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RESUMO 
 

 
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objeto a violência 

contra a mulher e objeto específico o perfil da mulher que busca atendimento no 

CEAM de Macaé/ RJ, a partir da minha inserção no campo de estágio e trabalhos 

realizados no estágio supervisionado. Para a estruturação deste trabalho, foi 

realizada pesquisa bibliográfica entre autores de referência para o debate da 

temática e para o Serviço Social, também foram utilizadas fontes secundárias de 

pesquisa, como sites, blogs, artigos e legislações que abordassem a temática da 

violência contra a mulher. A pesquisa quantitativa e qualitativa visa compor uma 

reflexão teórica, a partir de crítica e análise de dados coletados a fim de promover 

uma reflexão comparativa frente à violência de gênero presente na 

contemporaneidade. Dessa maneira, buscamos identificar às formas de 

enfrentamento a violência no município de Macaé e sua efetividade no combate a 

violência contra a mulher a partir da Lei Maria da Penha, tendo como lócus de 

estudo, o Centro Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM). O caminho 

metodológico, a ser percorrido, será analisar a precarização das políticas públicas 

voltadas para as mulheres, os aspectos sociais, culturais e políticos, as formas de 

enfrentamento, as relações de gênero construídas e a rede de atendimento para 

essas mulheres vítimas de violência doméstica. Como pressuposto teórico, 

abordaremos as formas e relações de dominação e submissão presente na 

sociedade machista e patriarcal que sustentam a violência doméstica e se 

expressam, principalmente, nas relações afetivas entre homens e mulheres. Sendo 

assim, se intensificam e reproduzem-se constantemente no cotidiano das relações 

pessoais. Ao decorrer dos capítulos, abordaremos temas como, a situação da 

mulher na sociedade capitalista e patriarcal, a compreensão da violência contra a 

mulher e suas diferentes formas, desde a violência física ao feminicídio, 

demonstrando, por meio do ciclo de violência, como a mulher tenta enfrentar esta 

situação. Bem como, traçaremos o perfil de atendimento à mulher no CEAM, a partir 

das estatísticas estaduais e municipais visando compreender as particularidades 

locais e regionais desta violência de gênero.  

 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; CEAM; formas de enfrentamento a 

violência; relações de gênero; perfil da mulher; estatísticas. 



ABSTRACT 

 

The present work of conclusion of course has as object violence against the 

woman and specific object the profile of the woman who looks for attendance in the 

CEAM of Macaé / RJ, from my insertion in the field of stage and works realized in the 

supervised stage. For the structuring of this work, a bibliographical research was 

carried out among reference authors for the debate on the theme and for Social 

Service. Secondary sources of research were also used, such as websites, blogs, 

articles and legislation that dealt with the theme of violence against women . The 

quantitative and qualitative research aims to compose a theoretical reflection, based 

on the analysis and analysis of data collected in order to promote a comparative 

reflection regarding the gender violence present in the contemporary world. In this 

way, we sought to identify ways of coping with violence in the municipality of Macaé 

and its effectiveness in combating violence against women based on the Maria da 

Penha Law, with the Specialized Center for Assistance to Women (CEAM) as the 

focus of study. The methodological path to be covered will be to analyze the 

precariousness of public policies aimed at women, social, cultural and political 

aspects, forms of coping, gender relations and the network of care for these women 

victims of domestic violence. As a theoretical assumption, we will approach the forms 

and relations of domination and submission present in the macho and patriarchal 

society that sustain domestic violence and are expressed mainly in the affective 

relations between men and women. Thus, they intensify and reproduce constantly in 

the daily life of personal relationships. Throughout the chapters, we will cover topics 

such as the situation of women in capitalist and patriarchal society, the 

understanding of violence against women and their different forms, from physical 

violence to feminicide, demonstrating, through the cycle of violence, tries to deal with 

this situation. As well, we will trace the profile of women's care in the CEAM, based 

on state and municipal statistics, in order to understand the local and regional 

particularities of gender violence. 

 

Key words: Violence against women; CEAM; ways of coping with violence; gender 

relations; women's profile; Statistics. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente trabalho de conclusão do curso de Serviço Social tem como 

objetivo compreender como a violência contra a mulher em seu âmbito geral e seu 

objeto específico, analisar o perfil da mulher que busca atendimento no CEAM de 

Macaé/RJ e as formas de enfrentamento a violência no município para coibir, 

preventivamente, às ações violentas perpetradas às mulheres na cidade. Tendo em 

vista a violência, a precarização das políticas públicas voltadas para as mulheres, o 

CEAM vem desempenhando um importante papel na política de enfrentamento a 

violência contra a mulher em Macaé, através do acolhimento e acompanhamento 

das usuárias a partir de estratégias, das suas ações e da responsabilização no que 

tange às demandas que chegam para atendimento na instituição CEAM. 

Ao longo da graduação em Serviço Social e ao longo do processo de estágio, 

o tema da violência contra a mulher ganhou destaque na escolha do tema, a partir 

de cada atendimento realizado como estagiária do CEAM, despertando 

posteriormente a compreensão do perfil da mulher que sofre violências domésticas e 

familiares. Observamos que, além das questões objetivas a mulher que busca 

acolhimento na instituição também poderia apresentar questões subjetivas, ou seja, 

para além da centralidade da violência de gênero. Foi a partir desta observação que 

criamos o projeto de monitoramento do Serviço Social, permitindo através da leitura 

analítica dos processos internos do CEAM, a criação de trinta e duas categorias 

analíticas (32) que subsidiaram traçar o perfil da mulher que busca atendimento ao 

CEAM e, consequentemente, analisar a efetividade desta política pública, 

proporcionando a mulher vítima de violência, através do atendimento, um sentimento 

de acolhimento, escuta, respeito e sigilo, frente a um sentimento de medo e de dor. 

Atribuo as experiências vividas no campo de estágio, a escolha deste tema e 

objeto para construção desta pesquisa. Com a inserção no campo, no segundo 

semestre do ano de 2016 no CEAM de Macaé, destaco que através dos 

atendimentos realizados de forma espontânea, foi possível fazer o levantamento dos 

atendimentos por meio da busca ativa dos processos arquivados na instituição no 

ano de 2017. Ao debruçar sobre a questão de violência contra a mulher esbarramos 

com uma questão que marca a expressão da Questão Social e suas diversas 
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expressões no seio da sociedade contemporânea que são as violências perpetradas 

às mulheres no seio doméstico. 

Dessa forma, o estudo da violência doméstica proporcionará compreender os 

entraves que fortalecem e legitimam a prática da violência no município, que se 

expressam em diversas formas, seja pelo preconceito, seja nas relações de gênero, 

no limite da violência gerada a ela, no vínculo afetivo, na crença, na falta de 

informação do serviço, ou pela postura machista e patriarcal presente na sociedade.  

Seguindo nesta linha, esta monografia está estruturada em três capítulos, 

divididos da seguinte forma: no capítulo I, apresentamos o papel da mulher na 

sociedade e as concepções de família existentes no contexto histórico da sociedade 

e presentes em diversos momentos, além de apresentar o sistema patriarcal, o lugar 

construído e relações hierárquicas que colocam o homem, no lugar do “macho”, 

reafirmando seu papel de poder e dominação nas relações sociais entre os sexos 

que coloca a mulher como a figura frágil e submissa. Também traçamos o 

surgimento e a compreensão do movimento feminista, momento importante para a 

conscientização e luta frente às relações desiguais entre homens e mulheres, 

trazendo através da luta, a conquista por direitos significantes a essas mulheres que 

necessitam de apoio para superar esta violência. Sendo fundamentais às ações 

constantes contra a desigualdade, preconceito e machismo presente na sociedade, 

marcada pela segregação de classe e de gênero. 

No capítulo II, abordaremos a compreensão da violência contra a mulher e 

suas especificidades, no que tange aos avanços na legislação voltada para o 

enfrentamento da violência contra a mulher, apresentando a Lei Maria da Penha e 

suas especificidades, destacando os tipos de violência contra a mulher, o ciclo da 

violência e o feminicídio, como expressão mais perversa desta violência. 

No Capítulo III, apresentaremos, para finalizar as análises de como a 

violência se expressa no município de Macaé, buscando elementos territoriais, 

sociais, culturais, a partir de dados estatísticos pertinentes a prática da violência na 

cidade e no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de traçar o perfil da mulher que 

busca atendimento no CEAM e alguns desafios desta política pública. 

Quanto à violência doméstica no Brasil, podemos considerar que vem 

crescendo em grande proporção essa prática cultural do machismo e vem sendo 

fortemente combatido com as políticas públicas e movimentos feministas e sociais 

com o objetivo de conscientizar toda a sociedade em prol da liberdade humana, 
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autonomia e emancipação da mulher, bem como se atentar para que as mulheres 

possam ocupar demais espaços públicos e privados, conforme seus anseios e 

desejos, na busca da superação dos laços e relações de dominação. Como resposta 

a este movimento e enfrentamento deste problema, destacaremos a Lei Maria da 

Penha 11.340/06 e sua efetividade, como uma principal conquista dos direitos das 

mulheres, direitos estes que vem sendo censurados e restritos às mesmas. 

 

 

CAPÍTULO I – AS RELAÇÕES DE GENERO E AS FORMAS DE 

ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. 

 
 
Para que se apresente um debate sobre violência contra a mulher, é 

preciso compreender como essa violência de gênero se expressa na sociedade 

machista e patriarcal, analisando seus impactos e consequentemente gerando a 

violação dos direitos da mulher ao longo da história. 

 

1.1 – CONCEPÇÃO DE FAMÍLIA FRENTE ÀS RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO. 

 

Para iniciar o debate sobre a temática da violência contra a mulher expressa 

nas relações de poder e dominação entre homem e mulher, é importante resgatar o 

conceito de família construído ao longo da história, situando à mulher na sociedade 

contemporânea que vivemos. Segundo Cisne (2014) a família é uma chave 

fundamental para o entendimento histórico da exploração e opressão sobre as 

mulheres. Dessa maneira, compreender o significado histórico e etimológico da 

família se faz necessário. 

A compreensão de família se reconfigura ao longo da história, gerando novos 

conceitos, arranjos e valores socialmente adquirido em decorrência da progressão 

da vida em sociedade, para além da tradicional estrutura familiar denominada 

nuclear ou elementar, surgem através das transformações sociais e culturais 

diferentes estruturas familiares, dentre elas as monoparentais, a contemporânea e a 

homoafetivas, por exemplo. 

Se observarmos o contexto histórico na sociedade primitiva e o processo de 

evolução humana até os dias de hoje, podemos estabelecer, a partir de Engels 
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(1984) que a fase do desenvolvimento humano na pré- história se expressa, 

segundo os estudos de Morgan em três estágios. O estado de selvagem - neste 

estágio predomina-se inicialmente a fase de apropriação do homem aos produtos da 

natureza prontos para serem utilizados; o estado de barbárie - neste período 

delimita-se o início da produção da natureza, a partir do trabalho humano, como 

exemplo, a criação de gado e a agricultura; o estado da civilização - neste período 

inicia a fundição do minério de ferro, período em que o homem amplia a elaboração 

de produtos naturais e a invenção da escrita alfabética. 

Dessa maneira, com base nos estudos de Morgan, Engels (1984) caracteriza 

o sistema de parentesco e as formas de matrimônio que permitem a compreensão e 

a formação da família, a partir do desenvolvimento humano e suas fases através sua 

forma organizacional. Temos a família consanguínea que representa a progressão 

na constituição da família, a reprodução da família se dava por relações carnais, 

mútuas e endógenas, ou seja, havia uma relação carnal entre todos os membros da 

família, excluía- se desta relação os pais e os filhos. A segunda está na família 

ponaluana - nela exclui- se as relações carnais entre irmãos e irmãs, aqui surge pela 

primeira vez à categoria sobrinho e sobrinhas, primos e primas. Neste tipo de família 

a principal característica embasava na reciprocidade de maridos e mulheres, 

denominado família por grupo, matrimônio de grupo ou relacionamento conjugal, 

aqui também estabelecia-se o direito materno, mantendo de forma exclusiva a 

filiação materna e as relações de herança. A partir das proibições em relação ao 

casamento e o distanciamento das uniões por grupo no qual foi substituído pelas 

famílias sindiasmáticas, nela predomina-se o matrimônio por pares, aos homens 

permaneciam com o direito a poligamia e infidelidade, já as mulheres exigia-se a 

fidelidade e em caso de adultério eram submetidas aos castigos cruéis. Para Engels 

(1984) a família sindiasmática apresenta condições para o desenvolvimento da 

família monogâmica. 

De acordo com Prado (1985) citada por Cisne (2014, p.81) o termo família 

tem origem no latim famulus, e o seu significado se dá ao “conjunto de servos 

dependentes de um chefe ou senhor”. Posteriormente, na Roma antiga passou a ser 

utilizado para denominar as pessoas que viviam na mesma casa, com o mesmo laço 

sanguíneo e sendo submetidas à subordinação do chefe da casa. Complementa 

Delphy: 
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[...] a família é uma unidade de produção. Família em latim designa um 
conjunto de terras, de escravos, de mulheres e crianças submissos ao 
poder (então sinônimo de propriedade) do pai de família. Nessa unidade o 
pai de família é dominante: o trabalho dos indivíduos sob sua autoridade lhe 
pertence ou em outros termos família é um conjunto de indivíduos que 
devem seu trabalho a um chefe (2009, t.I, p. 39; tradução nossa). 

 

Para Hirata (2014) apud Michel (1972), a família é uma instituição de função 

dupla, expressa na reprodução e na socialização, estas funções se organizam por 

meio da divisão de papéis voltados para as naturezas masculinas e femininas.  

 

Ora, a contribuição das mulheres para a produção econômica e sua 
presença no mercado de trabalho constituem precisamente desvios em 
relação à norma de repartição entre o papel “instrumental” masculino do pai, 
provedor da renda da família e encarregado das relações desta com a 
sociedade, e o papel “expressivo” feminino da esposa-mãe que se consagra 
à vida doméstica e aos cuidados das pessoas, exercendo sua função 
afetiva no âmbito da família. A partir de sua especialização exclusiva e 
matéria de reprodução, toda dimensão econômica seria excluída da família. 
(HIRATA, 2014 et.al.). 

 

Esta divisão sexual constitui o reflexo da exploração gratuita da mulher pelo 

homem apoiada na instituição denominada casamento. Para este modo de 

reprodução era denominado a base econômica do patriarcado. (DELPHY, 1998). 

A discussão sobre família perpassa sobre vários conceitos que foram se 

transformando e se reconfigurando ao longo da história. Sendo assim, a 

representatividade familiar na contemporaneidade atravessam maneiras, costumes, 

crenças, cultura ou pela escolha no modo de vida do próprio indivíduo. 

Segundo Oliveira (2009), o conceito de família foi construído a partir de uma 

realidade concreta de cada época, sendo assim novos conceitos surgem a partir da 

conformação dos arranjos familiares. 

Para Oliveira (2009) em relação ao modelo de família não se pode negar que: 

 
 

O modelo de família nuclear brasileira que se estabeleceu como padrão no 
ocidente, começou a mudar, ainda que de forma desigual em suas diversas 
regiões. Embora não tenha afetado todas as partes do mundo igualmente, 
de maneira geral aumentou a tendência de famílias chefiadas por mulheres 
e de pessoas vivendo sozinha. (JOSÉ FILHO, 2007, p 139). 

 
 

Esse modelo de família, “chefiadas por mulheres” estão presentes em 

muitos lares, configuração de família contemporânea, que vai de encontro ao padrão 

de família que se baseia no modelo patriarcal. A este novo modelo de família atribui-
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se às transformações do papel da mulher na sociedade, onde podemos acompanhar 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, na cena pública e a superação de um 

padrão vigente, predominantemente mantido pelo patriarcado. 

Os papéis masculinos e femininos passam a ser modificados, por meio da 

divisão social e sexual do trabalho, ainda com dificuldade no que se refere à adoção 

desses valores não hierárquicos no âmbito doméstico e o preconceito ainda está 

presente na inversão de papéis sociais nesses novos arranjos familiares. Podemos 

observar esse fenômeno cada vez mais atual nas novas profissões que as mulheres 

têm conquistado no trabalho, podendo aumentar as possibilidades de escolhas, se 

distanciando daquele papel socialmente construído, da mulher única responsável 

pelo âmbito doméstico. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.2 – PATRIARCADO E SUA CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 
 

Palavra derivada da origem grega pater, de referência a um território ou a um 

governado a um patriarca, seu termo aparece pela primeira vez entre os hebreus no 

século IV com a finalidade de qualificar uma determinada sociedade judaica e o seu 

significado se apresenta na dominação de um líder sobre uma comunidade. 

Compreender o patriarcado, nesse sentido, nos remete a uma retrospectiva 

embasada no contexto dos primórdios da humanidade, onde este sistema se 

expressa fortemente entre a cultura machista, a partir da dominação masculina 

sobre a mulher.  

Para Engels (1984), a expressão do patriarcado sobre a família se dá na 

dominação do chefe, mantendo o seu poder à mulher, aos seus filhos e a certos 

escravos, sendo o patriarcado um poder exclusivo ao homem no interior de sua 

família, quanto à mulher assume um papel de procriar, pois os seus filhos assumirão 

o papel de herdeiros e posteriormente assumirão os bens e os papéis exercidos 

pelos seus pais, exigem-se da mulher a fidelidade conjugal e a atribuição de atender 

as satisfações pessoais do homem.  

 

O primeiro efeito do poder exclusivo dos homens, desde o momento em que 
se instaurou, observamos na forma intermediária de família patriarcal, que 
surgiu naquela ocasião. O que caracteriza essa família, acima de tudo, não 
é a poligamia, [...] e sim a “organização de certos números de indivíduos, 
livres e não livres, numa família submetida ao poder paterno de seu chefe. 
Na forma semítica, esse chefe de família vive em plena poligamia, os 
escravos têm uma mulher e filho, e o objetivo da organização inteira é o de 
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cuidar do gado numa determinada área”. Os traços essenciais são a 
incorporação dos escravos e o domínio paterno. (ENGELS, 1984, p. 61) 

  

A mulher pertencia à dominação do homem, fruto de uma relação desigual 

entre os sexos, neste contexto histórico não atribuía a mulher quaisquer direito, o 

papel em destaque estava voltado o “macho”, excluindo da mulher qualquer 

autonomia, pois aqui predominava a mulher oprimida e subordinada como 

propriedade do homem. 

Segundo Patermam (1993) conforme citado por Saffioti (2015, p.56): 

 

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de 
acesso sexual regula a elas estão em questão na formulação do pacto 
original. O contrato social é uma história de liberdade; o contrato sexual é 
uma história de sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a 
dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher derivam do 
contrato original e o sentido da liberdade civil não pode ser comprometido 
sem a metade perdida da história, que revela como o direito patriarcal dos 
homens sobre as mulheres é criado pelo contrato [...] A liberdade civil não é 
universal – é um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos 
subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua liberdade, mas 
também para assegurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse 
empreendimento é narrado na história do contrato sexual [...] O contrato 
está longe de se contrapor ao patriarcado: ele é o meio pelo qual se 
constitui o patriarcado moderno. (PATEMAN, 1993, p.16-17). 

 

 
No patriarcado estabelece um processo de subordinação - submissão, neste 

regime sustenta-se uma economia de forma domesticada e organizada, onde 

homens mantém seu pacto que garantem a opressão sobre as mulheres, atribuindo 

a elas o papel de desejo e satisfação sexual e reprodutora de seus herdeiros. 

A compreensão de liberdade civil segundo Saffioti (2015), não pode ser 

compreendida sem analisar o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres,  

 

O patriarcado não diz respeito ao mundo público ou, pelo menos, mas tem 
para ele nenhuma relevância. Do mesmo modo como as relações 
patriarcais, suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda a 
sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas 
impregna também o Estado. Ainda que não se possa negar o predomínio de 
atividades privadas ou íntimas na esfera da família e a prevalência de 
atividades públicas no espaço do trabalho, do Estado, do lazer coletivo, e, 
portanto, as diferenças entre o público e o privado, estão estes espaços 
profundamente ligados e parcialmente mesclados. Para fins analíticos, trata-
se de esferas distintas: são, contudo, inseparáveis para a compreensão de 
todo o social. A liberdade civil depende do direito patriarcal. (SAFFIOTI, 
2015, p. 57). 
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O conceito patriarcal na esfera da família representa as relações desiguais 

expressas na relação de poder e dominação dos homens sobre as mulheres, 

baseado no sistema de divisão sexual desigual e, consequentemente, sendo 

atribuída, a partir do gênero atividades ligada a reprodução social da vida às 

mulheres, atividades estas naturalizadas.  

A liberdade é contraditória quando o patriarcado rege as relações sociais, pois 

o processo de naturalização desse sistema de dominação e subordinação evidencia 

a mulher como uma propriedade exclusiva ao homem, excluindo da mulher 

quaisquer direito e autonomia. 

O processo de dominação masculina sobre a mulher perpassa por várias 

fases e vertentes, Saffioti (2015) defende a vertente sexual e a teoria/ doutrina da 

política do contrato. 

De acordo com Saffioti (2015), o processo de dominação dos homens sobre 

as mulheres expressa o direito masculino de regulação e livre acesso sexual a elas, 

sendo denominado este como a formulação do pacto original, subentendendo que o 

contrato social é uma história de liberdade, o contrato sexual é uma história de 

sujeição e o contrato original cria ambas, tanto a liberdade quanto à dominação.  A 

liberdade do homem frente à sujeição da mulher, derivam do contrato original e o 

verdadeiro sentido da liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade 

perdida da história, o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres se revela na 

criação do contrato. Para Pateman (1993): 

 

A liberdade civil não é universal – é um atributo masculino e dependente do 
direito patriarcal. Os filhos subvertem o regime paterno não apenas para 
conquistar sua liberdade, mas também para assegurar as mulheres para si 
próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na história do 
contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é 
social no sentido patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos 
homens sobre as mulheres - e também sexual no sentido do 
estabelecimento de um acesso sistemático dos homens ao corpo das 
mulheres. O contrato original cria o que chamarei, segundo Adrienne Rich, 
de “lei do direito sexual masculino”. O contrato está longe de se contrapor 
ao patriarcado: ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno 
(SAFFIOTI, 2015, p. 57). 

 
 

No contrato social o homem obtém a liberdade e exerce de forma abusiva o 

poder e apropriação do corpo da mulher, exercendo através do patriarcado a 

satisfação de seus desejos primitivos e direitos sexuais, cabível a mulher ser 

subordinada ao homem, objeto de desejo do patriarca e detentor do poder 
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econômico da família, é através deste agente social denominado marido que se 

constitui a figura do pai, portanto, o patriarcado é literalmente a autoridade do pai. 

De acordo com Delphy (2009), apud Cisne (2014, p. 73), o patriarcado “designa uma 

formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o 

poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de ‘dominação masculina’ ou de 

opressão das mulheres”. 

Para Saffioti (2004) apud Cisne (2014, p. 74), podemos destacar dois fatores 

que marcaram as bases da constituição do patriarcado, primeiramente a produção 

de excedente econômico, presente no desenvolvimento da propriedade privada e o 

domínio da exploração do homem sobre a mulher, sendo ainda mais forte sobre a 

mulher e segundo, a descoberta dos homens na participação e procriação dos (das) 

filhos (as), pois, antes isso era entendido como um poder exclusivo das mulheres, 

antes da instituição da família monogâmica. 

Segundo Cisne (2014), como reflexo desta dominação na vida da mulher, o 

controle do corpo e da vida das mulheres se torna central, a partir das relações de 

dominação, apropriação, opressão e exploração que o patriarcado desenvolveu 

provoca dois interesses, destacando primeiro a garantia de controle da prole, 

significando mais força de trabalho e maior possibilidade de riqueza e, em segundo 

lugar, em decorrência do primeiro, a garantia de que os filhos seriam assegurados 

aos homens e detentores da propriedade privada através da herança. 

A origem do patriarcado para Prado (1985) apud Cisne (2014, p. 74) está 

ligada à apropriação masculina sobre o corpo da mulher, ou seja, veio legitimar a 

possibilidade do homem “impor a mulher um grande número de gravidez a fim de 

gerar mão de obra abundante ao seu próprio benefício”. Para Saffiot (2004) este 

sistema tornou as mulheres objetos de satisfação sexual dos homens, reprodutora 

de herdeiros, da força de trabalho e novas reprodutoras. 

Deste processo compreende-se a monogamia feminina abordada por Cisne 

(2014, p.74) como base na construção do modelo de família sustentada no sistema 

hierárquico e de poder do patriarcado, garantindo que assegure à prole, a força de 

trabalho e herdeiros legítimos, dessa maneira a monogamia só foi exigida as 

mulheres. Quanto à poligamia, socialmente ela é legitimada, expressa na crescente 

prostituição e tráfico de mulheres que, consequentemente, alimentam o “mercado do 

sexo”, evidente nas relações extraconjugais praticadas por homens, já que a mulher 
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que pratica o adultério é deslegitimada, moralmente julgada e condenada 

historicamente. 

Com as mudanças societárias e na família surge a monogamia, na 

perspectiva de Engels (1984, p.71), 

 
 

A monogamia foi um grande processo histórico, mas ao mesmo tempo, 
iniciou, justamente com a escravidão e as riquezas privadas, aquele 
período, que dura até nossos dias, no qual cada processo é 
simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem- estar e o 
desenvolvimento de uns se verificam à custa da dor e da repressão de 
outros. 

 
 

Pode- se dizer que o patriarcado se consolida, historicamente, na produção 

da propriedade privada, isto é, o patriarcado é resultado de um processo histórico. 

Partindo de outra perspectiva de análise, para Saffioti (2004), o patriarcado não 

torna as diferenças entre os sexos fixas e imutáveis, o patriarcado qualifica as 

relações sociais de sexo ao explicitar o vetor de dominação e exploração do homem 

sobre a mulher presente nesta sociedade. O patriarcado é uma forma específica das 

relações de gênero, entendida como relações hierarquizadas entre os seres 

socialmente desiguais. 

 A priori para tornar explícito, o sistema de opressão às mulheres, a primeira 

condição é analisarmos criticamente e politicamente as relações sociais de sexo no 

qual vivemos, com isso, termos a possibilidade de vislumbrar a construção de 

relações igualitárias, como afirma Cisne (2014, p. 77). 

Obtendo como referência Saffioti (2004) apud Cisne (2014, p.78) sintetiza- se 

alguns argumentos que compõem a estrutura do patriarcado: 

 

1. Não se trata de uma relação privada, mas civil; 
2. Dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem 
restrições [...]; 
3. Configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os espaços 
da sociedade; 
4. Tem uma base material; 
5. Corporifica-se; 
6. Representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na 
violência (CISNE, 2014, p.78). 

 
 

O termo patriarcado refere-se a um sistema de apropriação na divisão sexual 

do trabalho, presente na propriedade privada e obtém como reflexo dessa relação 

de subordinação a compreensão da forma de expressar a violência no patriarcado, 
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onde sua prática sobrepõe à força coercitiva aparente na relação do homem sobre a 

mulher, impactando assim na sua liberdade e autonomia perante à sociedade. 

Na sociedade contemporânea, a mulher tornou-se cada vez mais presente 

frente às participações políticas e o mercado de trabalho, conforme destaca Saffioti 

(1987), 

 

No Brasil, data de poucos anos a participação política da mulher, que 
geralmente se situa na base. Nos diretórios municipais, estaduais e 
nacionais dos partidos políticos é irrisória a presença feminina. E isto ocorre 
também nos partidos de esquerda. Ou seja, discriminar a mulher não 
constitui um característico apenas dos conservadores. Trata-se de prática 
diária também dos tidos e havidos como progressistas [...] A grande 
participação política das brasileiras tem-se dado nos movimentos sociais: 
associações de mães, movimento contra a carestia, luta por creches, 
movimento feminino pela anistia, etc. Convém lembrar que o espaço de luta 
destes movimentos não é o da política institucional. Isto é, estes 
movimentos ocorrem fora do espaço parlamentar, fora do espaço dos 
partidos políticos. (SAFFIOTI, 1987, p. 48). 

 
 

A subordinação da mulher ao homem perpassa o ambiente doméstico, ela 

atinge o terreno político e marca o campo econômico. Para Saffioti (1987), a 

presença da mulher é relativamente maior que a masculina nas atividades não 

estruturadas, segundo o modelo capitalista, comumente conhecido como mercado 

informal de trabalho. 

No Brasil segundo Saffioti (1987), destaca- se um mercado de trabalho que 

oferece múltiplas formas irregulares, no qual absorvem homens e mulheres, porém 

as mulheres constituem as grandes vítimas do trabalho informal presente nas 

cidades, muitas das atividades exercidas pelas mulheres se consolidam em 

complementar a renda do marido, sem deixar de executar suas tarefas do lar. No 

seio familiar, a dominação masculina pode ser observada praticamente em todas as 

esferas, pois é atribuído à mulher a realização de todas as tarefas domésticas, pois 

são consideradas “coisas de mulher”, restringindo ao homem a colaborar nos 

afazeres da casa, cabível ao homem apenas o papel de se impor, estrilar- se caso o  

jantar não saia do seu gosto, ou caso a mulher não chega a tempo, trazendo-lhe 

castigos presentes aos chinelos, legitimando a prática da violência à mulher. 

Compreender o papel da mulher na sociedade brasileira submete a 

compreensão da fragmentação da divisão sexual do trabalho como uma das formas 

de exploração do homem e do capital sobre o trabalho feminino. Na sociedade 

capitalista, a mulher se apresenta com papéis predeterminados, ainda assim, nos 
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dias de hoje, são submetidas a baixos salários em comparação ao homem, possuem 

dupla jornadas de trabalho e ainda ocupam um espaço inferior e subalterno perante 

a sociedade civil. 

 

 

1.3 – AS RELAÇÕES HIERÁRQUICAS ENTRE OS SEXOS. 

 

Para Saffioti (1987), não é difícil de perceber que na sociedade brasileira 

homens e mulheres não ocupam papéis iguais. A mulher cumpre papéis que diferem 

dos homens, onde a sociedade delimita os campos em que a mulher opera e a 

forma de atuação do homem na relação entre os sexos. Como exemplo Saffioti 

(1987) destaca a tarefa do cuidar do filho que a ela lhe é atribuído, por mais que esta 

desempenhe alguma atividade remunerada, a responsabilidade na educação do filho 

mantém exclusiva à mãe. 

 

Apenas nas classes dominantes a delegação desta tarefa de socialização 
dos filhos não necessita de legitimação da necessidade de trabalhar. Este 
tipo de mulher pode desfrutar da vida ociosa, pelo menos no que tange ao 
trabalho manual que a educação dos filhos exige. Contudo, esta mulher não 
está isenta de orientar seus rebentos, assim como de supervisionar o 
trabalho de serviçais contratados, em geral também mulheres, para o 
desempenho desta função (SAFFIOTI, 1987, p.8). 

 

Nota-se, o exclusivo papel da mulher como cuidadora do lar e da família, 

Saffioti (1987, p. 9) “a vida da mulher mais ou menos difícil, a responsabilidade 

última pela casa e pelos filhos é imputada ao elemento feminino”. A sociedade 

atribui à mulher o espaço doméstico, ela é responsável pela manutenção de sua 

residência e do cuidar e educar os seus filhos, por mais que a diferença da renda 

também seja um fator que perpassa o contingente feminino, o papel exclusivo de 

educadora se destaca como identidade básica entre todas as mulheres, Saffioti 

(1987). 

 
A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto é, tenta 
fazer crer que a atribuição do espaço doméstico à mulher decorre de sua 
capacidade de ser mãe. De acordo com este pensamento, é natural que a 
mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí compreendida a 
socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de conceber e dar a 
luz. (SAFFIOTI, 1987. p.9). 
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Ser homem ou mulher não significa semelhança entre os sujeitos, no que se 

refere a seu reconhecimento, numa sociedade católica e numa sociedade 

mulçumana, por exemplo. É extremamente esta dimensão sociocultural que permite 

compreender a famosa frase de Simone de Beauvoir, em O segundo Sexo: 

“Ninguém nasce mulher; torna- se mulher” (SAFFIOTI, 1987. p. 10) 

 Para Saffioti (1987) a identidade social se constrói socialmente, onde os 

seres humanos se tornam homens ou mulheres. A partir da educação, com isso, os 

fenômenos socialmente naturais se constroem ou se desconstroem a partir dos 

costumes atribuídos a cada grupo. 

É importante destacar que há uma expressiva naturalização dos processos 

socioculturais. Para esta afirmação basta dizer que o papel social da mulher se 

apresenta no espaço doméstico, deixando livre o espaço público apenas para os 

homens e, consequentemente, naturalizando e desvalorizando o espaço doméstico, 

sendo este papel, conforme as crenças e a cultura destinada e desempenhada 

apenas pelo papel feminino, Saffioti (1987, p.11): 

 

Tais papéis passam a se inscrever na “naturalização feminina”. Desta 
forma, a ideologia cumpre uma de suas mais importantes finalidades, ou 
seja, a de mascarar a realidade. Como falar em uma “natureza feminina” ou 
em uma “natureza masculina” se a sociedade condiciona inclusive o 
metabolismo das pessoas? Diferentemente dos outros animais, os seres 
humanos fazem história. Além disso, as gerações mais jovens, que partem 
de um acervo acumulado de conhecimentos. 

 

 

Para (Saffioti, 1987), no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade 

capitalista e no papel de “inferioridade” no qual a mulher ocupa, há um destaque em 

comparação da força física desempenhada pelos homens em relação às mulheres, 

mas este elemento não se resume apenas a esta explicação, pensar em força 

relativa dos homens em comparação as mulheres remete uma análise variável, pois 

ao levar em consideração a análise estrutural comparativa entre ambos o sexo, vale 

destacar que há diversidades em relação a força, altura, ao peso, a estrutura óssea, 

e dentre estes pode-se entender que há mulheres que detém forma física maior que 

certos homens. 

 

A força desta ideologia da “inferioridade” da mulher é tão grande que até as 
mulheres que trabalham na enxada, apresentando maior produtividade que 
os homens, admitem sua “fraqueza”. Estão de tal maneira imbuídas desta 
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ideia de sua “inferioridade”, que se assumem como seres inferiores aos 
homens. (SAFFIOTI, 1987, p.12) 

 

Ao longo do contexto sociocultural da mulher há uma expressiva 

naturalização e discriminação do papel feminino na sociedade brasileira, como 

exemplo a isto, são os famosos ditados populares onde caracterizam que o lugar da 

mulher é em casa. Este termo empregado evidencia uma forte presença da ideologia 

dominante, sendo restrito o papel da mulher no âmbito doméstico, contudo se 

pensarmos nos dias atuais, aumentaram as possibilidades de inserção das mulheres 

na esfera pública, com o maior nível maior de escolarização que os homens. Dessa 

maneira, há uma reprodução do sexismo e machismo ainda presente nesse 

pensamento. (SAFFIOTI, 1987). 

A divisão sexual do trabalho reforça o papel dos homens e das mulheres, 

evidenciando o lugar de dominação e subordinação na relação homem x mulher. 

Esta concepção patriarcal sistematiza as relações sociais que legitimam a 

subordinação da mulher ao homem, evidenciando a divisão de classes, desiguais e 

de dominação, visão esta que perpassa gerações e logo se torna reprodutoras da 

desigualdade entre os sexos. 

 

O poder do macho, embora apresentando várias nuanças, está presente 
nas classes dominantes e nas subalternas, nos contingentes populacionais 
brancos e não-brancos. Uma mulher que, em decorrência de sua riqueza, 
domina muitos homens e mulheres, sujeita-se ao jugo de um homem, seja 
seu pai ou seu companheiro. Assim, via de regra, a mulher é subordinada 
ao homem. Homens subjulgados no reino do trabalho por uma ou mais 
mulheres detêm poder junto a outras mulheres na relação amorosa. 
(SAFFIOTI. 1987, p.16). 

 
 

Segundo Cisne (2014), o papel da mulher no campo do trabalho se apresenta 

de forma submissa e na expressiva divisão sexual do trabalho, há uma grande 

diferença entre os trabalhos realizados por homens em comparado com as 

mulheres, há uma base hierárquica evidente nesta divisão, refletindo nas carreiras, 

nas oportunidades de qualificações e nos próprios salários entre os sexos. A divisão 

sexual do trabalho “produz e reproduz assimetria entre práticas femininas e 

masculinas, constrói mecanismos de sujeição e disciplinamento das mulheres, 

produz e reproduz a subordinação e dominação de gênero”. (SOUZA LOBO, 2011, 

p.174). 



29 
 

Logo compreender a divisão sexual do trabalho não se esgota ao trabalho 

realizado nas fábricas, no mundo do trabalho, é preciso analisar no mundo da 

política, da família e suas extensões, assim: 

 

É necessário combinar a análise do cotidiano e da fábrica e do sindicato 
com a família operária. E a partir desse cotidiano visível e invisível, na 
fábrica e em casa, que se pode começar a discutir a autonomia das práticas 
sociais dos homens e das mulheres dentro da classe operária e sua 
integração nas lutas do movimento operário no Brasil. (SOUZA LOBO, 
2011, p.49) apud (CISNE, 2014, p. 90). 

 
 

 Perceber a divisão sexual tanto nos espaços domésticos quanto nos espaços 

das fábricas, evidencia a compreensão de um sistema que integra a apropriação das 

atribuições e qualidades exclusivas ao feminino, permitindo apenas a ampliação e 

lucratividade das fábricas, como consequência das qualidades restritas as mulheres 

há uma desapropriação das qualificações profissionais para o público feminino, 

permitindo que as atividades executadas pelas mulheres sejam cada vez menos 

percebidas ou valorizadas, servindo como justificativa para compensar os salários 

mais baixos que os homens. 

 Esse cenário não mudou muito nos dias de hoje, a mulher ainda sofre 

barreiras para ocupar determinados cargos que ainda são considerados exclusivos 

aos homens, ou o fato de ser mulher e exercer suas funções maternas torna fator 

determinante para ela não pertencer e exercer determinados papéis e atribuições na 

sociedade capitalista, pois a mulher é considerada um ser que gera, que amamenta 

e possui ciclos divergentes aos dos homens e, consequentemente, pode acarretar 

prejuízos à manutenção, reprodução e lucratividade da empresa. 

Souza-Lobo (2011, p.288) afirma que o sexismo e racismo são questões 

políticas, “que fazem parte da nossa vida, do dia a dia das que procuram emprego, 

que vão a hospitais ou postos de saúde, abortam escondidas como criminosas, ama, 

andam pelas ruas, cuidam dos filhos”. Para Cisne (2014, p.70) isso significa que 

essas dimensões não são meras abstrações, mas são relações sociais que 

interferem concretamente na vida das mulheres. 

Como reflexo do papel atribuído a mulher na sociedade, fica evidente a 

categorização do sexo entre homens e mulheres, obedecendo a um sistema de 

valor, atributos e normas que fixam o que são considerados ao mundo “feminino” e 

ao mundo “masculino”. Como afirma Cisne (2014) que desde a infância, meninos e 
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meninas são condicionados a educação sexista, ou seja, aquela não diferencia 

apenas os sexos, mas educa os homens e mulheres de forma desigual. 

 
 

1.4 – CONCEITO DE GÊNERO  

 
 

A relação de gênero se fundamenta no contexto histórico do movimento 

feminista, onde as reivindicações estavam fundamentadas no sufragismo, este 

movimento estava ligado à luta pelo voto feminino. Na década de 60, as feministas 

produzem livros e artigos demarcando as diversas situações de opressão à mulher. 

Já no Brasil as feministas se apropriam da discussão de gênero no final dos anos 

80. 

 
 
A categoria gênero foi introduzida pelas estudiosas feministas anglo-saxãs, 
entre 1970-1980, que viam limites no uso do termo “sexo” e compreendiam 
que a introdução do “gênero” como categoria analítica e constituiria uma 
poderosa ferramenta para demonstrar a construção social das distinções 
entre o masculino e o feminino. A intenção era desnaturalizar a 
subalternização das mulheres. (PARIZOTTO, 2016, p. 105). 
 

 

A categoria gênero visa compreender os estudos frente à diversidade sexual, 

as mulheres na sociedade contemporânea e as relações entre homem e mulher, 

porém a sua definição está embasada em conceitos diversificados a vários autores, 

a compreensão de gênero articula-se com o movimento feminista, pois a partir da 

década de 70 se torna mais evidente o estudo da mulher e, logo, através do 

movimento feminista a mulher inclui-se aos espaços públicos trazendo exigências e 

reivindicações políticas. 

Para se compreender de forma analítica a categoria gênero acrescenta-se ao 

debate a historiadora e feminista Joan Scott, em seu artigo: Gênero uma categoria 

útil de análise histórica (1985), nesta obra Scott trás novas perspectivas para o 

estudo do gênero, permitindo a compreensão das relações sexuais, a relação de 

poder entre os sexos.  

Segundo Scott,  

 

A litania “classe, raça e gênero” sugere uma paridade entre os termos, mas 
na verdade, eles não têm um estatuto equivalente. Enquanto a categoria 
“classe” tem seu fundamento na elaborada teoria de Marx sobre a 
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determinação econômica e a mudança histórica, “raça” e “gênero” não 
carregam associações semelhantes. (SCOTT, 1985 , p.73). 

 

 
O termo “gênero” é um conceito associado ao estudo de coisas relativas a 

mulheres, também é considerado um novo tema, novo domínio da pesquisa 

histórica, porém, não tem poder analítico suficiente para questionar (e mudar) os 

paradigmas históricos existentes. 

 Com essa afirmativa de Scott, alguns historiadores (as), a partir desta 

percepção, buscaram através de estudos encontrarem teorias que explicassem o 

conceito de gênero a partir do contexto histórico. 

Para Scott, a análise de gênero se divide em três posições, sendo elas, 

feminista, marxista e o pós- estruturalismo, sobre isso a autora explica: 

 

Os/ as historiadores/as feministas tem empregado uma variedade de 
abordagens na análise do gênero, mas essas podem ser resumidas em três 
posições teóricas. A primeira, uma tentativa inteiramente feminista, 
emprenha- se em explicar as origens do patriarcado, A segunda se situa-se 
no interior de uma tradição marxista e busca um compromisso com as 
críticas feministas. A terceira, fundamentalmente dividida entre o pós-
estruturalismo francês e as teorias anglo-americanas de relação do objeto 
(object- relation theories), se inspira nessas diferentes escolas de 
psicanálise para explicar a produção e reprodução da identidade de gênero 
do sujeito. (SCOTT, 1985, p.77). 

 

Cabe destacar que o conceito de gênero ganhou destaque entre os estudos 

feministas segundo (Saffioti, 2015), a partir do primeiro estudioso a mencionar e a 

conceituar gênero que foi Robert Stoller, porém o conceito não prosperou logo em 

seguida. Somente após 1975, através do artigo de Gayle Rubin, que frutifica os 

estudos de gênero e consequentemente dando seu caráter relacional e uma nova 

postura adjetiva a perspectiva de gênero. 

No Brasil, o conceito de gênero para Saffioti (2015), alastra rapidamente após 

a década de 90, porém no fim dos anos 80 já circulava a fotocópia do artigo de Joan 

Scott, sendo traduzido na década de 90, no Brasil, no qual foi difundido e 

disseminado rapidamente. Conforme a mesma retrata, 

 

O próprio título do trabalho em questão ressalta o gênero como categoria 
analítica, o que também ocorre ao longo do artigo. A epígrafe utilizada pela 
historiadora, retirada de um dicionário, reforça, de maneira radical, o caráter 
analítico da categoria gênero. Não obstante, nem todos os bons dicionários 
seguem a mesma linha do escolhido por ela. The Concise Oxford Dictionary 
chega a registrar gênero como o sexo de uma pessoa, em língua coloquial. 
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Para manter o rigor conceitual, entretanto, pode-se adotar a expressão 
categorias de sexo para se fazer referências a homens e mulheres como 
grupos diferenciados, embora a gramática os distingue pelos gêneros 
masculinos e femininos e apesar de o gênero dizer respeito às imagens que 
a sociedade constrói destes mesmos masculinos e femininos. Neste 
sentido, o conceito de gênero pode apresentar uma categoria social, 
histórica, se tomado em sua dimensão meramente descritiva, ainda que 
seja preferível voltar à velha expressão categoria de sexo. (SAFIOTTI, 
2015, p. 117). 
 
 

A compreensão do debate sobre gênero perpassa por várias conceituações e 

estudos que se constrói desde a identidade gênero, do papel feminino e masculino, 

do sexismo, das relações de gênero e de poder, da subordinação feminina e do 

próprio patriarcado e machismo reproduzido ao longo do processo histórico e 

demarcado principalmente na sociedade brasileira. 

Afirma Saffioti (2015, p. 47), que “o conceito de gênero não se resume 

somente a uma categoria de análise, diz respeito a uma categoria histórica, cuja 

investigação tem demandado muito investimento intelectual”.  

 

O conceito de gênero não explicita, necessariamente, desigualdade entre 
homens e mulheres. Muitas vezes, a hierarquia é apenas presumida. Há, 
porém, feministas que veem a referida hierarquia, independente do período 
histórico com o qual lidam. Aí reside o grande problema teórico, impedindo 
uma interlocução adequada e esclarecedora entre as adeptas do conceito 
de patriarcado, as fanáticas de gênero 

1
e as que trabalham, considerando a 

história como processo, admitindo a utilização do conceito gênero para toda 
a história, como categoria geral, e o conceito de patriarcado como categoria 
específica de determinado período, ou seja, para os seis ou sete milênios 
mais recentes da história da humanidade (SAFFIOTI, 2015, p.47- 48). 

 
 

Compreender gênero é, portanto, um processo histórico, e uma construção 

social que sofre várias transformações, pois o seu entendimento e a sua concepção 

se baseará no espaço geográfico em que esta mulher ocupa, a partir de sua crença, 

costumes, cultura, afetividade, pela correlação de força, dentre outros. 

 

 

1.5 – MOVIMENTO FEMINISTA E OS DESAFISO HISTÓRICOS 

 

Para compreender o movimento feminista, Cisne (2014), trás um regate 

histórico sobre o movimento partindo da diferenciação entre movimento feminista e o 

                                                                 
1
 Expressão utilizada pela autora Saffioti (2015) para explicar que as feministas veem a hierarquia entre 

homens e mulheres independente do contexto histórico. 



33 
 

movimento de mulheres. Para ela, o movimento feminista é um movimento de 

mulheres, por mais que tenham alguns grupos de homens que reivindicam 

feministas e integrantes do movimento, porém nem todo movimento de mulheres, 

possui necessariamente uma configuração feminista. A diferenciação embasa em 

termos mais teóricos e históricos frente às reivindicações. 

Cisne (2014) define movimento de mulheres aquelas que lutavam por 

demandas sociais para melhores condições de vida e de trabalho feminino, já o 

movimento feminista defendia lutas contra a opressão e em prol da liberdade das 

mulheres, abordando questões voltadas para o aborto, sexualidade, violência, 

autonomia, direito civil e político. No Brasil, a história de ambos os movimentos se 

encontram a partir da identificação de suas pautas, por mais que um movimento ou 

outro de mulheres distorcesse das bandeiras femininas, de maneira geral constroem 

a mesma história: a luta de mulheres, como exemplo disso, incorpora-se aos 

movimentos, as bandeiras e reivindicações incorporadas a elas. 

Para Kergoat (2009, p.68) apud Cisne (2014, p. 130), o movimento feminista 

inicia-se a partir da tomada de consciência de uma opressão específica: “tornou-se 

coletivamente ‘evidente’ que uma enorme massa de trabalho era realizada pelas 

mulheres; que esse trabalho era invisível; que era feito não para si, mas para os 

outros e sempre em nome da natureza do amor e do dever maternal”.  

Ao longo da história do feminismo, as mulheres lutaram por igualdade entre 

os sexos, em confronto com a ordem burguesa e com a democracia representativa 

formal, lutaram pela consolidação do poder popular e, consequentemente, pautavam 

o amor livre e o direito ao divórcio. 

Mulheres iniciam uma forte batalha histórica em prol da conquista e 

reconhecimento do seu direito ativo, seja para participar da vida pública, do trabalho 

remunerado, do acesso à educação, da representatividade política e ao acesso a 

forças armadas (GURGEL, 2011, p. 32 apud CISNE, 2014, p.131). 

A partir da segunda metade do século XIX, fruto da questão social, as 

manifestações feministas passam a adquirir maior organicidade, presente nas 

campanhas de reivindicações pelos direitos políticos para a garantia do direito ao 

voto e a serem votadas, a partir desta reivindicação surge o “movimento sufragista”, 

também nomeado como primeira onda do feminismo. (CISNE, 2014, p.131). 

Ao longo da trajetória do movimento feminista há uma subdivisão 

fundamentada em três vertentes, sendo elas, o feminismo radical, socialistas e 
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liberais. Compreender a história particular do feminismo remete a percepção de que 

a mulher mundialmente foi completamente inviabilizada na história. 

Nos estudos de Cisne (2011), as lutas sufragistas no Brasil se expressam a 

partir do século XIX, ganhando fôlego em 1920, sendo nesta década o momento em 

que o feminismo ganha maior dimensão nacional e corpo político. No processo 

histórico, o movimento feminista se subdivide em três vertentes, a primeira destacou-

se como mais forte e aponta a mulher como sujeito portador dos direitos políticos. 

Esta tendência buscava direitos políticos para as mulheres sem confrontar o 

patriarcado e o capitalismo como sistemas de exploração e opressão das mulheres; 

a segunda vertente defendia o direito à educação e questionam a dominação 

masculina e os interesses dos homens em excluir as mulheres do mundo público, 

além de tocarem em assuntos polêmicos como sexualidade e divórcio. Já a terceira 

vertente, se manifestou no movimento anarquista, era composta por mulheres 

intelectuais e trabalhadoras, militantes de esquerda que defendiam a libertação da 

mulher de forma radical, a questão central abordada na maioria das vezes estava 

voltada para a exploração do trabalho. 

 

Assim, diferentemente das sufragistas, as anarquistas e as comunistas não 
se restringiam a luta pelos direitos políticos e percebiam a questão da 
mulher como um “aspecto organizador de um dos elementos estruturantes 
das desigualdades presentes nas relações de trabalho”. (CISNE, 2014, p. 
134). 
 

 

 Inicialmente, a organização do feminismo no Brasil não obtiveram grandes 

conquistas, a mais expressiva da época foi o direito ao voto, logo, após o golpe de 

1937, a organização política do feminismo é abortada. Na década de 40 e no início 

da década de 50 no Brasil, mulheres passaram a integrar movimentos contra a 

carestia e criar grupos de mães, esses encontros de mulheres proporcionaram a 

reivindicação de mudanças e muitas passaram a ocupar os espaços políticos e as 

cenas políticas. 

De 1964 à 1970 engendra a autocracia burguesa, onde as feministas 

integram  a luta contra a ditadura, protagonizando o movimento pela anistia e 

identificação com o campo da esquerda brasileira, como consequência da autocracia 

burguesa no Brasil, da pressão e da tortura às mulheres suscitou-se em forma de 

resistência e superação. Nos anos de 1970 é marcado pelo movimento feminista 
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que luta pelo reconhecimento e reivindicações de igualdade, Deve ser considerado 

que isto é impossível de bases patriarcais.  

De acordo com Souza-Lobo (2011, p. 249-250) apud Cisne (2014, p. 138): 

 

A novidade da trajetória das mulheres, nos anos de 1970 e 1980, “está não 
só no fato de saírem às ruas descobrindo seus direitos sociais, mas no fato 
de que tenham redescoberto seus corpos, suas experiências, seus direitos”. 
A descoberta desses direitos, por sua vez, “passa a ser um motivo para 
mobilizar as mulheres para a vida pública, na qual elas começam a exercer 
uma vontade política e intervir nos seus destinos.” Da mesma forma, a 
descoberta do corpo dá as mulheres a possibilidade de controlá-lo. (IBID.) 

 

Neste momento, ocorre a luta pelo direito e autonomia sobre o corpo e 

sexualidade, mantendo-se esta luta ainda presente nos dias de hoje frente às lutas 

feministas brasileiras. O poder do corpo pertence à mulher, frente a esta afirmativa o 

feminismo evidencia através de conflitos com o sistema patriarcal, capitalista e 

racista, uma ação que tenciona e visava à transformação da realidade social.  

Na década de 80 o feminismo apresenta de forma mais institucionalizada, 

marcado pela presença feminina em cargos eletivos, a presença do feminismo 

acadêmico, em destaque para as pesquisas voltadas para a área da saúde e 

violência contra a mulher. (CISNE, 2014, p.140). 

Será na década de 90 que se institucionaliza o feminismo, momento em que 

atinge seu auge através do denominado fenômeno “onguização”.  Consolida- se o 

feminismo nacionalmente profissionalizado por meio de Organizações não 

Governamentais (ONGs) em detrimento do feminismo como movimento social, 

consolidando um feminismo bem-comportado, portanto, trazendo grandes 

implicações e desafios para a luta das mulheres. (CISNE, 2014, p. 141). 

É nesse contexto que ganham corpo na sociedade estudos de gênero, 

influenciados pela perspectiva pós-moderna, tais estudos conquistaram a 

penetração em diversas universidades e instituições públicas e privadas e 

consequentemente encontrando estímulo e patrocínio em instituições como o Banco 

Mundial e a Fundação Ford, por exemplo. 

Criando este marco histórico e trazendo o debate para os dias de hoje, Cisne 

(2014, p. 239) destaca, que como principal conquista do feminismo ressalta-se a 

consciência feminina, a construção e a atuação das mulheres como sujeitos políticos 

e alguns avanços legais, como podemos destacar a Lei Maria da Penha e o 

aumento do salário mínimo, favorecendo ao processo de constituição da mulher 
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como sujeito, proporcionando a importância da transformação das mulheres e sua 

superação frente à submissão e dependência das mulheres à dominação masculina. 

Ainda como ponto de barreira e dificuldade frente o feminismo Cisne (2014, p. 

240) destaca a divisão sexual do trabalho, a autossustentabilidade, a autonomia 

frente à luta de caráter nacional, o crescimento do conservadorismo fundamentalista, 

a necessidade da construção de mais unidades voltadas às lutas entre os 

movimentos feministas e o descomprometimento e fragilidade das Universidades 

frente o debate e a produção teórica feminista.  

Como desafio a pesquisa de Cisne (2014, p. 241) aponta que a divisão sexual 

apresenta-se com uma grande dificuldade apontada pelas mulheres, pois há uma 

imposição no qual não permite a organização e a mobilização delas, pois cada uma 

delas possuem suas atribuições, trabalham, não possuem creche para deixar seus 

filhos. Com isso, sair de casa para mobilizar-se nas ruas se torna uma missão difícil 

e consequentemente impraticável.  

As lutas femininas representam resultado de uma longa jornada de luta e 

resistência, a mulher ainda busca por princípios que legitimem sua autonomia e 

liberdade, favorecendo a conquista por espaços igualitários para revigorem as forças 

pelo amor, respeito, direitos e consequentemente a emancipação humana. 

 

 

CAPÍTULO II – A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E SUAS IMPLICAÇÕES 

LEGAIS. 

 

 
Na sociedade capitalista, mulheres desde sua infância são socializadas e 

educadas a compreender que a figura da mulher se expressa de forma frágil, 

indefesa, submissa e do lar, construindo ao longo da história um papel de submissão 

e subalternidade.   

 A violência de gênero não se limita ao capitalismo, a partir da fragmentação 

das relações e da intensificação das expressões da questão social, a mulher tornou 

– se alvo cada vez mais de opressões e violações de direitos. 

A problemática da violência contra a mulher está presente em diversas 

localidades e temporalidades, onde sua prática se apresenta tanto na esfera social, 
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quanto na esfera política e econômica, a partir da disseminação da cultura machista 

e patriarcalista que domina até os dias de hoje. 

Há diversas formas da violência às mulheres se expressar e impactar as 

relações pessoais e familiares. Dessa maneira, é importante compreender as 

questões que levam esta mulher a estar submetida a tais violências e como isso 

impacta na utilização das políticas públicas que estão voltadas para a igualdade de 

gênero e o enfrentamento das ações de violência. 

Conforme podemos identificar na Constituição de 1988 que dispõe em seu 5º 

artigo sobre os princípios de igualdade perante a Lei, declara: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 

 

O princípio de igualdade que se funda na Constituição Federal de 1988 não 

se dá de fato quanto tratamos do reconhecimento dos direitos e na igualdade. O que 

temos na realidade é uma conjuntura desigual, patriarcal e subordinada. Onde as 

mulheres buscam o seu reconhecimento na sociedade como ser humano, possuidor 

de direitos. 

Por mais que a constituição seja considerada um avanço frente à legitimação 

dos direitos sociais, os movimentos dos direitos das mulheres lutam para conquistar 

seu reconhecimento no espaço privado e público. Essa relação de desigualdade se 

expressa na obra de Saffioti (2004, p.52), onde afirma “que como se trata de um 

esquema de relações que atribui privilégios aos homens, é obvio que eles, como 

categoria social, não tem menor interesse em alterá-lo em direção à desigualdade 

social entre as duas categorias de sexo”. 

A violência doméstica ou intrafamiliar é aquela praticada dentro do âmbito 

familiar, entre pessoas que possuem qualquer grau de parentesco (pai, mãe, irmãos, 

tios, avós, primos, etc.) contra as mulheres, tal violência, em sua grande maioria, 

acontece no âmbito familiar, mas sua prática não se esgota apenas ao espaço 

familiar, também é considerada toda e qualquer violência contra a mulher se estar 
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for praticada em vias públicas, em casas de amigos, festas, restaurantes, dentre 

outros. 

Mulheres sofrem diariamente com a constante violência presente na 

sociedade, onde as relações afetivas estão se fragmentando e tomando o cenário 

domiciliar, como podemos observar, a partir de relações esgotadas, autoritárias, 

compulsivas, relações de dependência e subordinação que mulheres e homens 

estabeleceram no seu dia-a-dia. 

 

 

2.1 – O CONCEITO DE VIOLÊNCIA 

 

Segundo Saffioti (2015) o significado da violência concerne à precisão de 

conceitos, na sociedade socialista se torna cada vez mais óbvio, normal e natural 

que homens e mulheres maltratem suas mulheres, assim como pais e mães 

maltratem seus filhos, caracterizando a pedagogia da violência. 

 

(...) a criminalidade, a violência pública é uma violência masculina, isto é, 
um fenômeno sexuado. A disparidade muscular, eterno argumento da 
diferença, deve ser interpelada em diferentes níveis. (...) Nós confundimos 
frequentemente: força- dominação e virilidade. (WELZER-LANG, 1991, p.59 
apud SAFFIOTI, 2015, p.79) 
 

 

 A questão da violência situa-se na intolerância e na pragmática relação de 

força-potência-dominação contra as mulheres, sendo caracterizado como um 

estranhamento e desencontro dos laços afetivos cada vez mais presentes nas 

relações entre homens e mulheres. 

 As violências praticadas contra as mulheres assumem especificidades e 

múltiplas formas, de forma generalizada, a violência engloba atos que evidenciam 

ameaças, coação ou força, no qual infligem diretamente na vida privada ou pública, 

causando sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos com a finalidade de intimidá-

las, puni-las, humilhá-las e, consequentemente, atingi-las na sua integridade física e 

na sua subjetividade. Ainda pode-se incluir como violência o sexismo vulgar, a 

pornografia, o assédio sexual no local de trabalho. 

 Para Hirata apud Senotier (2009), tais violências expressam as relações de 

poder entre o masculino e a sexualidade, ferindo diretamente na vida de muitas 

mulheres, privando-as da sua liberdade de ir e vir, do seu sentimento de segurança, 
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da autoconfiança e até mesmo da sua própria capacidade em construir 

relacionamentos. Essas violências afetam, significadamente, a todas as mulheres 

que são vítimas das potencialidades dos atos violentos e também constituem uma 

das formas extremas de relação entre os sexos. 

 De acordo com Saffioti (2015), há uma enorme confusão no Brasil sobre os 

tipos de violência, cabendo entender as especificidades da categoria violência contra 

a mulher como sinônimo de violência de gênero. Dessa forma, confunde-se violência 

doméstica com violência intrafamiliar. 

 Para Saffioti (2015) a violência de gênero trás uma categoria mais geral, ou 

seja, embora interprete gênero como um conjunto de normas modeladoras dos 

seres humanos em homens e em mulheres, estas normas expressam as relações 

destas duas categorias centrais, necessitando da ampliação de tais conceitos para 

as relações homem-homem e mulher-mulher. De fato, o que se evidencia na 

sociedade é o primeiro tipo de relação homem- mulher, devido os condicionantes 

apresentados previamente para cada ser humano que passa a coviver socialmente 

com as atribuições sociais de gênero. Sendo esta relação imediata quando se 

debate a violência de gênero.  

 Saffioti (2015, p.75), contribui para este debate, defendendo que: 

 

A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas 
estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. 
Nas relações entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero não é 
dada, mas pode ser construída, e o é, com frequência. 

 
 

Cabe destacar que as relações desiguais se tornam mais evidente na relação 

homem e mulher, porém isso não significa que a relação de violência entre dois 

homens ou duas mulheres não possa configurar uma violência de gênero, como por 

exemplo, a disputa de uma fêmea pode levar dois homens à violência, o mesmo 

podendo ocorrer entre duas mulheres na competição por um macho. Mais que isso, 

tais violências podem ser caracterizadas como violência doméstica de acordo com a 

circunstância. Cabe destacar que, frente a violência de gênero, ela pode ser 

perpetrada por um homem contra outro homem, ou por uma mulher contra outra 

mulher, todavia o vetor que mais difunde da violência de gênero caminha no sentido 

do homem contra mulher, a partir de determinantes sociais, traços históricos e 

culturais. (SAFFIOTI, 2015, p.75). 
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De acordo com Saffioti (2015), a violência familiar ocorre no interior do 

domicílio ou fora dele, embora seja mais frequente ocorrer no primeiro caso, a 

violência intrafamiliar. Mas devemos entender que esta violência vai além dos limites 

do domicílio, como por exemplo, na relação entre avô e neto(a) separados do 

mesmo domicílio. Também pode acontecer o ato da violência com agregadas (os) e 

empregadas (os) domésticos. Nesta relação pode ser estabelecida uma relação de 

dominação territorial, sob um chefe, que visa impor regras passando dominar na 

relação com os demais ocupantes. 

Entende-se assim, Saffioti (2015), que o gênero, a família e o território 

domiciliar contêm hierarquias, onde homens figuram como dominadores- 

exploradores e as mulheres-crianças como elementos dominados-explorados dentro 

desta relação. 

A violência pode ser compreendida como a expressão da restrição da 

liberdade de uma pessoa, ou até mesmo de um grupo de forma opressiva ou 

ofensiva presente de forma física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Também 

podemos destacar como tipificação da violência expressa na sociedade, a étnico-

racial, ou seja, aquela que discrimina, fere direitos da população de determinado tipo 

de população ou espaço geográfico, como por exemplo: cultura, cor, idioma, forma 

de se vestir, dentre outros. Principalmente, essas manifestações raciais ocorrem 

com a população negra e indígena devido a imposição de uma ideologia patriarcal, 

machista e preconceituosa que ainda prevalece no cotidiano da sociedade humana 

e, consequentemente, reflete na reprodução da violência em diversos aspectos, 

impedindo o desenvolvimento e maior autonomia dos seres humanos. 

Sendo assim, entender as relações violentas entre os sexos expressas na 

sociedade nos sugere a compreensão e a percepção das desigualdades sociais e 

econômicas presentes nas relações entre homens e mulheres, aparentemente 

manifestados no papel de submissão dirigido à mulher ao longo da história e 

reforçado socialmente através do patriarcado e suas ideologias. 

 

2.2 – A CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (LEI DE Nº 11. 340/ 2006) 

 

Para entender a materialização desta lei em nossa sociedade é importante 

compreender o contexto no qual a lei Maria da Penha se torna em evidência. 
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Maria da Penha Fernandes, farmacêutica Cearense, representa um marco 

importantíssimo na história das lutas femininas brasileiras, devido seu contexto 

familiar marcado por diversas violências e ameaças perpetradas pelo seu 

companheiro desde o ano de 1983, momento em que Maria da Penha sofre severas 

agressões do seu próprio marido, o senhor Marco Antônio Heredia, colombiano e 

professor universitário. 

Observa-se um contexto familiar de conflitos, ameaças e agressões e o ciclo 

da violência vivenciado por Maria da Penha pode ser destacado em duas ocasiões 

marcadas por sequelas, sofrimentos embasados em um único objetivo: deixar 

consequências fatais a sua vida, ou seja, o homicídio. A primeira ação praticada por 

Heredia foi um tiro de espingarda que como consequência lhe deixou paraplégica, 

de forma não conclusiva e satisfatória, após quatro meses internada e realizar 

diversas cirurgias, Maria da Penha retorna para casa e pela segunda vez Heredia 

tenta eletrocutá-la no momento em que realizava seu banho. 

Após duas tentativas de homicídio começa uma árdua jornada da Maria 

Penha para que o seu agressor fosse condenado, ao longo do processo criminal 

perpassaram algumas irregularidades ao longo do julgamento, no ano de 1991 a 

defesa alega irregularidades no procedimento do júri, já em 1996 o caso é julgado 

com uma nova condenação, porém mais uma vez a defesa faz alegações de 

irregularidades e com isso o processo se mantém em aberto por alguns anos, 

enquanto Heredia se mantém em liberdade. 

Em 1994, Maria da Penha lança seu livro, no qual relata descritivamente as 

agressões que ela e sua filha sofreram ao longo da convivência com o seu marido. 

Posteriormente, em alguns anos depois, Maria consegue contato com duas 

importantes organizações: o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o 

Comitê Latino Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM), estas ajudaram a levar o seu caso para a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (OEA) no ano de 1998. 

No ano de 2001, o Estado Brasileiro é condenado pela Comissão pelos 

fatores de negligência, omissão e tolerância frente à relação de violência doméstica 

contras as mulheres, com isso, recomenda-se a finalização do processo penal do 

Agressor da Maria da Penha, findando-se no ano de 2002. 

Como avanço, realizam-se investigações sobre as irregularidades e atrasos 

nos processos, uma importante reparação simbólica e material para a vítima 
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mediante a falha do Estado em oferecer um recurso adequado à vítima e de forma 

importante e significativa e a adoção de políticas públicas voltadas para a 

prevenção, punição e a erradicação da violência praticada contra a mulher. 

Com isso, o governo brasileiro se torna obrigado a transformar a dor de 

milhares de mulheres em luta em avanços que para a mulher vítima de violência 

representa um marco na conquista pelos seus direitos, trazendo um dispositivo que 

evidencia maior eficácia frente à prevenção e punição da violência doméstica no 

Brasil. No ano de 2006 eclode a aprovação no Congresso da Lei Maria da Penha, 

sendo hoje considerada pela ONU, a terceira e melhor Lei contra violência 

doméstica no mundo. 

A violência sofrida por Maria da Penha não demonstra um caso em exceção, 

milhares de mulheres sofrem diariamente com o mesmo tipo de violência ou até 

mesmo mais intensos, chegando até ao feminicídio, tal violência deixa evidente a 

grave problemática da impunidade e justiça no Brasil, presente na falta de 

instrumentos legais que possibilitassem a apuração e olhar devido para esses 

crimes em específico, visando à proteção imediata as vítimas de violência 

doméstica. 

Antes da implantação da Lei Maria da Penha, os casos de violência 

doméstica eram julgados em juizados especiais criminais e consequentemente 

considerados de menor potencial ofensivo, conforme a Lei 9.099/952, em 

consequência a esta classificação os processos em sua grande maioria eram 

levados ao arquivamento. A falta de equipamentos especializados para tratar da 

violência doméstica por si só, impactavam diretamente na melhor apuração dos 

crimes de violência doméstico e, consequentemente, no medo e no receio de 

denunciar seus agressores. 

Suportar a violência praticada por seus parceiros significa para além de sua 

própria sobrevivência, expresso na dependência financeira do agressor, 

dependência de moradia, pois em sua grande maioria as vítimas da violência não 

têm para onde ir, com medo de denunciar o seu próprio companheiro, o laço afetivo 

construído ao longo da convivência, a afetividade dos filhos em relação ao pai ou 

devido o medo da represália do companheiro e da própria polícia. Dessa forma, 

levam a relação a um tipo de relacionamento embasado em objeto do próprio vício. 

                                                                 
2
 Esta Lei dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. 
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Cabe destacar, que antes da Lei Maria da Penha, os crimes eram juizados em 

especiais criminais. Não havia previsão de decretação da prisão preventiva ou 

flagrante do agressor, sendo assim, a violência doméstica não era agravante de 

pena. A mulher poderia desistir da denúncia ainda na delegacia e o agressor poderia 

ser punido com multas ou doações de cestas básicas, em relação às medidas de 

urgência, as mulheres que denunciavam, seus companheiros ficavam vulneráveis a 

novas ameaças e agressões de seus maridos e, consequentemente, dissuadiam as 

vítimas a prosseguir com os processos criminais.  

Após a nova Lei de Nº11. 340/06, os crimes são ajuizados e especializados 

em violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo mais abrangentes as 

particularidades e a questões voltadas para situações pertinentes a mulher, como 

por exemplo, cuidando também das questões civis referentes ao divórcio, pensão, 

guarda dos filhos, dentre outros. O código penal também passa a prever a violência 

doméstica como agravante, em ralação a denúncia, a Lei Maria da Penha evidencia 

que o registro não se torna mais passível de arrependimento, pois uma vez feito à 

denúncia o caso será devidamente julgado e investigado perante o Juiz. Já as 

medidas de urgências estão voltadas para o afastamento do agressor a vítima, além 

de ser proibido de manter contato com a vítima e seus familiares conforme 

determinação do Juiz.  

A partir destas informações, destacam-se algumas medidas importantes 

advindas da Lei Maria da Penha, por exemplo: a mulher vítima de violência 

doméstica passa a ter direito a serviços de contracepção de emergência, além de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s). A vítima deve ser 

informada da sua situação processual, prisão do agressor ou medidas protetivas de 

urgências, além do agressor ser encaminhado aos programas e grupos reflexivos. 

É evidente que a Lei 11.340/06 cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica no Brasil, porém que vale destacar que a lei por si só não isola os casos 

de violência contra a mulher na sociedade. Muitas mulheres ainda são submetidas a 

diversas situações de violência ou não obtém informações necessárias para 

enfrentar a violência sofrida. Isso nos remete a refletir as estatísticas que embasam 

a violência, que aumentam significadamente a cada minutos. Há de se considerar 

que tal fator está atrelado à fragilidade e intolerância das relações sociais.  
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2.2.1 – A lei Maria da Penha e suas especificidades (Lei de Nº11. 340/06). 
 
 

A conjuntura atual do Brasil representa um momento de fortes 

transformações sociais que se expressam em diversas formas, seja na questão 

social, na própria política ou na crise econômica que atrela o país. Essas sequelas 

são expressões da violação dos direitos e da impunidade frente às corrupções que 

assolam o sistema político brasileiro e restringem o acesso e a garantia dos direitos 

civis, sociais e políticos.  

O país clama por uma sociedade mais justa, igualitária e transparente, 

exigindo uma luta pela legitimação dos direitos constituídos e pela cidadania que 

hoje é para poucos. É a partir dessa devastadora conjuntura atual que se intensifica 

a precarização do trabalho, a desigualdade de gênero, a corrupção, o desemprego, 

a pobreza, a discriminação racial, o machismo, dentre outros como as formas de 

violência. 

Apesar do alicerce jurídico que hoje subsidia as políticas voltadas para as 

mulheres, ainda há uma discrepância entre o que prevê a Constituição de 1988 e o 

que se realiza frente a sua efetividade. Tal fato se torna evidente quando 

observamos a desigualdade no acesso da população aos serviços e ao preconceito, 

a naturalização da pobreza e o machismo que ainda se torna muito presente na 

sociedade atual, no qual tornam a concepção de universalidade de direitos cada vez 

mais estreitas.  

Como resposta de transformar a sua dor em luta destaca-se a aprovação da 

Lei Maria da Penha 11.340/06 que proporciona um olhar mais direcionado as 

conquistas e reconhecimento das mulheres a partir do cumprimento preventivo, 

punitivo e educativo no que se refere à violência e a busca pelo rompimento e 

eliminação das diversas formas de discriminação presentes contra a mulher. 

Conforme apresenta no Congresso Nacional o decreto e sansão da seguinte Lei: 

 
 

Art. 1
o
  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8
o
 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 Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226§8
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Art. 2
o
  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. (BRASIL, 
Lei 11.340, 2006). 

 
 

A partir do entendimento da violência, a Lei Maria da Penha 11.340/06 

também define a violência contra a mulher em diferentes formas onde a violência de 

gênero possa apresentar. Segundo Suely (2007) atribui essas formas como 

categorias analíticas no qual se reconstrói a violência de gênero que são utilizadas 

com sentidos equivalentes e em distintas expressões como: a violência contra a 

mulher, violência doméstica, violência intrafamiliar e violência de gênero. Nesta 

compreensão Suely destaca: 

 

Violência contra a mulher enfatiza o alvo contra o qual a violência é dirigida. 
É uma violência que não tem sujeito, só objeto; acentua o lugar da vítima, 
além de sugerir a unilateralidade do ato. Não se inscreve, portanto, em um 
contexto relacional. 
Violência doméstica é uma noção especializada, que designa o que é 
próprio à esfera privada – dimensão da vida social que vem sendo 
historicamente contraposta ao público, ao político. Enfatiza, portanto, uma 
esfera de vida, independente do sujeito, do objeto ou do vetor da ação. 
Violência intrafamiliar aproxima-se bastante da categoria anterior, 
ressaltando, entretanto, mais do que o espaço a produção e a reprodução 
endógena de violência. É uma modalidade de violência que se expressa por 
dentro da família. [...] 
Violência de gênero designa a produção da violência em um contexto de 
relações produzidas socialmente. Portanto, o seu espaço de produção é 
societal e o seu caráter é relacional. (SUELY, 2007, p.23 -24). 
 

 

A partir dessas categorias trabalhadas pela Suely, é possível perceber as 

diversas formas de violência que se mantém na sociedade. Apresentam-se através 

da fragilidade das relações sociais, da intolerância, do machismo social e o 

patriarcado que ainda hoje aparecem como um fator preocupante na luta pelos 

direitos das mulheres e frente o seu reconhecimento na sociedade.  

Outras especificações ou formas de violência contra a mulher podemos 

destacar: 

 

1. Violência Institucional, ou seja, qualquer tipo de violência dentro das 

instituições públicas ou privadas ou ocasionadas por elas; apresenta-se na 

relação de servidores com a usuária, podendo ser de diversas formas: 

ineficácia e negligência no atendimento, discriminação (de gênero, étnico-



46 
 

racial, econômica, etc), intolerância e falta de escuta, desqualificação do 

saber da paciente, uso de poder e outros. Exemplo: serviços de saúde, 

juizados, asilos, prisões, escolas, creches, universidades, igrejas, polícia, 

etc; 

2. Violência social-comunitária: é a violência que ocorre entre pessoas sem 

laços de parentesco, e que podem conhecer-se (conhecidos) ou não 

(desconhecidos). A ocorrência é fora de casa; acontece na rua ou nos 

espaços públicos, próximos ou não à moradia, podendo estes atos ser de 

qualquer natureza (psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual); 

3. Violência trabalhista/ profissional: Ocorre no âmbito do trabalho e pode ser 

material e organizacional (por exemplo, um impedimento para a licença 

maternidade) ou relacional, entre pessoas sem laço de parentesco, e que 

mantém relações de trabalho/ profissionais. Estas relações podem ser de 

autoridade (patrão/ patroa-empregada), entre colegas e/ ou associados. 

 

Segundo conta na lei de Nº 11. 340 de 7 de agosto de 2006: 

 

Art. 2o Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.  
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. 
 § 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
Art. 6o A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violação dos direitos humanos. (BRASIL, Lei 11.340, 2006). 
 

 

Ao longo do processo histórico frente à conquista pelos seus direitos, as 

mulheres se encontravam em um ciclo de submissão e restrição do seu papel na 

sociedade frente a um processo de resistência, de dominação e desigualdades de 

gênero. Foi a partir desta realidade de desigualdade de direitos que surge no século 

XIX o movimento feminista, fruto da organização das mulheres em prol do 

reconhecimento dos seus direitos políticos. Essa organização foi fruto de muita luta, 
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resistência e opressão, onde muitas dessas mulheres que participaram do 

movimento foram presas, perseguidas e exiladas pelos regimes políticos. 

Foi a partir de um processo de desenvolvimento e amadurecimento do 

movimento feminista que foram surgindo novas ideias e consequentemente 

amadurecendo as ideias de novas instituições voltadas para a defesa dos direitos 

das mulheres. 

Porém, a discussão de violência se tornou tema importante frente às 

reivindicações. As políticas públicas voltadas para violência contra a mulher se torna 

visível a partir da década de 80, pois ainda se tratava de um momento de muitas 

dificuldades, quando se observa a naturalização dos papeis sociais que as mulheres 

exerciam e ainda exercem, bem como destacamos também os limites no que se 

refere a sua organização e participação na vida pública. 

O aumento dos casos de violência e de homicídios ao longo dos anos mostra 

a necessidade de maior olhar para o gênero feminino, devido seu árduo processo de 

luta pela garantia dos seus direitos e pela igualdade de gênero, através da 

desconstrução da concepção machista e patriarcal que permeia a sociedade. A Lei 

Maria da Penha (Nº 11. 340/06) surge como proposta de romper com a violência 

contra a mulher, possibilitando a identificação do crime cometido, a sua punição para 

que esta mulher seja cada vez mais respeitada, reconhecida e que saia do papel de 

vitimização no qual é encontrada quando um homem comete a agressão. 

A Lei Maria da Penha também define a violência contra a mulher em 

diferentes formas onde a violência pode se apresentar. 

 

2.2.2 – Violência Física 
 

De acordo com a lei de Nº 11. 340/06 presente em seu 7º artigo sobre a 

violência doméstica e familiar, inciso I “a violência física é entendida como qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. 

A violência física, uma das práticas mais evidentes na expressão da 

violência na sociedade, representa qualquer ação que leva a vítima a sofrimento 

físico que deixa ou não marcas aparentes, afrontando a saúde física ou integridade 

da vítima, perpetrados a crianças, adultos ou idosos. 

Caracteriza violência física a agressão praticada contra a mulher que 

representa: agressão sem lesão corporal aparente, com lesão corporal leve, 
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agressão com lesão corporal grave ou gravíssima, cárcere privado, rapto ou 

sequestro, violência que causou complicações na gestação e/ou aceleração do 

parto, homicídio, tentativa de homicídio, violência que causou aborto, omissão de 

socorro e tortura física. 

 

2.2.3 – Violência Psicológica 
 
Segundo a Lei 11. 340/2006 conforme apresenta no 7º artigo do inciso II é 

caracterizado violência psicológica: 

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

 
 

Uma das violências mais evidentes na sociedade, a violência psicológica é 

caracterizada por não deixar marcas aparentes, é um tipo de violência que mais 

causa transtornos físicos, psíquicos e sociais a mulher, sendo esta considerada uma 

das maiores causas de depressões, baixa autoestima, distanciamento da sociedade, 

fragilidade e consequentemente maior controle do companheiro a vítima, através da 

regulação e dominação, visto que a mulher se torna fragilizada e desqualificada 

perante a relação de domínio. 

Como tipificação da violência psicológica entende-se como ameaças ou 

coação, controle do tempo (horário de chegada e saída de casa, tempo em que leva 

para fazer as coisas, etc.), constrangimentos, humilhações, inferiorização ou 

desvalorização do outro, forçar a fazer ações degradantes, vigilância constante/ 

perseguição, chantagem (verbal ou física como auto-mutilação)/ manipulação, gritos 

ou tons bruscos e autoritários de fala, maus tratos, violência contra terceiros (filhos 

e/ou familiares da mulher) e isolamento social, são uns dos fatores presentes na 

violência psicológica perpetrada a mulher. 
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2.2.4 – Violência Sexual 
 

 

Segundo consta na Lei de Nº 11.340/2006, presente no 7º artigo, inciso III, 

representa violência sexual: 

 

 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos; 

 

 
A violência sexual é conhecida pela ação praticada pelo próprio marido, 

quando este coage ou obrigando a mulher a realizar o ato sexual, seja por meio 

psicológico ou com a prática da própria força física de forma que esta prática 

ultrapasse a vontade da mulher, em prol de sua satisfação pessoal ou pelo próprio 

fato de expressar seu papel de domínio e poder frente à mulher. 

Considera-se violência sexual os casos de estupro (“conjunção carnal” ou 

qualquer outro tipo de “ato libidinoso”), exploração sexual/ coação à prostituição, 

imposição de reprodução de cenas pornográficas ou uso de objetos, tráfico de 

mulheres, abuso sexual sem contato físico, coação ao matrimônio, à gravidez, à 

esterilização ou ao aborto, lesionamento dos órgãos genitais, assédio sexual, 

interdição de direitos reprodutivos ou sexuais e a insatisfação de lascívia mediante 

presença de criança e/ou adolescentes, são fatores que caracterizam a violência 

sexual contra a mulher. 

 

 

2.2.5 – Violência Patrimonial 
 

 

Segundo consta na Lei de Nº 11.340/2006, presente no 7º artigo, inciso IV, 

representa violência patrimonial: 

 
 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
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recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades; 

 
 

 A violência patrimonial é quando o agressor realiza controle econômico ou 

profissional da mulher, realiza o abandono material, pratica extorsão, ataque a seres 

ou objetos que tem valor afetivo para a mulher (exemplo: objetos e/ou animais de 

estimação), disposição de bens ou recursos alheios e a prática mais comum nas 

relações, retenção ou destruição de objetos (exemplo: celulares, documentos, bens, 

etc.), tais ações são realizadas para dificultar a independência da mulher e impedir 

suas relações externas para além do laço afetivo com o próprio agressor. 

 

2.2.6 – Violência Moral 

 

Segundo consta na Lei de Nº 11.340/2006, presente no 7º artigo, inciso V, “a 

violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação 

ou injúria”. 

Também presente em vários âmbitos de convívio social, a violência moral se 

expressa não só nas relações entre marido e mulher como nas relações de trabalho, 

a prática desta violência está presente nas ações de calúnia, injúria, difamação, 

insultos ou xingamentos, discriminação racial, assédio ou na própria discriminação 

sexual, sua prática impacta na sua capacidade de se relacionar com a sociedade e 

de sua própria realização profissional, devido à desvalorização e humilhações 

proferidas publicamente a elas. 

Há diversas formas da violência se expressar e impactar as relações pessoais 

e familiares destas mulheres, e a partir disso, é importante compreender as 

questões que levam estas mulheres a estar submetidas a tais violências e como isso 

impacta diretamente na utilização das políticas públicas que estão voltadas para a 

igualdade do gênero. 

É preciso compreender a complexidade de emoções, sentimentos, 

valores, escolhas, religião, costumes, dentre outros que mostram onde a mulher está 

inserida. É ir além do senso comum, é entender os mecanismos e os instrumentos 

que estão sendo utilizados frente à abordagem a esta temática. E entender como 

determinados equipamentos estão preparados para atuar frente à violência, e para, 

além disso, implantar políticas públicas que viabilizem a efetividade das ações. É 

fundamental destacar que as escolhas são totalmente exclusivas da mulher e a 
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decisão de sair ou não do ciclo de violência precisa ser totalmente dela e que a todo 

o momento deve ser respeitado. 

Ainda está distante da Lei Maria da Penha alcançar seu objetivo inicial, 

acabar com o fim da violência contra as mulheres. Ainda temos um serviço 

precarizado de atendimento a essas mulheres e uma sociedade fragmentada, 

permeada por desigualdades, preconceitos, fome, desemprego, que são frutos e 

consequências do processo de exploração do trabalho. 

Como forma de expressar a fragilidade do alcance pleno da Lei e da 

Constituição de 1988, podemos destacar os presentes confrontos da política pública 

de proteção social com os valores empregados na sociedade capitalista. O que está 

dado é uma sociedade dependente, frágil, vitimizada frente ao exercício do controle 

social. Para o profissional que vai atuar no serviço social cabe o complexo 

movimento de buscar atravessar as diversas barreiras cotidianas que perpassam a 

busca pelo direito de proteção social. 

Pode-se dizer que ainda é preciso vencer muitos aspectos frente às políticas 

sociais do Brasil, porque o Estado não assume o seu papel frente à atenção social, o 

que tende a acontecer é subsidiar meios para que isso aconteça, mas que se tornam 

insuficientes.   

Como um avanço recente frente à Lei Maria da Penha, no dia 03 de abril de 

2018, sanciona a Lei de Nº 13. 641/18, no qual altera a Lei de Nº11. 340/06 (lei 

Maria da Penha) para tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de 

urgência, conforme apresenta o 2º artigo da Lei 13. 641/18: 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de 
urgência previstas nesta Lei: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 
§ 1

o
  A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do 

juiz que deferiu as medidas. 
§ 2

o
  Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial 

poderá conceder fiança. 

 
 

Com a implantação desta nova lei, evidencia um avanço frente à Lei Maria da 

Penha e, consequentemente, favorece a coibição de novos crimes de feminícidio no 

Brasil, logo reafirma o caráter central da Lei 11. 340/06 que está na proibição e 

coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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2.3 – O CICLO DA VIOLÊNCIA 
 
 

Segundo a psicóloga norte-americana Leonor Walker, a violência contra a 

mulher ocorre em várias faces e especificidades. Dentro deste contexto conjugal 

Walker identificou que as agressões perpetradas contra as mulheres pertencem a 

um ciclo que se repete constantemente nas relações interpessoais no qual a 

violência se apresenta. 

Conforme mostra o Instituto Maria da Penha: 

 

Figura 1: CICLO DA VIOLÊNCIA/ FASE 1       Aumento da Tensão 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Maria da Penha 
 
 
 

Nesta fase inicial da violência o autor da violência se apresenta irritado, 

agressivo, questiona atitudes que para a mulher são comuns e insignificantes, 

porém para o agressor assume um papel de fúria, ódio, ameaça, destrói patrimônios 

da mulher ou até mesmo construídos pelo casal e, consequentemente, agredindo 

fisicamente. 

Neste processo há uma tentativa por parte da mulher em controlar os conflitos 

e acalmar o agressor, muitas delas se calam para não intensificar a tensão, outras 

tentam se impor (porém o homem utiliza de sua força física) levando a marcas 

irreversíveis a mulher, acompanhado de sentimentos que na maioria das veze ao 

longo da relação se torna a violência psicológica cada vez mais em evidência 

gerando: tristeza, dor, vazio, medo da solidão, dentre outras. 



53 
 

Na maioria das vezes ela se culpabiliza, nega o que está acontecendo, acha 

que ela foi motivadora da discussão ou transfere a responsabilidade para o uso de 

bebidas alcoólicas, drogas ou pelo fato dele não ter um dia bom no trabalho, por 

exemplo. Esses momentos de tensão podem durar dias, meses ou anos, em ambos 

podem levar a fase dois do ciclo da violência. 

A partir deste ciclo da violência é possível analisar que quando a vítima não 

denuncia o agressor, quando ocorre a reconciliação o autor da violência assume um 

papel de dominador, levando o ciclo da vida traçado por violências secundárias, 

além da não responsabilização pelo crime cometido em primeira instância 

fortalecendo ao homem o “direito” de disciplinar a mulher e reafirmar o patriarcalismo 

com a conhecida fala: sou o “homem da casa”, ainda que utilize sua força física. 

 

Figura 2: CICLO DA VIOLÊNCIA/ FASE 2       Ato de violência 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Maria da Penha 

 

Segundo o Instituto Maria da Penha, nesta fase se materializa a violência 

verbal, física, física, psicológica, moral ou patrimonial, o ciclo do ato da violência 

corresponde ao momento de explosão do agressor ou a intensificação da tensão 

conforme citado na fase dois. 

Neste momento ocorre um conjunto de sentimentos, a necessidade de 

escolhas, paralisia em relação a impossibilidade de mudar a relação, há uma tensão 

psicológica intensa, com a manifestação de sentimentos diversos, dentre eles, 

insônia, isolamento, perda de peso, comprometimento na rotina de trabalho, a 

responsabilização dupla nos casos de mulheres que possuem filhos na relação e se 

esbarram na dura missão de lidar com o sofrimento dos filhos mediante presenciar 
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tantos conflitos, a mulher também sente pena de si mesma, sente muita vergonha e 

convive socialmente com a dor. 

Esta fase também pode ser um desencadeador para a tomada de decisões, 

como procurar ajuda, romper completamente com o cico da violência, denunciar, 

procurar a separação, se aproximar de familiares  (na maioria das vezes, são as 

pessoas no qual ela possa contar), procura amigos próximos, geralmente nesta fase 

ocorre o distanciamento do agressor ou após passar o sentimento de raiva a 

reaproximação, conforme fase três. 

 

Figura 3: CICLO DA VIOLÊNCIA/ FASE 3    Arrependimento e 

comportamento carinhoso 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Instituto Maria da Penha 

 

Para o Instituto Maria da Penha a fase três chamada como “Lua de Mel” é 

caracterizada pela reconciliação do casal e momento de arrependimento do 

agressor, neste ciclo o arrependimento pode o motivador para reativar a relação ou 

pode tornar um momento de angústia e perseguição. 

Ao optar por reatar o relacionamento a mulher presencia momentos 

relativamente calmo, feliz, percebe algumas mudanças, inicia a reconstrução de 

momentos felizes já vivenciados na união ou no vínculo laço afetivos, há um forte 

sentimento de responsabilização e proteção por ele, tornando evidente a relação de 

dominação e dependência ao agressor. 
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Como consequência desde processo de ilusão, a mulher mais uma vez 

aposta na relação e alimenta o ciclo vicioso de término e reconciliação, colocando 

em destaque a permanência do ciclo ou até a intensificação e renovação da 

violência e das relações de conflito cada vez mais intenso, levando até ao crime de 

feminicídio. 

 

 

2.4 – FEMINICÍDIO 

 

No dia nove de Março de 2015 sanciona a Lei 13.104 no qual prevê o 

feminicídio como circunstancia qualificadora do crime de homicídio, sendo esta lei 

considerada uma grande vitória na luta por igualdade entre os sexos. 

O crime de homicídio é caracterizado a partir do momento que uma mulher é 

assassinada pelo fato de ser mulher, uma das motivações mais comuns estão 

voltados para o sentimento de controle e propriedade sobre a mulher, além do ódio, 

sentimento de perda. 

 

“O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o 
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de 
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou 
ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher, 
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição da 
identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo; como 
aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a 
tratamento cruel ou degradante.” (COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE 
INQUÉRITO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER/ RELATÓRIO 
FINAL, CPMI-VCM, 2013). 

 

Nos casos de violência doméstica e familiar, os fatores contra a condição de 

ser mulher se torna a ser visto como qualificadores de um crime, eu se diferem da 

seguinte maneira: os homicídios qualificados possuem pena que vai de 12 a 30 

anos, já os homicídios simples preveem a reclusão de 6 a 12 anos. 

“A tipificação em si não é uma medida de prevenção. Ela tem por objetivo 
nominar uma conduta existente que não é conhecida por este nome, ou 
seja, tirar da conceituação genérica do homicídio um tipo específico 
cometido contra as mulheres com forte conteúdo de gênero. A intenção é 
tirar esse crime da invisibilidade”. (CARMEN HEIN DE CAMPOS, advogada 
doutora em ciências criminais e consultora da CPMI-VCM. 2013) 
 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf
http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/violencia/fonte/carmen-hein-de-campos/
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A Lei 13.104/15 apresenta alguns agravantes no qual podem aumentar o 

tempo da em 1/3, sendo eles: 

 A ocorrência do feminicídio durante a gestação ou no período 

considerado puerpério (três meses posteriores ao parto); 

 O feminicídio contra menores de 14 anos, maiores de 60 anos ou 

pessoas com qualquer deficiência; 

 Feminicídio praticado na presença de descendentes ou ascendentes 

da vítima. 

De acordo com a Juíza Adriana Mello, a partir da implantação da lei 

13.104/15, a lei do feminicídio subsidia avanços e retrospectivas que são 

consideradas importantes nas conquistas das mulheres no Brasil. Umas das 

conquistas em destaque apresenta-se a necessidade da tomada de providências 

mais rigorosas frente ao elevado índice de violência contra as mulheres no Brasil 

nos últimos anos. Outro papel importante da lei do feminicídio é colocar em 

evidência a prática de homicídio contra as mulheres devido questões de gênero. 

 

CAPÍTULO III – PERFIL DA MULHER ATENDIDA NO CEAM MACAÉ E AS 

ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR FRENTE À LEI MARIA 

DA PENHA (LEI Nº 11. 340/06) 

 

O Centro especializado de atendimento a mulher é um importante 

equipamento no município de Macaé, atuando na linha de enfrentamento aos casos 

de violência contra a mulher que subsidia uma rede protetora que se interliga e atua 

de forma direta (acolhimento/usuária) e indireta (ligações/denúncias). 

Hoje o equipamento possui o atendimento realizado pela equipe técnica 

(Serviço Social, Psicóloga e Advogada), além da Patrulha Maria da Penha, com 

funcionamento 24 horas dentro da unidade do CEAM, no qual, oferece serviço de 

atendimento as mulheres com medida protetiva e quaisquer chamado realizado 

pelos telefones disponíveis, seja o disque 180, 0800.2822108 (Patrulha Maria da 

Penha, 27961328 (Guarda Municipal 24 horas) ou (22) 99707 2085. 



57 
 

A partir de um estudo voltado para os processos internos produzidos pela 

equipe técnica do CEAM, foi possível traçar o perfil da mulher atendida na rede, 

compreendendo a mulher que procura o atendimento espontâneo, suas principais 

questões e seus desdobramentos. Esta pesquisa quantitativa elucidou um trabalho 

ativo na leitura de processos e relatórios desenvolvidos pela própria equipe técnica, 

a iniciativa desta pesquisa iniciou-se através da disciplina de estágio II, no qual 

desenvolveu um trabalho acadêmico voltado para a construção do perfil da usuária 

atendida. 

Esta pesquisa subsidiou elementos construtivos frente à ação e a efetividade 

das ações desenvolvidas pela equipe técnica do CEAM, permitindo uma maior 

aproximação com o perfil populacional atendido na instituição, o resgate de 

instrumentos essenciais para a intersetorialidade e instrumentalidade dentro do 

equipamento, a pesquisa realizada também desencadeou temáticas para a 

comemoração dos onze anos da Lei Maria da Penha que ocorreu no auditório da 

Prefeitura de Macaé no ano de 2017. 

Como estagiária do Centro Especializado de Atendimento à Mulher, foi 

possível construir o serviço de monitoramento as mulheres atendidas no CEAM, 

buscando a aproximação das usuárias acolhidas e que esgotaram apenas ao 

primeiro atendimento, alçando as questões objetivas e subjetivas das usuárias para 

além da acolhida. 

     Para além da abordagem voltada para CEAM também será analisado os 

dados da violência doméstica e familiar no Estado do Rio de Janeiro e no Município, 

permitindo a compreensão das relações violentas presentes em nossa sociedade 

machista e patriarcal.                   

                                                  

                                                                             

3.1 – CONTEXTO HISTÓRICO DO CEAM MACAÉ/ RJ 

 
 

A Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres é um organismo 

da Administração Pública Municipal ligada a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, criada a partir da demanda identificada pelas extintas 

Coordenadoria dos Direitos da Mulher (Instituída em janeiro de 2005 e extinta em 

2007) e Secretaria Executiva dos Direitos da Mulher (Instituída em 2007 e extinta em 
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2009). Com o advento da Lei Complementar nº 238 de 09 de junho de 2015, a 

mesma foi extinta. 

Em decorrência da Lei Complementar nº 238 de 09 de junho de 2015, foi 

alterado a nomenclatura do órgão em nosso município que presta atendimento de 

prevenção e enfrentamento à violência a mulher, solicitação realizada a 

Procuradoria Geral do Município, em 15 de outubro de 2014, buscando seguir o 

direcionamento nacional da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da 

República e a Norma Técnica de Uniformização dos Serviços de Atendimento à 

Mulher, padronizando a rede de atendimento às mulheres, alterando a nomenclatura 

de Centro de Referência da Mulher Pérola Bichara Benjamim (CRM) para Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim - CEAM.  

 

Os Centros de Referências são estruturas essenciais do programa de 
prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher, uma vez que visa 
promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por 
meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar (psicológico, social, 
jurídico, de orientação e informação) à mulher em situação de violência. 
Devem exercer o papel de articuladores dos serviços organismos 
governamentais e não governamentais que integram a rede de atendimento 
às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em função da violência 
de gênero. (NORMA TÉCNICA DE UNIFORMIZAÇÃO-CRAMS, 2006, p.11). 

 

 

Assim o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara 

Benjamim - CEAM (artigo 36, inciso XXVI, da Lei Complementar nº 238 de 09 de 

junho de 2015), visa propor, elaborar, articular, acompanhar e desenvolver políticas 

públicas que elevem a cidadania e a justiça social, promovendo a equidade de 

gênero e combatendo qualquer forma de discriminação e preconceito herdada de 

uma sociedade patriarcal e excludente. Desejando com as ações contribuir com uma 

sociedade mais justa e igualitária, por meio da valorização da mulher e sua inclusão 

no processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural no município 

de Macaé e consequentemente, em nosso país. 

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

reflete o compromisso com a qualidade de vida e garantia dos direitos das mulheres, 

assim como o reconhecimento de suas vulnerabilidades sociais, que exigem 

políticas públicas específicas. 

Além da articulação junto aos demais órgãos municipais para o 

desenvolvimento de políticas públicas com enfoque prioritário no universo feminino, 



59 
 

por meio do Centro Especializado de Atendimento à Mulher - CEAM na Prevenção e 

Enfrentamento à violência contra a mulher (Articulação de serviços que envolve a 

123ª Delegacia de Polícia Civil, o Instituto Médico Legal, Polícia Militar, a Defensoria 

Pública, JEACRIM e os Serviços Municipais de Saúde), promovendo a ruptura da 

situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de 

atendimento interdisciplinar (psicológico, social, jurídico) às mulheres em situação de 

violência, devendo exercer o papel de articuladores dos serviços de instituições 

públicas e privadas que integram a rede de atendimento às mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, em função da violência de gênero. 

A rede busca identificar e encaminhar adequadamente às vítimas de 

violência doméstica e garantir a integralidade e humanização desta assistência. A 

criação e promoção destes serviços especializados, por parte da União, estados e 

municípios, estão previstas também na Lei Maria da Penha (lei nº 11.340/2006), que 

completou dez anos no dia 07 de agosto de 2016. 

Há onze anos, no dia 7 de agosto de 2006, as mulheres brasileiras 

conseguiram a sanção da Lei Maria da Penha, instituindo mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A iniciativa tipifica a violência doméstica como uma das formas de 

violação dos direitos humanos, altera o Código Penal e possibilita que agressores 

sejam presos em flagrante, ou tenham sua prisão preventiva decretada, quando 

ameaçarem a integridade física da mulher. 

Prevê, ainda, inéditas medidas de proteção para a mulher que corre risco 

de vida, como o afastamento do agressor do domicílio e a proibição de sua 

aproximação física junto à mulher agredida e aos filhos. 

O processo de construção da lei confunde-se com a 

história da própria Maria da Penha, que é ativista pelos direitos das mulheres e 

reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho junto a mulheres vítimas de 

violência. 

O Centro Especializado de Atendimento a Mulher é uma unidade de 

assistência especializada voltada para as políticas para as mulheres, e está ligada a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Logo, o CEAM está vinculado à Prefeitura 

Municipal de Macaé/RJ da seguinte forma:  
 

 

http://goo.gl/UWDpiA
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3.1.1 Figura 4: Fluxo de atendimento CEAM Macaé/ RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O público alvo constitui-se em mulheres vítimas de violência doméstica e 

intrafamiliar na faixa etária acima dos 18 anos, porém oferece orientações a todas as 

mulheres que procurarem o equipamento, conforme demandas atendidas no período 

de janeiro a março de 2017. Embora o CEAM atenda principalmente mulheres do 

município de Macaé, isto não elimina o atendimento a pessoas de municípios 

 
Demanda Espontânea 

 
Encaminhamento da Rede 

 

Acolhimento 
+ 

Encaminhamento 
 

 

Acolhimento 
+ 

Apenas a escuta 

 
Centro Especializado 

de Atendimento a 
Mulher/ CEAM 

 
Encaminhamento 

Interno 

 
Psicológico 

 
Jurídico 

Recepção 

 

Informar 
Documentar 

Encerrar 

 

123ªDP 
Registro de 
Ocorrência 

 

 

Pronto Socorro  
+  

BAM (Boletim de 
Atendimento 

Médico) 

 
IML (Instituto 

Médico Legal)/ 
Corpo de Delito 

 

 

Defensoria Pública 



61 
 

vizinhos que procuram atendimento na instituição, já que, no que se refere à 

abrangência das ações, o CEAM também atende mulheres das cidades adjacentes 

como Rio das Ostras, Conceição de Macabú e outros, conforme apresenta à 

repactuação do Pacto Nacional de enfrentamento a violência contra as mulheres. 

Na instituição são oferecidos serviços de Psicologia, Serviço Social, e Direito. 

A equipe do CEAM é composta por:  

 

 2 (duas) Assistentes Sociais; 

 3 (três) Psicólogas; 

 2  (duas) Advogadas - (sendo uma ocupando o espaço de 

Coordenadora da Unidade); 

 4 (quatro) Assistente de Administração; 

 1 (uma) Estagiária de Serviço Social; 

 12 (doze) Guardas Municipais Programa da Patrulha Maria da Penha; 

 1 (uma) Recepcionista; 

 1 (um) Motorista; 

 1 (um) Auxiliar Geral. 

 

O CEAM busca atender as demandas apresentadas na instituição fruto 

das mulheres vítimas de violências e as demandas diversas relacionadas à situação 

de violência e realiza ações preventivas de forma primária, secundária e terciária no 

enfrentamento a violência, buscando garantir os direitos e sua efetivação frente às 

demandas das mulheres.  

Assim, sua missão é acolher, identificar as demandas e orientar as 

mulheres sobre os seus direitos frente à Lei Maria da Penha (Lei de Nº 11.340/06). 

Além disso, o CEAM oferece acompanhamento especializado quando necessário 

através de agendamentos para a Psicologia e Jurídico. O espaço conta com a 

Patrulha Maria da Penha que se mantém permanente no espaço (24 horas) como 

proposta de oferecer suporte as mulheres que possuem a medida protetiva e as 

diversas demandas que surgem através do portal de atendimento telefônico para 

além do horário de funcionamento do CEAM.  

Desta forma, tem como objetivos institucionais: atender as mulheres 

vítimas de violência em Macaé e as demandas diversas relacionadas à situação de 
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violência. Cumprindo o seu papel na sociedade de propor, coordenar, aperfeiçoar, 

executar, desenvolver, acompanhar as políticas públicas municipais voltadas para a 

mulher e hoje conta com o mapeamento da região com o projeto da patrulha Maria 

da Penha frente às mulheres vítimas de violência que possuem a medida protetiva. 

 

 
 

3.2 – PATRULHA MARIA DA PENHA3 
 

 

No dia 08 de março de 2017, conhecido como Dia Internacional da Mulher, a 

Câmara Municipal de Macaé aprova por unanimidade dos vereadores presentes, o 

Projeto de Lei do Executivo que cria a Patrulha Maria da Penha, com o objetivo de 

intervir diretamente contra agressores que sejam denunciados. A equipe é formada 

por guardas municipais compostos por homens e mulheres, onde são orientados e 

capacitados para atuarem nos casos de violência contra a mulher. Por meio da 

abordagem aos agressores até os locais onde estejam sendo praticada a violência é 

realizada esta ação. 

Com implantação do projeto, Macaé se torna a segunda cidade do Estado do 

Rio de Janeiro a colocar em prática a Patrulha Maria da Penha, obtendo como foco 

a redução dos índices de violência doméstica no Município. 

A atuação da patrulha estará baseada nos casos de mulheres que estão sob 

algum risco de morte, com os casos de deferimento da medida protetiva, ou ameaça 

a sua integridade física, ou até mesmo casos em que esteja necessitando de algum 

tipo de proteção contra terceiros, a maior ênfase da patrulha está voltada na 

efetividade da Lei Maria da Penha de forma ativa e funcional. 

O projeto se envolve com todos os órgãos onde o foco é a mulher, como: 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, por meio do CEAM 

(Centro Especializado de Atendimento à Mulher), Secretaria de Ordem Pública 

(Guarda Municipal), JEACRIM/JVD  (Juizado Especial Adjunto Criminal), MP 

(Ministério Público), Defensoria Pública, 123ª DP, NUAM (Núcleo de Atenção à 

Saúde da Mulher e Criança), IML (Instituto Médico Legal), COMDIM (Conselho 

                                                                 
3
 Todas as informações pertinentes a Patrulha Maria da Penha, foram coletas a partir de documentos 

internos do CEAM. 
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Municipal dos Direitos da Mulher), Conselho Comunitário de Segurança, Conselho 

do Idoso, Conselho Tutelar, 32º BPM, Secretaria de Saúde. 

A atuação da patrulha estará voltada diariamente para a apuração dos casos 

a partir do cumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas pelo 

JEACRIM (Juizado Especial Adjunto Criminal) ou referenciadas no CEAM (Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher). 

Esta ação trás coragem a mulher vítima de violência para que esta denuncie 

qualquer tipo de violência proferida a ela, proporcionando um olhar a esta usuária 

vulnerável a intensificação das relações violentas e das ameaças vividas 

diariamente, mostrando a estas mulheres que não está sozinha, cabe destacar que 

as denúncias são fundamentais para a realização do registro de ocorrência e 

posteriormente de acordo com cada caso em questão seja realizado a solicitação da 

medida protetiva de urgência. 

O projeto é baseado na Lei Maria da Penha, sancionada no ano de 2006 em 

que estabelece como crime os casos de violência doméstica e familiar, a patrulha foi 

fruto das experiências realizadas em Duque de Caxias e Teresópolis onde a 

Patrulha atua ativamente frente às ações de violência doméstica e familiar.  

A base da Patrulha Maria da Penha está localizada na Cede do CEAM Macaé 

e possui atendimento 24 horas a todas as mulheres vítimas de violência. O seu 

trabalho está interligado ao CEAM promovendo eficácia e o monitoramento e, 

consequentemente, permitindo o cumprimento das ações voltadas para o agressor.  

O objetivo da patrulha Maria da Penha é a operacionalização de ações diárias 

de fiscalização dos cumprimentos de medida protetivas de urgência determinadas 

pelo Juizado Especial Adjunto Criminal/ Juizado de Violência Doméstica - 

JEACRIM/JVD, proporcionando o aumento da eficiência e eficácia frente à Lei Maria 

da Penha e no intuito de diminuir os índices de violência no município. 

Quanto o atendimento realizado pela equipe de Patrulheiros da Maria da 

Penha (PMP) se fundamenta nos relatos das mulheres vulneráveis a situação de 

violência, a partir de entrevistas que são realizadas no CEAM, buscando evidencias 

fragilidades e limitações na aplicação da Lei Maria da Penha, além de contribuir para 

a fiscalização do descumprimento das medidas e uma atuação direta com o Poder 

Público na questão da reincidência da violência. 

A Patrulha Maria da Penha também contribui para coibir e prevenir novas 

agressões perante os casos que a mulher já dispõe da medida protetiva, a PMP se 
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propõe a acompanhar as vítimas assistidas, intervindo em situações de flagrante e 

relatando diretamente ao JEACRIM/JVD todos os descumprimentos e alterações 

envolvendo os casos acompanhados, possibilitando ao Poder Judiciário, a tomada 

de decisão rápida e segura para proteger as mulheres em situação de violência.  

 

 

3.3 PERFIL DAS MULHERES ATENDIDAS NO CEAM 

 

É importante destacar que os dados e a elaboração dos gráficos que 

apresentaremos a seguir foram construídos a partir do levantamento do estudo 

social e da leitura dos processos internos do CEAM, através da leitura dos casos de 

violência doméstica e intrafamiliar. 

Para melhor compreensão e melhor leitura dos dados é de extrema 

relevância conhecer mesmo que minimamente a realidade de Macaé a partir de 

algumas reflexões e as particularidades de cada bairro e do próprio município. 

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE- 2010), Macaé é 13ª cidade mais populosa dentro do Estado do Rio de 

Janeiro, totalizando uma população de 206,728 habitantes. Macaé é rodeada pelos 

municípios de Nova Friburgo, Trajano de Morais, Conceição de Macabú, Carapebus, 

Rio das Ostras e Casimiro de Abreu e banhado ao Oceano Atlântico ao leste. Além 

de possuir na ocupação urbana e territorial, 78 bairros no município. 
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Gráfico 1 – Maiores bairros de Macaé/ RJ.                                          

Fonte: IBGE, CENSO 2010. 

 

Segundo o Censo 2010, considerando a população de cada bairro, o Parque 

Aeroporto consta como o maior bairro em Macaé, contendo 25.657 habitantes. 

Quanto aos demais bairros presentes no gráfico, apresentam-se em ordem 

decrescente: Barra de Macaé com 24.643 habitantes, Lagomar com 20.804 

habitantes, Aroeira (15.700), Botafogo (12.933), Visconde de Araújo (12.394), Ajuda 

(11.877), Riviera Fluminense (10.794) e Centro (7.855). 

A partir da compreensão territorial, será possível a melhor compreensão da 

violência no município de Macaé e logo, através da pesquisa quantitativa será 

possível traçar o perfil da mulher que busca atendimento no CEAM. 

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro 

foram registrados entre os anos de 2015 (1.666 registros), 2016 (1.429 registros) e 

em 2017 (1.319 registros de ocorrência) referentes a violências proferidas a 

mulheres no município. 
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No ano de 2015, a equipe técnica do CEAM acolheu cerca de 609 usuárias no  

ano de 2015 e 612 usuárias no ano de 2016 vítimas de violência doméstica e 

familiar elencadas em seis categorias analíticas fundamentais para traçar o perfil da 

mulher que busca atendimento na Instituição, conforme mostrarei nos dados da 

tabela a seguir: 

 

Tabela 1: Idade do agressor e da Vítima (2015)4 

Idade Vítima Agressor 
De 0 (zero) a 17 anos 02 01 

De 18 a 30 anos 213 178 

De 31 a 59 anos 363 351 

A partir de 60 anos 29 23 

Não informou 02 56 
   

 

Tabela 2: Idade do agressor e da vítima (2016) 

Idade Vítima Agressor 
De 0 (zero) a 17 anos 01 02 

De 18 a 30 anos 229 181 

De 31 a 59 anos 349 357 

A partir de 60 anos 33 30 

Não informou - 42 
  

É possível identificar, através dos dados referentes aos anos de 2015 e 2016 

obtidos pelo CEAM, que a violência contra a mulher está mais evidente entre as 

mulheres com faixa etária de 31 a 59 anos. Por mais que a violência se torna 

presente em todas as faixas etária, ainda se torna bastante expressiva a prática da 

violência perpetrada contra as mulheres de 18 há 59 anos, momento em que mulher 

busca relacionamentos, casam-se e traçam a construtividade de família.  

No entendo, devido ao patriarcado, o machismo, o preconceito e a violência, a 

busca por um ideal de relacionamento perfeito acaba sendo destruído frente às 

atitudes dos homens nas relações. Por mais que a violência contra a mulher 

aconteça, na maioria das vezes, dentro da própria família, também deparamos com 

a triste realidade da fragmentação das relações sociais e da intolerância no que se 

refere à liberdade da mulher ocupar demais espaços, ter uma vida independente ou 

mesmo reflete na cobrança de papéis sociais atribuídos à mulher que reafirmam 
                                                                 
4
  Todas as tabelas do ano de 2015 e 2016 apresentadas aqui são extraídas a partir de dados 

estatísticos internos do CEAM. 
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esse lugar no âmbito privado, um lugar subordinado que as mulheres vêm se 

distanciando por suas conquistas. Essa prática da violência vai para além do seio 

familiar, alcançando, locais públicos, trabalhos, escolas, dentre outros. 

 

Tabela 3: Etnia (2015) 

Etnia Vítima Agressor 
Branca 250 223 

Parda 225 199 

Negra 119 137 

Amarela 02 - 

Indígena - 01 

Não Informou 13 49 
    

 

Tabela 4: Etnia (2016) 

Etnia Vítima Agressor 
Branca 244 245 

Parda 262 225 

Negra 97 120 

Amarela 01 - 

Indígena 05 03 

Não Informou 03 19 
  

No que tange a etnia podemos considerar que há um destaque no ano de 

2015 e 2016 frente à violência perpetrada a mulher branca. Esta estatística nos 

mostra que a violência está em todos os espaços e atinge todas as classes sociais, 

não somente às mulheres mais pobres. Mas cabe destacar que a violência à mulher 

negra e parta se torna cada vez mais em evidência, visto que a mulher ocupa um 

papel social traçado por preconceitos, lutas e racismos, que se verifica no contexto 

histórico da sociedade brasileira, devido ao preconceito étnico-racial, onde as 

mulheres negras tornam se alvos cada vez mais em evidências da dupla 

discriminação social. Dever ser considerado também que essas mulheres negras 

são periféricas, sendo assim, este distanciamento social também reflete nos índices 

socioeconômicos e nas relações sociais constituídas. 

No que tange a questão da origem etnia, muitas das mulheres negras, além 

de terem que enfrentar o racismo e preconceito, ainda precisa conviver com a 

pobreza, sendo essas mulheres as que mais sofrem com a discriminação presente 

em nossa sociedade brasileira devido à denúncia. Pois, geralmente sua rede de 



68 
 

apoio é pequena e sua relação de dependência econômica e social é maior na 

relação com os homens, por mais que tenhamos aumentado o número de mulheres 

chefes de famílias, a partir das transformações nos arranjos familiares na 

contemporaneidade. Dessa forma, superar o ciclo da violência, para essas mulheres 

se tornam um desafio. 

É importante destacar, que a etnia traçada no CEAM reflete na auto 

declaração da usuária no momento da escuta, sendo muitas das vezes este 

momento de reflexão de como elas caracterizam sua própria etnia, observa-se uma 

certa dificuldade que reflete no medo, desconhecimento de como classificar sua cor 

ou até mesmo preconceito. 

Na tabela a seguir analisaremos o grau de escolaridade de cada usuária 

acolhida no CEAM. 

 

Tabela 5: Grau de instrução (2015) 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto 07 19 

Alfabetizado 02 09 

Ensino Fund. Incompleto 177 135 

Ensino Fund. Completo 46 35 

Ensino Médio Incompleto 62 36 

Ensino Médio Completo 201 152 

Ensino Superior Incompleto 50 18 

Ensino Superior Completo 47 25 

Não Informou 17 180 
     

 

Tabela 6: Grau de Instrução (2016) 

Grau de Instrução Vítima Agressor 

Analfabeto 08 08 

Alfabetizado 03 07 

Ensino Fund. Incompleto 168 158 

Ensino Fund. Completo 49 37 

Ensino Médio Incompleto 63 24 

Ensino Médio Completo 218 179 

Ensino Superior Incompleto 54 21 

Ensino Superior Completo 48 30 

Não Informou 01 148 

 

De acordo com a tabela de escolaridade, identifica-se que a grande maioria 

das mulheres não conseguiram inserir-se na faculdade e algumas delas não 
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conseguiram se inserir no ensino médio, isso mostra muitas dessas mulheres 

precisam exercer seu papel de “dona de casa”, cuidar do lar ou até mesmo ser 

submissa ao homem. Tal realidade está cada vez mais presente nas relações 

familiares das mesmas, que se tornam dependentes dos maridos, considerando que 

não conseguiram conquistar um espaço no mercado de trabalho. A concepção 

machista de que a mulher precisa cuidar do lar e da família é reforçado a elas a todo 

o momento. 

Esta figura de submissão promove uma vinculação e relação de dependência 

maior, e consequentemente, torna estas mulheres, cada vez mais presa ao homem 

(agressor), já que ela não possui meios próprios de sobrevivência. E ainda, na sua 

maioria possui filhos, não possui familiares próximos, sendo apenas o marido sua 

única referência na vida. 

Considera-se que, por mais que, tais fatores contribuem para a tentativa de 

recuperar diariamente o casamento, é significativo apontar, que hoje existem 

recursos para as mulheres romperem com tais violências, assim como o CEAM, e a 

Lei Maria da Penha proporciona mecanismos que previnem e podem punir 

quaisquer ações violentas contra a elas. 

   

Tabela 7: Tipo de Violência (2015) 

Tipo de Violência 

Violência Física 368 

Violência Psicológica 521 

Violência Moral 447 

Violência Sexual 58 

Violência Patrimonial 189 
     

Tabela 8: Tipo de Violência (2016) 

Tipo de Violência 

Violência Física 379 

Violência Psicológica 548 

Violência Moral 497 

Violência Sexual 79 

Violência Patrimonial 214 

   

De acordo com os tipos de violência em 2015 e 2016, a violência psicológica 

e moral apresenta-se em destaque, por mais que muitos não consideram a violência 

psicológica como um fator agravante, a violência psicológica é um tipo de violência 



70 
 

que mais causa doenças psicológicas, depressão, isolamento, suicídios e baixa 

estima da mulher. Sua prática ocorre diariamente e seu agravante está no acúmulo 

de ofensas, chingamentos, gritos e humilhações no qual a mulher está submetida na 

relação. A violência física amplamente conhecida por deixar marcas, também 

expressa um esgotamento da mulher perante os socos, chutes, espancamentos, 

tentativas de homicídio/ feminicídio e as diversas marcas acumuladas em todas as 

partes de seu corpo.   

Podemos observar com o aumento dos índices de violência psicológica e 

moral, que o agressor, muitas vezes, agride verbalmente à mulher e 

conscientemente, sabe que pode ser punido na agressão física de fato, devido à 

afetividade da aplicação da Lei Maria da Penha e o que ocorre, é que há uma 

tentativa de reafirmação do lugar da mulher numa relação de submissão, a partir de 

ameaças, calúnia, difamação, injúrias nas relações de violência e, ao mesmo tempo 

esses tipos de violência também causam muitos danos à integridade da mulher, 

tanto quanto à violência física. 

 

Tabela 9: Bairros (2015) 

 Bairros 

Águas Maravilhosas 01 

Ajuda 08 

Ajuda de baixo 30 

Alto dos Cajueiros 03 

Aroeira 23 

Assentamento Celso 
Daniel 

01 

Bairro da Glória 07 

Barra 29 

Barreto 10 

Beira Mar 02 

Bela Vista 03 

Bicuda Pequena 04 

Bosque Azul 03 

Botafogo 06 

Brasília 01 

Cabiúnas 02 

Cajueiros 10 

Campo do Oeste 07 

Cancela Preta 01 

Cavaleiros 02 

Centro 14 

Córrego do Ouro 04 
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Engenho da Praia 07 

Franco Plaza 01 

Fronteira 08 

Glicério 06 

Granja dos Cavaleiros 04 

Horto 02 

Ilha Leocádia 01 

Imbetiba 05 

Imboassica 02 

Imburo 06 

Ingazeira 02 

Jardim Aeroporto 01 

Jardim Carioca 02 

Jardim Franco 06 

Jardim Guanabara 01 

Jardim Santo Antônio 01 

Lagomar 84 

Malvinas 17 

Miramar 16 

Mirante da Lagoa 03 

Não informou 06 

Nova Aroeira 02 

Nova Esperança 20 

Nova Holanda 18 

Nova Macaé 01 

Nova Malvina 03 

Novo Botafogo 07 

Novo Cavaleiros 11 

Novo Eldorado 04 

Novo Horizonte  17 

Novo Visconde 02 

Outro Município* 25 

Parque Aeroporto 72 

Parque Duque de Caxias 01 

Parque Valentina Miranda 04 

Piracema 07 

Planalto da Ajuda 02 

Pousada da Cidadania 01 

Praia Campista 01 

Quinta da Serra 01 

Riviera Fluminense 03 

Sana 02 

São Marcos 02 

Sol y Mar 10 

Trapiche 01 

Vila Badejo 06 

Vilage Parque 02 

Virgem Santa 15 
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Visconde de Araújo 16 

Vivendas da Barra 01 
     

 

Tabela 10: Bairros (2016) 

 Bairros 

Águas Maravilhosas 01 

Ajuda 11 

Ajuda de baixo 22 

Alto dos Cajueiros 01 

Areia Branca 01 

Aroeira 20 

Assentamento Celso 
Daniel 

01 

Bairro da Glória 10 

Barra 20 

Barramares 03 

Barreto 06 

Bela Vista 08 

Bosque Azul 13 

Botafogo 05 

Brasília 02 

Cabiúnas 01 

Cajueiros 06 

Campo do Oeste 05 

Cancela Preta 01 

Cavaleiros 02 

Centro 14 

Córrego do Ouro 15 

Costa do Sol 02 

Engenho da Praia 08 

Frade 02 

Franco Plaza 01 

Fronteira 12 

Glicério 05 

Granja dos Cavaleiros 07 

Horto 01 

Imbetiba 07 

Imboassica 01 

Imburo 07 

Ingazeira 01 

Itaparica 01 

Jardim Aeroporto 01 

Jardim Carioca 08 

Jardim Franco 05 

Jardim Santo Antônio 01 

Jardim Vitória 04 
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Lagoa 01 

Lagomar 78 

Linha Vermelha 01 

Malvinas 15 

Miramar 14 

Mirante da Lagoa 03 

Morro de Santana 03 

Morro de São Jorge 02 

Não informou 04 

Nova Esperança 14 

Nova Holanda 19 

Nova Macaé 04 

Nova Malvina 01 

Novo Botafogo 06 

Novo Cavaleiros 07 

Novo Eldorado 04 

Novo Horizonte  07 

Novo Visconde 01 

Outro Município* 29 

Parque Aeroporto 59 

Parque Valentina Miranda 01 

Piracema 06 

Planalto da Ajuda 04 

Praia Campista 09 

Recanto da Serra 01 

Riviera Fluminense 06 

São Marcos 03 

Serra da Cruz 01 

Sol y Mar 07 

Trapiche 05 

Verdes Mares 01 

Vila Badejo 04 

Vila Linguado 01 

Vilage do Horto 01 

Virgem Santa 24 

Visconde de Araújo 19 

Vivendas da Lagoa 01 
   

Na análise das tabelas do ano de 2015 e 2016, podemos identificar os bairros 

que mais apareceram nos atendimentos são os bairros mais populosos de Macaé, 

de acordo com os dados do IBGE já apresentado anteriormente. São eles, os bairros 

mais pauperizados, ao nível de urbanização. Muitos deles representam bairros 

periféricos de Macaé, com baixo saneamento básico, precarizados frente a 

mobilidade urbana, água, esgoto, asfaltamento, e outros. Além disso, alguns bairros 

em destaque são considerados locais de risco, visto que são lugares ocupados pelo 
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tráfico, sendo esta uma das barreiras para buscarem ajuda quando estão sendo 

espancadas pelos seus companheiros, necessitando muitas das vezes de se 

calarem ou são proibidas de buscar ajuda, pelos próprios líderes das facções onde 

residem. 

 

Tabela 11: Outros Municípios (2015) 

 Outros Municípios* 

Cabo Frio/RJ 02 

Carapebús/RJ 09 

Casimiro de Abreu/RJ 02 

Conceição de Macabú/RJ 04 

Juiz de Fora/MG 01 

Quissamã/RJ 03 

Rio das Ostras/RJ 04 
    

 

Tabela 12: Outros Municípios (2016) 

 Outros Municípios* 

Barra de São João/RJ 01 

Búzios/RJ 01 

Cabo Frio/RJ 03 

Carapebús/RJ 07 

Casimiro de Abreu/RJ 01 

Conceição de Macabú/RJ 04 

Niterói/RJ 01 

Quissamã/RJ 01 

Rio das Ostras/RJ 09 

Santo Antônio de Pádua/RJ 01 

 

A partir da tabela de 2015 e 2016, podemos observar que o CEAM possui 

uma importante abrangência no que diz respeito à política de enfrentamento a 

violência, para além de atender o município de Macaé, também atende os 

municípios vizinhos, conforme apresentado na tabela acima. Dentre eles em 

destaque Carapebús. Devemos considerar que estes números representam as 

usuárias que procuram atendimento ao CEAM e no momento da acolhida relatam 

seu município de residência, sendo esta uma forma importante de caracterizar e 

melhor explicar esta abrangência. Como podemos observar há um esforço de atuar 

na prevenção das ações violentas, conforme a Repactuação do Pacto Nacional de 

enfrentamento a violência contra a mulher de 2007,  
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O Estado do Rio de Janeiro está repactuando com a Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República o II Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. A partir da assinatura desta 
nova edição do Pacto, prevista para o primeiro semestre desse ano, o 
Estado do Rio de Janeiro reafirma o seu compromisso no sentido de 
promover a Política Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres. O processo de repactuação inclui a efetividade da atuação dos 
serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, a 
garantia de direitos das mulheres por meio do acesso à justiça e a mudança 
dos padrões culturais sexistas brasileiros, por meio de ações preventivas e 
educativas que visem erradicar a violência e todas as formas de 
discriminação contra as mulheres. (REPACTUAÇÃO DO PACTO 
NACIONAL, 2007). 

 
 

A Superintendência de Direitos da Mulher, da Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos, unidade responsável pela gestão do Pacto 

no Estado do Rio de Janeiro, adota o conceito de município polo em 2007, dentro da 

perspectiva de descentralização e regionalização de seus programas e serviços. O 

Estado do Rio de Janeiro conta com 10 Polos Regionais, onde se localizam os 92 

municípios fluminenses. 

O município polo de cada Região é definido a partir de indicação do Governo 

do Estado, em acordo com o Governo Municipal, buscando sempre priorizar o 

município que possua maior capacidade de oferecer serviços referentes ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres, dinamizando e fortalecendo toda a 

região ao qual está vinculado. A ideia de Polos ou conjunto de serviços 

descentralizados pressupõe a ampliação da cobertura de atendimento qualificado às 

mulheres em situação de violência. Ao mesmo tempo, exige o fortalecimento dos 

vínculos institucionais e a articulação entre os serviços públicos pertencentes às três 

esferas de Governo, em parceria com a sociedade civil, situados na região.  

Abaixo apresentarei os municípios polos de cada região do estado do Rio de 

Janeiro, bem como os serviços disponíveis para atendimento de mulheres em 

situação de violência. 
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Tabela 13: Repactuação do Pacto Nacional (2007) 

 

Região Cidades (Polo em 

negrito) 

Serviços no Polo Serviços na Região 

 

 

 

Capital 

 
 
 

Rio de Janeiro 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Casa Abrigo  

03 Centros de Referência 

03 Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher -DEAM 

04 Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 

01 Núcleo de Atendimento à Mulher -
NUDEM- da Defensoria Pública, no Centro 
da cidade do Rio de Janeiro 

01 Promotoria Especializada 

01 Serviço de Saúde para Aborto previsto 
em Lei 

 

 

01 Organismo de Políticas para as Mulheres 

01 Casa Abrigo  

03 Centros de Referência 

03 Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher -DEAM 

04 Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

01 Núcleo de Atendimento à Mulher -NUDEM- da 
Defensoria Pública, no Centro da cidade do Rio de 
Janeiro 

01 Promotoria Especializada 

01 Serviço de Saúde para Aborto previsto em Lei 

 

Metropolitana 

I 

 
Belford Roxo 

Duque de Caxias 
Guapimirim 

Japeri 
Magé 

Mesquita 
Nilópolis  

Nova Iguaçu  
Paracambi 
Queimados 

São João de Meriti 
Seropédica 

 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Casa Abrigo 

01 Centro de Referência 

01 Delegacias Especializadas de 
Atendimento à Mulher -DEAM 

01 Serviço de Saúde para Aborto previsto 
em Lei 

01 Conselho Municipal da Mulher 

 

 

08 Organismos de Políticas para as Mulheres 

01 Casa Abrigo 

09 Centros de Referência 

04 Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher -DEAM 

02 Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

01 Serviço de Saúde para Aborto previsto em Lei 

10 Conselhos Municipais da Mulher 

 

Região  Cidades (Polo em 

negrito) 

Serviços no Polo Serviços na Região 

 

Metropolitana 

II 

 
Itaboraí 
Maricá 
Niterói  

São Gonçalo 
Tanguá 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Centros de Referência 

01 Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher -DEAM 

01 Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 
01 Conselho Municipal da Mulher 
 

05 Organismos de Políticas para as Mulheres 

01 Casa Abrigo (a inaugurar) 

06 Centros de Referência 

02 Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher -DEAM 

02 Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher 

04 Conselhos Municipais da Mulher 
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Noroeste 

 
Aperibé 

Bom Jesus do 
Itabapoana 
Cambuci 

Italva 
Itaocara 

 Itaperuna  
Laje do Muriaé 

Miracema 
Natividade 
Porciúncula 

São José de Ubá 
Santo Antônio de 

Pádua 
Varre-Sai 

 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Centro de Referência 

 

01 Organismo de Políticas para as Mulheres 

02 Centros de Referência 

 

 

Norte 

 
Campos 

Carapebus 
Cardoso Moreira 

Conceição de 
Macabu 
Macaé 

Quissamã 
São Fidélis 

São Francisco de 
Itabapoana 

São João da Barra 
 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Centro de Referência 

01 Conselho Municipal da Mulher 

 

 

01 Organismo de Políticas para as Mulheres 

01 Centro de Referência 

03 Conselhos Municipais da Mulher 

 

Região Cidades (Polo em 
negrito) 

Serviços no Polo Serviços na Região 

 

Serrana 

 
Bom Jardim 
Cantagalo 

Carmo 
Cordeiro 

Duas Barras 
Macuco  

Nova Friburgo  
Petrópolis 

Santa Maria 
Madalena 

São José do V. do 
Rio Preto 

São Sebastião do 
Alto 

Sumidouro 
Teresópolis 

Trajano de Morais 
 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Casa de Passagem (a inaugurar)  

01 Centro de Referência 

01 Núcleo Especializado de Atendimento à 
Mulher (Delegacia) 
01 Conselho Municipal da Mulher 

 

 

01 Organismo de Políticas para as Mulheres 

01 Casa de Passagem (a inaugurar)  

03 Centros de Referência 

01 Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher –DEAM 

01 Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher 
(Delegacia) 

02 Conselhos Municipais da Mulher 

 

 

Baixadas 

Litorâneas 

 
Araruama 

Armação dos Búzios 
Arraial do Cabo  

Cabo Frio  
Cachoeiras de 

Macacu 
Casimiro de Abreu 

Iguaba Grande 
Rio Bonito 

Rio das Ostras 
São Pedro da Aldeia 

Saquarema 
Silva Jardim 

 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Centro de Referência 

 

 

05 Organismo de Políticas para as Mulheres 

05 Centros de Referência 

01 Conselho Municipal da Mulher 

 



78 
 

 

Costa Verde 

 
Angra dos Reis  

Itaguaí 
Mangaratiba 

Paraty 

 

 
01 Organismo de Políticas para as 

Mulheres 

 

02 Organismos de Políticas para as Mulheres 

01 Conselho Municipal da Mulher 

 

Região Cidades (Polo em 

negrito) 

Serviços no Polo Serviços na Região 

 

Médio 

Paraíba 

 
Barra do Piraí 
Barra Mansa 

Itatiaia 
Pinheral 

Piraí 
Porto Real 

Quatis 
Resende 
Rio Claro 

Rio das Flores 
Valença 

Volta Redonda 

 

01 Organismo de Políticas para as 
Mulheres 

01 Casa Abrigo  

01 Centro de Referência 

01 Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher –DEAM 

01 Conselho Municipal da Mulher 

 

 

03 Organismos de Políticas para as Mulheres 

01 Casa Abrigo  

03 Centros de Referência 

01 Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher –DEAM 

01 Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher 
(Delegacia) 

03 Conselhos Municipais da Mulher 

 

 

 

Centro-Sul 

Fluminense 

 
Areal 

Com. Levy 
Gasparian 

Eng. Paulo Frontin 
Mendes 

Miguel Pereira 
Paraíba do Sul 
Paty do Alferes 

Sapucaia 
Três Rios  

Vassouras  

 

  

 

Fonte: Repactuação do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2007) 
 

No ano de 2017, a equipe técnica do CEAM acolheu cerca de 689 usuárias 

vítimas de violência doméstica e familiar, citarei uma categoria analisada pelo CEAM 

e posteriormente abordarei algumas categorias 5criadas pelo Serviço Social, 

realizado através da busca e leitura ativa dos processos internos do CEAM, com o 

objetivo de compreender o perfil da mulher que busca atendimento no CEAM e as 

particularidades presentes em cada demanda apresentada ao Serviço Social. Na 

busca, para além do acolhimento, um olhar frente à totalidade que subsidiaram, a 

partir da experiência vivida em estágio supervisionado em Serviço Social, o trabalho 

acadêmico desenvolvido na disciplina de estágio II, o perfil do usuário.  

Este trabalho realizado na disciplina de estágio 2 contribuiu para a 

interdisciplinariedade na instituição e trouxe o resgate de práticas importantes para o 

trabalho em equipe, como por exemplo: a reunião de equipe, que desencadeou, 

                                                                 
5
 A análise destes dados foram realizados por amostragem, referentes aos respectivos meses de 

janeiro à março, devido o grande número de processos não foi possível elencar todos os processos 
internos, visto que tais dados foi fruto da leitura analítica dos processos do CEAM e criados por mim, 
como estagiária e conjunto com a disciplina de Estágio II. 
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posteriormente no trabalho de monitoramento realizado pelo Serviço. As três 

primeiras tabelas foram obtidas através de dados internos do CEAM e os gráficos 

são de elaboração própria, enquanto estagiária, embasadas em dados que 

fundamentam amostragens referentes aos meses de janeiro a março de 2017, 

conforme veremos a seguir: 

 

Tabela 14: Etnia 6(2017) 

Etnia Vítima Agressor 
Branca 291 275 

Parda 259 237 

Negra 127 155 

Amarela 01 01 

Indígena 03 03 

Não Informou 06 24 
     

A partir da pesquisa fundamentada em amostragem dos meses de Janeiro à 

Março de 2017, mostrarei alguns gráficos baseados nos processos internos do 

CEAM, gerados a partir dos acolhimentos realizados pela equipe técnica (Serviço 

Social, Psicologia e Jurídico). 

No primeiro gráfico, observamos que 80% (Janeiro e Fevereiro) e 81% no 

mês de março de 2017 as assistidas foram acolhidas pelo Serviço Social, isso 

significa que o assistente social está na linha de frente da acolhida desta mulher, a 

partir das orientações e da efetivação da sua prática profissional frente às políticas 

voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher no CEAM, permitindo 

um olhar de totalidade frente à demanda e as possíveis orientações que esta mulher 

possa precisar. 

 
Gráfico 2: Acolhimento da equipe técnica do CEAM 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
6
 Esta tabela foi utilizada para demonstrar o modelo de tabela utilizado pelo CEAM no ano de 2017, os demais 

dados foram analisados através do estudo estatístico realizado pelo Serviço Social do CEAM. 

80% 

6% 
14% 

Acolhimento/ 
Equipe Técnica em … 

Serviço 
Social 

Jurídico 

Psicologia 
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Quanto ao tipo de violência, em Janeiro de 2017 a violência moral apresentou 

57 casos registrados no CEAM totalizando em porcentagem 32%, em Fevereiro a 

violência Moral também ganha destaque com 44 casos e em Março a violência 

psicológica aumentou chegando a 56 casos atendidos totalizando em porcentagem 

em 31%.  Conforme demonstram os gráficos a seguir: 

 

Gráfico 3: Tipo de Violência CEAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81% 

3% 

16% 

Acolhimento/ 
Equipe Técnica em 

Março de 2017 
Serviço 
Social 

Jurídico 

80% 

11% 
9% 

Acolhimento/ 
Equipe Técnica em 

Feveiro de 2017 
Serviço 
Social 

Jurídico 

22% 

29% 
32% 

13% 4% 

Tipo de Violência 
em Janeiro 2017 

Física 

Psicológica 

Moral 

Patrimonial 

22% 

27% 32% 

12% 
7% 

Tipo de Violencia 
em Fevereiro 2017 

Física 

Psicológica 

Moral 

24% 

31% 

27% 

12% 
6% 

Tipo de Violencia 
em Março 2017 

Física 

Psicológica 

Moral 
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Esse tipo de violência ocorre de várias formas e em diversos ambientes e 

sua prática pode ser compreendida pelo fato do autor colocar a mulher na condição 

de submissão e, para isso, utiliza por meio do poder maneiras de constranger e 

persuadir a mulher, a partir de uma visão de “sexo frágil”, de dependência e o 

próprio tratamento com a mulher, caracterizando-a como objeto e em um lugar de 

inferiorização. E a exposição da mulher a este tipo de violência muitas das vezes 

provocam uma série de consequências, deixando sequelas significantes na vida 

desta mulher. 

Outra pesquisa realizada foi o levantamento da idade das assistidas que 

procuram o CEAM, como resposta nos mostrou que tanto no Mês de Janeiro, 

Fevereiro e Março a violência contra a mulher está presente principalmente na faixa 

etária de 31 a 40 anos. Conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 4: Idade das mulheres vítimas de violência CEAM. 
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7% 
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Vítimas de Violência 

Doméstica e Intrafamiliar 
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18% 
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16% 
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Idade das Mulheres 
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18 à 25 anos 
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31 à 40 anos 

41 à 50 anos 

51 à 60 anos 

16% 

19% 

35% 
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6% 
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2% 

Idade das Mulheres 
Vítimas de Violência 

Doméstica e 
Intrafamiliar em Março 

de 2017 18 à 25 anos 
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51 à 60 anos 

Acima de 61 
anos 
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Remetendo uma reflexão e que a violência pode se expressar em diversas 

idades e o seu impacto sobre isso, são as relações pessoais cada vez mais 

esgotadas, ao machismo que se expressa devido à postura patriarcal que este 

homem possui sobre a concepção de família e frente aos relacionamentos. Além de 

compreender que esta geração está inserida em uma estrutura em que a mulher 

começa a desconstruir as formas de dependência, assumindo novos papéis na 

sociedade, a conquistar cada vez mais o mercado de trabalho e a conquistas de 

novas leis que subsidiam e marcam o processo de luta pelos seus direitos ao longo 

do seu contexto histórico na sociedade e isso implica conflitos entre os sexos. 

É muito importante destacar que na próxima categoria serão analisados 

os bairros presentes na pesquisa realizada através da leitura dos processos, onde 

foi possível perceber que o CEAM possui amplamente um instrumento que alcança 

vários bairros de Macaé. 

No mês de Janeiro (12%) e Março (21%), o bairro Lagomar apresentou 

como destaque na pesquisa e em Fevereiro o bairro Aroeira se destaca com 9% na 

pesquisa.  

 No entanto, estes dados representam os bairros mais populosos, 

segundo CENSO, 2010 conforme já citado na análise dos anos de 2015 e 2016, 

permitindo compreender que não somente esses bairros expressam a ausência do 

Estado que é percebida com fragilidade, com precarização, baixa mobilidade, 

saneamento e urbanização, a presença da criminalidade que impacta diretamente o 

cotidiano dessas famílias através de confrontos entre policiais e facções causando 

ainda mais o reflexo na violência destas comunidades que estão ainda mais 

vulneráveis. Como também expressa que o número de habitantes também tem seu 

significado frente à totalidade das questões que caracterizam a melhor compreensão 

dos dados estatísticos para além da precarização das políticas públicas, que sem 

dúvidas é um fator determinante.  
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Gráfico 5: Bairros das usuárias CEAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21% 

5% 

5% 

6% 

5% 
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5% 5% 
5% 
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3% 
2% 

2% 

2% 2% 2% 

2% 2% 

2% 
2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 2% 

Bairro Março/2017 
Lagomar 
Novo Horizonte 
Parque Aeroporto 
Centro 
Imbetiba  
Bairro da Glória 
Fronteira 
Ajuda de Baixo 
Barra de Macaé 
Malvinas 
Aroeira 
Jardim carioca 
Riviera 
Águas maravilhosas 
Jardim Esperança 

4% 2% 

9% 2% 

4% 

8% 
2% 

2% 

2% 
4% 

6% 
2% 2% 4% 2% 2% 

4% 
2% 2% 

2% 
2% 

4% 
2% 

2% 
8% 

2% 
2% 

2% 

2% 
2% 

2% 

2% 

6% 

Bairro Fevereiro/2017 
Ajuda de Baixo 
Alto do Cajueiro 
Aroeira 
Bairro da Glória 
Barra de Macaé 
Barreto 
Bosque Azul 
Botafogo 
Campo do Oeste 
Centro 
Corrego do Ouro 
El Dourado 
Em situação de Rua  

1% 3% 3% 4% 

3% 
3% 

3% 
1% 

6% 

1% 
12% 

1% 
3% 1% 3% 

4% 
6% 
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Fica evidente que a maior procura ocorre para os moradores de Macaé, mas 

que a atuação do CEAM não se finda somente ao município, se estendendo para os 

municípios vizinhos conforme demonstrado na repactuação de Macaé 

anteriormente, conforme apresenta os gráficos do mês de Janeiro, Fevereiro e 

Março abaixo: 

 
 

Gráfico 6: Município de residência das usuárias CEAM. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor da violência que se apresenta em destaque no mês de Janeiro 

(totalizando 45%) e Março (totalizando 37%) são os Companheiros, maridos ou 

namorados, em Fevereiro (totalizando 40%) estão os ex- companheiros, ex-maridos 

e ex- namorado; que expressam que a relação laço afetiva e ainda demonstra um 
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dos principais agressores. De acordo com os dados apresentados nos gráficos a 

seguir: 

 

 

Gráfico 8: Autor da violência CEAM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Quanto ao estado civil tanto em Janeiro, Fevereiro ou Março se destaca 

na pesquisa as mulheres solteiras, este resultado permite a compreender que hoje 

existe a união conjugal estável, esta união não muda o estado civil da mulher, sendo 

esta uma das maneiras mais comuns em oficializar a união do casal, por este motivo 

que ao cruzar as informações do autor da violência em comparação com o estado 

civil torna-se possível compreender que o companheiro e ex companheiro se 

destacam na prática da violência perpetrada a mulher. 
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Gráfico 9: Estado Civil das usuárias CEAM 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A idade do autor entre 31 à 40 anos também é semelhante o das 

mulheres, proporcionando a mesma reflexão histórica, de costumes e condutas 

patriarcais e parentais, no qual ganha destaque nos meses de Janeiro (37%), 

Fevereiro (36%) e Março (28%). 
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Gráfico10: Idade do autor da violência CEAM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também podemos perceber como a religião/ crença impacta na vida e 

nas escolhas destas mulheres, conforme apresenta a pesquisa, onde 50% das 

mulheres em Janeiro são Evangélicas ou Protestantes. Em Fevereiro, totalizam 37 

% e em Março 41%, mostrando que há um apelo, tentativas de ajustar o 

relacionamento a mudança divina, mas ao esgotar (frente à violência) e na busca 

pelo seu direito, ela se encoraja e procura o CEAM, mesmo que não seja de forma 

decidida em fazer o registro de ocorrência, mas com o objetivo de reconhecer seu 

direito, ou que se limite somente ao falar (demonstrar sua angústia) ou até mesmo 

para buscar orientações. Esse resultado também deixa evidente que há uma 

desconstrução de que a mulher deve ser submissa ao homem, conforme se 

predomina muito nas igrejas. Hoje ela se encoraja e entende que a mulher é dotada 

de escolhas, e que estas devem ser respeitadas. Caracterizo tal explicação como 

um avanço. Segue gráficos abaixo: 
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Gráfico 11: Religião das usuárias  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao analisar a renda familiar percebe-se, em expressividade, que todos os 

meses analisados, sua grande maioria não sabe descrever a renda mensal familiar. 

Se torna evidente também que há uma discrepância comparada as mulheres que 

possuem renda e daquelas que não possuem nenhuma renda, refletindo em uma 

leitura, de que hoje a mulher tem alcançado o seu espaço no mercado de trabalho e 

que atua de forma mais independente, reafirmando o seu papel de luta e conquistas 

na sociedade capitalista. 
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Gráfico 12: Renda familiar CEAM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante acrescentar que a violência de gênero ocorre em diversas 

localidades, apresenta-se em diversas famílias, em várias relações sociais e em 

todas as idades, e sua complexidade baseia-se na intolerância, no preconceito e no 

machismo que expressam grandes desafios no que tange o fim da violência no 

Brasil. É preciso romper com o conservadorismo, com posturas patriarcais, que hoje 

são consideradas inadmissíveis de serem praticadas, pois estas posturas alimentam 

o preconceito e as relações de desigualdade, e consequentemente, excluindo a 

mulher de espaços públicos e privados que a mesma vem conquistando. 
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3.4- AS ESTATÍSTICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. 

 

De acordo com o Waiselfisz (2015), o Mapa da Violência de 2015 destaca que 

o Brasil apresenta 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, conforme dados fornecidos 

pela (OMS), em um grupo de 83 países com dados homogênios, o Brasil ocupa a 5ª 

posição, perdendo apenas para os países latino-americanos e a Federação Russa, 

considerando que as taxas do Brasil são superiores a alguns países tidos como 

civilizados como (28 vezes mais homicídios femininos que o Reino Unido, 24 vezes 

mais homicídios femininos que a Irlanda ou Dinamarca e 16 vezes mais homicídios 

femininos que o Japão e ou Escócia). 

Através deste quantitativo se torna mais evidente a compreensão que o índice 

de homicídios a mulher no Brasil são, expressivamente, elevados. 

Segundo a Agência Patrícia Galvão, a população feminina no Brasil 

ultrapassou 103 milhões no ano de 2014, sendo uma a cada cinco mulheres 

relataram já ter sofrido algum tipo de violência, seja por parte de algum homem ou 

qualquer desconhecido. 

De acordo com os dados do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios) no ano de 2015 o número de mulheres superou a dos homens, sendo 

48,52% composta por homens e 51,48% da população brasileira composta por 

mulheres, conforme gráfico a seguir: 

 

TABELA 15: Porcentagens de homens e mulheres no ano de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: IBGE, porcentagens de homens e mulheres no Brasil. 
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É possível identificar na tabela acima, que a maior proporção de homens 

encontra-se na região do Norte com 50,39% comparado com a população feminina é 

composta por 49,61%. Já na região Sudeste as mulheres apresentam uma 

proporção maior, cerca de 51,97% para as mulheres e 48,03% da população dos 

homens.  

As características obtidas no Mapa da violência 2015 descrevem os 

homicídios de mulheres no Brasil a partir de algumas categorias analisadas sendo 

elas: cor das vítimas, os agressores e o tipo de violência, essas foram algumas das 

categorias analisadas no Mapa da Violência 2015. 

Como contextualização dos homicídios de mulheres no Brasil subdividiu as 

categorias de análise dos homicídios cometidos a partir de suas especificidades 

dentre elas iniciaremos pela cor das vítimas, dentre as poucas exceções 

geográficas, conclui-se que a população negra é vítima prioritária da violência 

homicida no país e, consequentemente, aumentando as taxas de mortalidade dos 

negros no país, sendo este, um dos fatores explicativos para o elevado índice de 

vitimização da população negra, em comparação aos homicídios da população 

branca, esses resultados tendem a cair. 

Gráfico 13: Evolução das taxas de homicídio de mulheres brancas e negras 

(por 100 mil). Brasil. 2003/2013. 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

É possível identificar através das informações obtidas neste gráfico que há 

um aumento significativo nos homicídios das mulheres negras no Brasil após a 
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vigência da Lei Maria da Penha, em comparação as mulheres brancas apresentam 

queda nas taxas de homicídios. 

 De acordo com o SINAN os agressores são identificados através dos 

atendimentos realizados, espontaneamente, aos casos atendidos de violência contra 

a mulher e a partir do preenchimento da ficha de notificação traça-se o perfil deste 

autor da violência conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 16: Número e estrutura (%) de atendimentos a mulheres pelo SUS, segundo 

agressor e etapa do ciclo de vida. Brasil. 2014. 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

Dados do gráfico mostram que 82% das agressões em crianças do sexo 

feminino são proferidas pelos pais, tais dados afirmam a relação de esgotamento e 

da relação de superioridade entre pais e filhos, reproduz o ciclo da violência no 

vínculo familiar. Para as adolescentes entre 12 e 17 anos destaca como agressões 

os pais (26,5%) e ex- companheiros (23,2%). As jovens e adultas com idade entre 

18 e 59 anos, o principal agressor é o parceiro ou ex-parceiro, totalizando 45,2% dos 

casos atendidos no SUS e aos idosos se destacam como principais agressões os 

filhos somando 34,9% dos casos atendidos. 
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É importante analisar o aumento significativo do índice de agressões 

autoprovocadas presentes em todas as faixas etárias na tabela, permitindo a 

reflexão dos casos de automutilações, tentativas de suicídios, doenças psíquicas, 

doenças como a depressão, por exemplo, dentre outros fatores, não se sabe de fato 

os fatores que motivam ou levam tais mulheres a praticarem tal barbárie, mas o que 

se evidencia para entender tal questão é o agravamento das questões raciais, a 

intolerância, o elevado índice de desemprego, a falta de habitação para romper com 

a violência e sair do espaço de conflito.  

Há uma importante incidência desses casos de suicídios em bairros 

periféricos devido ao menor investimento em serviço de segurança pública, a 

sobrecarga no âmbito do trabalho, estresse, a violação dos direitos, impacto na 

qualidade de vida, o índice de suicídio para os idosos. Os piores riscos de suicídio 

estão associados a empobrecimento devido à condição de aposentadoria, as 

doenças crônicas, pela perda da companheira, pela afetividade familiar, devido aos 

familiares possuírem cada vez menos tempo e condições financeiras para cuidar dos 

idosos, dentre outros fatores. 

Através da ficha notificação do SINAN é possível levantar o tipo de violência 

sofrida pela mulher vítima de violência, conforme tabela 3. 

 

Tabela 17: Número e estrutura (%) de atendimentos de mulheres pelo SUS, 

segundo tipo de violência e etapa do ciclo de vida. Brasil. 2014 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

Vemos que o tipo agressão mais comum a todas as faixas etárias está a 

violência física apresentando 22% na criança; 40,9% nos adolescentes; 58,9 nas 
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jovens (apresentando a maior porcentagem) e 38,2 % nas idosas, também se 

apresenta com uma taxa elevada, a violência psicológica entre os jovens, adultos e 

idosos. A tabela também mostrou que a prática da violência sexual contra crianças 

(29%) tem aumentado e adolescentes (24,3%) e a negligência/ abandono contra a 

criança totalizam 28,3% dos casos.  

 

3.4.1 A violência contra a mulher no Rio de Janeiro em 2016 e 2017 

 

Baseado no ISP (Instituto de Segurança Pública) no ano de 2016 foram 

registrados no Estado do Rio de Janeiro, 132.607 registros de ocorrência e no ano 

de 2017 foram registrados 111.877 registros de ocorrências em delegacias de 

polícia devido algum tipo de violência contra a mulher, lembrando que o Estado do 

Rio de Janeiro possui 16,46 milhões de habitantes. Distribuídos conforme gráficos 

14 e 15 (Violência contra a mulher no RJ, nos anos de 2016 e 2017): 

      Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)      

Gráfico 14 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)      

 

Quanto ao tipo de violência presente no Estado do Rio de Janeiro no ano de 

2016 e 2017, segue os gráficos 16 e 17: 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)  

 

Gráfico 16 

Gráfico 15 

Gráfico 17 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)  
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De acordo com o ISP, a prática da violência perpetrada contra a mulher pode 

ser compreendida de acordo com os dias da semana, se tornando em maior 

evidência aos domingos, momentos mais comuns de todos estarem em casa e lazer, 

conforme os gráficos abaixo: 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 

Gráfico 19 
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Nos gráficos a seguir (20 e 21) podemos identificar a faixa etária que mais 

ocorre à prática da violência contra a mulher, cruzando com os dados coletados com 

o CEAM, tendo como destaque as mulheres entre 30 e 59 anos. 

 Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 

Gráfico 21 
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   Os dados referentes à escolaridade do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2016 e 

2017 também apresentaram quantitativos equivalentes ao perfil da mulher atendida 

no CEAM, conforme observamos nos gráficos a seguir: 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

 

Podemos considerar que a mulher que mais sofre a violência, conforme 

gráfico do Rio de Janeiro (2016) é a mulher considerada solteira em primeiro lugar, 

reafirmando o que os dados do CEAM mostraram e nos permitem a compreensão 

que tal dado pode representar a parcela da mulher que opta pela união conjugal 

Gráfico 22 

Gráfico 23 
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estável ou aquelas que começam a residir em conjunto com o seu companheiro, 

conforme gráficos abaixo: 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

A etnia das mulheres também apresenta equivalência perante os dados 

analisados do CEAM, permitindo a compreensão de que as mulheres pardas e 

negras totalizam a maior porcentagem de mulheres que sofrem com a violência no 

município, por mais que a mulher branca encontra-se em destaque nas estatísticas é 

importante considerar que a mulher negra e parda sofre para além da violência, com 

o preconceito e a exclusão social que ainda se torna tão presente nos dias de hoje, 

apesar dos avanços e das conquistas já alcançadas, conforme podemos observar os 

gráficos abaixo: 

Gráfico 24 

Gráfico 25 
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     Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

     Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

 

3.4.2 A violência contra a mulher no Município de Macaé/RJ no ano de 2017. 

 

Mantendo como base o ISP (Instituto de Segurança pública) no ano de 2017 

foram registrados no Município de Macaé 1.319 registros de ocorrência em 

delegacias de polícia devido algum tipo de violência contra a mulher, lembrando que 

o município de Macaé/ RJ possui 206.728 habitantes. Os tipos de violência contra a 

mulher apresentam-se conforme gráfico a seguir: 

    

 

 

 

Gráfico 26 

Gráfico 27 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

De acordo com o ISP, a prática da violência perpetrada contra a mulher no 

município de Macaé pode ser compreendida de acordo com os dias da semana, se 

tornando em maior evidência na segunda e quinta-feira, conforme os gráficos 

abaixo: 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP)  

 

Na análise da faixa etária elaborada pelo ISP, as mulheres entre 30 à 59 anos 

mantém o destaque, frente as mulheres que mais sofrem violência, de acordo com o 

gráfico abaixo: 

 

 

 

 

Gráfico 29 

Gráfico 28 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

O grau de escolaridade presente nos dados do ISP referentes ao município 

de Macaé também evidenciam dados quantitativos equivalentes à mulher que busca 

atendimento no CEAM. 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

Podemos considerar que a mulher que mais sofre a violência, conforme 

gráfico de Macaé (2017) a mulher solteira encontra-se em primeiro lugar, 

reafirmando o que os dados do CEAM e do estado do RJ, permitindo relacionar as 

reflexões analíticas anteriores, conforme gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 

Gráfico 30 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

A etnia das mulheres no município de Macaé/ RJ, também apresenta 

equivalência perante os dados analisados do CEAM e do Estado do Rio de Janeiro, 

permitindo a compreensão de que as mulheres pardas e negras totalizam a maior 

porcentagem de mulheres que sofrem com a violência conforme já analisado 

anteriormente, conforme podemos observar os gráficos abaixo: 

      Fonte: Instituto de Segurança Pública (ISP) 

 

 

A análise dos dados do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro e no município, foi 

fundamental para compreender as estatísticas frente a problemática da violência em 

nosso país, proporcionando o amplo conhecimento das particularidades expressas 

na violência de gênero, seu contexto e equivalências, favorecendo o estudo e a 

construção de estratégias de enfrentamento a violência contra a mulher, a partir do 

estudo quanti-qualitativo e analítico do papel da mulher em nossa sociedade. 

Gráfico 33 

Gráfico 32 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destacamos que a temática escolhida para o estudo se tornou um gratificante 

instrumento de análise da realidade, contudo observamos que, apesar dos avanços 

obtidos com a Lei Maria da Penha, o fim da violência ainda representa um desafio a 

ser alcançado por essas mulheres, visto que ainda enfrentamos barreiras 

fundamentais, no que diz respeito às políticas públicas voltadas para as mulheres, 

destacando as questões étnico-raciais, sociais, desigualdades de gênero, 

intolerância e fragmentação da própria relação social entre os sexos. O 

esgarçamento dessas relações sociais que se fundamentam na base do desrespeito 

pelas escolhas das mulheres, transformando as relações humanas em imposições, 

superposições de poderes, baseadas na subalternidade, afirmando um lugar da 

mulher desvalorizado fragiliza as mulheres no que tange à construção de autonomia, 

tão necessário para a construção das suas vidas. Sendo assim, essas violências de 

gênero, em especial a violência doméstica deixam marcas irreparáveis na trajetória 

de vida dessas mulheres. 

Por representar uma produção acadêmica que exigiu muitas pesquisas e 

leituras bibliográficas, a partir de outras fontes secundárias, como, sites, blogs, 

artigos, além da produção na temática de gênero e políticas públicas para às 

mulheres, podemos afirmar que a construção deste trabalho demandou tempo, 

pesquisa, leituras, elaboração de estatísticas dos dados analisados, no qual 

proporcionaram a apropriação de análise sobre o tema e algumas aproximações 

com a realidade que está em constante transformação. Dessa maneira, a 

compreensão deste problema, persistente em nossa sociedade contemporânea, 

impacta a vida e as relações de diversas mulheres, exigindo estudos posteriores 

para complementar esta análise inicial. 

Na análise dos dados citados nesta pesquisa, observamos que a violência 

perpetrada a mulher ocorre em sua grande maioria no âmbito familiar, opondo a 

concepção idealizada e almejada pela mulher ao escolher seu companheiro ao 

longo da vida, um lar de paz, amor e harmonia. Em sua grande maioria, os 

agressores representam seus companheiros ou ex-companheiros da própria usuária, 

por mais que violência de gênero não se limite apenas ao âmbito familiar, são nas 

relações afetivas que se estruturam na sua intimidade e nos laços de “amor” 

construídos que as práticas da violência à mulher mais se apresentam. Dessa 
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maneira, cabe problematizar que tipo de amor é este que se expressa em 

sentimentos de posse, julgamentos, imposições, relações de violência, falta de 

liberdade, abdicação de escolhas, falta de respeito, baseado em relações limitadas e 

perversas. 

Por mais que a Lei Maria da Penha apresente diversos avanços e conquistas 

para as mulheres na sociedade, ainda temos grandes desafios a serem enfrentados, 

devido às práticas patriarcais que ainda sustentam e fortalecem os tipos de 

dominação e subimissão evidentes na nossa sociedade machista, preconceituosa e 

patriarcal e, mesmo com vários avanços nas políticas públicas para as mulheres, 

ainda permanecem apresentes nas relações sociais entre os sexos. 

Seguindo esta linha de raciocínio, é perceptível que a mulher ocupa lugares 

inferiores a dos homens, tanto nos setores econômicos, políticos e culturais e 

representam a parcela da classe trabalhadora mais precarizada, na qual recebe 

salários inferiores a dos homens, mesmo realizando a mesma atividade ou carga 

horária, pelo fato de ser mulher. Diante disso, compreender a violência contra as 

mulheres representa o reflexo dessas relações desiguais de gênero. 

Nesse sentido, ainda temos vários desafios a serem enfrentamos e 

desconstruídos no que tange o preconceito, julgamentos e valores quando esta 

mulher busca atendimento na rede. Usuárias ainda sofrem com as humilhações em 

delegacias, despreparo de profissionais, a naturalização da violência perpetrada a 

ela, sendo considerada muitas das vezes “briga de marido e mulher”. O despreparo 

de profissionais que atuam nesta política pode fragilizar com o encorajamento 

conquistado por esta mulher e na decisão tomada em denunciar esta ação que se 

apresenta, esgotável, no limite, de anos de violência sofrida por estas mulheres. 

Sendo assim, exige um grande preparo desta equipe que a acolhe para encorajá-la 

a buscar ajuda e fugir do ciclo da violência, na qual está sendo submetida. 

Como resposta à fragmentação das ações de atendimento à mulher vítima de 

violência, compreendemos hoje o papel do CEAM e da rede de atendimento a 

mulher vítima de violência, onde atualmente a política setorial conta com o auxílio 

dos juizados especiais da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as 

medidas protetivas, a Patrulha Maria da Penha, a prisão preventiva e a legislação 

voltada para a prática de feminicídio. 

É preciso questionar e transformar as culturas que fomentam a naturalização 

e as desigualdades, quebrando assim todas as formas de expressar a violência de 
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gênero. Mudar o que está dado na sociedade contemporânea é um grande desafio e 

requer mudanças nas formas de pensar, de ser e de agir, seja na esfera pública ou 

privada. Pois, o preconceito não se esgota apenas ao gênero masculino, 

infelizmente deparamos com algumas atitudes preconceituosas presentes em falas 

de mulheres ou atitudes que são reproduzidas ideologicamente na sociedade 

machista e patriarcal e são construídas socialmente. Dessa forma, essas relações 

machistas precisam ser desconstruídas no cotidiano da vida em sociedade.  

Cabe à mulher, vista como objeto apenas de desejo e obrigações, questionar 

todo e qualquer modelo ideal de mulher, mostrando para a sociedade machista que 

alcançamos nossos direitos. Dessa forma, esta é uma tarefa de toda a sociedade 

homens e mulheres, desnaturalizar e desconstruir ações machistas e desiguais. 

Ao longo deste trabalho verificamos os agravantes da violência doméstica ao 

longo dos anos, presentes nos estupros, ameaças, agressões e no feminicídio, uma 

prática que representa um crime atrelado ao ódio, tortura, vingança e o desejo de 

executar a própria mulher. A prevenção da erradicação da violência contra a mulher 

é um papel de todos na sociedade.  

Assim sendo, é preciso repensar nossa cultura, no modelo projetado de 

socialização vigente desde criança, a partir da educação não sexista, para o 

rompimento de raízes atreladas ao patriarcado. Para que se extinga esse modelo de 

sociedade é preciso ainda superar a precarização do trabalho, dos serviços, do 

machismo, das desigualdades e da naturalização que violam completamente os 

direitos das mulheres em vários aspectos da vida. 

Por fim, acreditamos que esta pesquisa pode contribuir na viabilização das 

políticas públicas, na prevenção da violência doméstica e familiar, além de fortalecer 

para a relação intersetorial entre as políticas públicas no combate a esta 

problemática e para a efetividade da política de enfrentamento a violência contra a 

mulher. Bem como, pode elucidar questões de importante contribuição para 

qualificar a intervenção dos assistentes sociais no que refere-se a viabilização do 

acesso a tais serviços, através dos instrumentos de trabalho e possível ampliação 

do seu alcance e o melhor conhecimento da Lei Maria da Penha Nº 11.340/06 para 

construção de novas formas de superação desta desigualdade e violência estrutural. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Folder Patrulha Maria da Penha 
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ANEXO B - Estatísticas de Atendimento do CEAM – MACAÉ  
 Fonte: Relatório Anual (2015, 2016 e 2017) 

Boletim de Produção de Atendimento (BPA)   
SETORES: SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA E JURÍDICO 

ANO 2015 
 

PROCEDIMENTO 
MÊS Total 

 
JAN 

 
FEV 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAI 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OUT 

 
NOV 

 
DEZ 

                         SERVIÇO SOCIAL 

  1° Atendimento (abertura de processo)  (1) 50 31 31 39 25 33 33 37 29 21 30 33 392 

  Retorno                                                   (2) 23 21 20 22 20 23 18 20 20 19 17 13 236 

  Orientações Gerais                                 (3) 09 01 02 05 10 08 10 02 03 01 - 06 57 

  Atendimento de Registro Extra             (A) 10 07 10 11 12 03 08 09 04 13 04 05 96 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (D) 01 03 01 01 01 - - 01 - - - - 08 

  Ligações/E-mails/Diligências                (G) 33 53 54 65 05 44 44 38 34 20 23 07 420 

                   SETOR DE PSICOLOGIA 

 

 Abertura de processo                               (4) - 01 27 11 17 25 21 22 16 22 19 39 220 

 Orientações Ger 

 ais                                  (5) 
01 - 02 - 01 01 02 - 01 - 01 03 12 

 Atendimento individual (1ª vez)             (6) 90 37 55 65 63 53 04 48 52 48 54 50 619 

 Retorno                                                   (7) 42 44 49 33 28 16 12 29 21 19 30 18 341 

 Atendimento agressor                             (y) - - - - - - - - - - - - - 

 Atendimento Familiar / casal                 (12) - - - - - - - - - - - - - 

 Atendimento do Registro Extra              (B) - - - 01 - 02 01 05 - 01 02 01 13 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (E) - 01 - - - - - - - - - - 01 

  Ligações/E-mails/Diligências                 (H) - - - - 29 - - - 02 - - 02 33 

                           SETOR JURÍDICO 

  Abertura de Processo                              (8) 01 - 20 04 11 11 08 05 02 01 - - 63 

  Orientações Gerais                                  (9) 16 14 26 23 33 - - - - - - - 112 

 

 Atendimento individual (1ª vez)            (10) 38 13 39 35 41 36 37 41 34 27 31 29 401 

 Retorno                                                   (11) 47 40 58 61 66 65 42 57 52 46 55 36 625 

 Atendimento agressor                              (z) 03 02 10 01 02 02 01 - - - - - 21 

 Atendimento Familiar / casal                  (13) 22 06 12 14 14 14 17 13 07 05 05 09 138 

 Atendimento do Registro Extra               (C)  04 09 11 14 07 17 14 13 06 11 16 01 123 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões   (F) 03 13 11 11 04 - - 03 05 05 02 - 57 

  Ligações/E-mails/Diligências                   (I) 27 10 07 18 27 15 11 16 16 24 21 03 195 

                      TODOS OS SETORES 

  Abertura de Processo (casos novos) (livro) 51 33 62 51 48 56 55 60 46 44 45 58 609 

  Total de abertura de Registro Extra*     (livro) 11 07 19 14 17 10 13 18 05 15 11 15 155 

 

  Total de atendimento individual = (1a11) 
317 202 329 

29
8 

31
5 

27
1 

18
7 

261 
23
0 

20
4 

23
7 

22
7 

3.078 

  Total de  atendimento de registro extra =A+B+C 14 16 21 26 19 22 23 27 10 25 22 07 232 

  Total de atendimento agressor = y+z 03 02 10 01 02 02 01 - - - - - 21 

  Total de atendimento familiar / casal = 12+13 22 06 12 14 14 14 17 13 07 05 05 09 138 

  Ligações/E-mails/Diligências   G+H+I 60 63 61 83 61 59 55 54 52 44 43 12 647 

 TOTAL DE TODOS OS ATENDIMENTOS 416 289 433 
42
2 

41
1 

36
8 

28
3 

355 
29
9 

27
8 

30
7 

25
5 

4.116 

        ENCAMINHAMENTO EXTERNO 

 

 Encaminhamento para Registro de Ocorrência 17 23 34 20 31 45 50 35 46 41 33 38 413 

 Defensoria Pública 10 16 33 34 27 52 47 57 48 46 52 15 437 

 Outros: (Cons. Tutelar, JEC, CRAS, CREAS, 
Secretarias, etc) 

17 08 25 21 16 20 17 16 12 18 14 05 189 

ACOMPANHAMENTO AO IML 04 05 02 06 07 04 02 02 04 02 - 01 39 
Total de Participação em Palestras/Cursos/Reuniões D+E+F 04 17 12 12 05 - - 04 05 05 02 - 66 

* Registro Extra: Serviço oferecido pela SMPM para dar atendimento à mulher que busca seus direitos (orientação jurídica) 
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Boletim de Produção de Atendimento (BPA)   
SETORES: SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA E JURÍDICO 

ANO 2016 
 

PROCEDIMENTO 
MÊS Total 

 
JAN 

 
FEV 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAI 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OUT 

 
NOV 

 
DEZ 

                         SERVIÇO SOCIAL 

  1° Atendimento (abertura de processo)  (1) 29 37 16 28 06 33 23 41 34 32 40 28 347 

  Retorno                                                   (2) 17 10 11 08 08 20 12 27 08 18 22 10 171 

  Orientações Gerais                                 (3) 03 01 - 02 03 03 02 03 01 04 02 01 25 

  Atendimento de Registro Extra             (A) 05 08 08 05 04 06 11 04 04 10 04 04 73 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (D) - - - 01 - - - - - - - - 01 

  Ligações/E-mails/Diligências                (G) 31 12 09 21 16 18 08 30 19 44 19 18 245 

                   SETOR DE PSICOLOGIA 

 

 Abertura de processo                               (4) 17 24 29 24 35 30 21 02 17 09 09 12 229 

 Orientações Gerais                                  (5) 02 02 02 - 01 01 - - - - 03 02 13 

 Atendimento individual (1ª vez)             (6) 42 51 61 51 35 82 53 15 57 48 72 70 637 

 Retorno                                                   (7) 14 26 40 33 45 46 35 10 30 28 32 47 386 

 Atendimento agressor                             (y) - - - - - - - - - - - - - 

 Atendimento Familiar / casal                 (12) - - - - 01 - - - - - - - 01 

 Atendimento do Registro Extra              (B) 05 02 - - 06 01 - - 03 - 03 03 23 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (E) - - - 01 - - - - - - - - 01 

  Ligações/E-mails/Diligências                 (H) 03 02 - - - - - - - - - - 05 

                           SETOR JURÍDICO 

  Abertura de Processo                              (8) 02 04 15 07 15 05 05 18 03 02 06 04 86 

  Orientações Gerais                                  (9) 02 03 06 06 05 07 04 07 13 04 04 04 65 

 

 Atendimento individual (1ª vez)            (10) 40 27 32 30 27 35 25 38 04 27 42 40 367 

 Retorno                                                   (11) 60 59 61 56 51 81 43 82 41 54 55 62 705 

 Atendimento agressor                              (z) - 03 - - 01 - - 04 - 03 04 - 15 

 Atendimento Familiar / casal                  (13) 12 11 06 05 22 18 14 19 06 11 11 11 146 

 Atendimento do Registro Extra               (C)  11 12 16 04 15 17 14 15 - 11 12 11 138 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões   (F) 05 - 03 02 02 02 06 03 03 01 10 05 42 

  Ligações/E-mails/Diligências                   (I) 33 44 24 27 15 23 14 23 12 12 07 10 244 

                      TODOS OS SETORES 

  Abertura de Processo (casos novos) (livro) 49 57 46 50 45 54 51 62 58 41 53 46 612 

  Total de abertura de Registro Extra*     (livro) 08 15 13 10 18 13 15 08 07 11 11 09 138 

 

  Total de atendimento individual = (1a11) 228 244 273 245 231 343 223 243 208 226 287 280 3.031 

  Total de  atendimento de registro extra =A+B+C 21 22 24 09 25 24 25 19 07 21 19 18 234 

  Total de atendimento agressor = y+z - 03 - - 01 - - 04 - 03 04 - 15 

  Total de atendimento familiar / casal = 12+13 12 11 06 05 23 18 14 19 06 11 11 11 147 

  Ligações/E-mails/Diligências   G+H+I 67 58 33 48 31 41 22 53 31 56 26 28 494 

 TOTAL DE TODOS OS ATENDIMENTOS 328 338 336 307 311 426 284 338 252 317 347 337 3.921 

        ENCAMINHAMENTO EXTERNO 

 

 Encaminhamento para Registro de Ocorrência 40 37 55 34 21 35 35 46 31 32 48 31 445 

 Defensoria Pública 46 46 50 43 45 54 31 51 18 35 54 43 516 

 Outros: (Cons. Tutelar, JEC, CRAS, CREAS, 
Secretarias, etc) 

21 19 15 15 13 25 17 17 13 16 16 15 202 

ACOMPANHAMENTO AO IML 03 06 04 - - 04 02 01 03 04 01 01  29 
Total de Participação em Palestras/Cursos/Reuniões D+E+F 05 - 03 04 02 02 06 03 03 01 10 05 44 

* Registro Extra: Serviço oferecido pelo CEAM para dar atendimento à mulher que busca seus direitos (orientação jurídica). 
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Boletim de Produção de Atendimento (BPA)   
SETORES: SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA E JURÍDICO 

ANO 2017 
 

PROCEDIMENTO 
MÊS Total 

 
JAN 

 
FEV 

 
MAR 

 
ABR 

 
MAI 

 
JUN 

 
JUL 

 
AGO 

 
SET 

 
OUT 

 
NOV 

 
DEZ 

                         SERVIÇO SOCIAL 

  1° Atendimento (abertura de processo)  (1) 52 46 50 23 13 30 24 25 23 16 27 19 348 

  Retorno                                                   (2) 22 14 19 14 16 18 14 19 06 07 13 15 177 

  Orientações Gerais                                 (3) 02 02 03 03 - 05 01 - 01 - 01 - 18 

  Atendimento de Registro Extra             (A) 07 07 13 01 10 10 07 09 01 04 04 03 76 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (D) - - - - - 01 02 01 02 01 - - 07 

  Ligações/E-mails/Diligências                (G) 22 24 29 13 29 14 21 31 25 19 21 24 269 

                   SETOR DE PSICOLOGIA 

 

 Abertura de processo                               (4) 14 11 20 21 32 27 25 25 38 33 44 27 317 

 Orientações Gerais                                  (5) - - - - 02 11 08 01 18 06 - 17 63 

 Atendimento individual (1ª vez)             (6) 49 52 52 62 59 31 37 44 50 67 50 40 593 

 Retorno                                                   (7) 30 28 30 31 54 57 70 62 60 60 65 50 597 

 Atendimento agressor                             (y) - - 01 - - - - - - - - - 01 

 Atendimento Familiar / casal                 (12) - - - - - - - - - 01 - - 01 

 Atendimento do Registro Extra              (B) 05 - 04 06 12 15 14 05 08 10 10 07 96 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões (E) - - - - - 02 - - 01 - - - 03 

  Ligações/E-mails/Diligências                 (H) - - - 01 - 07 02 02 04 05 - - 21 

                           SETOR JURÍDICO 

  Abertura de Processo                              (8) 05 06 04 15 17 08 01 04 03 - 01 01 65 

  Orientações Gerais                                  (9) 12 17 12 03 11 15 18 05 07 03 05 06 114 

 

 Atendimento individual (1ª vez)            (10) 38 55 40 38 46 35 35 43 37 39 44 30 480 

 Retorno                                                   (11) 89 66 77 85 67 73 86 79 83 106 86 56 953 

 Atendimento agressor                              (z) - 02 02 02 02 04 02 09 08 03 04 05 43 

 Atendimento Familiar / casal                  (13) 20 19 23 20 36 14 15 27 19 14 19 12 238 

 Atendimento do Registro Extra               (C)  13 10 16 24 25 27 11 26 14 18 11 14 209 

  Participações em Palestras/Cursos/Reuniões   (F) 06 22 22 10 05 08 06 23 12 04 17 05 140 

  Ligações/E-mails/Diligências                   (I) 41 25 16 10 12 19 19 07 46 27 20 13 255 

                      TODOS OS SETORES 

  Abertura de Processo (casos novos) (livro) 70 59 65 57 57 67 49 52 58 54 53 48 689 

  Total de abertura de Registro Extra*     (livro) 11 11 22 16 28 19 17 17 11 15 23 12 202 

 

  Total de atendimento individual = (1a11) 313 297 307 295 317 310 319 307 326 337 336 261 3.725 

  Total de  atendimento de registro extra =A+B+C 25 17 33 31 47 52 32 40 23 32 25 24 381 

  Total de atendimento agressor = y+z - 02 03 02 02 04 02 09 08 03 04 05 44 

  Total de atendimento familiar / casal = 12+13 20 19 23 20 36 14 15 27 19 15 19 12 239 

  Ligações/E-mails/Diligências   G+H+I 63 49 45 24 41 40 42 40 75 51 41 37 548 

 TOTAL DE TODOS OS ATENDIMENTOS 421 384 411 372 443 420 410 423 451 438 425 339 4.937 

        ENCAMINHAMENTO EXTERNO 

 

 Encaminhamento para Registro de Ocorrência 50 26 25 45 46 45 29 41 27 50 38 38 460 

 Defensoria Pública 87 65 75 62 43 52 43 60 42 55 47 28 659 

 Outros: (Cons. Tutelar, JEC, CRAS, CREAS, 
Secretarias, etc) 

17 15 11 21 12 28 17 30 37 37 43 15 283 

ACOMPANHAMENTO AO IML 03 - - 01 
 

01 
 

03 02 01 - - 02 02 15 

Total de Participação em Palestras/Cursos/Reuniões D+E+F 06 22 22 10 05 11 08 24 15 05 17 05 150 
* Registro Extra: Serviço oferecido pelo CEAM para dar atendimento à mulher que busca seus direitos (orientação jurídica). 

 

 

ANEXO C – Modelo de Ficha de Atendimento Patrulha Maria da Penha 
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Ficha de Atendimento - Patrulha Maria da Penha 

 
Data: ____/____/_____        Hora do atendimento: ___________________ 

Forma utilizada para o contato:  

(   ) 0800-282-2108   (   ) GM  (   ) Celular/Whatsapp  (   ) CEAM   (   ) Pessoalmente 

Telefone para Retorno: __________________________ 

 

Tipo de atendimento: 

(   ) Denúncia                                      (   ) Informação/Orientação 

(   ) Outros: ______________________________________________________ 

 

Forma de denúncia: 

(   ) Anônima                                        (   ) Vizinho 

(   ) Própria pessoa                              (   ) Familiar 

 

Tipo de Violência denunciada: 

(   ) Física                                            (   ) Sexual 

(   ) Psicológica                                    (   ) Moral 

(   ) Patrimonial                                    (   ) Outras: _______________________ 

 

Identificação civil da vítima: 

Nome: ______________________________________________________________  

Identificação de gênero: ________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Município: _______________ Estado: 

_______ 

Telefone: _________________________ Celular: 

____________________________ 

 

Providências: 

(   ) Encaminhamento ao CEAM                  (   ) Orientação     

(   ) Outras:  

Observação:    

___________________________________________________________________ 

Ficha de Atendimento – 0800-282-2108 
Disque Mulher/Patrulha Maria da Penha 
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Disque Mulher/ Patrulha Maria da Penha 

 
Data: ____/____/_____              Hora do atendimento: ___________________ 

Telefone utilizado para o contato: ___________________________________ 

 

Tipo de atendimento: 

(   ) Denúncia                                      (   ) Informação/Orientação 

(   ) Outros: ______________________________________________________ 

 

Forma de denúncia: 

(   ) Anônima                                        (   ) Vizinho 

(   ) Própria pessoa                              (   ) Familiar 

 

Tipo de Violência denunciada: 

(   ) Física                                            (   ) Sexual 

(   ) Psicológica                                    (   ) Moral 

(   ) Patrimonial                                    (   ) Outras: _______________________ 

 

Identificação: 

Nome: ______________________________________________________________ 

Sexo: (   ) Feminino                    (   ) Masculino 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Município: _______________ Estado: ______ 

Telefone: ________________________ Celular: ____________________________ 

 

Providências: 

(   ) Encaminhamento ao CEAM 

(   ) Orientação 

(   ) Outras: 

___________________________________________________________ 

 

Observação:     

 

 

 

 


