violência praticada pelo então 

marido, um professor universitário, chegando a levar um tiro e a ser eletrocutada. Como 

sobrevivente, apesar de ter ficado paraplégica, Maria da Penha lutou, durante 20 anos, em 

todas as instâncias para que fosse feito justiça contra o seu ex-marido, chegando a acionar 

instâncias internacionais para denunciar a impunidade da justiça brasileira. Este caso, junto 

com tantos outros espalhados pelo País, fortaleceu a mobilização de ONGs e movimentos 

feministas, culminando na criação de um projeto de lei, em 2005, sendo este aprovado em 

agosto de 2006. 

 A Lei configura, em seu art. 5º, a violência doméstica e familiar contra a mulher como 

“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” e em seus incisos considera o âmbito de 

sua incidência: I - “no âmbito da unidade doméstica”, não caracterizando a necessidade de 

haver relações consanguíneas; II - “no âmbito da família”, ampliando-se a abrangência do 

conceito de família, incluindo-se os agregados; III - “em qualquer relação íntima de afeto, na 
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qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 

coabitação”; conclui, em seu parágrafo único, que todas essas relações independem da 

orientação sexual. A importância desta lei também se revela pela definição e consideração da 

violência contra a mulher como violação dos direitos humanos: até então, era visto como 

crime de “menor potencial ofensivo”, conforme consta na Lei 9.099/95.   

 Em 2007, foi lançado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a 

Mulher pelo governo federal, cujo objetivo é a articulação dos estados brasileiros para que se 

comprometam a desenvolver os serviços da chamada Rede de Atendimento à Mulher
20, 

recebendo um montante de recursos da Secretaria de Políticas para as Mulheres para este fim. 

No entanto, apesar de ter estipulado um prazo para o cumprimento de seus objetivos, que 

termina em 2012, pouco se avançou. Como é o caso do número de DEAMs, já comentado, e a 

quantidade de casas-abrigos21, contando com apenas 70 em todo o País (DORMINDO..., 

2011, p.05). 

 O Centro de Referência e Atendimento à Mulher - CRAM, importante serviço 

implantado em alguns municípios brasileiros e que está incluído no Pacto Nacional, é 

responsável por prestar atendimento psicológico, social e jurídico à mulher que sofre com a 

violência, devendo proporcionar em seus atendimentos, condições para o empoderamento das 

mulheres, articulando-se com as áreas de trabalho, saúde, habitação, assistência social e 

educação, de modo a contribuir para o fortalecimento da cidadania feminina. A Norma 

Técnica de Uniformização (2006, p.11) dos Centros de Referência define o objetivo deste 

serviço da seguinte forma: 

 

visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por 
meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, 
jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência. Devem 
exercer o papel de articuladores dos serviços, organismos governamentais e não-
governamentais, que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, em função da violência de gênero. 
 

 Esses serviços têm contribuído para dar visibilidade ao tema, e na tentativa de 

                                                 
20 No Estado do Rio de Janeiro, a Rede compreende os seguintes serviços: Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher, Centros de Referência e Núcleos de Atendimento à Mulher, casas-abrigo, Núcleo de 
Defesa da Mulher (NUDEM) da Defensoria Pública, Juizados especiais de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, Hospitais públicos que atendem mulheres vítimas de violência sexual, Instituto Médico-Legal 
(BARSTED, 2010, p. 19). 
21 As casas-abrigos representam uma saída temporária para a mulher em situação de violência, quando nenhuma 
das medidas legais é cumprida e quando ela corre risco de morte, podendo permanecer com os seus filhos no 
máximo por 180 dias. 
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desconstrução de estereótipos acerca do homem, da mulher, da família etc. No entanto, com o 

pouco que tem sido demonstrado até aqui quanto à realidade dos serviços públicos prestados, 

percebemos o quão longe estamos de efetivar o que explicita o art.2º da Lei Maria da Penha: 

 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 
cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes 
à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver 
sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. 

  

 Com efeito, apesar de algumas conquistas importantes, muito ainda precisa ser feito 

para o enfrentamento adequado do problema da violência contra a mulher. Além do mais, 

alguns questionamentos continuam em busca de respostas: por que as mulheres, mesmo tendo 

conhecimento com relação aos seus direitos, ainda se submetem a tanto tempo de violência 

conjugal? O que pode levá-las a acreditarem que as agressões cometidas pelos seus parceiros, 

sejam físicas, verbais ou quaisquer outras descritas nos tópicos anteriores, não se classificam 

como violência doméstica? Por que elas ainda se sentem culpadas diante de tais agressões? 

 Sabemos que apesar das crescentes divulgações midiáticas, como constatamos através 

dos dados divulgados pela Revista Mátria (DORMINDO..., 2011), a política que, 

teoricamente teríamos a nosso favor, ainda está muito aquém de alcançar o mínimo necessário 

para atender a enorme demanda de mulheres que sofrem violência cometida por parceiros 

íntimos. Não podemos separar este fato da própria lógica neoliberal de precarização dos 

serviços públicos, com rebatimentos nos atendimentos realizados nas delegacias públicas do 

País, o que, de certa forma, contribui para inibir ou desencorajar muitas mulheres de registrar 

ocorrência contra seus parceiros (ou ex-parceiros).  

 Nestes dois capítulos, procuramos compreender a questão da “violência contra a 

mulher” como uma das expressões decorrentes da desigualdade nas relações de gênero e que 

encontra suas bases alicerçadas nas relações de produção capitalista. Apresentamos, até aqui, 

a realidade das mulheres nos espaços público e privado diante do surgimento deste modo de 

produção, alinhado com os esteriótipos ditos “femininos” e “masculinos” e a apropriação da 

violência como modo legítimo utilizado pelos homens para a “correção” de suas esposas. 

Destacamos também que a violência contra a mulher é um fenômeno que perpassa as classes 

sociais, os grupos étnicos/raciais, as religiões e qualquer outro fator social, pois como dizem 

alguns pesquisadores, ela é “perversamente democrática” (10 ANOS...,  2004, p. 9). 
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 No próximo capítulo, pretendemos chamar a atenção para uma questão que 

percebemos não ser ainda suficientemente abordada por pesquisadores (as) feministas: o 

entrelaçamento entre a religião e o processo de violência contra a mulher. Mesmo num 

contexto de forte secularização no mundo contemporâneo, não podemos negar a influência 

que a religião, especialmente a cristã, ainda exerce nas relações humanas e, mais 

especificamente, na reprodução e manutenção de um “modelo bem definido de masculinidade 

e feminilidade, ou seja, modelos que definem quem são socialmente” (VILHENA, 2009, p. 

71). 

 Dessa forma, nos respaldamos em alguns trabalhos, entrevistas e dados quantitativos, 

com o intuito de refletir e fazer algumas considerações quanto à violência contra mulheres 

protestantes. A escolha pela vertente protestante se deu a partir não apenas da constatação no 

número crescente de mulheres que aderem a essa religião no país, mas também pelos números 

divulgados por algumas instituições que atendem mulheres em situação de violência, que 

indicam grandes proporções de mulheres autodefinidas como evangélicas, vítimas de 

violência doméstica. Propomo-nos, então, a identificar os movimentos que têm sido feitos 

para que essas mulheres evangélicas rompam com o silêncio da violência perpetrada pelos 

cônjuges na busca por auxílio de profissionais; possíveis motivos para elas permanecerem por 

tanto tempo em relações violentas e quais têm sido as respostas de seus (suas) líderes no 

enfrentamento desta questão. Obviamente, não temos a pretensão de esgotar essas questões 

com apenas este trabalho, mas trazer para o meio acadêmico um tema que merece ser 

debatido por envolver pessoas e famílias que fazem parte do cotidiano profissional e por, de 

alguma forma, direta ou indiretamente, fazer parte da construção de subjetividades.    
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CAPÍTULO III 

 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PROTESTANTE E POSSÍVEIS 

IMBRICAÇÕES COM A ESFERA RELIGIOSA 

 

   Como mencionamos no capítulo anterior, a partir da década de 80 algumas instituições 

voltadas para o atendimento às mulheres em situação de violência foram inauguradas ou 

fortalecidas, devido a maior visibilidade que esse tema passou a adquirir nos movimentos 

feministas e na sociedade como um todo. Embora não haja pesquisa nacional que estabeleça 

uma relação entre a violência contra a mulher e a religião, procuramos, a partir de alguns 

dados divulgados por instituições direcionadas à questão da violência contra a mulher, refletir, 

com base em determinados autores, sobre possíveis influências da religiosidade 

(especialmente a protestante) nesse âmbito.  

 A primeira instituição é a Casa de Isabel, uma organização filantrópica, inaugurada 

em 1996, localizada na Zona Leste de São Paulo, e que, em parceria com o Estado e a 

Prefeitura, oferece assistência psicológica e jurídica às mulheres, crianças e adolescentes 

vítimas de violência. Em entrevista ao Jornal da Tarde (AGREDIDAS..., 2006), do Estado de 

São Paulo, a dirigente e pesquisadora da referida instituição, Drª. Sônia Regina Maurelli, 

afirmou que das três mil mulheres atendidas em situação de violência, 90% são evangélicas 

agredidas física ou verbalmente pelos maridos. E, noutra entrevista concedida à Revista 

Eclésia22, a pesquisadora também afirmou que, na grande maioria, essas mulheres são 

membros de igrejas pentecostais (SOMOS..., 2006, p.50). 

 Outra instituição, localizada na Zona Sul de São Paulo, a Casa Sofia - Núcleo de 

Defesa e Convivência da Mulher, é um projeto social da igreja católica, também voltado para 

atendimentos psicossocial e jurídico às mulheres em situação de violência, foi objeto de 

estudo da pesquisadora Valéria Cristina Vilhena (2009). Esse Núcleo, fruto de iniciativa 

popular, foi oficializado em 2001. Segundo Vilhena (2009, p. 105), a Casa Sofia registra 940 

atendimentos por mês às mulheres que sofrem com a violência doméstica e, quanto à religião, 

66,4% declararam-se católicas e 27,78% evangélicas. Conforme relata a autora, o que chamou 

sua atenção não foram, necessariamente, os números verificados, mas o relato da equipe 

técnica ao afirmar que lidar com as mulheres evangélicas é “mais difícil”, pois “são mais 

                                                 
22     A Revista Eclésia é direcionada ao público evangélico brasileiro. 
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resistentes por entenderem que devem suportar o sofrimento caladas e que o socorro delas 

vem da parte de Deus e não dos homens” (VILHENA, 2009, p. 17). 

 A terceira instituição é o Centro de Referência e Atendimento às mulheres em situação 

de violência, Polo Regional de Cabo Frio, região litorânea do Estado do Rio de Janeiro, fruto 

direto das reivindicações do movimento feminista. No entanto, diferentemente das outras 

duas, é uma instituição pública, com parceria entre os governos federal, estadual e municipal, 

fundada em 2008. De acordo com dados divulgados pela instituição (informação verbal)23, 

dos 315 novos atendimentos realizados em 16 meses, aproximadamente 48,25%, ou seja, 152 

mulheres declararam pertencer à religião evangélica, enquanto que 25% declararam-se 

católicas e uma média de 27% afirmou pertencer a outras religiões ou a nenhuma. 

 Diante de tais dados, é importante destacarmos alguns questionamentos: o que pode 

estar acontecendo no meio evangélico para que as fiéis que sofrem violência praticada por 

seus cônjuges rompam com o silêncio e procurem auxílio de profissionais? O que essa atitude 

significa quanto às configurações de formações religiosas de gênero, historicamente 

caracterizadas pela assimetria nessas relações? Existe aqui um rompimento com os 

fundamentos judaico-cristãos que caracterizam o “ser mulher”? Quais as perspectivas que 

essas mulheres demonstram ter com relação ao seu casamento? E mais: quais têm sido as 

respostas dos líderes desse segmento religioso para as mulheres que sofrem com a violência 

perpetrada pelos maridos? Não pretendemos encontrar todas as respostas possíveis para essas 

questões no presente trabalho. No entanto, acreditamos que saber como essas mulheres 

encaram e enfrentam a violência sofrida poderá indicar aos profissionais da área e aos 

próprios líderes religiosos estratégias capazes de incentivar essas mulheres a lutar por 

autonomia sobre suas próprias vidas e seus corpos. 

 

1    Breves considerações sobre religiosidade e secularização na modernidade capitalista 

 

 A secularização, enquanto processo de retirada das igrejas cristãs de áreas que antes 

estavam sob seu domínio, como o Estado, por exemplo, de acordo com Berger (1969 apud 

MACHADO, 1996 p.34) também “afeta a totalidade da vida cultural e da ideação e pode ser 

observada no declínio de conteúdos religiosos nas artes, na filosofia, na literatura e, 

                                                 
23 Informação divulgada em seminário realizado em comemoração ao terceiro ano de funcionamento da 
Instituição, em junho de 2011.  
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sobretudo, na ascensão da ciência, como uma perspectiva autônoma e inteiramente secular do 

mundo”. Dessa forma, podemos concluir que, cada vez mais, as explicações para os 

fenômenos sociais e o próprio “ser social” não se atrelam imediatamente às interpretações 

religiosas, diminuindo, inclusive, sua credibilidade.  

 No entanto, embora estejamos a uma distância cronológica de séculos desde o início 

do processo de secularização, não se pode negar que os valores religiosos, especificamente os 

judaico-cristãos, ainda exercem expressiva influência nas relações humanas. Machado (1996, 

p. 11) afirma que “a vitalidade de grupos religiosos em formações sociais inegavelmente 

modernas (…) desafiam a teoria de que a modernização das sociedades está relacionada à 

contração da esfera religiosa e à retirada gradual da religião do espaço público”. 

 Exemplos da influência religiosa na atualidade podem ser constatados nos debates 

públicos em relação ao aborto, à homofobia, à eutanásia, entre outros relacionados ao 

comportamento e à vida humana. Aliada a essa afirmativa, acrescenta-se o fato de que o 

segmento religioso protestante tem crescido consideravelmente nas últimas décadas, 

conforme divulgado pela Revista Época: 

 

Estima-se que haja cerca de 46 milhões de evangélicos no Brasil. Seu crescimento 
foi seis vezes maior do que a população total desde 1960, quando havia menos de 3 
milhões de fiéis espalhados principalmente entre as igrejas conhecidas como 
históricas (batistas, luteranos, presbiterianos e metodistas). Na década de 1960, a 
hegemonia passou para as mãos dos pentecostais, que davam ênfase em curas e 
milagres nos cultos de igrejas como Assembleia de Deus, Congregação Cristã no 
Brasil e O Brasil Para Cristo. A grande explosão numérica evangélica deu-se na 
década de 1980, com o surgimento das denominações neopentecostais, como a Igreja 
Universal do Reino de Deus e a Renascer. (…) Há quem aposte que até 2020, 
metade dos brasileiros professará a fé evangélica (ALEXANDRE, 2010, p. 86). 

  

 Muitos autores tentam justificar ou compreender essa “contradição” com diferentes 

teorias, que não nos cabe aqui analisá-las. O importante para o momento é reconhecermos que 

essa suposta “incoerência” com a modernidade tem despertado a curiosidade e o interesse de 

muitos pesquisadores há algum tempo24 e que, portanto, deve ser pensada no meio acadêmico, 

pois esta questão está intrinsecamente relacionada à manutenção e reprodução da família, às 

                                                 
24  Machado (1996, p.12) aponta que diante desta questão, “os pesquisadores se dividem: ora propõem a 
formulação de um novo paradigma, ora um deslocamento do modelo do declínio das religiões para um modelo 
das mudanças nas religiões. E há também aqueles que admitem terem superestimado os efeitos corrosivos do 
processo de racionalização ocidental na esfera religiosa, mas argumentam que o ressurgimento das religiões 'não 
falsifica toda a teoria da secularização', apenas deixa evidente que a relação entre modernidade e secularidade é 
bem mais complexa”. 
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relações de gênero, à percepção e condução da sexualidade etc., além de revelar impactos na 

configuração político-institucional25 e fomentar a criação de um nicho de mercado 

significativo26. Logo, numa perspectiva mais ampla, essa questão está relacionada à 

manutenção e reprodução do próprio modo de produção capitalista. 

 De acordo com Peter Berger (1986 apud MACHADO, 1996, p. 32),  

 

a religião não apenas é compatível com a modernidade como também desempenha 
funções importantes para a reprodução do capitalismo. Mesmo perdendo na esfera 
pública sua função de legitimar a ordem social, a religião mantém até hoje um 
importante papel na esfera privada: o de fomentar a solidariedade comunal, que 
contrabalança as tendências ao anonimato e ao hiperindividualismo da moderna 
ordem capitalista.   

  

 Compartilhamos a leitura segundo o qual o ressurgimento das religiões não invalida a 

teoria da secularização, mas evidencia a dualidade da mesma com a “contra-secularização” 

(MACHADO, 1996, p. 189) em nossas sociedades. Machado (1996) aponta que se, por um 

lado, a modernidade possibilitou ao homem certo domínio sobre a natureza e sobre seu corpo, 

“não conseguiu pôr fim às ameaças e apreensões humanas” (1996, p. 189). Ou seja, a 

modernidade estimulou um vazio e uma angústia existencial para homens e mulheres que 

buscam, sobretudo no campo religioso, respostas para essas angústias. Não é tarefa do 

presente trabalho aprofundar essa questão. Para os nossos propósitos de pesquisa, 

colocaremos o foco na religiosidade protestante, buscando compreender o papel que 

                                                 
25   Segundo dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), publicado no site da 
Câmara dos Deputados, em 19/10/2010, a bancada evangélica no Congresso Nacional é representada por 66 
parlamentares (63 deputados e 3 senadores – 11% no total), 23 a mais que os congressistas eleitos em 2006. 
Embora existam representantes de diferentes denominações protestantes e partidos políticos, quando o assunto 
em pauta é contra os valores defendidos pela “ética cristã”, principalmente com relação às famílias, os 
parlamentares têm forte tendência a romper com as diferenças e se unirem a favor de algo em comum. A força 
que possuem no Congresso pode ser exemplificada através da recente suspensão da distribuição do “kit-
antihomofobia” nas escolas públicas, no mês de maio de 2011.  
26   Devido ao aumento no número de fiéis ligados ao protestantismo, o mercado voltado para o atendimento 
desse público tem aumentado e sua representatividade na economia brasileira tem sido significante: 30% das 
vendas do mercado fonográfico brasileiro é composto pelo comércio de Cds gospel. Revistas especializadas 
apontam que o mercado evangélico não para de crescer e que este é um bom investimento para as empresas. De 
acordo com matéria publicada pela Veja On Line (EDWARD, 2002), “somando tudo – de CDs a bares e 
instituições de ensino –, o mercado impulsionado pelos protestantes movimenta 3 bilhões de reais por ano e gera 
pelo menos 2 milhões de empregos. Na área da mídia eletrônica, há um verdadeiro império evangélico país 
afora. Existem mais de 300 emissoras de rádio evangélicas no Brasil, centenas de sites e pastores dando plantão 
on-line, na internet. Uma grande máquina televisiva cumpre também uma extraordinária missão arrecadadora. 
Não por acaso, a Universal – dona da terceira rede de TV do Brasil, a Record – é a igreja que mais recolhe 
doações acima dos 10% do dízimo convencional. O rádio e a TV servem ainda de canal para a transmissão de 
modelos culturais e de comportamento”. 
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desempenha atualmente na dinâmica da violência contra a mulher. Isso nos exigirá o resgate 

da influência do cristianismo na definição da família nuclear e nos respectivos papéis 

atribuídos aos homens e as mulheres, que legitimam a subalternidade feminina, imanente às 

relações capitalistas de produção.  

  

2    Família nuclear burguesa, religiosidade e a atribuição de papéis sociais às mulheres e 

aos homens 

 

A família, assim como toda e qualquer instituição social, não é algo natural, mas sim, 

construída socialmente em diferentes tempos e situações. Isto é, não é possível analisar a 

“família” sem considerá-la “dentro da complexa trama social e histórica” que a envolve 

(REIS, 2004, p. 102). Sendo assim, ao nos referirmos ao modelo burguês e, portanto, nuclear, 

nos reportamos também ao surgimento da propriedade privada e do modo de produção 

capitalista. 

 A família nuclear é constituída basicamente pelo marido, esposa e crianças. Com essa 

formação também foram definidos e constituídos os papéis a serem desempenhados pelos 

membros e a devida estrutura hierárquica. Diferentemente do que ocorria com os modelos 

predominantes até o século XVII - como a família aristocrática e a família camponesa, por 

exemplo27 - , este modelo contribuiu para o “fechamento da família em si mesma” (REIS, 

2004, p. 109), marcando a separação entre o local de trabalho e a residência, ancorada na 

propriedade privada dos meios de produção. Dessa forma, os homens passaram a reger o 

“mundo dos negócios” por sua “inerente” capacidade de demonstrar “frieza” e “calculismo” 

para alcançar o sucesso, enquanto às mulheres foi concedido o “direito” (ou dever) de cuidar 

da casa, da família – espaço tido como sendo repleto de afetos e cuidado. 

 A religião cristã teve forte influência no estabelecimento desse modelo familiar e nas 

definições dos papéis “masculino” e “feminino”, pois, de acordo com Vilhena (2009), há uma 

ligação direta entre essas formas hegemônicas de representações e a divindade: o homem, 

assim como Deus – forte, grande, poderoso -, também é constituído de autoridade e poder. 

                                                 
27  Segundo Poster (1979), as famílias aristocratas não valorizavam a domesticidade, as relações íntimas entre 
pais e filhos e os cuidados maternos. A família camponesa interagia diretamente com a aldeia em que vivia, “a 
família não era o espaço privado ou privilegiado e os laços emocionais se estendiam para fora dela” (POSTER 
1979, apud REIS, 2004, p. 108). A mãe era responsável pela criação dos filhos, mas com a participação ativa de 
toda a comunidade, e a criança não ocupava o papel central na vida conjugal, pois o trabalho da mulher no 
campo era essencial.  
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Nota-se ainda que “o gênero da religião cristã é masculino e é neste mundo masculinizado que 

nós, homens e mulheres, nos relacionamos, nos significamos (…) e nos organizamos do ponto 

de vista religioso” (VELOSO, 2005 apud VILHENA, 2009, p. 72). Considerando-se o 

declínio do feudalismo e da hegemonia da Igreja Católica, é exatamente neste espaço familiar 

que a religião cristã passa a exercer maior influência. Sendo assim, a família tem sido um dos 

principais meios de transmissão dos valores religiosos, pois este é, geralmente, o primeiro 

espaço onde o ser humano tem seu contato com o mundo – ambiente onde se fornece o 

“contexto moral básico para a socialização de seus valores” (MACHADO, 1996, p. 35)28.  

Logo no primeiro livro do Pentateuco, Gênesis, presente tanto na Torá quanto na 

Bíblia, escrito por volta de 1440 a.C., encontra-se Eva, a primeira criação humana feminina, 

tornando-se culpada pela entrada do pecado, da dor, do cansaço pelo trabalho e pela expulsão 

do homem do paraíso, por não ter resistido à tentação e ainda ter levado o homem a pecar. 

Toda a fraqueza e a incapacidade de discernir o que é bom ou ruim foram exemplificados em 

Eva, instrumentalizada, ainda, como alerta contra a periculosidade: o cuidado que os homens 

devem ter para não se deixarem seduzir por uma mulher “naturalmente” isenta de pureza e 

discernimento. Afinal, a simbologia cristã que nos fala da expulsão do homem e da mulher do 

paraíso esclarece a perda da condição divina e, essencialmente para a mulher, a mancha do 

pecado, porque foi ela que não resistiu e se entregou ao demônio29. As variadas manifestações 

de raiz judaico-cristã seguiram alegando que tudo o que era “mau” e que estava relacionado à 

carne, ao pecado, pertencia à mulher e, opostamente, tudo o que era “bom”, “divino”, “santo” 

e “superior” configurava-se como atributo masculino. 

Ao retratar a misoginia, ou seja, a aversão às mulheres e a tudo o que provém dela, 

Vilhena (2009) afirma que essa concepção, apesar de não ter surgido com o cristianismo, foi 

                                                 
28  Cabe aqui destacar que o fato de nos referirmos ao modelo familiar burguês mononuclear não significa 
desconhecer a existência (mesmo que lateral) de outros modelos familiares e as metamorfoses significativas no 
âmbito familiar burguês, transpassados por mudanças significativas na sociedade capitalista. Destacamos o 
modelo familiar burguês mononucleado por ser ainda o mais influente (inclusive como referência para 
apreciarmos as metamorfoses em curso), além de ser legitimado pelos discursos religiosos. 
29  A propósito, outras tradições também afirmavam a inferioridade e subjugação das mulheres aos homens. 
Confúcio, em 500 a.C., por exemplo, afirmou: “É a Lei da natureza que a mulher deva ser mantida sob o 
domínio do homem (…) tal é a imbecibilidade da mulher que é seu dever, em todos os aspectos, desconfiar de si 
própria e obedecer ao marido” (STARR, 1993 apud BICALHO, 2001/2002, p. 95). Platão (360 a.C.) descreveu a 
mulher da seguinte forma: “A fêmea é fêmea em virtude de uma certa falta de qualidade (…). Pois a fêmea é, por 
assim dizer, um macho mutilado e o catamênio (fluido menstrual) é sêmen, só que não puro; pois apenas uma 
coisa ela não contém, que é o princípio da alma (…). Enquanto o corpo vem da fêmea, é a alma que provém do 
macho (…). Nos seres humanos, o feto fêmea não é aperfeiçoado de forma igual a do macho (…). Pois as fêmeas 
são mais fracas e mais frias por natureza e devemos encarar o caráter feminino como uma espécie de deficiência 
natural (...)” (STARR, 1993 apud VILHENA, 2009,p. 78). 
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incorporada e reforçada pelos cristãos, desde os primeiros séculos30. A autora destaca que o 

historiador judeu Flávio Josefo, no século I, escreveu: “A mulher, diz a lei, é em todas as 

coisas inferior ao homem.” E, no segundo século, Tertuliano, considerado o pai da Teologia, 

dirigiu-se às mulheres dizendo: “Sois o portão do diabo” (SWILDLER, 1998 apud 

VILHENA, 2009, p. 79). Todas essas características remontam a culpa carregada pela figura 

feminina associada à Eva, como a declaração de Epifânio, no século IV: “O diabo procura 

vomitar a desordem por intermédio das mulheres (…) o sexo feminino é facilmente seduzido, 

e sem muito entendimento” (SWILDLER, 1998 apud VILHENA, 2009, p. 79). 

Em contraposição à Eva, para que a mulher possa se redimir de sua natureza 

“maligna”, tem-se agora a figura de Maria, mãe de Jesus, e “exemplo” feminino a ser seguido. 

A imagem de Maria como mulher santa, virgem e imaculada deve ser refletida nas mulheres 

que, de modo geral para o cristianismo, procura valorizar a castidade enquanto estas 

permanecerem solteiras. Vilhena (2009) observou que Tomás de Aquino (século XII), com 

relação ao culto mariano, idealizou que a superação da natureza pecaminosa da mulher estava 

na virgindade feminina. Assim sendo, a mulher precisa demonstrar não apenas que domina 

sua própria carne “pecadora” como livra os homens de consumarem o “pecado” fora do 

casamento. Interessante é perceber que este “domínio” sobre a carne não é exigido ao homem 

na mesma proporção, mas à mulher esta é uma condição para alcançar a felicidade e a 

realização de um futuro casamento. 

Durante toda a história da Igreja Cristã, as mulheres foram vistas desse modo e, mesmo 

com a Reforma Protestante, no século XVI, as mulheres não tiveram muito a seu favor. Pelo 

contrário, os pensadores protestantes mantiveram a ideia da autoridade do marido sobre as 

mulheres como sendo sagrada, assim como a lógica da submissão e da aversão às mulheres, 

ao seu corpo. Para Lutero, ser mãe era o “único aspecto redentor de pecaminosidade das 

mulheres” (VILHENA, 2009, p. 81). Sendo assim, a sociedade é palco dessa oposição de 

imagens refletidas na mulher (Eva x Maria) e que ainda persiste na atualidade através de 

algumas características duais: má/boa, profana/santa, impura/pura etc.  

                                                 
30  Bicalho (2001/2002) menciona que a igualdade preconizada pelo personagem Jesus Cristo no cristianismo 
primitivo, que se aproximava das mulheres e as reconhecia, foi esquecido no desenvolvimento e 
institucionalização do cristianismo, devido à própria cultura patriarcal daquele contexto. Para Bloch (1995 apud 
BICALHO, 2001/2002, p. 95), “é difícil determinar quando o cristianismo tornou-se dividido entre as 
possibilidades da salvação e do prazer e, ao mesmo tempo, entre atitudes de igualdade sexual versus a 
subordinação da mulher ao homem. Com efeito, é praticamente impossível dizer o momento preciso em que o 
sexo foi identificado como algo intrinsecamente mau e como o elemento controlador da moralidade”. 
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Dessa forma, temos aqui ao menos dois acontecimentos que têm sido reproduzidos 

historicamente com relação à vida da mulher: o casamento e a maternidade, onde, conforme 

aponta a tradição, as mulheres podem encontrar o sentido de sua própria existência. Como 

veremos adiante, essas duas fases na vida da mulher é onde ela poderia se redimir do “mau” 

que representa como mãe e como esposa que permanece sob o “controle” do marido, portanto, 

supostamente “a salvo” de qualquer perigo que ela mesma possa representar. 

 

2.1  Interfaces entre a sexualidade, o casamento e a maternidade 

 

Através de entrevistas, Machado (1996) verificou a persistência do pouco acesso a 

informações sobre a sexualidade dentro do ambiente familiar, não obstante o grande 

desenvolvimento dos meios de informação na atualidade. No geral, a noção de sexo 

transmitida por várias gerações às mulheres é a de um ato “impuro”, “sujo”, “feio”, mas 

obrigatório para a satisfação do marido. Quanto aos homens, esses tinham acesso a 

informações nos meios adultos desde cedo, onde, informa a autora, este é um assunto de 

destaque, priorizando-se sempre o seu próprio prazer. 

Embora o assunto sobre a sexualidade tenha ganhado certo destaque nas últimas 

décadas dentro do próprio universo religioso, sobretudo o protestante, percebe-se uma 

apropriação diferenciada com relação ao tema de acordo com o nível de instrução dos líderes 

e dos fiéis31. Machado (1996) observou que entre as camadas sociais mais pauperizadas, o 

discurso do pastor com relação às dificuldades enfrentadas pelas fiéis no relacionamento 

sexual e conjugal reproduz a lógica da responsabilização da mulher pelo fracasso, alegando 

um comportamento “frio” ou “desinteressado”, que deveria dar lugar a uma maior 

compreensão com as “necessidades” de seus cônjuges. Com isso, fortalece-se o conceito de 

sexo enquanto obrigação da mulher para a satisfação de seu marido. A declaração de uma das 

entrevistadas de Machado (1996, p. 168), de 43 anos, empregada doméstica, demonstra com 

clareza esta questão: 

 

                                                 
31 Machado (1996, p. 167) destaca uma afirmação do então presidente da Associação Evangélica Brasileira, Caio 
Fábio: “o grande momento das mudanças na avaliação da sexualidade ocorreu há cerca de 15 anos, quando 
ocorreu um boom literário sobre as temáticas do sexo e do prazer e houve uma intensa discussão da liderança 
religiosa em torno desta bibliografia”. 
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Antes de entrar na Igreja eu não queria ter relacionamento sexual com meu marido e 
evitava ele por muito tempo. Mas quando fui para a Igreja Universal e comecei a 
ouvir o pastor dizer que a gente não deve fugir do marido, passei a me esforçar e 
estou melhorando neste problema aí. Antigamente eu não sentia prazer nenhum nisto 
e fugia, hoje em dia eu busco muito a Deus, peço mesmo para me ajudar a aceitar, 
mas para ser sincera não sinto muita alegria quando ele me procura não. 

 

Verifica-se neste discurso o papel da mulher com relação à prática sexual como algo 

que não se deve “fugir”, devendo haver um “esforço” para superar o “problema” e “aceitar”, 

mesmo não gostando de fazê-lo. A identidade feminina construída sob valores religiosos 

aponta para a submissão, reproduzindo a “heteronomia feminina”, o viver para os outros 

muito mais do que com os outros, favorecendo a falta de autonomia por parte das mulheres. 

Sabe-se que não são todas as mulheres protestantes que “aceitam” e vivem dessa forma 

a sua sexualidade e que também não são todos os líderes religiosos que reproduzem essa 

ideia, mas é importante assinalar que esse é um segmento religioso que tem crescido 

sobretudo nos meios populares, através de igrejas pentecostais e neopentecostais em todo o 

país e que esse é o pensamento reproduzido. 

Uma pesquisa sobre evangélicos realizada na região Metropolitana do Rio de Janeiro 

pelo Instituto de Estudos da Religião – ISER – em 1994 identificou, entre outras questões, 

como o fenômeno de conversão ocorre na classe média e, predominantemente, nas camadas 

populares. De acordo com a pesquisa, entre as camadas populares aparece um maior número 

de igrejas pentecostais, onde também predominam os fiéis que possuem menor nível de 

instrução com relação às chamadas igrejas históricas. A pesquisa ainda destaca que as 

mulheres são a maioria: na região pesquisada, a proporção era de 31% de homens para 69% 

de mulheres e, especificamente numa igreja caracterizada como neopentecostal, a Igreja 

Universal do Reino de Deus, a proporção é de 81% de mulheres para 19% de homens 

(ALMEIDA, 1999). 

Nota-se ainda, conforme verificado por Machado (1996), que, embora a Igreja Católica 

seja extremamente rigorosa com a moral sexual, os fiéis burlam tais normas, por diversos 

motivos32. No entanto, as igrejas protestantes, geralmente, seguem uma linha mais aberta com 

relação às discussões sobre sexo e prazer (embora, como destaca a autora, seja muito mais 

para manter o casamento do que para esclarecer à mulher e levar o casal a uma relação 

igualmente satisfatória), permitindo e incentivando seus fiéis a usarem métodos 

                                                 
32  Cabe citar como exemplo, aqui, a questão dos métodos contraceptivos e a prática sexual como meio para 
procriação. 
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contraceptivos. Mas os protestantes levam essa rigidez moral para a sua vida pessoal, 

rompendo, inclusive, com o “duplo padrão de comportamento tolerado pelos católicos 

tradicionais” e exigindo igualmente aos rapazes a manutenção da castidade até o casamento e 

a fidelidade de ambos os cônjuges (MACHADO, 1996, p. 172). 

 O casamento e a maternidade na vida de uma mulher são tratados como o ápice da 

realização e satisfação pessoal. Retomando a discussão anterior, podemos entender que é no 

casamento, na união da mulher com o sexo “superior” que está o sentido de sua própria 

existência, enquanto que a maternidade lhe confere a “divina” vocação para cuidar, amar e se 

sacrificar por outro ser.  Então, ela se completa no outro e se satisfaz ao gerar e cuidar de sua 

prole. 

A maternidade é concebida pelas religiões cristãs – unanimidade entre os católicos e 

protestantes – também a partir da imagem materna de Maria. Dessa relação, o cristianismo 

absorveu em sua tradição, no decorrer da história, a concepção de maternidade enquanto algo 

sagrado, assegurando às mulheres uma subserviência tal que indica estar longe de ser 

estremecida (VILHENA, 2009). 

Dessa forma, não apenas no meio religioso como também na própria sociedade, 

permeada por esses princípios, percebe-se a maternidade e, logo, o “amor materno”, o 

carinho, o sentimento de proteção, o auto-sacrifício materno a favor dos filhos como sendo 

características “naturais” numa mulher, o chamado “instinto materno”. E é nessa imagem de 

mãe que boa parte das mulheres, ainda hoje, tem como ideal de satisfação e realização pessoal 

em sua vida. Embora atualmente estejamos vivendo um tempo em que as mulheres, 

principalmente as que pertencem à classe média e às gerações mais novas, têm se dedicado a 

sua inserção no mercado profissional e não concebem mais a maternidade como essência de 

sua realização pessoal, o mesmo não pode ser afirmado nos setores proletarizados e 

subproletarizados da população. Isto é, “se ocorrem mudanças na definição do papel feminino 

na sociedade brasileira, elas não atingem da mesma forma os diferentes grupos sociais” 

(MACHADO, 1996, p. 147). De todo o modo, mesmo que o papel da maternidade não seja 

visto como único a ser desempenhado pela mulher, ainda é considerado como obrigatório e 

um dos principais. Quando ela não tem esse “ideal”, a sociedade a percebe de forma 

diferenciada, como que lhe faltando algo para ser completa. Machado (1996, p. 148), em sua 

pesquisa com adeptos do movimento carismático e do pentecostalismo, ao abordar a 

possibilidade de uma mulher se casar e optar por não ter filhos, obteve a seguinte resposta de 

uma das entrevistadas: 
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Uma mulher que casa e não quer ter filhos é preferível que não case. Porque o filho é 
o complemento do casamento. Ninguém casa para ficar as duas pessoas, casa para 
construir família. Agora, a partir do momento em que casou e não quer ter filhos é 
porque ela é doente, tem algum problema psicológico, alguma frustração, algum 
trauma que se tornou uma barreira para ela realizar esta experiência de ser mãe. 

 

De forma desigual, a mulher se percebe como sendo mais responsável pelo cuidado e 

educação dos filhos do que o homem, fazendo com que em nome do “amor materno” ela 

passe pela dor, pela abdicação de seus próprios interesses, de sua integridade e de sua própria 

vida a favor dos filhos e do (esperado) prazer que tudo isso deve proporcionar. Por isso, a 

perpetuação de ditados como “ser mãe é padecer no paraíso” ou “coração de mãe sempre cabe 

mais um”, pois a noção do sofrimento está relacionada ao amor e ao prazer na história do 

cristianismo. Ratifica-se que os mesmos sentimentos e responsabilidades pelos filhos não são, 

até então, cobrados dos pais, afinal, foi a mulher quem nasceu “naturalmente” com essa 

função. 

 

A exploração dos aspectos do cuidado, proteção, serviço, recairão da devotada Maria 
para todas as mães humanas a ponto de poderem até sentir-se culpadas se dedicarem 
tempo exclusivo para seu próprio cuidado. É uma maternidade idealizada e tornada 
padrão social e fortalecida pela tradição cristã católica e absorvida também pelos 
evangélicos. Das mães serão cobradas a partir de tal padrão, e o mesmo não será 
exigido à paternidade. Não se dita divisão igualitária de responsabilidade e cuidado 
sobre a prole (VILHENA, 2009, p.73). 

 

  Embora reconheçamos características notáveis de mulheres consideradas “modernas”, 

como as que assumem cada vez mais postos de trabalhos antes considerados masculinos, que 

optam por se casarem mais tarde ou não se casarem, terem filhos mais tarde ou não terem 

filhos, estudarem mais que os homens, entre outras “novas” características, deve-se admitir 

que mesmo essas mulheres não escapam, por completo, de serem permeadas por tais 

concepções religiosas, pois ainda carregam a incumbência de “administração dos afetos” na 

esfera privada do lar, mediante a divisão sexual do trabalho no capitalismo.   

 A relevância de reconhecer tais aspectos que circulam o imaginário cristão com 

relação às mulheres facilita ou, ao menos, fornece indicações para se compreender a 

incidência da violência contra a mulher protestante dentro do próprio lar; permitindo-se 

perceber a dificuldade dessa mulher de pedir ajuda, de romper com o abuso do cônjuge, de se 

submeter à dor, ao sacrifício de sua própria integridade física em favor do bem-estar dos 
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filhos e, muitas vezes, em “nome de Deus”, não como uma questão individual, mas como 

parte dos valores de uma sociedade patriarcal que são constantemente reproduzidos e 

legitimados pela religião. Como poderá ser verificado, essas mulheres têm muita dificuldade 

de se perceberem enquanto sujeitos da própria história e de saírem de uma relação violenta, 

pois, concomitante a esse processo de violência, a vivência religiosa desta mulher pode 

representar esperança para um coração sofrido e um corpo marcado, influenciando para a 

permanência na relação.  

 

3  Mulheres evangélicas em situação de violência doméstica: refletindo sobre seus 

posicionamentos e percepções 

 

 Como vimos no início do capítulo, o número de evangélicas atendidas em serviços 

especializados no enfrentamento à violência contra a mulher é relevante. Mas, para não 

realizarmos uma abordagem precipitada devemos considerar, inicialmente, o fato de que os 

serviços prestados pelas três instituições que divulgaram esses dados são de atendimento 

psicossocial e jurídico. Logo, essas instituições não possuem autoridade policial nem jurídica 

sobre o parceiro das mulheres violentadas. Então, procurar o atendimento nelas não significa, 

necessariamente, o rompimento com a violência sofrida ou até mesmo a separação do 

agressor. Tais atendimentos visam o “empoderamento” das mulheres em situação de 

violência, incentivando a autonomização e a autopercepção das mesmas enquanto sujeito de 

sua própria história. A mulher atendida é levada a um processo de reflexão para que ela 

mesma possa decidir sobre sua vida: se vai à delegacia registrar a ocorrência, se volta para 

casa para dar uma “chance” ao companheiro, se busca o divórcio etc. enfim, esse é o objetivo 

do empoderamento: fazê-la perceber as opções que apenas ela é capaz de escolher. Pelo 

menos, o que deve chamar a atenção, aqui, é o rompimento do silêncio desta mulher diante 

das agressões sofridas, ao buscar um atendimento profissional especializado. 

 Algumas das importantes contribuições do trabalho de Machado (1996) foram, 

primeiro, atestar que existem diferenças significativas no contexto familiar e na própria 

definição dos papéis femininos quanto ao modo de adesão da família à esfera religiosa: se 

feita em conjunto ou solitária, isto é, por apenas um dos cônjuges. E, segundo, constatar a 

ambiguidade que a adesão religiosa representa na vida das mulheres: se, por um lado, o 

protestantismo contribui para a manutenção da subordinação das mulheres aos homens, 
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também pode colaborar para o fortalecimento do gênero feminino, na medida em que não 

apenas passam a circular mais pelos espaços públicos (ainda que seja para o proselitismo), 

como também lhes é permitido o exercício de lideranças nas igrejas33 e, com relação à família, 

tornam-se responsáveis pela “salvação” de suas famílias e pela manutenção da paz e da 

harmonia no lar, principalmente quando a adesão religiosa é solitária: 

 

a responsabilidade da mulher é dupla: de um lado, a esposa convertida poderia com 
sua fé 'trazer a luz' para os familiares, transmitindo-lhes as palavras da Bíblia, 
rezando por eles, levando-os à igreja ou mesmo submetendo-se às sessões de 
libertação para pôr fim ao sofrimento espiritual dos entes queridos; de outro, na 
condição de cristã e casada, cabe a ela agir com sabedoria (termo que no depoimento 
se confunde com tolerância, abnegação, paciência e amor) diante do parceiro 
adúltero, bêbado ou violento. Daí o uso constante do provérbio bíblico: 'A mulher 
sábia edifica a sua casa. Mas a tola derruba com suas mãos' (MACHADO, 1996, p. 
129). 

 

Então, de mulher frágil e doce, nessas condições, ela pode se sentir forte, corajosa e 

lutadora quando se percebe numa briga contra o “mau”, não contra seu cônjuge ou sua 

família. O depoimento de uma mulher evangélica em situação de violência entrevistada por 

Vilhena (2009) ilustra essa autoimagem feminina: “eu me sinto uma guerreira, eu creio que 

minha luta é grande e minha vitória vai ser maior. Está nas mãos de Deus pra ver o que Ele 

vai fazer, se ele vai parar de beber, se ele vai morrer... só Jesus na minha vida” (VILHENA, 

2009, p.87). Ao mesmo tempo em que ela se vê como uma “guerreira” reconhece que a 

solução só pode vir de Deus, portanto, admite sua impotência diante do problema. 

 Quando é o casal que se “converte”, esse segmento religioso pode abrir brechas para 

uma “redefinição dos gêneros” (MACHADO, 1996, p. 191), na medida em que exige também 

um ajuste do comportamento masculino definido pela ordem patriarcal. Lembrando-se que 

um ajuste não significa, necessariamente, um rompimento com esses estereótipos. 

 É importante entender que essa ambiguidade permite uma reinterpretação das 

experiências vividas por essas mulheres. Elas “lutam” por uma causa que acreditam: a 

garantia da salvação e da “harmonia” familiar. Depositam na fé a esperança de que a história 

de sua vida vai mudar quando houver uma intervenção divina. É isso que elas esperam 

                                                 
33 Com relação ao exercício da liderança, Machado (1996) constata que isto se dá muito mais em função no 
menor número de homens com relação às mulheres nas comunidades do que pela consciência política das 
mulheres na defesa por direitos iguais. Além disso, Vilhena (2009) aponta que não faz parte dos ideais dos 
adeptos ao protestantismo a busca pela transformação da realidade social, seja a partir da perspectiva de gênero, 
de classe ou de etnia. 
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quando consentem permanecer numa relação violenta: que o marido se converta e mude o 

rumo de sua vida. “O homem temente a Deus não faz estas violências com a mulher, ele tem 

amor. Se ele fosse uma pessoa certa lá na Igreja nós não tava vivendo esta vida ordinária que 

nós vive” (mulher, 44 anos, pentecostal, entrevistada por BICALHO, 2001, p. 138). 

 Juntamente com essa esperança, existe ainda o discurso que interpreta os conflitos 

familiares, os comportamentos desviantes, como a traição, as agressões físicas, o alcoolismo, 

o uso de outras drogas etc. como “possessão demoníaca”, desresponsabilizando totalmente o 

agressor, o alcoolista ou o traidor de suas atitudes. Dessa forma, justifica-se que um “espírito 

maligno” está influenciando o sujeito na tentativa de destruir a família. Assim, o ato de 

agressão, por exemplo, não é contra a mulher, mas contra a “harmonia familiar”34. 

 Nesse sentido, a mulher, como boa cristã, deve “amar os seus inimigos”, como 

declarado por Miriam, 30 anos, membro da Igreja Deus é Amor, há catorze anos vivendo um 

relacionamento violento, entrevistada na sala de espera de uma Delegacia, apresentando 

hematomas nas pernas, decidida a denunciar seu marido por agressões:  

 

Eu oro muito, eu faço campanha na Igreja, peço oração por ele, porque Jesus 
disse que temos que amar os próprios inimigos, amar o que nos odeia. Eu não 
tenho o coração ruim dele, meu coração é bom. Todos falam, mesmo com o que 
ele faz com você e o seu coração ainda é bom. Só ainda não aconteceu morte 
dentro da minha casa porque a minha Igreja, que é revelada, ora por mim e por 
ele (BICALHO, 2001, p. 139). 

 

 Outro discurso encontrado por Bicalho (2001) foi de mulheres assumindo a culpa pelo 

sofrimento por se encontrarem na “situação pecaminosa” de manter um relacionamento que 

não foi consagrado pelo casamento. 

 O “nervosismo” feminino, os conflitos conjugais, os problemas financeiros, o 

desemprego do chefe de família, a depressão, os problemas de saúde de algum membro 

pertencente à família, conforme verificado em Machado & Mariz (2002), geralmente são os 

fatores relacionados pelas mulheres quando questionadas com relação aos motivos de 

procurarem a religião. As autoras destacam a importância da “tensão doméstica” na formação 

                                                 
34 Um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, entrevistado por Machado (1996, p. 108) declarou o 
seguinte: “90% das pessoas que vêm à Igreja têm problemas familiares. Nós sabemos que existe uma força 
oculta que atua na face da terra e esta força maligna tem como objetivo destruir o homem. E é claro que o 
demônio sabe onde agir, qual é a parte mais sentimental, ou melhor, a parte de maior sentimento que existe do 
homem é a família. O homem quando sofre um problema familiar perde a sua estrutura. Esta estrutura ou coluna 
é a família”. 
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da vida religiosa das mulheres casadas e como a teologia pentecostal vai ao encontro dessas 

necessidades, mudando, assim, a própria postura das mulheres frente aos motivos que as 

levaram a adesão ao movimento religioso. A fala de uma das mulheres entrevistadas por 

Vilhena (2009, p. 93), sintetiza bem esta questão: “a fé remove montanhas, acreditar, 

perseverar – o inimigo fica furioso, mas ele está derrotado. O inimigo usa ele [...]”. Desta 

forma, o marido passa a ser a própria “vítima” de “ações demoníacas”, isentando-se de todo e 

qualquer julgamento moral, como também podemos ver num dos depoimentos apurados por 

Bicalho (2001, p. 128): 

 

A última dele foi tentar jogar gordura quente em mim e acertou neste meu filho de 
13 anos. Ontem, depois do acontecido ele me chamou para conversar e falou que 
quanto mais ele está indo na Igreja (Universal), mais o trem ruim, o diabo está 
entrando nele. Ele já espancou nosso filho, quebrou minha televisão, já furou meu 
armário todo de faca. Por tudo isto eu não quero ele mais dentro de casa (...) Não me 
separei ainda pelos filhos (mulher, 31 anos). 

  

 Todas as leituras da realidade das relações de gênero discutidas em estudos feministas 

tornam-se frágeis diante de argumentos religiosos fortemente estabelecidos. Embora leituras 

fatalistas de influência religiosa exerçam fortíssimos impactos sobre a vida dessas mulheres 

em situação de violência, não se deve ignorar que essas mesmas religiões e comunidades 

religiosas oferecem o “apoio”, a “solidariedade” (ainda que enviesados) para essa mulher 

permanecer “firme”, suportando as “consequências” de suas escolhas. Isto é, apesar de 

abstrair a responsabilidade do companheiro pelos atos que a violentam, e, com isso, todas as 

dimensões históricas e sociais das situações enfrentadas, esta mulher encontra o “apoio” na fé 

e nos “irmãos” que constituem a comunidade religiosa. 

 Em casos de violência, ao entregar o problema para Deus, a mulher passa então a 

esperar o “milagre” e ver o que Deus vai fazer. Vilhena (2009) aponta que por terem a 

compreensão de que é o demônio que está influenciando seus maridos, as mulheres sentem-se 

culpadas quando chegam a denunciar seus cônjuges, como se estivessem traindo a Deus e a 

comunidade religiosa, ou como se não tivessem fé o suficiente para esperar que Deus fizesse 

algo para mudar a realidade de suas famílias.  

 É bastante complexo compreender o que leva essas mulheres, freadas por discursos 

religiosos, cheias de justificativas para permanecerem onde estão, trazerem a público sua 

condição de mulher violentada e até mesmo de um casamento “fracassado”. Bicalho (2001) 
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realizou algumas entrevistas com mulheres pentecostais que registraram ocorrência na 

Delegacia de Polícia de Defesa e Proteção da Mulher35, em Goiânia, quanto à violência 

perpetrada por seus cônjuges. Nessa investigação, a autora destacou três situações que 

justificavam, naquele momento, a presença das mulheres na delegacia: ou o marido/ 

companheiro a abandonou; ou ele a preteriu, ficando com outra; ou essas mulheres foram 

expropriadas dos seus bens, e, com, isso, não tinham para onde ir. 

 

O processo da violência conjugal/doméstica é doloroso, entretanto, aceitável até o 
momento do abandono, da troca de parceira e da expropriação de bens. É como 
se o homem pudesse golpear até a morte a alma da companheira, mas sem deixá-la, 
sem trocá-la, sem colocá-la para fora de casa (BICALHO, 2001, p. 111, grifos da 
autora). 

  

  Novamente, está presente aqui a lógica do autosacrifício feminino para a preservação 

do casamento e da família, nos marcos de uma organização social baseada na divisão sexual 

do trabalho. Porém, quando o agressor decide sair da relação, a mulher percebe que o seu 

sacrifício não foi o suficiente. Com sua autoestima abalada e o risco de ter que sair de casa, 

sem ter onde recorrer, ela procura reaver seus direitos, no caso, registrando a ocorrência na 

delegacia: 

 

Ele me chama de bagaço, que eu não presto mais para nada, que lá fora tem coisa 
melhor, penso que tenho que tratá-lo bem e estar dentro da Igreja. Buscar a palavra 
de Deus, buscar Jesus, orar, ser humilde, buscar a presença de Deus em tudo que vier 
na frente, ser imitadora de Jesus. Falei com meu pai ontem, pior foi Jesus que foi 
traído, Judas traiu ele, ele foi perseguido. Ele não venceu? Temos que tentar ser 
como Jesus naquela época. Ser imitadora de Jesus. Agüentar tudo quieta, calada, sem 
agressão, mas como eu posso agüentar mais, se ele chega e fala que eu sou um 
bagaço, que eu não presto? Ele me sufoca, é uma dor muito grande, depois de 14 
anos assim. Eu nunca traí ele, sempre fiz tudo direitinho e agora ele namora com a 
minha amiga que eu levei para morar na minha casa, depois que ela largou o marido 
dela. Agora com a outra ele quer que eu saia de casa. Para onde eu vou? (mulher, 30 
anos, in: BICALHO, 2001, p. 121). 

 

  Interessante observar nos discursos que, após passarem anos de suas vidas numa 

relação violenta, algumas mulheres perceberam que a passividade e o silêncio diante das 

agressões cometidas pelos cônjuges, “não são armas que libertam, mas instrumentos que dão 

                                                 
35 Cabe destacar que a Lei nº 11.340/06 – Maria da Penha , ainda não estava em vigor. 
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vazão para atitudes opressivas” (BICALHO, 2001, p. 123). Nestes casos, elas conseguem 

perceber, por exemplo, que atitudes como deixarem que os homens decidam tudo com relação 

a ela e à família, contribuíram para que os maridos se sentissem proprietários delas e de tudo 

o que envolve a relação.  

 

4  Indicando uma resposta das igrejas protestantes diante da urgência do enfrentamento 

à violência contra a mulher  

 

  Até aqui, mencionamos algumas das respostas dadas pelas igrejas protestantes às fiéis 

que sofrem com a violência doméstica e, embora todas tenham apontado para corroborar o 

discurso de culpabilização da mulher, de submissão, de passividade (ao aguardar somente a 

intervenção divina para que sua família viva em harmonia), tivemos também a oportunidade 

de analisar estudos voltados ao “cuidado pastoral” com relação à violência contra a mulher no 

ambiente doméstico36.  

 A partir da escuta de diversas mulheres violentadas e também de líderes evangélicos, os 

pesquisadores perceberam não apenas a importância da comunidade religiosa na vida das 

mulheres, oferecendo-lhes apoio e consolo nos momentos difíceis, como também a 

necessidade apresentada pelos líderes religiosos de saberem como lidar com essa questão 

numa perspectiva “bíblica e pastoral” (CARROLL; ANDRADE, 2010, p. 13). 

 O livro apresenta aos líderes religiosos (público-alvo) algumas definições, a partir da 

Lei nº 11.340/06, sobre a violência praticada contra as mulheres e suas tipificações. Os 

autores buscam desmistificar algumas expressões recorrentes em nossa sociedade que 

geralmente tendem a banalizar, esconder, minimizar a questão da violência praticada no 

interior do ambiente doméstico, além de culpabilizar a mulher pela violência sofrida. Esse 

processo de “desmistificação” se deu a partir de dados, principalmente os relacionados à 

realidade de Pernambuco37. Eles procuram levar os leitores a uma reflexão com relação à 

                                                 
36 Estudos realizados por teólogos, membros de igrejas protestantes históricas e participantes ativos de projetos 
nas áreas de superação da violência contra a mulher e prevenção do HIV/AIDS. Esses estudos foram inseridos 
em um livro, escrito a partir de uma pesquisa desenvolvida pela Comissão Central Menonita, na região 
metropolitana do Recife, com oitenta e dois pastores, pastoras e líderes de igrejas evangélicas e cinquenta 
mulheres que frequentavam igrejas evangélicas e que tinham vivenciado situações de violência praticada pelo 
parceiro. 
37 Conforme os autores assinalaram, “70% das ocorrências de atos de violência contra a mulher acontecem em 
casa e envolvem pessoas de confiança”. Com esse dados, os autores buscaram desmistificar a expressão que 
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temática, incentivando-os a perceber que essa é uma questão que precisa sair do âmbito 

doméstico e ser debatida coletivamente, inclusive dentro das igrejas. 

 Embora os autores tenham se baseado numa bibliografia de difícil acesso38, apontam 

para questões muito importantes com relação ao cuidado pastoral, trazendo ao debate a 

influência que a religião cristã exerce na formação dos gêneros:  

 

não deveríamos ser surpreendidos ao perceber que a história e a teologia cristãs, 
quando isoladas, reforçam modelos claros de hierarquização masculina, 
desorganização e fragilização da mulher, além da promoção de grandes 
desigualdades na manutenção dos poderes e das tomadas de decisão entre ambos, 
especialmente se desconsideramos os contextos históricos, culturais, políticos e 
sociais dos escritos bíblicos  (CARROL; ANDRADE, 2010, p. 79). 

  

 Como é um livro voltado para o “cuidado pastoral”, os autores utilizam versículos 

bíblicos que apontam para a igualdade nas relações de gênero perante Deus e as pessoas, 

como os versículos 27 e 28 do texto de Gálatas, capítulo 3: “Todos quantos fostes batizados 

em Cristo de Cristo vos revestistes. Não pode haver judeu nem grego; nem escravo nem 

liberto; nem homem nem mulher; porque todos sois um em Cristo Jesus”. 

 Eles convidam os leitores a fazerem uma análise a partir de algumas sugestões para 

repensarem a desigualdade nas relações de gênero, como o fato de que se apenas as mulheres 

tomarem consciência dessa questão não será o suficiente, pois os homens também precisam 

ser alcançados para reverem seus valores e posturas marcadas pelo “autoritarismo, machismo 

e patriarcalismo históricos – aceitos socialmente” (CARROLL; ANDRADE, 2010, p. 81). É 

incentivado o debate dentro das igrejas, a partir dos seus líderes que exercem influência sobre 

os membros, a inserirem mulheres para ocuparem cargos considerados “masculinos”, como a 

pregação, o ensino bíblico para adultos, a administração financeira etc. E, da mesma forma, 

incentivam a participação dos homens nas tarefas consideradas “femininas”, como a limpeza, 

arrumação etc. 

 Quanto à forma de lidar com o atendimento às mulheres em situação de violência, os 

autores trazem uma abordagem didática demonstrando, por exemplo, como deve ser o 

                                                                                                                                                         
afirma que “a família é o lugar mais seguro que existe. Nela não há risco de violência” (CARROLL; 
ANDRADE, 2010, p. 22). 
38 No geral, os autores se apropriaram de artigos publicados em outras línguas. 
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comportamento do “líder”, sendo cauteloso e evitando “as tentações de oferecer conselhos 

fáceis” (CARROLL; ANDRADE, 2010, p. 46); e palavras importantes a serem ditas e outras 

que, em momento algum, podem ser faladas, como: “O que você fez para provocá-lo?”, 

“Você deveria faze o seguinte...”, “Ore mais.”, “Aguente! Isso é uma prova de Deus” entre 

outras que procuram justificar a agressão sofrida, culpabilizando a mulher ou corroborando 

com sua passividade diante do sofrimento. Os autores primam por levarem os leitores à 

compreensão de que a mulher precisa entender que ela é um sujeito livre e que somente ela 

pode decidir o que fazer, mas que eles precisam oferecer apoio, independente se sua opção for 

o divórcio ou a permanência na relação violenta39. 

 Embora esse livro seja voltado para o “cuidado pastoral” e talvez, por isso, seja 

limitado com relação à complexidade do tema abordado, consideramos que representa um 

passo significativo no enfrentamento da violência contra mulheres evangélicas. Diante de 

tantos materiais publicados no mercado evangélico e até mesmo de sites que reforçam a todo 

tempo a desigualdade entre homens e mulheres e seus respectivos “papéis” dentro da 

sociedade, além da atribuição naturalizada das qualidades ditas “femininas” e “masculinas”, o 

livro, apesar de não romper com tal dicotomia, leva o leitor a uma reflexão, indicando 

possíveis mudanças nas relações de gênero que possam favorecer a autonomia feminina. 

                                                 
39 Eles trazem a discussão sobre o divórcio explícito na Bíblia como algo condenável, mas considerando-se as 
especificidades daquele contexto em que foi escrito. Os autores justificam o divórcio como algo necessário, pois, 
conforme eles indicam: “A violência praticada por um parceiro contra o outro é contrária aos propósitos de Deus 
para o casamento. Além disso, tal situação representa uma ruptura dos votos sagrados feitos no dia do 
casamento. Fidelidade, amor, dignidade e respeito eternos são destruídos e a confiança, mutilada” (CARROLL; 
ANDRADE, 2010, p. 91). 

 



 

 

59

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

(Porém, não definitivas) 

  

 O presente trabalho foi gerado em meio a muitos questionamentos, inclusive quanto a 

sua relevância para o universo acadêmico e para a formação profissional. As dificuldades 

encontradas no percurso, a busca por bibliografias que pudessem expressar criticamente a 

subordinação da mulher nas relações capitalistas de gênero e a relação desta desigualdade 

com os valores judaico-cristãos convenceram-no dessa relevância. 

 Percebemos que seria muito difícil compreender as configurações relacionais de 

gênero sem considerar a divisão sexual do trabalho, que enraíza a subalternidade nas próprias 

relações sociais de produção capitalista. Atualmente, embora as mulheres estejam atuando 

cada vez mais no mercado de trabalho, conseguimos perceber as diferenças existentes nas 

relações trabalhistas entre homens e mulheres, não apenas com relação à desigualdade 

salarial, que é fato, mas também com relação aos “papéis” atribuídos aos homens e às 

mulheres, deixando-as em desvantagem no mercado de trabalho quando pensamos, por 

exemplo, na “dupla jornada” que a mulher precisa desempenhar como parte “obrigatória” da 

sua função na sociedade. 

 A partir da segunda metade do século XX, pesquisadores (as) feministas inseriram a 

categoria de “gênero” para desmistificar a naturalização dos papéis atribuídos aos homens e às 

mulheres, ou seja, o caráter biologicista nas relações entre ambos os sexos. Compreender as 

relações de gênero enquanto processo histórico de construção social dos sexos feminino e 

masculino nos permite ter maior clareza sobre os distintos papéis atribuídos para ambos, de 

acordo com o contexto e a cultura da sociedade em que estão inseridos. Sendo assim, é 

possível que haja uma ruptura com os modelos “ideais” de homens e mulheres na sociedade 

atual, caso ambos os segmentos, conforme suas diferenças tomem consciência não apenas das 

desigualdades entre ambos, mas se percebam numa relação que pode trazer prejuízos para os 

dois. Pois, como afirmou Saffioti (1987, p.40), os esteriótipos funcionam como uma 

“máscara”, onde ambos são limitados a cumprirem apenas os papéis que lhes cabem. 

 Como um dos resultados da desigualdade que está na base das relações de gênero e, 

especificamente, do patriarcado como expressão máxima da subordinação da mulher ao 

homem, identificamos a violência contra a mulher, ou melhor, as diversas formas de violência 

praticada contra as mulheres, tanto na esfera pública como no âmbito doméstico. Aqui, cabe 
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novamente relembrarmos a importância da atuação dos movimentos feministas na 

publicização da violência contra a mulher enquanto assunto que deva ser debatido 

coletivamente, na busca pelo rompimento de ideias preconcebidas do senso comum, como 

“em briga de marido e mulher não se mete a colher” ou “ela sabe porque está apanhando”. 

 Dessa forma, vários serviços foram fortalecidos ou inaugurados para o atendimento e a 

proteção das mulheres em situação de violência, a começar pelas Delegacias Especializadas 

no Atendimento às Mulheres e uma política voltada para a temática. Embora tenhamos 

mostrado um pouco sobre a precariedade do quadro atual do número de abrigos, DEAMs, 

Centros de Referências entre outros serviços no território nacional, é importante destacarmos 

o marco que as décadas de 80, 90 e os anos 2000 representam para o enfrentamento da 

violência contra as mulheres. Afinal, em 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340 – Lei Maria da 

Penha -, que define os tipos de violência a que as mulheres são submetidas, indo, inclusive, 

para além da violência física, deixando de ser reconhecida como violência de “menor 

complexidade”, conforme a Lei 9.099/95, que regia a questão. 

 Quando falamos do fenômeno da violência contra a mulher entendemos que sua 

superação não será possível na ordem atual do sistema de produção. Se há algum tempo os 

movimentos feministas pensavam que a entrada das mulheres no mercado de trabalho 

romperia com as desigualdades nas relações de gênero, hoje vemos a inserção das mulheres 

no mercado de trabalho reproduzindo desigualdades e desvantagens. O mercado continua se 

apropriando da mão de obra feminina e substituindo alguns cargos até então considerados 

masculinos por mulheres, visto ter um custo mais baixo. 

 Como o nosso interesse era estudar referenciais bibliográficos que estabelecessem uma 

relação entre a violência contra a mulher e a religião protestante, encontramos pesquisas de 

campo e dados quantitativos que aguçaram ainda mais o nosso interesse de investigação pela 

temática. 

 Conforme já mencionado através de dados, o crescimento da população evangélica no 

Brasil é gigantesco. Junto a esse crescimento identificamos uma significativa participação 

religiosa tanto no congresso nacional quanto no mercado econômico. Se, por um lado, 

podemos interpretar essas informações como algo que alimenta o atual modo de produção 

favorecendo o seu desenvolvimento, também podemos perceber o quanto o sistema capitalista 

contribui para o fortalecimento das religiões na modernidade. Nesse contexto, em que a 

“bandeira” pela laicização do Estado se faz cada vez mais urgente,  
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autores das mais diferentes tendências já demonstraram que se a modernidade 
possibilitou aos homens um maior controle sobre a natureza (em particular sobre o 
seu próprio corpo), não conseguiu pôr fim às ameaças e apreensões humanas. Em 
outras palavras: se alguns riscos foram superados, outros foram introduzidos, 
deixando intacta nos homens a situação de angústia existencial. A própria 
modernidade fomentou descontentamentos e permitiu o aparecimento de 
'contraformações reativas' na esfera cultural, sobretudo no campo religioso 
(MACHADO, 1996, p. 189). 

 

 Dessa forma, se seguimos uma linha de secularização em que a religiosidade perde o 

seu sentido diante do conhecimento científico, vemos uma retomada do sentido religioso para 

a própria existência por uma parte significativa e crescente da população brasileira, embora 

não possamos afirmar a ocorrência, em algum momento da nossa história, de um rompimento 

com tais concepções. 

 O cristianismo, ainda que não tenha inaugurado a sujeição da mulher ao homem, como 

vimos, aderiu ao patriarcado que marcava presença no contexto de seu surgimento. Sendo 

assim, pudemos notar o quanto a religião contribuiu para a legitimação do modelo de família 

nuclear e os papéis atribuídos a homens e mulheres, naturalizando-os. Aqui, não falamos 

apenas de sua “contribuição” para determinar os espaços que devem ser ocupados por ambos, 

mas da ideia de incapacidade e inferioridade da mulher que, enquanto tal, precisaria se 

submeter aos caprichos masculinos para que tivesse sua “natureza pecadora” mantida sob o 

controle do sexo “superior”, isto é, do “macho”. Sendo assim, a mulher só poderia encontrar o 

sentido de sua existência no casamento, no controle de sua sexualidade e, principalmente, na 

maternidade – valores cultuados até a atualidade. 

 Na interface entre gênero e religião, conseguimos compreender o fenômeno da 

violência contra a mulher no contexto evangélico.  Os expressivos números indicados pelas 

instituições que atendem mulheres em situação de violência demonstram o quanto é alarmante 

a participação desse segmento religioso nas estatísticas. Além dos números, verificamos as 

falas das mulheres que indicavam a angústia diante do desejo de ser “fiel” à igreja, aos 

pastores e a Deus, e o desejo de viver um casamento sem violência. Algumas, influenciadas 

por líderes religiosos, crêem que devam suportar a “luta” até o fim: “Meu marido é um 

homem bruto e ignorante, mas eu o escolhi, escolhi viver com ele, me casei, tive filhos, esta 

cruz é minha e vou carregá-la, enquanto estiver agüentando [...]” (BICALHO, 2001, p. 151). 

Outras demonstram não saber o que devem fazer: 
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Eu pergunto: porque acontece isto comigo, por quê? Eu sou merecedora, não sei. 
Deus é que sabe, ele é que traça a vida pra gente. O pastor só fala pra mim buscar 
Deus, fazer campanha, pois quem ora Deus liberta. Eu já cansei e já falei pra eles (os 
irmãos da fé) que não agüento mais. Vou pra Igreja, oro e falo: Jesus, estou cansada, 
porque você não faz obras na minha vida e na do meu marido ou tira ele da minha 
vida de uma vez ou então o Senhor transforma ele, porque eu não sei mais o que 
faço. Tem hora que eu penso será que Deus tá dormindo. Penso besteira né? 
(BICALHO, 2001, p. 115). 

  

Mediante o presente trabalho de conclusão de curso pretendemos fornecer alguma 

contribuição às alternativas que possam contribuir para o enfrentamento da violência contra a 

mulher. Dessa forma, levando-se em conta o crescimento constante de evangélicos no Brasil e 

a massiva participação de cristãos – católicos e protestantes – nas universidades, discutir 

sobre o poder que a religião exerce sobre a subjetividade de homens e mulheres e como 

relacionar esse fato com o fenômeno da violência doméstica pode ser uma dessas alternativas 

que visam combater a violência contra a mulher. 

Estas são as considerações finais do trabalho, porém não definitivas, pelas exigências 

de ampliação e aprofundamento das pesquisas sobre as temáticas em questão e o nosso 

estímulo em aumentar e fortalecer nossa contribuição.  
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