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INTRODUÇÃO 

 

O tema do presente trabalho diz respeito às mulheres em situação de 

violência doméstica no município de Macaé – RJ. Esta escolha é resultado da 

minha atuação como estagiária durante o período de julho de 2007 a julho de 

2009 na Subsecretaria Municipal de Políticas para Mulheres, situada no Município 

de Macaé – RJ, onde são atendidas mulheres vítimas de violência nas suas 

diversas formas - física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, etc., perpetrada, 

na maior parte, pelos próprios companheiros/parceiros íntimos. Durante a minha 

atuação como estagiária na Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres 

de Macaé/RJ tive a oportunidade de manter contato com essa dura realidade, 

observando e realizando atendimentos às diversas mulheres em situação de 

violência doméstica. Como veremos no decorrer do trabalho, na instituição a 

primeira profissional que realiza este atendimento é a assistente social, que 

registra o histórico da situação de violência relatado pela mulher e estimula a 

vítima a uma reflexão com o intuito de buscar soluções para o enfrentamento 

dessa situação. Em seguida, realiza os encaminhamentos para as áreas que 

forem necessárias, conforme a necessidade exposta pela mulher atendida. 

Geralmente, o atendimento obtém continuidade nos setores jurídico e psicológico, 

e o autor da violência é convidado pelas profissionais destes setores, que atuam 

de acordo com a legislação. Durante a realização de minhas atividades nesta 

instituição, interessamo-nos, especificamente, em realizar um estudo sobre um 

caso específico de violência física, no qual tenho como objetivo analisar as 

conseqüências sofridas por essa vítima, e avaliar se realmente a estratégia de 

enfrentamento à violência foi eficaz. Além disso, fizemos um levantamento do 

perfil das mulheres que são violentadas neste município, de janeiro a junho de 

2011, almejando, assim, contribuir, de alguma maneira, com a elaboração de 

políticas públicas para o enfrentamento dessa dramática problemática social. 
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Na instituição, as formas de violência são tipificadas mensalmente. Por isso, 

através deste material, podemos partir para o estudo e caracterização do contexto 

socioeconômico e do perfil da mulher violentada para que possam ser elaborados 

projetos capazes de indicar possibilidades para a prevenção dessa situação que, 

de algum modo, aprisiona a mulher, tornando a mesma submissa ao homem. 

Dividimos este trabalho em três capítulos. No primeiro capítulo, abordamos 

a violência nas suas múltiplas dimensões, enfocando a problemática da violência 

contra a mulher (nos seus variados aspectos). No segundo, analisamos 

instituições, legislações e políticas vigentes de enfrentamento à violência 

doméstica no Brasil, tomando como parâmetro básico a Lei nº 11.340, conhecida 

como “Lei Maria da Penha”. Relacionamos também as instituições de atendimento 

às mulheres vítimas de violência e as demais legislações que protegem às 

mulheres. No terceiro capítulo, colocamos o foco no município de Macaé – RJ e 

tratamos do Centro de Referência da Mulher, isto é, dos serviços prestados por 

esta instituição e a legislação em que a mesma se baseia para o enfrentamento à 

violência doméstica no município. Em seguida, elaboramos um estudo do perfil 

epidemiológico das mulheres vítimas de violência que são atendidas nesta 

instituição, e, depois, apresentamos um estudo de caso de uma mulher vítima de 

violência que utilizou os mecanismos de proteção e enfrentamento à violência 

doméstica e conseguiu vencer esta luta. 

 O objetivo principal deste trabalho é contribuir com as pesquisas do 

fenômeno da violência doméstica, com a análise da eficácia das instituições de 

atendimento a essas mulheres vítimas de violência, e com a avaliação da atitude 

que a mulher toma perante a violência, no sentido de enfrentar definitivamente 

este problema. 
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CAPÍTULO I: A violência e suas múltiplas dimensões 

 

1.1 Breves considerações sobre a violência 

Para entendermos o que significa violência contra a mulher (e 

especialmente, a violência doméstica, objeto da nossa pesquisa) precisamos 

compreender o que significa violência de um modo geral. Portanto, vamos 

elaborar, ainda que sucintamente, considerações sobre o fenômeno da violência 

para compreender melhor as características da violência doméstica contra a 

mulher. 

Atualmente, a violência está presente com muita intensidade em vários 

espaços e momentos da vida em sociedade. Porém, não podemos dizer que é um 

fato recente, pois acompanha a história dos seres humanos, nem que é um 

fenômeno fixo, pois incorpora novas características e formatos mediante as 

transformações da sociedade ao longo da história. Toda atitude ou 

comportamento que cause dano ou prejuízo a outrem pode ser caracterizado 

como violência, pois atinge a autonomia, a integridade física, psicológica, moral e 

até mesmo à vida do ser humano (ODÁLIA, 1983).  

Minayo (1994, pág. 07) fornece-nos uma interessante definição de 

violência, ressaltando a complexidade envolvida nesse fenômeno:  

 

 
A violência é um dos eternos problemas da teoria social e da prática 
política e relacional da humanidade. Não se conhece nenhuma sociedade 
onde a violência não tenha estado presente. 
[...] Desde tempos imemoriais existe uma preocupação do ser humano 
em entender a essência do fenômeno da violência, sua natureza, suas 
origens e meios apropriados, a fim de atenuá-la, preveni-la e eliminá-la 
da convivência social. O nível de conhecimento atingido, seja no âmbito 
filosófico, seja no âmbito das Ciências Humanas, permite inferir, no 
entanto, alguns elementos consensuais sobre o tema e, ao mesmo 
tempo, compreender o quanto este é controverso, em quase todos os 
seus aspectos. É, hoje, praticamente unânime, por exemplo, a idéia de 
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que a violência não faz parte da natureza humana e que a mesma não 
tem raízes biológicas. Trata-se de um complexo e dinâmico fenômeno 
biopsicossocial, mas seu espaço de criação e desenvolvimento é a vida 
em sociedade. Portanto, para entendê-la, há que se apelar para a 
especificidade histórica. Daí se conclui, também, que na configuração da 
violência se cruzam problemas da política, da economia, da moral, do 
Direito, da Psicologia, das relações humanas e institucionais, e do plano 
individual.  

 

A violência nem sempre é transparente em todas as suas manifestações: 

muitas delas, aliás, transparentes ou não, são socialmente banalizadas e, até 

mesmo, naturalizadas. Essa tendência de banalização/naturalização deve ser 

criticada, visto que a violência constitui este complexo de conseqüências visíveis 

na sociedade. Nessa mesma perspectiva, Abramovay (2002, p. 17) destaca que 

 

a noção de violência é, por princípio, ambígua. Não existe uma única 

percepção do que seja violência, mas multiplicidade de atos violentos, 

cujas significações devem ser analisadas a partir das normas, das 

condições e dos contextos sociais, variando de um período histórico a 

outro.  

 

Logo, tendo em vista que a violência vem ao longo dos anos se 

apresentando de uma forma multifacetada, nos deparamos com uma dificuldade 

ao analisar a totalidade desta violência. Desta forma, podemos pensar que o 

aumento da violência pode estar atrelado a um conjunto articulado de fatores 

econômicos, sociais, políticos e culturais. Minayo (1994) identifica a violência 

estrutural como àquela relacionada às estruturas organizadas, aos sistemas 

econômicos, culturais e políticos que agem no sentido das transgressões aos 

direitos sociais da população, ou seja, à opressão de nações, grupos sociais, 

classes e indivíduos, “aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-

os mais vulneráveis que outros ao sofrimento e à morte”. (MINAYO, 1994, p. 08). 

Nesse sentido, a violência, nas suas múltiplas formas, está disseminada pela 
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sociedade. Mas, as classes subalternizadas, pela condição de maior 

vulnerabilidade social, são mais suscetíveis aos seus efeitos danosos. 

Não temos dúvidas que o aspecto econômico é importante fator que nos 

esclarece sobre o aumento da violência. Entretanto, não podemos cometer o erro 

de correlacionar (às vezes, até com boas intenções críticas) violência à pobreza, 

sob pena de estigmatizar amplos setores sociais e contribuir para vulnerabilizá-los 

ainda mais1. Além do aspecto econômico, não podemos deixar isolados outros 

fatores importantes. Politicamente, o ataque neoliberal às políticas públicas agrava 

o problema. Culturalmente, a violência está atrelada à reprodução de 

comportamentos, conscientes e inconscientes. Vale ressaltar, aqui, que a mídia, 

com sua ideologia consumista, também atua como uma importante motivação de 

práticas de violência. De acordo com Njaine e Minayo (2004) 

 

Em 1993, a Associação Norte-Americana de Psicologia divulgou o 

relatório Juventude e Violência, enumerando alguns dos principais 

fatores socioculturais relacionados a essa questão e destacou a 

importância da intervenção e da prevenção da violência na mídia, por 

parte dos profissionais de educação e saúde. A partir de um complexo 

retrato da juventude norte-americana, incluindo aí os nativos, os afro-

americanos, os asiáticos e os latino-americanos, o documento 

apontou a violência na mídia como um dos fatores responsáveis pelo 

incremento da violência na sociedade, tanto no que se refere à 

perpetração de atos que afetam a integridade do outro, quanto à 

vitimização desse grupo etário. Em síntese, o relatório destacou que, 

ao longo do tempo, a incorporação de hábitos agressivos em tenras 

idades serve como base para comportamentos agressivos futuros e 

concluiu que a exposição excessiva à violência na televisão pode: a) 

contribuir com atitudes violentas contra mulheres (quando as 

representam em papéis de vítima) e contra minorias étnicas (quando 

as representam como grupos agressivos); b) impulsionar os jovens 

para atitudes consumistas, fazendo uso da violência para obter 

produtos que a propaganda apresenta. 

                                                           
1
 O fenômeno da violência espalhou-se pela sociedade brasileira. Mas, há um vasto setor da 

sociedade brasileira especialmente atingido por ele. Quando analisamos os dados, concluímos 
que o fenômeno da violência possui um corte de classe e um corte étnico-racial bem delimitados. 
São os jovens pauperizados e negros, moradores de periferias, os mais atingidos pela violência. 
Por isso, a preocupação em não correlacionar pobreza à violência para não estigmatizar e 
vulnerabilizar ainda mais esse vasto setor da sociedade. 
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1.2 Considerações sobre a Violência contra a Mulher 

 Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher2, a violência contra as mulheres é “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” 

(Convenção de Belém do Pará, 1994) 

 E de acordo com a Lei Maria da Penha, art. 5º, inciso I, II e III, pág. 16: 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial: 

I. no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive 
as esporadicamente agregadas; 

II. no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 
naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 

III. em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. 

 

Apesar de poder ocorrer em lugares distintos, como no ambiente de 

trabalho, rua ou instituições públicas, é no ambiente doméstico que essa violência 

prevalece, expressando-se sob diversas formas: física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral. No entanto, pesquisadoras e pesquisadores do tema, como 

Araújo (2002, pag.02) propõem uma diferenciação entre violência intrafamiliar, 

violência doméstica e violência contra a mulher: 

Violência intrafamiliar designa a violência que ocorre na família, 

envolvendo parentes que vivem ou não sob o mesmo teto, embora a 

probabilidade de ocorrência seja maior entre parentes que convivem 

cotidianamente no mesmo domicílio. A violência doméstica, por sua 

vez, não se limita à família. Envolve todas as pessoas que convivem 

                                                           
2 A Convenção de Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher) foi um instrumento importante no enfrentamento à violência contra a 
mulher, principalmente pelo fato da mesma especificar o significado da violência e discutir sobre os 
espaços em que a violência é perpetrada. 
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no mesmo espaço doméstico, vinculadas ou não por laços de 

parentesco. E a violência contra a mulher, embora ocorra 

freqüentemente no espaço doméstico e familiar, não se restringe a 

ele. É perpetrada por parentes e não parentes, dentro e fora do 

domicílio.  

 

A violência física acontece através de socos, bofetões, pontapés ou 

qualquer conduta que atinja a integridade ou saúde corporal da mulher. De acordo 

com a Lei nº 11.340 (2006, pág. 17), esta forma de violência contra a mulher é 

“entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal.” 

  A violência psicológica ocorre por meio de humilhação, constrangimento, 

ameaça, vigilância constante, chantagem, limitação do direito de ir e vir, 

manipulação, isolamento ou qualquer conduta que possa causar dano emocional, 

baixa auto-estima ou prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A Lei nº 

11.340 (2006, pág. 17) caracteriza a violência psicológica como qualquer conduta 

que cause a mulher:   

 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação.  

 

A violência sexual surge da participação não desejada da mulher em 

relação sexual, mediante o uso da força ou ameaça; surge, também, da indução 

da mulher a comercializar ou utilizar de qualquer forma a sua sexualidade, 

impedindo a mesma de utilizar algum método anticoncepcional, ou da coação ou 

constrangimento da mulher ao matrimônio, à prostituição, à gravidez ou aborto, 

anulando ou limitando os seus direitos sexuais e reprodutivos. reprodutivos. Na Lei 
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nº 11.340 (2006, pág. 17), a violência sexual é entendida como 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  

 

Na violência patrimonial ocorre a destruição parcial ou total de instrumentos 

de trabalho, objetos e documentos pessoais da mulher. A Lei nº 11.340 (2006, 

pág. 18) classifica a violência patrimonial como qualquer conduta que provoque à 

mulher  

 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos 
ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades 

 

A violência moral é executada através de difamação, calúnia e/ou injuria. 

Segundo a Lei Maria da Penha Lei nº 11.340 (2006, pág. 18), tal violência é 

entendida como “qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”. 

É importante destacar que grande parte das mulheres vítimas de algum tipo 

de violência doméstica estão inseridas numa relação de dependência financeira 

(ou, até mesmo, emocional) dos seus maridos ou companheiros, principalmente 

quando possuem filhos. Diante dessa situação, sofrem caladas e não denunciam o 

ato violento para não “desconstruir o ambiente familiar”, para não “desestabilizar a 

situação financeira familiar”, e, com isso, “prejudicar” os filhos. Além do mais, 

muitas mulheres violentadas ainda desencadeiam um sentimento de culpa, o que 



 16 

aumenta o sofrimento: culpam-se por terem sido agredidas, considerando que 

“fizeram por merecer” e que tomaram “atitudes que não deveriam”, conforme 

relatado por vítimas de violência doméstica em Macaé. 

O ciclo da violência doméstica3 é um evolução que retrata as fases da 

violência. O mesmo se divide em 4 fases. A primeira fase é a do “acúmulo da 

tensão”, onde a irritabilidade do homem para com a mulher é muito grande, as 

agressões verbais são constantes, as discussões se agravam e os motivos das 

mesmas na maioria das vezes são fúteis. A segunda fase é a da “explosão”, onde 

o homem se descontrola emocionalmente e comete atos violentos, se sente 

superior perante a companheira, faz uso abusivo de bebidas alcoólicas e fica em 

silêncio durante alguns dias. A terceira fase é a da “lua-de-mel”, ou seja a fase 

onde o companheiro está arrependido de tudo que fez contra a mulher e promete 

nunca mais tratar a mesma com qualquer tipo de agressão. Faz juras de amor e 

qualquer promessa que faça com que a sua companheira acredite que ele tenha 

realmente mudado.  A quarta fase ocorre quando a mulher começa a exercer a 

sua autonomia e o homem percebe que perdeu a sua perante a mulher. Logo, 

aqueles conflitos que surgiram na primeira fase do ciclo, começam a reaparecer. 

Seguindo esta linha, podemos afirmar que qualquer indivíduo na família 

pode vir a perpetrar violência contra a mulher, criança ou adolescente ou até 

mesmo pessoas que façam parte do convívio familiar. Torna-se complicado 

detectar uma situação de violência através das instituições, pois os agressores 

têm suas atitudes mascaradas através da permanência do silêncio entre os 

próprios membros da família. Com isso, naturalizam-se as condutas violentas, 

intimidando-se aqueles que poderiam denunciar o problema4. 

A conduta violenta pode ser formada dentro da própria família, pois ela se 

coloca, segundo Ballone (2001), como o “modelo educacional doméstico”. Ainda 

                                                           
3
 Disponível em http://www.apav.pt/lgbt/minicred.html. 

4
Comentário extraído do site: 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/254.%20viol%CAncia%20e
%20fam%CDlia.pdf 
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que a mídia, a instituição de ensino e a convivência social possam também ser 

fatores influentes, “não atingem todas as pessoas por igual e nem submete todos 

à mesma situação de risco.” Nesse sentido, 

 

precisamos estudar e esclarecer os limites entre a "personalidade forte" 

da criança, relatada pelo pai com certa ponta de orgulho, das condutas 

completamente desadaptadas da infância e com enorme possibilidade de 

evoluir para um quadro mais grave. (BALLONE, 2001) 

 

Desta maneira, podemos perceber o motivo da família justificar a conduta 

violenta da criança/adolescente como de personalidade forte. Esta, não dá o 

direito para o ser humano de praticar a violência. No entanto, muitas vítimas 

calam-se perante uma instituição pensando que seria uma imposição de respeito 

do agressor.  

 

1.3  Gênero, sexualidade e violência contra a mulher 

O “masculino” e o “feminino” são papéis socialmente construídos, mas 

transmitidos, muitas vezes, como características “naturais” dos seres humanos a 

serem assimiladas e reproduzidas como regras inquestionáveis desde a infância. 

Desde a gestação, ao descobrir o sexo da criança, seu quarto já passa a ser 

construído com cores primárias: azul se for menino e rosa se for menina. Após o 

nascimento, são presenteados de acordo com o sexo: para menino uma bola e 

para menina uma boneca. Ao pensarmos neste ultimo exemplo, começa aí a ser 

criado o papel social desta menina: “brincar de boneca”, “de casinha”, “de fazer 

comidinha” etc. Já cresce, portanto, com as noções básicas do seu papel no meio 

social, sabendo que seu futuro esposo terá somente o papel de trabalhar fora e 

sustentar a família, enquanto a sua função básica é de cuidar de todas as tarefas 

domésticas. Mesmo trabalhando fora, como o companheiro, não perde a 

responsabilização pelas tarefas domésticas e cuidados “afetivos”, o que 
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caracteriza uma dupla jornada de trabalho. A propósito, nas últimas décadas a 

nossa sociedade sofreu profundas mudanças socioculturais, tanto no âmbito do 

espaço doméstico quanto no do espaço público. Em alguma medida, isso ocorreu 

mediante a conquista de direitos e o avanço na cidadania. Mas, a situação da 

mulher ainda é muito problemática, o que pode ser comprovado pela dupla 

jornada de trabalho, pelo alto grau de violência que sofre e por outros aspectos. 

A utilização do termo gênero, que remonta à década de 70, comporta a 

finalidade de diferenciar culturalmente homens e mulheres, já distintos na ordem 

física e biológica. Esse termo adquiriu a condição de conceito, construído para o 

desafio de compreender as relações estabelecidas entre o homem e a mulher no 

âmbito de uma sociedade, historicamente formada. De acordo com SANTOS 

(2005), o conceito de gênero abre uma passagem para um novo paradigma no 

estudo referente às mulheres, enfatizando as diferenças entre o biológico e o 

social. Além do mais, o conceito de gênero permite-nos refletir as diferenças entre 

homem e mulher sem transpô-las à condição de desigualdades, criticando alguns 

obstáculos da vida social, econômica, política e cultural na formação da igualdade 

entre ambos. Com isso, forneceu uma maior visibilidade à desigualdade social 

entre o masculino e o feminino, bem como às relações de poder que os envolve. É 

nesse sentido que o caso da geração de um filho, por exemplo, indica mais uma 

diferença entre os gêneros, e não uma “superioridade” da mulher perante o 

homem. Segundo Faleiros (2007, pág 61)  

em nível individual, pensar relações de gênero implica considerar o 

corpo (constituições sexuais anatômicas e metabólicas), a cabeça 

(desejos, auto-representações sexuais, identidades) e as práticas 

sexuais (escolhas sexuais); e, em nível sociocultural, entender como 

as sociedades estruturam as relações sexuais e de gênero. 

 

De acordo com Sayão e Bock (2002), cada período histórico em que 

vivemos, alguns comportamentos femininos e masculinos podem ser dominantes 

e muitas vezes são modelos a serem seguidos ou até mesmo referências para 

determinado grupo. Lembra ainda que existem muitas maneiras de ser homem e 
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mulher, e cada um tem o direito de poder expressar a sua sexualidade, 

ressignificando o senso comum. Segundo Grossi (1994), além de mudarem de 

uma cultura para outra, os papéis associados ao feminino e ao masculino também 

se modificam no interior de uma mesma cultura. A autora cita como exemplo a 

nossa cultura (ocidental). Podemos observar a enorme importância dos 

movimentos sociais da segunda metade do século XX para a transformação de 

modelos esperados, até então, para homens e mulheres. 

Podemos dizer que tanto a identidade de mulheres quanto a dos homens é 

uma construção que advém da formação do ser social, das suas bases culturais 

hegemônicas, da ideologia e das relações construídas no cotidiano social. Por 

isso, a capacidade individual de ressignificação encontra adversidades e 

constrangimentos diversos que, muitas vezes, transformam-se em violência física. 

Saffiotti (2001) cita exemplo de um casal que tenta educar seus filhos fora do 

esquema hegemônico de gênero e, através de relatos, certifica-se como é difícil. 

Se a criação e educação de uma criança não seguem os modos impostos pela 

sociedade ou instituições sociais, a masculinidade do genitor pode cair em dúvida, 

ou pode ser discriminada, considerando que alguma orientação é dada através da 

dominação da mulher. A autora Saffiotti (2001, pág. 123) ainda enfatiza esta idéia 

afirmando que 

 

a rigor, não se pode, de nenhuma forma, educar a geração imatura 

fora do esquema de gênero. O que se pode fazer é educar os mais 

jovens segundo uma matriz alternativa de gênero. 

 

A violência de gênero é uma expressão que referencia as diferentes 

condutas praticadas contra as mulheres, submetendo-as ao sofrimento físico, 

sexual e psicológico. É um fenômeno que ocorre no mundo inteiro e abrange 

diferentes etnias, idades, orientações sexuais, graus de escolaridade e classes 

sociais. De acordo com Grossi (1998, pág. 296), no Brasil 
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o movimento feminista fez grandes esforços para violência doméstica 

ser tratada como um problema social, e no contexto destas lutas 

foram criados, a partir da década de 1980, grupos ligados à denúncia 

dos crimes e ao amparo às vítimas, como o SOS Mulher, os 

Conselhos da Condição Feminina, as Delegacias de Defesa da 

Mulher, e finalmente, nos anos 90, as casas-abrigo. 

 

Além do mais,  

numa sociedade patriarcal, adultocêntrica, machista, autoritária e 

desigual como a brasileira, existe ainda muita resistência ao fato de 

que todos os cidadãos devem ter direitos iguais – e mesmo que têm 

direitos. Não é por acaso que no Brasil as crianças, as mulheres, os 

homossexuais masculinos, os transexuais e os travestis não gozam 

de direitos identitários, sociais e políticos. Em virtude dessa não-

cidadania, as violências perpetradas contra esses grupos não são 

levadas em conta. Dominá-los, golpeá-los, humilhá-los, eliminá-los 

física e socialmente é aceito como o correto, como o que deve ser 

feito para mantê-los em seu lugar de inferiores e subalternos. 

A manutenção, reprodução e perpetuação desse tipo de sociedade 

são resultados do que é feito na família, nas escolas, nas igrejas, na 

justiça, na tevê – tudo isso com base em mitos ancestrais, como o da 

pedagogia que emite a dupla mensagem “te bato e te corrijo para o 

teu bem”; o da “natureza sexual incontrolável” do homem; o da 

“prostituição como um trabalho igual aos outros e a mais velha 

profissão do mundo”; e o da “natural divisão biológica macho e fêmea” 

(Faleiros, 2007, pág. 64) 

 

 Por esta razão, podemos dizer como é incorreto o modelo de criação imposto por 

nossa sociedade onde a sexualidade possui uma regra e se o indivíduo não segui-la 

poderá ser punido pelo próprio grupo no local onde convive. Enfim, o direito de ir e vir 

desta forma, se desvaloriza.  
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CAPÍTULO II – Analisando instituições, legislações e políticas vigentes de 
enfrentamento à violência doméstica no Brasil  

 

No Brasil atual, são fomentadas políticas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, baseadas na legislação nacional, que são praticadas nas 

diversas instituições e Centros de Referência da mulher. No tocante à “construção 

da cidadania das mulheres e à igualdade de gênero”, a legislação tem avançado. 

No entanto, a criação de políticas de enfrentamento à violência e às 

desigualdades sociais que estão inseridas nestas relações de gênero ainda 

depende de transformações profundas na sociedade brasileira, marcada por 

profunda concentração de renda e desmonte de políticas sociais com caráter 

universalista. Assim, para avançarmos na construção da cidadania das mulheres e 

na igualdade de gênero amplas e diversificadas transformações sociais são 

demandadas. 

Conforme registrado, o Brasil possui uma legislação avançada no tocante a 

cidadania e os direitos civis, que convive com uma persistente desigualdade 

social. A pobreza, a fome, a violência são expressões da questão social, não 

superadas na prática.  Segundo a Legislação (Federal, Estadual e Municipal) 

sobre direitos das mulheres a partir da constituição de 1988, Isso refletiu na 

sociedade brasileira como “um sentimento de descrédito e de desqualificação em 

relação às conquistas legais”. Rodrigues e Cortês (2006, pág. 11). De qualquer 

forma, não podemos desconsiderar que o avanço da legislação representa um 

processo de lutas por mudanças sociais e conquistas de direitos. Por isso, 

destacamos a importância das políticas públicas implementadas nas instituições 

com o intuito de garantir direitos conquistados, sem negligenciar a necessidade de 

lutarmos por transformações econômicas, políticas, culturais profundas da 

sociedade brasileira. Atentos a essa dupla perspectiva, podemos compreender 

melhor que 
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a legislação, principalmente a legislação federal [...] resguarda os 

direitos individuais e coletivos frente ao Estado e aos demais 

indivíduos e instituições; por outro, compromete o Estado com a 

garantia de direitos, estipulando suas obrigações e responsabilidades 

(Rodrigues e Cortês, 2006, pág. 11). 

 

 Depois de tecer estas considerações, é importante elaborar um breve 

histórico do surgimento e desenvolvimento das principais instituições e 

acontecimentos vinculados ao enfrentamento do problema da violência doméstica.  

 Para especificar as políticas públicas, foi criada a Secretaria Especial de 

Políticas Para Mulheres, através da Medida Provisória 103, no primeiro dia do 

governo Lula,  

 
 
para desenvolver ações conjuntas com todos ministérios e Secretarias 
Especiais, tendo como desafio a incorporação das especificidades das 
mulheres nas políticas públicas e o estabelecimento das condições 
necessárias para sua plena cidadania. Estabelece políticas públicas que 
contribuem para a melhoria da vida de todas brasileiras e que reafirmam 
o compromisso do governo Federal com as mulheres do país, 
percorrendo uma trajetória transversal em todo o Governo Federal, de 
modo a estabelecer parcerias com instâncias governamentais. A SPM 
enfrenta as desigualdades e diferenças sociais, raciais, sexuais, étnicas e 
das mulheres diferentes.

5
  

 

  

  

A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, junto com o Conselho de 

Direitos da Mulher, realizou a Primeira Conferência Nacional de Políticas Para as 

Mulheres em 2004. Esta conferencia marcou um momento histórico, através do 

lançamento do Primeiro Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

 

O Estado assume a responsabilidade de implantar políticas públicas que 
tenham como foco as mulheres, consolidação da cidadania e da 
igualdade de gênero, com vistas a romper com a lógica injusta. A política 
nacional visa construir a igualdade e equidade de gênero, considerando 

                                                           
5
 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/spm.pdf 



 23 

todas as diversidades raça e etnia gerações, orientação sexual e 
deficiências. 
(BRASIL. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2004, p. 31). 

 

 

Portanto, o Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres veio com o 

objetivo de interferir nas ações realizadas pelo Estado com o intuito de garantir a 

eqüidade, a autonomia dessas mulheres, tendo como orientação os princípios 

pressupostos e as diretrizes que pautam sua ação.  

 

Já em Agosto de 2007, ocorreu a Segunda Conferência Nacional de 

Políticas para Mulheres. Com esta, foram aprovadas e ampliadas novas metas em 

relação às Políticas para Mulheres. 

 

A II conferência, porem, ampliou o escopo do Plano Nacional, 
introduzindo novos eixos estratégicos, e propondo o detalhamento de 
eixos já existentes, de forma a destacar segmentos de mulheres em 
situação de vulnerabilidade, ou de qualificar os procedimentos e os meios 
para obtenção de resultados. (BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
2007, p. 23). 

 

 

Ainda hoje, temos como um enorme desafio: a garantia de efetivas políticas 

de enfrentamento à violência contra a mulher. Mesmo com tantos avanços, ainda 

é necessário a integração de redes, políticas públicas e serviços de atendimento à 

mulher, no intuito de alcançar a igualdade e o fortalecimento das relações de 

gênero. 

 
Na década de 80, foram fundadas as Delegacias de Polícia de Defesa da 

Mulher. A primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) foi 

instituída em São Paulo, em agosto de 1985. Outras delegacias foram criadas, 

desenvolvendo o RO (Registro de Ocorrência) em várias cidades do Brasil. Nesta 

época, houve uma expectativa das DEAMs de 

[...] constituírem-se em uma resposta global no enfrentamento ao 

problema da violência doméstica. Reuniram uma proposta critica para 

reformulação dos Códigos Civil e Penal e que representa o 
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reconhecimento da cidadania feminina em temas como a organização 

da família; as regras de matrimônio; direitos iguais á administração de 

bens e responsabilidades na sociedade conjugal; o respeito á 

integridade física à vontade da mulher nos casos de violência sexual, 

precedendo os interesses morais a quem quer que seja; a eliminação 

de dispositivos abertamente injustos com a virgindade da mulher, 

qualidade essencial de pessoa, a expressão mulher honesta, de 

figuras criminais como o adultério, sedução; a inclusão do assédio 

sexual como crime relativo ao uso de poder do agente sobre a vítima 

por cargo, profissão, ou atividade religiosa, entre outros. As alterações 

conquistadas vieram reforçar a luta contra a discriminação, mas são 

ainda insuficientes os meios legais e precisam ser ampliados.  

(BRASIL, 2003, p.40)  

 

 Para afirmar a responsabilidade e função do Poder Público no 

desenvolvimento e cumprimento de políticas públicas voltadas às mulheres, na 

década de 90 surgiu o CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria, 

uma ONG que luta pela plena cidadania das mulheres, bem como pela igualdade 

de gênero. Segundo Rodrigues e Cortês (2006, pág. 05): 

  

o Centro participa ativamente do movimento nacional de mulheres, 

integra articulações e redes feministas internacionais, especialmente 

da América Latina, além de participar de diferentes iniciativas para o 

combate ao racismo. O CFEMEA afirma a responsabilidade do Poder 

Público no desenvolvimento de políticas de caráter universal e de 

medidas afirmativas, capazes de assegurar o bem-estar social e a 

igualdade. Nesse sentido, o Centro monitora há 16 anos a legislação 

brasileira referente ao combate às desigualdades, bem como incide 

nos processos de construção de marcos legais com esse objetivo. 

    

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, foi adotada pela Assembléia Geral 

da Organização dos Estados Americanos (OEA), no dia 09 de junho de 1994. Foi 

uma grande conquista, visando promover a emancipação das mulheres. Ratificada 

e aprovada pelo Brasil, em 27 de novembro de 1995, a Convenção de Belém do 



 25 

Pará (2004, pág. 13) garante o direito de toda mulher a uma vida livre de violência, 

na medida em que 

  

compreende o direito de ser livre de todas as formas de discriminação 

e o direito de ser valorizada e educada, livre de padrões 

estereotipados de comportamento e costumes sociais e culturais 

baseados em conceitos de inferioridade ou subordinação. 

 

 A Convenção de Belém do Pará (2004, pág. 13-14) cita, ainda, alguns 

direitos da mulher como: 

 Direito a que se respeite sua vida; 

 Direito a que se respeite sua integridade física, mental e moral; 

 Direito à liberdade e à segurança pessoais; 

 Direito a não ser submetida a tortura; 

 Direito a que se respeite a dignidade inerente à sua pessoa e a que se 

proteja sua família; 

 Direito a igual proteção perante a lei e da lei; 

 Direito a recurso simples e rápido perante tribunal competente que a 

proteja contra atos que violem seus direitos; 

 Direito de livre associação; 

 Direito à liberdade de professar a própria religião e as próprias crenças, de 

acordo com a lei; 

 Direito a ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a 

participar nos assuntos públicos, inclusive na tomada de decisões. 

  

Em agosto de 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, 

que teve uma grande representatividade na intervenção do Estado em relação à 

violência contra a mulher. A partir do advento da lei, a violência ocorrida dentro do 

ambiente doméstico passou a ser vista com a devida especificidade. Esta lei foi 

criada com o objetivo de 
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coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8 

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; e dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher (Lei nº 11.340, 2006, pág. 15) 

 

 A Lei nº 11.340 foi nomeada como Lei Maria da Penha em homenagem a 

uma mulher que sofreu violência doméstica e lutou durante anos para obter uma 

vida livre de violência: 

 

Maria da Penha protagonizou um caso simbólico de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Em 1983, por duas vezes, seu marido tentou 

assassiná-la. Na primeira vez por arma de fogo e na segunda por 

eletrocussão e afogamento. As tentativas de homicídio resultaram em 

lesões irreversíveis à sua saúde, como paraplegia e outras sequelas. 

Maria da Penha transformou dor em luta, tragédia em solidariedade. À 

sua luta e a de tantas outras devemos os avanços que pudemos obter 

nestes últimos vinte anos. (Lei nº 11.340, 2006, pág. 15) 

 

É importante enfocarmos, também, o Pacto Nacional de Enfrentamento à 

violência contra a mulher. Relacionado ao Governo Federal, visa o enfrentamento 

a todas as formas de violência contra as mulheres. Lançado em 2007, tem como 

objetivo articular os estados brasileiros a fim de que se comprometam no 

desenvolvimento dos serviços da Rede de Atendimento à Mulher. Os recursos 

para esta ação advêm da Secretaria de Políticas para as Mulheres. De acordo 

com (Lei nº 11.340, 2006, pág. 15) os objetivos específicos do pacto são: 

 

 Reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

 Promover uma mudança cultural a partir da disseminação de atitudes 

igualitárias e valores éticos; 
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 Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência, com 

atenção especial às mulheres negras, indígenas e àquelas que vivem no 

campo e nas florestas. 

 

Um outro serviço especializado de atendimento às mulheres vítimas de 

violência muito importante no Brasil é o Centro de Referência da Mulher, onde as 

mesmas se submetem à atendimento com Assistentes Sociais, Psicólogos e  

Advogados, no intuito de prestar um acolhimento de forma cuidadosa, não 

atingindo a integridade da mulher. De acordo com Costa e Amaral (2007, pág. 3), 

o objetivo do Centro de Referência da Mulher é: 

 

cuidar da parte social da vítima, diferentemente da DDM [Delegacia de 
Defesa da Mulher], que analisa a parte criminal. Essa vítima é atendida 
no CRAM [Centro de Referência de Atendimento à Mulher] sem ferir o 
seu direito à autodeterminação, mas promovendo meios para que essa 
mulher tome decisões relativas à situação de violência por ela vivenciada. 
O funcionamento desse Centro de Referência segue algumas fases:  
 
 

 A primeira fase é o acolhimento, onde a mulher será informada dos 
propósitos da entrevista que ocorrerá e será assegurado de que não 
estará vinculado ao atendimento após a entrevista, se não desejar.  

 A segunda fase consiste em, querendo ser atendida pelo CRAM, será 
encaminhada ao atendimento a ser realizado por uma psicóloga e uma 
assistente social.  

 A terceira fase abrange o aprofundamento, a fim de identificar as 
demandas e questões a serem tratadas nos diversos tipos de 
atendimento.  

 A quarta fase tem a função de monitoramento e encerramento do 
atendimento, com o fim de acompanhar esse atendimento integral da 
mulher em situação de violência.  
O desligamento do serviço somente ocorrerá quando for verificada a 
superação da violência, quando houver o fortalecimento de mecanismos 
psicológicos e sociais que tornem a segurança e autodeterminação da 
mulher. 
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CAPÍTULO III – Apontamentos sobre o município de Macaé (RJ) e o Centro 
de Referência da Mulher 

 

Nos últimos anos, o município de Macaé presenciou o crescimento urbano 

desordenado e o aumento populacional intenso, provocados pela expansão das 

atividades petrolíferas na região. Essa explosão demográfica e urbana gera 

problemas habitacionais, de abastecimento de água, de saneamento básico, de 

atendimento da saúde pública etc. De acordo com o plano Municipal de Prevenção 

à Violência de Macaé, o município presenciou também um enorme crescimento 

nos índices de criminalidade: 

 

O crescimento da indústria do petróleo provocou o aumento populacional, 
com a chegada de gente de todo o país e do mundo para trabalhar em 
Macaé. A população triplicou – são 194.313 mil habitantes, de acordo 
com dados do IBGE, estimativa feita com base no Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). Dez por cento da população é de estrangeiros. A 
Bacia de Campos – onde se localiza Macaé – é responsável por 80% da 
produção de petróleo e 47% da produção de gás natural do país.

6
  

 

Através da pesquisa realizada no Centro de Referência da Mulher em 

Macaé, verificamos que os atos de violência contra a mulher são freqüentes e 

numerosos. Essas formas de violência são tipificadas como crime, de acordo com 

a Lei Maria da Penha, que prevê punição aos agressores de três meses a três 

anos de prisão. Porém, esta punição só ocorre quando as mulheres denunciam os 

agressores. Ocorre que nem sempre a mulher recorre a uma delegacia de polícia, 

devido à vergonha de se expor perante a sociedade, ao medo de destruir a 

estrutura familiar ou de admitir que foi vítima de violência; também teme a reação 

do seu agressor e não ser bem recebida ou compreendida pelas autoridades 

policiais, que muitas vezes não levam à sério o fato ocorrido, caracterizando o 

problema apenas como um pequeno desentendimento.7  

 

                                                           
6
 Reportagem extraída do site: 

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo.php?idCategoria=27&idSub=27&idConteudo=41 
7
 Comentário de acordo com relatos das vítimas atendidas no Centro de Referência da Mulher em 

Macaé (RJ). 

http://www.macae.rj.gov.br/conteudo.php?idCategoria=27&%20idSub=27&idConteudo=41
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De acordo com o Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de 

Macaé de 20088, no município de Macaé a violência contra a mulher vem sendo 

enfrentada a fim de que se tenha a minimização do índice de violência e que 

dentro deste índice todas as mulheres residentes neste município recebam 

assistência. 

 

Segundo o Relatório de Gestão do ano de 2007, a Subsecretaria Municipal 

de Políticas para as Mulheres, que é subordinada à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, criada com base na lei complementar Nº 080 de 20 de junho 

de 2007, é um organismo da Administração Pública Municipal que atua no campo 

da assistência. Partindo de demandas identificadas pela extinta Coordenadoria 

dos Direitos da Mulher9, visa “propor, elaborar, articular, acompanhar e 

desenvolver políticas públicas que elevem a cidadania e a justiça social, 

fundamentadas na equidade de gênero e étnico-racial no município de Macaé”10  

 

Para a substituição da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra 

a mulher, em 2007, foi implantado o Centro de Referência da Mulher onde a 

mulher em situação de violência ou discriminação é “acolhida, atendida e 

acompanhada por uma equipe técnica multidisciplinar constituída exclusivamente 

por mulheres advogadas, assistentes sociais e psicólogas”11. Desde sua 

implantação, a instituição atende ao público feminino, buscando recuperar a 

autoestima e incentivando a inclusão social, através de estratégias que promovam 

o rompimento do ciclo de violência praticado pelo agressor. Desenvolve suas 

ações através da articulação de serviços que envolvem a Delegacia de Polícia 

Civil (123ª DP), o Instituto Médico Legal, a Defensoria Pública e os serviços 

municipais de saúde e Assistência Social. Em 25/05/2005, foi implantada a 

                                                           
8
 Este Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher é um documento da instituição onde ficam 

registradas todas as ações realizadas durante o ano, bem como estatísticas e perfil da mulher 
vítima de violência. 
9
 Extinta pelo fato de ser substituída pelo Centro de Referência da Mulher, onde as estratégias 

para o enfrentamento da violência são as mesmas.  
10

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2007 
11

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2007 
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projeção da 123ª DP nas dependências do Centro de Referência da Mulher para 

atender exclusivamente mulheres, além de desenvolvimento de políticas públicas 

que buscam a eliminação da violência.  

 

O Centro de Referência desenvolve políticas públicas que pretendem 

eliminar a violência e discriminação contra a mulher e, ao mesmo tempo, 

assegurar-lhe o direito de liberdade e de igualdade, possibilitando a reflexão de 

seu papel na sociedade, resgatando a sua plena cidadania no âmbito da sua 

família, mercado de trabalho, no desempenho de suas múltiplas funções e papéis 

como mãe, esposa, profissional, dentre outros. Por intermédio dessas políticas 

públicas, proporciona informações, orientações, educação, encaminhamentos 

institucionais, onde a mulher possa (re)adquirir uma infraestrutura emocional para 

combater à violência ou discriminação que for vítima. 

 

Importante enfatizar que as ações realizadas pela instituição são orientadas 

pelas diretrizes do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM, que, 

como mencionado anteriormente, foi elaborado a partir das duas conferências 

nacionais de política para as mulheres – CNPM (em 2004 e 2007). O plano é um 

resultado da construção coletiva de 120 mil mulheres brasileiras, que debateram 

em seus municípios e aprofundaram a discussão sobre direitos e demandas em 

26 conferências estaduais e no Distrito Federal. Nele, estão indicadas as políticas 

e linhas de ação propostas para a promoção da igualdade de gênero. Abaixo, 

registramos seus objetivos: 

 

 
Proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento 
humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados e na 
rede de atendimento; desconstruir estereótipos e representações de 
gênero, além de mitos e preconceitos em relação à violência contra a 
mulher; promover uma mudança cultural a partir da disseminação de 
atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às 
diversidades e de valorização da paz; garantir e proteger os direitos 
das mulheres em situação de violência, considerando as questões 
étnico-raciais, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de 
inserção social, econômica e regional; ampliar e garantir o acesso à 
justiça e à assistência jurídica gratuita às mulheres em situação de 
violência; assegurar atendimento especializado às mulheres do campo 



 31 

e da floresta em situação de violência; promover a integração e 
articulação dos serviços e instituições de atendimento às mulheres em 
situação de violência, por meio da implantação e fortalecimento da 
Rede de Atendimento às Mulheres em situação de violência. (II 
PNPM, 2008 pág.17). 

 

 

 

Segundo o Relatório de Gestão da Subcretaria Municipal de Assistência 

Social de 2007, a missão da Subsecretaria da Mulher é 

 

propor, coordenar e acompanhar as políticas públicas municipais para 
as mulheres, bem como desenvolver ações e oferecer serviços de 
enfrentamento à violência e a discriminação contra a mulher, 
defendendo seus direitos e garantindo a plena manifestação da sua 
cidadania.

12
 

 

 

Ademais, a instituição pretende 

 

 

ser, a médio prazo, o órgão da administração pública que, através de 
ações transversais, tornem mais efetivas e abrangentes as ações 
desenvolvidas e serviços oferecidos com enfoque na autonomia e 
igualdade no trabalho, educação inclusiva e não sexista, saúde das 
mulheres, direitos sexuais e reprodutivos e enfrentamento a violência 
contra as mulheres

13
  

 
 

 

De acordo com o Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de 2008, 

os pressupostos, princípios e diretrizes gerais da Instituição são:  

 

 Implementar uma política municipal de enfrentamento à violência 

contra as mulheres;  

                                                           
12

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2007. 
13

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2007 
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 Ampliar e aperfeiçoar a rede de proteção e atendimento as mulheres 

em situação de violência;  

 Criar serviços especializados de atendimento à mulher em situação 

de violência;  

 Incentivar a criação de espaços específicos no IML para atendimento 

das mulheres em situação de violência;  

 Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania;  

 Educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos 

sexuais e direitos reprodutivos.14 

 
 
Ainda mencionando o Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de 

2008, o Serviço Social no Centro de Referência da Mulher tem a incumbência de  

 

 
fornecer um espaço de reflexão pessoal de seu papel [da mulher] na 
sociedade, sempre levando em conta o conjunto familiar, procurando 
fazer com que a mesma resgate sua auto-estima, sua cidadania, sua 
capacidade de amar e de se respeitar como ser humano, se fortalecendo 
e buscando enfim uma melhor qualidade de vida. O serviço social faz 
uma reflexão acerca da violência doméstica vivenciada pela assistida, 
informando o atendimento multidisciplinar da instituição (psicologia e 
jurídico), bem como esclarecendo o registro de ocorrência e o 
encaminhamento para a projeção da 123ª DP, se assim desejar a 
assistida.

15
 

 

 

O(a) Assistente Social realiza os encaminhamentos para as demais 

instituições da rede do município. Antes, esclarece a mulher sobre tais 

encaminhamentos e quanto aos seus direitos. 

 

A mulher vítima de violência, quando chega ao Centro de Referência da 

Mulher, além de lesões físicas e/ou psicológicas, encontra-se totalmente insegura, 

perdida, com medo de ser reconhecida por alguém, envergonhada, humilhada, 

                                                           
14

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2008 
15

 Citação extraída do Relatório de Gestão da Subsecretaria da Mulher de Macaé (RJ) do ano de 
2008 
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desconfiada, sem saber qual o caminho a seguir. O atendimento a essa mulher é 

realizado em local reservado para que a mesma se sinta à vontade e segura para 

relatar seu problema sem nenhum tipo de constrangimento. 

 

Durante o atendimento do(a) Assistente Social (junto ao estagiário) é 

preenchido um prontuário específico com dados significativos da assistida e do 

agressor, procedendo ao histórico social da situação declarada, emitindo parecer 

técnico através da avaliação social. Além disso, é preenchido o formulário de 

notificação compulsória e, quando necessário, é realizado o encaminhamento da 

vitima para o Registro de Ocorrência na delegacia de polícia, com subsequente 

exame de corpo de delito realizado no IML. A visita domiciliar é realizada de 

acordo com a necessidade de um maior aprofundamento da situação-problema 

declarada, visando o estudo do caso. 

 

“Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência”, segundo registra a 

Convenção de Belém do Pará (2004, pág. 20). Isso significa que a mulher está 

assegurada (pelo menos, formalmente, no plano da lei) em diferentes setores 

jurídicos e institucionais em nosso país. Começamos pela Constituição de 1988, 

depois pela Convenção de Belém do Pará, que tem como objetivo prevenir e 

erradicar a violência contra a mulher e, mais recentemente, pela Lei Maria da 

Penha. O reconhecimento deste direito é fruto de décadas de luta do movimento 

de mulheres em nosso país.  

 

Cabe destacar que a lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/06) é um dos 

instrumentos legais utilizados para nortear os atendimentos e encaminhamentos 

realizados pela equipe técnica, uma vez que ela cria mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher16. 

                                                           
16

 Art. 1º: Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir 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 Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e 
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A instituição também criou o Programa Pérola de Mulher, junto à rede 

publica de emergência da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal 

Hospitalar, visando à humanização do atendimento às mulheres vitimas de 

violência. Possui, ainda, o Programa disque-Mulher. Através desse programa, a 

mulher em situação de violência entra em contato com o Centro de Referência, de 

forma rápida e sigilosa, com uma ligação gratuita.  

 

 

3.1 - Estudo do perfil Epidemiológico das Mulheres atendidas no Centro de 
Referência da Mulher de Janeiro a Junho de 2011 

 

 Durante o período de Janeiro a Julho de 2011 ficamos responsáveis pelas 

estatísticas dos processos de violência abertos no Centro de Referência da 

Mulher. As informações colhidas serão agora utilizadas para a elaboração de um 

estudo do perfil da Mulher vítima de violência que comparece à instituição. Os 

dados estudados são: Idade, Etnia, Grau de Instrução da vítima e do agressor e 

profissão, bairro onde reside e tipo de violência sofrida pela vítima. 

O total de atendimentos de violência do 1º Semestre de 2011 foi de 313. 

Comparando ao primeiro semestre de 2010, que foram 298, tivemos um aumento 

de 15 processos. 

 

 IDADE* (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011) 

IDADE VÍTIMA AGRESSOR 

DE 0 (ZERO) A 17 ANOS - - 

                                                                                                                                                                                 
Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica e familiar (BRASIL, 2006 p. 15). 
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DE 18 A 30 ANOS 137 98 

DE 31 A 59 ANOS 170 191 

A PARTIR DE 60 ANOS 06 14 

NÃO INFORMOU - 10 

 

De acordo com os dados estatísticos, podemos perceber que a maior parte 

de vítimas e agressores possui idade entre 31 e 59 anos. Cabe ressaltar os dados 

não informados. Foram 10 vítimas de violência que não souberam informar a 

idade do agressor. Isso indica que nesses relacionamentos a vítima não sabia 

muito da vida do companheiro, seu histórico etc. Nesta tabela não há vítimas e 

agressores menores de 18 anos, pois estes casos não são atendidos no Centro de 

referência. Quando ocorre algum caso envolvendo essa faixa etária, o mesmo é 

encaminhado à Delegacia para a feitura de registro de ocorrência e, em seguida, 

encaminhado ao Conselho Tutelar. 

Quanto ao atendimento da Mulher Idosa, o Conselho do Idoso também é 

acionado, porém quando há a necessidade de acompanhamento psicológico a 

mulher Idosa dá continuidade ao atendimento no próprio Centro de Referência. 

 

 GRAU DE INSTRUÇÃO (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011) 

GRAU DE INSTRUÇÃO VÍTIMA AGRESSOR 

ANALFABETO 04 10 

ALFABETIZADO  07 15 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

INCOMPLETO 

103 86 
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ENSINO 

FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

29 38 

ENSINO MÉDIO 

INCOMPLETO 

41 21 

ENSINO MÉDIO 

COMPLETO 

90 78 

ENSINO SUPERIOR 

INCOMPLETO 

12 07 

ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO 

16 12 

NÃO INFORMOU 12 49 

Em relação ao grau de instrução, podemos destacar o contingente de 

vítimas e de agressores que possuem o Ensino fundamental Incompleto. O nível 

de instrução afeta, de alguma maneira, às questões relativas à violência 

doméstica, a vítima muitas vezes se sente submissa ao agressor que mesmo não 

possuindo um grau de instrução mais elevado que a mulher, ele é o chefe de 

família, segundo a mulher, ele sustenta o lar. 

  

 PROFISSÃO DA VÍTIMA (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011) 

 

PROFISSÂO DA VÍTIMA 

Aposentada 02 

Artesã 04 

Atendente 11 

Autônoma 05 
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Aux. Administrativo 08 

Aux. de Serviços Gerais 20 

Cabeleireira 04 

Comerciante 06 

Corretora 01 

Costureira 04 

Cozinheira 11 

Desempregada 29 

Diarista 08 

Do Lar 79 

Empregada Doméstica 22 

Empresária 02 

Estudante 03 

Lavradora 01 

Merendeira 02 

Não informou 09 

Recepcionista 03 

Supervisora 02 

Aux. de Serviços Escolares 01 

Balconista 02 

Dançarina 01 

Empacotadora 01 

Farmacêutica 01 
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Operadora de Caixa 10 

Propagandista 01 

Publicitária 01 

Sup. Téc Operacional 01 

Vendedora 12 

Auxiliar de Escritório 02 

Contadora 02 

Cuidadora de Idoso 01 

Garçonete 01 

Monitora 01 

Motorista 01 

Pedagoga 02 

Professora 04 

Secretária 03 

Téc. de Suprimentos 01 

Téc. Em Enfermagem 03 

Babá 02 

Cobradora 01 

Crediarista 01 

Enfermeira 01 

Operadora de Telemarketing 01 

Repositora 02 

Fiscal de caixa 01 
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Promotora de Vendas 01 

Ajudante de cozinha 01 

Analista de crédito 01 

Artista plástica 01 

Camareira 01 

Copeira 01 

Digitadora 01 

Empresária 01 

Garçonete 01 

Operadora de Loja 01 

 

Segundo relatos colhidos na instituição17, percebe-se que em relação à 

profissão da vítima, a grande maioria, no primeiro semestre de 2011, se 

considerava como “do Lar”, cuidando da casa, dos seus filhos e atendendo às 

ordens do companheiro. Percebemos através destes relatos, que muitas destas 

mulheres que permanecem a maior parte do tempo em casa, apresentam 

dificuldade em acessar às informações sobre seus direitos. Muitas delas 

comparecem à instituição pelo fato de alguma vizinha, ou até mesmo, algum 

parente ter incentivado: são raras as vezes em que a mulher vítima de violência  

comparece  ao Centro de referência por conta própria  

 

 

 

                                                           
17

 Estes relatos foram colhidos durante o período de estágio na instituição, e deram base para 
estas reflexões. 
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 BAIRROS ONDE AS VÍTIMAS RESIDEM (PRIMEIRO SEMESTRE DE 

2011) 

 

BAIRROS DAS 
VÍTIMAS Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho TOTAL 

Ajuda 03 03 03 01 03 05 18 

Alto dos Cajueiros 01   01       02 

Aroeira 01 01 06 04   01 13 

Bairro da Glória 01 01       01 03 

Barra 03 02 05 03   04 17 

Barreto 01           01 

Bela Vista     01       01 

Botafogo     01 01 02   04 

Bosque Azul 01     01   02 04 

Brasília     01       01 

Cajueiros 04 01 01 03 01   10 

Campo do Oeste   01         01 

Cavaleiros 01   01   01   03 

Centro 04 01 02 03 01 01 12 

Córrego do Ouro 03 01 03     01 08 

Engenho da Praia 01       01   02 

Frade 01   01 01 01   04 

Fronteira 02 02 02 01   04 11 

Granja dos 
Cavaleiros 01 01     01   03 

Glicério   01 01   01   03 

Horto     02 01   01 04 

Imbetiba 01 01 02       04 

Imburo         01   01 

Jardim Carioca 01 01   03     05 

Jardim Esperança           01 01 

Jardim franco           01 01 

Jardim Pinheiro         01   01 

Jardim Santo Antônio 01 01         02 

Jardim Vitória     01       01 

Lagomar 08 08 06 05 05 07 39 

Malvinas 03 05   02 03   13 

Miramar 01 01 02 01 01 01 07 

Morro de São Jorge 01           01 
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Nova Aroeira 01 01         02 

Nova Esperança 01   01 02 01   05 

Nova Holanda   02 01   02 02 07 

Nova Macaé     01       01 

Novo Botafogo   01 02 03     06 

Novo Cavaleiros 01 01 01 01 02 02 08 

Novo Horizonte 01   02 02 04   09 

Novo Visconde 01 01     02   04 

Pq. Aeroporto 04 06 03 06 04 06 29 

Pq Valentina Miranda   01         01 

Piracema     01       01 

Planalto da Ajuda     01 01     02 

Praia Campista     02 01   03 06 

Recanto da Lagoa         01   01 

Riviera Fluminense   01   02     03 

Sana 01       01   02 

Santa Tereza         01   01 

Sol Y Mar   01       01 02 

Trevo dos 40               

Vale Encantado     01       01 

Vila Badejo       03   01 04 

Virgem Santa   01     01 01 03 

Visconde de Araújo   02 02 01   01 06 

 

Podemos analisar que os bairros onde existem maiores números de 

mulheres violentadas são, respectivamente, Lagomar, Aeroporto e Ajuda. Isso de 

deve ao grande número de pessoas que procuram a cidade em busca de 

emprego, porém com um baixo poder aquisitivo e acabam decidindo residir em 

bairros cujo aluguel/compra de imóveis é mais acessível financeiramente. No 

entanto, como vimos no primeiro capítulo, não podemos relacionar imediatamente 

os dados estatísticos com esta violência nos bairros periféricos, pois desta 

maneira estaríamos vulnerabilizando ainda mais esta ampla classe.  

Importante ressaltar que a quantidade de mulheres vítimas de violência 

residentes no bairro Malvinas (considerado um bairro proletarizado) que 
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compareceram à instituição foi mínima. A maioria das mulheres que 

compareceram mencionam o medo de registrar ocorrência na Delegacia, devido 

ao tráfico de drogas. As vítimas relatam não querer abrir Registro de Ocorrência 

para evitar a presença da polícia do bairro. Segundo relatos das vítimas, quando 

isso ocorre, o “chefe do tráfico” procura o agressor para “acertar as contas” com o 

mesmo. As mulheres violentadas alegam temer a morte do companheiro: querem 

que o mesmo “pague pelo que fez”, porém sem prejudicá-lo.  

 

 TIPOS DE VIOLÊNCIA (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2011) 

Tipo de Violência Jan Fev Mar Abril Maio Jun TOTAL 

Violência Física 14 09 13 05 06 06 53 

Psicológica 01 01 02   03 02 09 

Ameaça 05 04 05 08 04 01 27 

Ameaça + Difamação       01     01 

Ameaça + Invasão     02       02 

Assédio Sexual      01       01 

Assédio Sexual + Ameaça   01         01 

Calúnia + Difamação         01 01 02 

Difamação + Ameaça   01         01 

Viol. Física + Psicológica 02 02 08 02 03 04 21 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça  02   08 03 03 05 21 

Viol. Física + Psicológica + Patrimonial  02           02 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça + Sexual   01   01     02 

Viol. Psicológica + Patrimonial + Ameaça        01     01 

Viol. Física + Ameaça 01 04 02 03 01 05 16 

Viol. Física + Ameaça + Sexual         01   01 

Viol. Física + Verbal 08 09 06 10 07 04 44 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 04 02 04 03 02 05 20 

Viol. Física + Verbal + Cárcere Privado           01 01 

Viol. Física + Verbal + Patrimonial       01     01 

Viol. Física + Verbal + Patrimonial + Ameaça         02   02 

Viol. Física + Verbal + Psicológica 03 04 01 03     11 

Viol. Física + Verbal + Psicológica + Ameaça 01     04 01 02 8 

Viol.Patrimonial 01           01 



 43 

 

De acordo com a tabela acima, podemos perceber que a maior parte das 

mulheres atendidas no Centro de Referência sofre violência verbal seguida de 

violência física. Cabe ressaltar que estas mulheres sentem que já não encontram 

outra saída, a não ser procurar ajuda. São raros os casos daquelas que procuram 

ajuda ao sofrerem uma única violência. Muitas delas procuram uma ajuda depois 

de muito tempo submetidas a variadas situações de violência doméstica. 

Durante o período de estágio, deparamo-nos com diversas situações 

constantes de violência. Existem mulheres que comparecem à instituição com o 

intuito de que o agressor seja intimado a comparecer ao Centro de Referência da 

Mulher para que o mesmo sofra uma advertência verbal18. O agressor é intimado a 

comparecer à instituição, e a vítima muitas vezes depois do ocorrido, não retorna 

para dar continuidade ao atendimento. Este retorno ocorre após alguns meses 

com uma nova situação de violência. Seja pelo motivo da vítima não ter 

continuado ao atendimento ou pelo agressor desacreditar que possa ocorrer algo 

com o mesmo, banalizando a lei que protege a mulher vítima de violência.    

Mesmo diante da orientação da Lei Maria da Penha de que com a abertura 

do Registro de Ocorrência na Delegacia a queixa não pode ser mais retirada, há 

casos em que a vítima retorna ao Centro de Referência informando que deseja 

                                                           
18

 A advertência verbal ocorre quando a mulher não deseja abrir Registro de Ocorrência contra o 
agressor, e solicita à Advogada da Instituição a convidá-lo para uma conversa para orientá-lo sobre 
os direitos da mulher perante a Lei Maria da Penha. Esta mulher acredita que desta forma o 
mesmo não mais irá violentá-la. Segundo alguns relatos, estes casos são muitas vezes bem 
sucedidos quando a mulher tem uma postura firme perante o agressor. Do contrário, a mesma 
toma uma atitude abrindo o Registro de Ocorrência, caso o agressor não cumpra a promessa de 
não mais agredi-la.  

Viol. Verbal 06 05 02 01 05 03 22 

Viol. Verbal + Ameaça 03 01 01     02 07 

Viol. Verbal + Psicológica 04 02 01 03 02 03 15 

Viol. Verbal + Psicológica + Patrimonial 01         01 02 

Viol. Verbal + Psicológica + Ameaça 01 02   01   01 05 

Viol. Psicológica + Ameaça     04 03 01   08 

Tentativa de homicídio   01         01 
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retirar a queixa devido a reconciliação com o companheiro. Porém, a retirada da 

queixa é somente perante ao Juiz, o que faz com que muitas delas optem por não 

fazer o registro de ocorrência por medo de se arrepender ou que o companheiro 

possa fazer algo pior quando tiver que comparecer à delegacia para depor. 

Há também alguns casos em que as mulheres têm a segurança e o 

respaldo de ter a família por perto e, por isso, tomam a decisão da separação. Isso 

infelizmente não ocorre com aquelas que migram para outra cidade buscando 

construir uma nova vida com o companheiro e sua família reside em um estado 

muito distante. Nesses casos, são poucas famílias que sabem o que acontece 

com a vítima, devido ao poder aquisitivo interferir nos contatos. Elas não têm 

condições de visitar seus familiares e muitas vezes são impossibilitadas até de 

realizar ligações telefônicas, pois também dependem do companheiro 

financeiramente. 

Analisando este perfil exposto, podemos destacar que, em geral, a mulher 

vítima de violência que freqüentou o Centro de Referência da Mulher no primeiro 

semestre de 2011 permanecem nas atividades relacionadas ao lar onde residem, 

cursaram até o Ensino Médio, encontram-se na faixa etária entre 31 e 59 anos de 

idade e residem em bairros da periferia. 

 

 

3.2 ESTUDO DE CASO 

 

 Este estudo de Caso pretende falar sobre a Fátima, de 36 anos que chegou 

à instituição como mulher vítima de violência. A assistida referida chegou ao 

Centro de referência da mulher por conta própria, pois desejava se separar do 

companheiro e veio atrás de orientações jurídicas após sofrer agressão física. A 

mesma sofria violência durante dezessete anos, segundo seu relato. 
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 A senhora Fátima conviveu maritalmente com o agressor durante dezessete 

anos e neste período sofria ameaças de morte, agressões físicas e verbais. A 

assistida dependia financeiramente do seu companheiro, além de trabalhar no 

estabelecimento que possuía em sociedade com o mesmo. Deste relacionamento, 

possui 2 (dois) filhos de dez e quinze anos de idade. Segundo relatado pela 

mesma, seu relacionamento não foi satisfatório, pois o companheiro exercia 

controle sob suas ações, devido ao fato da mesma ser dependente dele. Ocorriam 

crises de ciúmes, exploração e limitação do seu direito de ir e vir, e qualquer 

conduta que não fosse avaliada por ele como correta, era motivo para prática da 

violência. 

 Após orientações jurídicas acerca dos seus direitos na sociedade e após ter 

optado por não registrar ocorrência (com medo do agressor tomar uma atitude 

mais grave), a assistida não retornou à instituição para acompanhamento 

psicológico e jurídico. 

 Passaram-se três meses e a assistida retornou à instituição para registrar 

ocorrência após uma grave violência sofrida, onde o companheiro a agrediu 

através de socos, chutes com uma bota com proteção metálica (EPI), (o que 

causou lesões em sua face) e puxões de cabelo até que a mesma ficasse 

desacordada. 

 De acordo com o seu relato social, ao ser indagada do que havia ocorrido e 

sobre o motivo da sua ausência na instituição durante este determinado período, a 

assistida relatou que não teve condições financeiras para permanecer com seus 

filhos, então o seu companheiro pediu para que a mesma voltasse para casa em 

busca de uma reconciliação, ela retornou ao relacionamento reiniciando o ciclo da 

“lua-de-mel”. Em relação ao retorno da mesma à instituição, verbalizou que não 

voltou, pois o companheiro não queria que ela fizesse parte do grupo de apoio à 

mulher e pediu para que a senhora Fátima inventasse alguma desculpa para não 

participar das reuniões. Cabe destacar que as reuniões de grupo ocorrem 

semanalmente com a finalidade da assistida refletir sobre as suas vivências, 

perspectivas e busca de novas formas de enfrentamento das situações. 
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 Vale ressaltar que de acordo com o seu relato social, a relação com seus 

filhos é muito próxima, pois este foi um dos principais motivos para que ela 

aceitasse a reconciliação com o companheiro. 

 Após registrar a ocorrência, seu companheiro foi preso em flagrante 

enquadrado na Lei Maria da Penha, porém ficou detido apenas por um período de 

dois meses e passou a responder o processo em liberdade. Durante um período, o 

agressor encontrou-se em liberdade condicional, porém não continuou 

importunando a vida da assistida, manteve contato com os filhos quinzenalmente 

além de cumprir com o pagamento de pensão alimentícia para os mesmos. 

 Após o registro de ocorrência, a assistida continuou sendo atendida na 

instituição com a equipe multidisciplinar e permaneceu com o atendimento de 

psicoterapia até o ano de 2010. No setor jurídico, foi orientada acerca dos seus 

direitos e encaminhada para o setor de atendimento jurídico da faculdade Estácio 

de Sá para solucionar questões como: União Estável e Sociedade Comercial. O 

Processo Judicial não é realizado na instituição, pois as profissionais do setor 

jurídico só realizam orientações e encaminhamentos. 

 Atualmente, dois anos após ter sofrido a última violência, a senhora Fátima 

está com sua auto-estima elevada e continua freqüentando o grupo de apoio, está 

trabalhando como diarista e faz artesanatos para vender. Reside em uma casa 

junto com seus filhos e encontra-se em outro relacionamento com a pretensão de 

se casar. Seu ex-companheiro não voltou a importunar a sua vida e está 

cumprindo com as suas obrigações judiciais. 

 Com esta situação exposta podemos analisar que ainda existem casos 

específicos de enfrentamento a violência doméstica que são bem sucedidos. 

Porém, cabe destacar que as políticas de enfrentamento à violência domestica 

ainda merecem uma grande atenção, a fim de que possa ser minimizado ainda 

mais os índices de violência em nosso país. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho de conclusão de curso, abordamos a naturalização das 

relações de gênero na sociedade capitalista, nas quais as mulheres ocupam 

posição social subordinada. Este fator gerou desigualdade em diversos âmbitos, 

seja profissional, familiar, ou, até mesmo, cultural. Essas relações de gênero têm 

como base a divisão sexual do trabalho. Ainda que as mulheres estejam atuando 

cada vez mais no mercado de trabalho, é possível notar as diferenças que ainda 

existem nas relações trabalhistas entre o homem e a mulher, não só a realidade 

salarial, mas também a atribuição dos mesmos. Mesmo empregada, em condições 

mais precárias, com salário menor, a mulher ainda possui a função de cuidar do 

lar, o que gera o fenômeno da dupla jornada de trabalho. 

Procuramos, também, analisar as políticas de enfrentamento à violência 

doméstica no Brasil, além das instituições e legislações. Em nosso país, houve um 

momento em que a violência foi legitimada e, com isso, passou por um processo 

de mudança onde foram conquistados pelas mulheres os direitos civis e políticos. 

Não podemos deixar de mencionar que o movimento feminista teve fortes 

contribuições neste processo. Hoje, com a Lei Maria da Penha, o crime de 

violência contra a Mulher é inafiançável, tendo o homem que cumprir a sua pena 

até três anos de prisão. O registro de ocorrência também sofreu algumas 

alterações e atualmente só pode ser retirado perante juiz e não mais na delegacia. 

Através deste estudo, analisamos, ainda, que as legislações e instituições 

permanecem aquém do desafio de enfrentar a violência contra a mulher: existem 

falhas visíveis no que diz respeito a fazer valer o funcionamento da constituição e 

do restante da legislação. Muitos profissionais ainda necessitam de atualização 

para acolhimento das mulheres vítimas de violência, principalmente em 

Delegacias. Sempre temos notícias onde são abordadas a qualificação e 

capacitação de profissionais em instituições, porém os mesmos não permanecem 
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no mesmo local de trabalho. Com a renovação dos profissionais, torna-se 

necessário também a atualização dos mesmos.  

Os dados estatísticos apresentados traçam o perfil da mulher vítima de 

violência em nosso município. No entanto, sempre haverá algumas exceções. O 

Centro de Referência da Mulher trabalha com o objetivo de prevenir todos os tipos 

de violência contra a mulher. Porém, vimos que esta não é uma tarefa tão fácil. 

Além de dependermos da legislação que visa garantir que os direitos sejam 

usufruídos, é necessário que a rede do município trabalhe em conjunto. O 

Município de Macaé sofreu um crescimento urbano desordenado. Por isso, ainda 

necessita expandir e melhorar muito as políticas públicas. 

Pautados no estudo de caso, podemos avaliar que, apesar de todas as 

dificuldades, há possibilidades da mulher enfrentar uma situação de violência. A 

mulher necessita, além do suporte institucional, de apoio familiar e de amigos. 

Necessita também de independência para poder tomar uma atitude frente a sua 

situação. 

O presente trabalho objetivou, fundamentalmente, oferecer contribuições à 

árdua (porém, indispensável) tarefa de combater qualquer forma de violência 

contra a mulher! 
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ANEXOS 

 

ESTATÍSTICAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE JANEIRO À 

JUNHO DE 2011 

    Janeiro - 2011 

 

Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos - - 

De 18 a 30 anos 22 14 

De 31 a 59 anos 33 38 

A partir de 60 anos 02 01 

Não informou - 04 

 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 21 12 

Parda 23 19 

Negra 07 11 

Amarela - - 

Indígena - - 

Não Informou 06 15 

 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 
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Analfabeto 02 03 

Alfabetizado 05 05 

Ensino Fund. Incompleto 15 20 

Ensino Fund. Completo 03 05 

Ensino Médio Incompleto 10 06 

Ensino Médio Completo 13 08 

Ensino Superior Incompleto - 01 

Ensino Superior Completo 01 - 

Não Informou 08 09 

 

Profissão da Vítima 

Aposentada 01 

Artesã 01 

Atendente 04 

Autônoma 03 

Aux. Administrativo 01 

Aux. de Serviços Gerais 03 

Cabeleireira 01 

Comerciante 01 

Corretora 01 

Costureira 02 

Cozinheira 06 

Desempregada 02 

Diarista 02 
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Do lar 16 

Empregada Doméstica 03 

Empresária 01 

Estudante 01 

Lavradora 01 

Merendeira 01 

Não Informou 04 

Recepcionista 01 

Supervisora 01 

 

 

Bairros 

Ajuda 03 

Areia Branca 01 

Aroeira 01 

Bairro da Glória 01 

Barra 03 

Barreto 01 

Cajueiros 04 

Cavaleiros 01 

Carapebus 01 

Centro 04 

Córrego do Ouro 03 

Engenho da Praia 01 
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Frade 01 

Fronteira 02 

Granja dos Cavaleiros 01 

Imbetiba 01 

Jardim Carioca 01 

Jardim Santo Antônio 01 

Lagomar 08 

Malvinas 03 

Miramar 01 

Morro de São Jorge 01 

Não informou 01 

Nova Aroeira 01 

Nova Esperança 01 

Novo Cavaleiros 01 

Novo Horizonte 01 

Novo Visconde 01 

Pq. Aeroporto 04 

Sana 01 

Trevo dos 40 01 

Visconde de Araújo 01 
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Tipo de Violência 

Violência Física 14 

Psicológica 01 

Ameaça 05 

Viol. Física + Psicológica 02 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça 02 

Viol. Física + Ameaça 01 

Viol. Física + Verbal 08 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 04 

Viol. Física + Verbal + Psicológica 03 

Viol. Física + Verbal + Psicológica + Ameaça 01 

Viol. Patrimonial 01 

Viol. Verbal 06 

Viol. Verbal + Ameaça 03 

Viol. Verbal + Psicológica 04 

Viol. Verbal + Psicológica + Patrimonial 01 

Viol. Verbal + Psicológica + Ameaça 01 

Encaminhamento 

Enc. Jurídico 51 

Enc. Psicológico 27 

Enc. 123ª DP 11 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 11 

Total de atendimentos 57 

C/ Registro de Ocorrência 10 
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Fevereiro - 2011 

 

Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos - - 

De 18 a 30 anos 24 16 

De 31 a 59 anos 27 33 

A partir de 60 anos - - 

Não informou - 02 

 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 19 15 

Parda 13 17 

Negra 15 10 

Amarela - - 

Indígena 01 - 

Não Informou 03 09 

 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto 01 03 

Alfabetizado - 01 

Ensino Fund. Incompleto 21 16 
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Ensino Fund. Completo 02 03 

Ensino Médio Incompleto 03 04 

Ensino Médio Completo 15 13 

Ensino Superior Incompleto 03 01 

Ensino Superior Completo 04 04 

Não Informou 02 06 

 

Profissão da Vítima 

Artesã 01 

Autônoma 01 

Aux. Administrativo 03 

Aux. de Serviços Escolares 01 

Aux. de Serviços Gerais 04 

Balconista 01 

Costureira 01 

Cozinheira 01 

Dançaria 01 

Desempregada 05 

Diarista 02 

Do lar 14 

Empacotador 01 

Empregada Doméstica 04 

Estudante 01 

Farmaceutica 01 
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Não Informou 01 

Operadora de Caixa 03 

Propagandista 01 

Publicitária 01 

Secretária 01 

Suporte Téc. Operac. 01 

Vendedora 01 

 

Bairros 

Ajuda 03 

Aroeira 01 

Bairro da Glória 01 

Barra 02 

Cajueiros 01 

Campo do Oeste 01 

Carapebus 01 

Centro 01 

Córrego do Ouro 01 

Estrada Macaé Glicério 01 

Fronteira 02 

Granja dos Cavaleiros 01 

Imbetiba 01 

Jardim Carioca 01 

Jardim Santo Antônio 01 
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Lagomar 08 

Malvinas 05 

Miramar 01 

Nova Aroeira 01 

Nova Holanda 02 

Novo Botafogo 01 

Novo Cavaleiros 01 

Novo Visconde 01 

Pq. Aeroporto 06 

Pq. Valentina Miranda 01 

Riviera Fluminense 01 

Sol y Mar 01 

Virgem Santa 01 

Visconde de Araújo 02 

 

Tipo de Violência 

Violência Física 09 

Psicológica 01 

Ameaça 04 

Difamação + Ameaça 01 

Assédio Sexual + Ameaça 01 

Viol. Física + Psicológica 02 

Viol. Física + Psicológica + Patrimonial 02 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça + Sexual 01 
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Viol. Física + Ameaça 04 

Viol. Física + Verbal 09 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 02 

Viol. Física + Verbal + Psicológica 04 

Viol. Verbal 05 

Viol. Verbal + Ameaça 01 

Viol. Verbal + Psicológica 02 

Viol. Psicológica + Ameaça 02 

Tent. de homicídio 01 

 

Encaminhamento 

Enc. Jurídico 41 

Enc. Psicológico 33 

Enc. 123ª DP 08 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 08 

Enc. CEMEAS 02 

Enc. Sec. de Educação 01 

Enc. NUAMC da Barra 01 

Enc. CAPS AD 01 

 

 

Total de atendimentos 51 

C/ Registro de Ocorrência 08 
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Março - 2011 

 

Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos - - 

De 18 a 30 anos 28 15 

De 31 a 59 anos 31 39 

A partir de 60 anos 01 04 

Não informou - 02 

 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 27 22 

Parda 18 14 

Negra 04 09 

Amarela - - 

Indígena - - 

Não Informou 11 15 

 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto - - 

Alfabetizado - 02 

Ensino Fund. Incompleto 20 15 

Ensino Fund. Completo 08 05 
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Ensino Médio Incompleto 08 05 

Ensino Médio Completo 17 23 

Ensino Superior Incompleto 04 03 

Ensino Superior Completo 03 03 

Não Informou 01 04 

 

Profissão da Vítima 

Atendente 01 

Aux. Administrativo 02 

Aux. de Escritório 01 

Aux. de Serviços Gerais 03 

Balconista 01 

Cabeleireiro 03 

Comerciante 01 

Contadora 02 

Cozinheira 01 

Cuidadora de Idoso 01 

Diarista 01 

Do lar 17 

Empregada Doméstica 07 

Garçonete 01 

Merendeira 01 

Monitora 01 

Motorista 01 
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Não Informou 03 

Operadora de Caixa 03 

Pedagoga 01 

Professora 02 

Secretária 01 

Téc. de Suprimento 01 

Téc. em Enfermagem 02 

Vendedora 02 

 

 

Bairros 

Ajuda 03 

Alto dos Cajueiros 01 

Aroeira 06 

Barra 05 

Bela Vista 01 

Botafogo 01 

Brasília 01 

Cajueiros 01 

Cavaleiros 01 

Centro 02 

Córrego do Ouro 03 

Frade 01 

Fronteira 02 
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Glicério 01 

Horto 02 

Imbetiba 02 

Jardim Vitória 01 

Lagomar 06 

Miramar 02 

Nova Esperança 01 

Nova Holanda 01 

Nova Macaé 01 

Novo Botafogo 02 

Novo Cavaleiros 01 

Novo Horizonte 02 

Pq. Aeroporto 03 

Piracema 01 

Planalto da Ajuda 01 

Praia Campista 02 

Vale Encantado 01 

Visconde de Araújo 02 

 

Tipo de Violência 

Violência Física 13 

Psicológica 02 

Ameaça 05 

Ameaça + Invasão 02 
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Assédio Sexual  01 

Viol. Física + Psicológica 08 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça  08 

Viol. Física + Ameaça 02 

Viol. Física + Verbal 06 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 04 

Viol. Física + Verbal + Psicológica 01 

Viol. Verbal 02 

Viol. Verbal + Ameaça 01 

Viol. Verbal + Psicológica 01 

Viol. Psicológica + Ameaça 04 

 

Encaminhamento 

Enc. Jurídico 49 

Enc. Psicológico 48 

Enc. 123ª DP 11 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 05 

Enc. Conselho Tutelar 02 

Enc. Subs. do Idoso 01 

Enc. CRA 01 

Enc. CAPS AD 05 

Total de atendimentos 60 

C/ Registro de Ocorrência 05 

 

Abril - 2011 
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Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos -  

De 18 a 30 anos 22 20 

De 31 a 59 anos 29 26 

A partir de 60 anos 02 05 

Não informou - 02 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 21 20 

Parda 13 13 

Negra 10 12 

Amarela - - 

Indígena - - 

Não Informou 09 08 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto 01 03 

Alfabetizado 02 04 

Ensino Fund. Incompleto 14 08 

Ensino Fund. Completo 07 06 

Ensino Médio Incompleto 12 02 

Ensino Médio Completo 12 16 

Ensino Superior Incompleto 02 02 
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Ensino Superior Completo 02 03 

Não Informou 01 09 

 

Profissão da Vítima 

Artesã 01 

Atendente 01 

Aux. Administrativo 02 

Aux. de Serviços Gerais 03 

Babá 01 

Cobradora 01 

Cozinheira 02 

Crediarista 01 

Desempregada 05 

Do lar 15 

Empregada Doméstica 04 

Empresária 01 

Enfermeira 01 

Não Informou 01 

Operadora de Caixa 03 

Operadora de Telemarketing 01 

Professora 03 

Programadora 01 

Radio Operadora 01 

Recepcionista 01 
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Repositora 01 

Supervisora 01 

Vendedora 02 

 

Bairros 

Ajuda 01 

Aroeira 04 

Barra 03 

Bosque Azul 01 

Botafogo 01 

Cajueiros 03 

Centro 03 

Frade 01 

Fronteira 01 

Horto 01 

Jardim Carioca 03 

Lagomar 05 

Malvinas 02 

Miramar 01 

Nova Esperança 02 

Novo Botafogo 03 

Novo Cavaleiros 01 

Novo Horizonte 02 

Pq. Aeroporto 06 
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Planalto da Ajuda 01 

Praia Campista 01 

Riviera Fluminense 02 

Vila Badejo 03 

Visconde de Araújo 01 

 

Tipo de Violência 

Violência Física 05 

Ameaça 08 

Ameaça + Difamação 01 

Viol. Física + Psicológica 02 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça  03 

Viol. Física + Ameaça 03 

Viol. Física + Verbal 10 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 03 

Viol. Física + Verbal + Psicológica 03 

Viol. Física + Verbal + Psicológica + Ameaça 04 

Viol. Física + Verbal + Patrimonial 01 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça + Tent. Viol. Sexual 01 

Viol. Verbal 01 

Viol. Verbal + Ameaça + Psicológica 01 

Viol. Verbal + Psicológica 03 

Viol. Psicológica + Ameaça 03 

Viol. Psicológica + Patrimonial + Ameaça 01 
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Encaminhamento 

Enc. Jurídico 36 

Enc. Psicológico 30 

Enc. 123ª DP 15 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 03 

Enc. Conselho Tutelar 01 

Enc. Nucleo de Saúde Mental 01 

Enc. Núcleo de Atendimento Familiar – NAF 01 

Enc. CAPS AD 01 

Enc. CRAS 01 

Enc. NUAMC 02 

Enc. CRA 01 

 

Total de atendimentos 53 

C/ Registro de Ocorrência 03 

 

 

 

 

 

 

 

Maio - 2011 
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Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos - - 

De 18 a 30 anos 20 16 

De 31 a 59 anos 21 25 

A partir de 60 anos 01 01 

Não informou - - 

 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 17 15 

Parda 15 18 

Negra 09 07 

Amarela - - 

Indígena - - 

Não Informou 01 02 

 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto - - 

Alfabetizado - - 

Ensino Fund. Incompleto 16 12 

Ensino Fund. Completo 01 06 

Ensino Médio Incompleto 03 02 

Ensino Médio Completo 19 11 
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Ensino Superior Incompleto 01 - 

Ensino Superior Completo 02 02 

Não Informou - 09 

 

Profissão da Vítima 

Aposentada 01 

Atendente 02 

Aux. de Escritório 01 

Aux. de Serviços Gerais 03 

Comerciante 02 

Costureira 01 

Desempregada 09 

Diarista 02 

Do lar 09 

Fiscal de caixa 01 

Operadora de Caixa 01 

Professora 01 

Promotora de Vendas 01 

Recepcionista 01 

Repositora 01 

Téc. em Enfermagem 01 

Vendedora 05 

Bairros 

Ajuda 03 
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Botafogo 02 

Cajueiros 01 

Cavaleiros 01 

Centro 01 

Engenho da Praia 01 

Frade 01 

Glicério 01 

Granja dos Cavaleiros 01 

Imburo  01 

Jardim Pinheiro 01 

Lagomar 05 

Malvinas 03 

Miramar 01 

Nova Esperança 01 

Nova Holanda 02 

Novo Cavaleiros 02 

Novo Horizonte 04 

Novo Visconde 02 

Pq. Aeroporto 04 

Recanto da Lagoa 01 

Sana  01 

Santa Teresa 01 

Virgem Santa 01 
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Tipo de Violência 

Violência Física 06 

Ameaça 04 

Calúnia + Difamação 01 

Viol. Física + Psicológica 03 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça  03 

Viol. Física + Ameaça 01 

Viol. Física + Verbal 07 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 02 

Viol. Física + Verbal + Psicológica + Ameaça 01 

Viol. Física + Sexual + Ameaça 01 

Viol. Verbal 05 

Viol. Verbal + Psicológica 02 

Viol. Psicológica + Ameaça 01 

Viol. Psicológica  03 

Viol. Verbal + Física + Patrimonial + Ameaça 02 

 

Encaminhamento 

Enc. Jurídico 31 

Enc. Psicológico 28 

Enc. 123ª DP 06 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 04 

Enc. Secretaria de Desenvolvimento Social 01 

Enc. CAPS AD 01 
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Enc. CREAS 01 

 

 

Total de atendimentos 42 

C/ Registro de Ocorrência 07 
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Junho - 2011 

 

Idade Vítima Agressor 

De 0 (zero) a 17 anos - - 

De 18 a 30 anos 21 17 

De 31 a 59 anos 29 30 

A partir de 60 anos - 03 

Não informou - - 

 

 

Etnia Vítima Agressor 

Branca 23 13 

Parda 18 18 

Negra 09 07 

Amarela - - 

Indígena - - 

Não Informou - 12 

 

 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto - 01 

Alfabetizado - 03 

Ensino Fund. Incompleto 17 15 

Ensino Fund. Completo 08 13 
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Ensino Médio Incompleto 05 02 

Ensino Médio Completo 14 07 

Ensino Superior Incompleto 02 - 

Ensino Superior Completo 04 - 

Não Informou - 12 

 

Profissão da Vítima 

Ajudante de cozinha 01 

Analista de crédito 01 

Artesã 01 

Artista plástica 01 

Atendente 03 

Autônoma 01 

Aux. de Serviços Gerais 04 

Babá 01 

Camareira 01 

Comerciante 02 

Copeira 01 

Cozinheira 01 

Desempregada 08 

Diarista 01 

Digitadora 01 

Do lar 08 

Empregada doméstica 04 
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Empresária 01 

Estudante 01 

Garçonete 01 

Operadora de loja 01 

Pedagoga 01 

Professora 01 

Secretária 01 

Vendedora 03 

 

 Bairros 

Ajuda 05 

Aroeira 01 

Bairro da Glória 01 

Barra 04 

Bosque Azul 02 

Centro 01 

Córrego do Ouro 01 

Fronteira 04 

Horto 01 

Imbetiba 01 

Jardim Esperança 01 

Jardim Franco 01 

Lagomar 07 

Miramar 01 
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Nova Holanda 02 

Novo Cavaleiros 02 

Pq. Aeroporto 06 

Praia Campista 03 

Sol y Mar 01 

Vila Badejo 01 

Virgem Santa 01 

Visconde de Araújo 01 

Rio das Ostras 01 

 

Tipo de Violência 

Violência Física 06 

Ameaça 01 

Viol. Física + Psicológica 04 

Viol. Física + Psicológica + Ameaça  05 

Viol. Física + Ameaça 05 

Viol. Física + Verbal 04 

Viol. Física + Verbal + Ameaça 05 

Viol. Física + Verbal + Cárcere privado 01 

Viol. Física + Verbal + Psicológica + Ameaça 02 

Viol. Física + verbal + Psicol. + Patrim. + Ameaça 01 

Viol. Verbal 03 

Viol. Verbal + Ameaça 02 

Viol. Verbal + Psicológica 03 
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Viol. Verbal + Ameaça + Psicológica 01 

Viol. Verbal + Calúnia + Difamação 01 

Viol. Psicológica  02 

Viol. Psicológica + Ameaça 03 

Viol. Psicológica + Patrimonial + Ameaça 01 

 

Encaminhamento 

Enc. Jurídico 39 

Enc. Psicológico 33 

Enc. 123ª DP 08 

Enc. 1º atendimento Defensoria Pública 06 

Enc. Núcleo de Saúde Mental 01 

Enc. CAPS AD 03 

Enc. Del. de Mulheres de João Molevade (MG) 01 

 

Total de atendimentos 50 

C/ Registro de Ocorrência 03 

 


