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RESUMO 

O presente estudo analisa os avanços e limites para implantação e efetivação da política de 
enfrentamento à violência de gênero, e serviços de atendimento às mulheres no município de 
João Pessoa/PB, resultado das reflexões teóricas e empíricas realizadas no Curso de Mestrado 
em Serviço Social, da Universidade Federal da Paraíba. A partir de uma perspectiva analítica-
crítica, permitiu compreendermos as desigualdades e assimetrias entre homens e mulheres, as 
quais são constitutivas da sociedade erigida pela lógica patriarcal. Apreendemos que a 
violência direcionadas às mulheres é intrínseca a essa organização, não resumida às relações 
interpessoais, mas estruturante das relações sociais de gênero. Essa problemática complexa é 
uma questão política e social, portanto torna-se imprescindível a intervenção do Estado. 
Metodologicamente, recorremos à pesquisa qualitativa e quantitativa, como técnica de coleta 
de dados, adotamos a entrevista e análise de conteúdo das falas das entrevistadas, balizada 
pelo referencial teórico que norteia o estudo. O universo de pesquisa constituiu-se de 11 
mulheres usuárias do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, órgão público 
municipal. O período da pesquisa foi novembro de 2009 a fevereiro de 2010. A discussão e 
análise apresentadas afirmam as questões norteadoras da presente pesquisa, ao verificarmos 
que a violência de gênero, ocorrida numa relação afetiva, torna-se mais complexa e ambígua, 
dificultando sua denúncia; que apesar da aprovação da Lei Maria da Penha, coibe a violência 
de gênero, na forma doméstica e familiar, não se traduz na efetivação dos serviços de 
atendimento que são previstos, além da impunidade dos/as agressores/as que é presente, 
contribuindo para a reprodução e naturalização do fenômeno. Ainda, a ausência, precarização 
e a não priorização de serviços por parte do Estado exprimem o posicionamento frente à 
problemática e da defesa dos interesses de classe e da lógica patriarcal. Por fim, apreendemos 
que são incontestes os deslocamentos de conquistas das mulheres, com profundas mudanças 
na sociedade, porém os direitos e alargamento da cidadania das mulheres encontram limites 
nos marcos da sociedade capitalista, permeada pela lógica patriarcal de gênero.

Palavras-Chave: Relações de Gênero; Violência de Gênero; Estado; Cidadania; Políticas 

Sociais e Políticas Públicas. 

 



 

ABSTRACT

This study analyzes improvements and limitations in the implementation and effectuation of 
the policy for tackling gender-based violence, and in assistance services for women in the city 
of João Pessoa/PB, results of theoretical and empirical reflections from the Social Service 
Masters Course of Federal University of Paraíba. From a critical-analytical perspective, we 
could understand the inequalities and asymmetries between men and women, which are 
results of a society established by a patriarchal logic. We learned that the violence against 
women is intrinsic to this model of organization and is not restricted to the interpersonal 
relations only, but also underlies the gender relations. This complex issue is a political and 
social matter, making the state intervention mandatory. This is a qualitative-quantitative 
research. The data collection method consisted of interviews followed by a content analysis of 
the respondents’ answers, based on the theoretical framework guiding this study. The universe 
of this research was comprised of 11 women users of the Centro de Referência da Mulher 
Ednalva Bezerra, a city public agency. The research was carried out from November 2009 to 
February 2010. The discussion and analysis presented corroborate the guiding questions of 
this research. We found that the gender-based violence becomes more complex and 
ambiguous within an affective relationship, making difficult for the victims to lodge a 
complaint. The approval of the Maria da Penha Law, which curbs gender-based violence in its 
domestic and family forms, does not translate into effectuation of the assistance services to 
which the law refers. The impunity for perpetrators also contributes to the reproduction and 
permanence of this phenomenon. Also, the absent, insufficient, and non-prioritized assistance 
services from the state reveal its position over the issue, defending class interests and the 
patriarchal logic. Finally, we learned that the achievements of women are uncontested, with 
profound changes in society; however, the rights and the broadening of citizenship for women 
are limited by the landmarks of the capitalist society, which is permeated by the patriarchal 
logic of gender. 

Keywords: Gender relations; Gender-based violence; State; Citizenship; Social Policies and 
Public Policies. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente estudo discute os avanços e limites da política de enfrentamento à violência 

de gênero, no município de João Pessoa/PB, resultado da pesquisa empírica e teórica acerca 

da implantação e efetivação de serviços de atendimento às mulheres, em situação de 

violência.  Compreendemos que desafios políticos são postos para o enfrentamento da 

problemática, associados às inflexões do Estado, num momento adverso à concretização de 

direitos conquistados, frutos da expansão das lutas feministas, ao longo de contextos 

histórico-concretos. 

 A violência direcionada às mulheres, entendida nesse trabalho, como violência de 

gênero, apresenta-se como uma problemática complexa e amplamente difundida nas distintas 

sociedades, tendo, como ênfase, a estrutura das relações desiguais de poder e hierarquia 

historicamente estabelecidas entre homens e mulheres. 

As pesquisas e o interesse acadêmico pela temática no cenário brasileiro são 

suscitados na década de 1980, contudo se consolida na década posterior. Inicialmente, 

priorizavam-se a compreensão do fenômeno e seu impacto na vida das mulheres. Sem dúvida, 

essa abordagem foi de suma importância nos estudos sobre a violência de gênero, mas é 

necessária a compreensão dessa problemática, inserida na dinâmica macrossocial, a qual é 

constitutiva das relações entre os sujeitos sexuados. Desse modo, no atual contexto de 

avanços legais, inclusive com a incumbência do Estado na promoção de políticas públicas, é 

fundamental analisarmos como vêm se configurando os serviços de enfrentamento e 

atendimento às mulheres, em situação de violência, após criação de Planos, Pactos e Leis, que 

coíbe e pune uma das mais comuns manifestações de violência na sociedade.  

A motivação e interesse profissional e pessoal, em investigar a temática da violência de 

gênero ocorrida no âmbito doméstico e familiar, são frutos de uma trajetória de formação e 

atuação profissional. Inicialmente, o percurso da minha formação acadêmica, com as 

experiências de pesquisas, realizadas nos Cursos de Graduação em Serviço Social e de 

Especialização em Direitos Humanos, ambos pela Universidade Federal da Paraíba, teve 

também, participação no Setor de Estudo e Pesquisa sobre Criança e Adolescente (SEPAC). 

num primeiro momento, durante estágio supervisionado na 1ª Vara da Infância e da Juventude 

de João Pessoa, como processo de pesquisa e estudo acerca da “Violência sexual com 

“meninas’: motivo de abrigo”, posteriormente, na Especialização em Direitos Humanos, com 
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a temática da violência sobre “Escola como espaço de leitura e intervenção da violência 

intrafamiliar contra a criança e adolescente, no município de Pedro Régis – PB”. Em ambas as 

pesquisas, centrava-se o tema violência doméstica, em que se evidenciou a prevalência de atos 

que atingem, em sua maioria, a mulher, demonstrando relação desigual e assimétrica entre os 

sexos, no âmbito familiar. Portanto, expressa a violência de gênero, sob várias formas, torna a 

mulher como principal alvo, em consequência de uma hierarquia influenciada pela ordem 

patriarcal e pelo machismo.  

Durante o exercício profissional como assistente social, com atuação em alguns 

espaços sócio-ocupacionais, o interesse por essa temática foi cada vez mais despertado, em 

especial pelo acompanhamento dos programas assistenciais, com atendimento às gestantes, 

beneficiárias de casas de programas habitacionais e demais programas que são direcionados 

às mulheres. A violência de gênero, na modalidade doméstica e familiar, era frequentemente 

suscitada, mesmo que, em algumas situações, de forma latente, não concebida pelas mulheres, 

sendo naturalizadas as relações de dominação e exploração pelo homem, tendo, como 

principais agressores, o companheiro, esposo, pai ou avô.   

Ainda, no exercício da docência, o fenômeno da violência de gênero era evidenciado 

por algumas estudantes, de forma explícita, muitas vezes, comprometendo o envolvimento, 

rendimento e atenção nas aulas. Também, situações com colegas profissionais, que omitiam a 

situação, como mecanismo de encobrir a situação em que estavam inseridas.  

Destacamos, também, a participação na pesquisa Condições para Aplicação da Lei 

Maria da Penha nas DEAMs e Juizados de Violência Doméstica e Familiar, desenvolvida pelo 

Observatório de Monitoramento da Aplicação da Lei Maria da Penha (OBSERVE), no 

período de novembro de 2009 a março de 2010. Essa experiência permitiu maior aproximação 

com a temática, especialmente, o contato com a Delegacia da Mulher de João Pessoa, 

inclusive no acompanhamento de alguns casos atendidos, além do mapeamento dos serviços 

de atendimento às mulheres, em situação de violência, nesse município. 

Sem desconsiderar sua importância, essa temática é presente no cotidiano da vida da 

pesquisadora, uma vez que, nas relações sociais e familiares, os lugares e ocupações são 

nitidamente delimitados pelo fato de ser mulher, orientada pela visão conservadora. As 

formas de socialização expressavam as relações assimétricas de poder, nos processos 

familiares, notadamente, com restrições e cobranças para assumir os papéis e funções tidas 

como do feminino/mulher, manifestada sob atos/ações sutis, ou mais ofensivas de 

preconceito, discriminação e violência. A liberdade e maior autonomia dos homens, sem 

necessidade de solicitar permissão para escolhas, decisões e atos, confrontam-se com a 
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exigência das mulheres de requererem permissão para decidirem, agirem e realizarem projetos 

de vida.  

Sem dúvida, a escolha do tema mostra uma identificação do/a pesquisador/a, que de 

forma direta ou indireta, eclode na vivência do/a investigador/a. Nessa perspectiva, supera a 

pseudodicotomia entre neutralidade na pesquisa, nas Ciências Sociais.   

Longe de enveredar por um debate meramente subjetivo, da percepção das mulheres 

violentadas e do significado por elas atribuído, nosso estudo visa contribuir para análise de 

implementação da política de atendimento às mulheres, em situação de violência, mas 

situando na complexidade das relações econômicas, políticas, sociais e culturais. Tal 

argumentação permite compreender que a intervenção do Estado, mediante políticas sociais, é 

necessária no enfrentamento da problemática, com destaque, aquela ocorrida no âmbito 

familiar e doméstico, sendo imprescindível viabilizar serviços e equipamentos sociais que 

prestem atendimento às mulheres, em situação de violência.  

Apreendemos, a partir de um recorte teórico crítico, que a lógica patriarcal das 

relações de gênero permeia a totalidade da vida social, com destaque às instituições Estado e 

família, as quais reproduzem essa ideologia, afetando decisivamente as relações sociais entre 

homens e mulheres. Consideramos, ainda, que o reconhecimento formal de direitos torna-se 

imperioso na lógica da sociedade burguesa, contudo a efetivação dessas conquistas é 

incompatível com a dinâmica capitalista.  Assim, é crucial compreender a dinâmica do caráter 

contraditório das políticas e programas sociais, a partir do complexo de antagonismo do 

movimento da sociedade capitalista, com possibilidades e limites dos direitos legitimados. 

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi analisar os avanços e limites para 

implantação e efetivação da política de enfrentamento à violência de gênero, e serviços de 

atendimento às mulheres no município de João Pessoa/PB.  Ainda, apontamos, como 

objetivos específicos: verificar como vêm se efetivando os direitos, o acesso aos serviços de 

assistência e proteção às mulheres, em situação de violência de gênero no âmbito doméstico e 

familiar; dimensionar a percepção das mulheres sobre a violência sofrida, os direitos e acesso 

a políticas públicas de atendimento; analisar as formas de violência de gênero, na face 

doméstica, com as mulheres atendidas em políticas públicas.   

 Nessa pesquisa, assumimos, como questões norteadoras do estudo, que a violência de 

gênero, ocorrida numa relação afetiva, torna mais complexa quanto ao processo de denúncia; 

que as políticas públicas ofertadas e direcionadas às mulheres, em situação de violência, são 

marcadas pela retração de investimentos, precarização ou não priorização das ações do Estado 

capitalista e patriarcal, comprometendo a materialização dos direitos das mulheres.  
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Ainda no âmbito do enfrentamento, a aprovação da Lei Maria da Penha, que coíbe a 

violência de gênero, na forma doméstica e familiar, representa um avanço para a proteção e 

assistência, porém não se traduz na efetivação dos serviços de atendimento e preceitos de 

igualdade; e as conquistas no campo de direitos da mulher são relevantes ao reconhecimento 

como sujeitos de direitos, porém a influência cultural, com herança do patriarcado, machismo 

e desigualdades sociais, interfere na visibilidade e percepção da violação dos direitos 

humanos da mulher. 

O trabalho foi estruturado em três capítulos, além da introdução e considerações finais, 

em que problematizamos questões pertinentes ao objeto de estudo.  

No primeiro capítulo, sumariamente, apresentamos uma discussão conceitual sobre 

as categorias gênero, patriarcado, destacando como esses conceitos, a partir das feministas 

(intelectuais e militantes), contribuíram para problematizar e desconstruir a naturalização das 

relações desiguais entre homens e mulheres. Desenvolvemos uma análise de gênero, como um 

dos fundamentos estruturantes da vida social, que associado à classe social, condicionam a 

inserção social dos sujeitos.  

 Também, discutiremos o híbrido conceito de violência que, nesse estudo, é 

apreendido como um fenômeno que muda historicamente, pois atos vistos como violentos ou 

não, podem ser alterados à medida que o padrão civilizatório se desenvolve e torna mais 

complexa a dinâmica social. Portanto, a violência mantém limites tênues, com 

comportamentos concebidos “normais”, tendo significados históricos determinados.  

Posteriormente, situamos a violência de gênero como expressão da “questão social”, 

na sociedade brasileira, uma vez que a violência é presente na formação sócio-histórica do 

país. Por último, debatemos o conceito de violência de gênero, com exposição dos distintos 

conceitos sobre a manifestação da violência que afeta as mulheres. Assumimos o termo 

“violência de gênero”, na análise da situação de violência experimentada pelas mulheres, nas 

relações doméstica e familiar, as quais são mediatizadas por afeto e conflitos, situação que se 

agrava quando é/foi produzido pelo parceiro com quem estabelece/estabeleceu uma relação 

íntima. Sumariamente, apreendemos a violência como mediação do exercício do poder, 

estabelecido desigualmente entre homens e mulheres, na sociedade erigida pela lógica 

patriarcal de gênero, portanto a violência é constitutiva dessa relação. 

O segundo capítulo aborda, de forma sucinta, a análise do Estado na sociedade 

capitalista, na mediação dos conflitos e antagonismos e da intervenção nas expressões da 

“questão social”, mediante políticas sociais; o feminismo (ou melhor, feminismos), como 

importante movimento social e sua interlocução com o Estado, que contribui para o 
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reconhecimento da cidadania das mulheres; por fim, a intervenção do Estado na 

implementação de políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, com serviços de 

atendimento às mulheres no Brasil.  

A partir da perspectiva dialética sobre o Estado e as políticas sociais, é possível 

ultrapassar as posições ortodoxas que concebem as políticas sociais apenas como controle 

social, e com caráter econômico; e outras que apreendem a emergência destas políticas, 

exclusivamente como conquistas das lutas sociais, através dos movimentos populares. 

Destacamos, ainda, a contradição entre democracia e capitalismo que se manifesta como 

processo marcado pela resistência do capitalismo, uma vez que, numa sociedade de classe 

social, a cidadania torna-se incompatível com a divisão da sociedade em classe social, a qual 

constitui limites intransponíveis para a afirmação da democracia.  

Refletimos as peculiaridades das políticas sociais brasileiras, que se inscrevem numa 

lógica meritocrática, com fortes traços personalistas e clientelistas, subsumidos nos 

privilégios de acesso aos benefícios, cujos ideais de universalização de direitos sociais, 

conquistados nas leis, não foram materializados. O reconhecimento legal de direitos sociais, 

no Brasil, coincide com o panorama mundial adverso à ampliação de direitos. De forma 

contundente, promove redução e retrocessos ao que foi conquistado. As mudanças do Estado, 

a partir das inflexões do movimento do capital, sob a égide neoliberal, promovem retração e 

redirecionamento da intervenção e investimentos estatais em políticas sociais. Isso permite 

uma tendência a políticas precarizadas e descontínuas, comprometendo os direitos alcançados.  

Certamente, esse cenário afeta o avanço da cidadania das mulheres. 

Portanto, nesses capítulos, procuramos centrar, numa abordagem teórico-

metodológica, que permitisse apreender dialeticamente os avanços e limites das conquistas de 

direitos e a intervenção com políticas públicas pelo Estado, no fenômeno da violência de 

gênero. Para isto, o trabalho, que tem por base as seguintes categorias de análises: relações de 

gênero, violência de gênero, Estado, cidadania e políticas sociais públicas.  

Para fundamentação teórica, apoiamo-nos no pensamento de Saffioti, Almeida e 

Pateman, Barsted, Pinto, Netto, Coutinho, Vieira, Tonet, Bering e Boschetti, Araújo (2000), e 

Minayo, citando outros teóricos, mesmo com divergentes posições, subsidiaram a construção 

do presente trabalho. 

O terceiro capítulo apresenta a análise e discussão dos dados da pesquisa empírica, 

realizada com mulheres atendidas no Centro de Referência da Mulher “Ednalva Bezerra”, 

órgão municipal.  Esse capítulo está subdivido em dois momentos: no primeiro, dimensiona o 

contexto social das entrevistadas, revelando o perfil socioeconômico; no segundo, analisa a 
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compreensão das mulheres sobre as relações de gênero, o fenômeno e situações de violência 

vivenciadas, e a busca por serviços especializados, permitindo discutir as dificuldades e 

contribuições dos serviços e atendimentos especializados para as mulheres, em situação de 

violência.  

O universo da pesquisa constituiu-se de onze (11) mulheres que participavam do 

Grupo de Mulheres e/ou procuraram serviço jurídico e psicológico no Centro de Referência 

da Mulher, do município de João Pessoa. A amostragem foi considerada, a partir da média de 

40 atendimentos sistemáticos da instituição, sendo 25 no setor psicológico, e 15 do Grupo de 

Mulheres.  

 Para realização da pesquisa, efetuamos contatos, inicialmente com a Coordenadoria de 

Políticas Públicas para Mulheres, que após anuência, procedemos contato com o Centro de 

Referência da Mulher, para desenvolvimento do presente estudo. 

 Durante o período de novembro de 2009 a março de 2010, participamos de reuniões 

realizadas pela Coordenadoria, sobre a temática da violência de gênero; observamos os 

encontros do Grupo de Mulheres e conversas com profissionais e usuárias do Centro.  

 Durante dois encontros do Grupo de Mulheres, foi possível observarmos os 

sentimentos, choros, angústias, medo, insegurança, momento que compartilham com as 

demais mulheres e, ao mesmo tempo, expressam apoio àquelas que se encontram em 

condições mais graves. O fator econômico e dependência financeira foram constantemente 

evidenciados nas falas das mulheres. Esse nosso envolvimento inicial permitiu que elas se 

disponibilizassem a colaborar com a pesquisa. 

 Podemos destacar, como dificuldades para realização das entrevistas, a questão dos 

horários de frequência e permanência das mulheres no Centro de Referência, pois quando 

estavam participando do Grupo de Mulheres, às vezes, preferiam permanecer na atividade, e 

saiam  após seu término. Isso, pelo fato de muitas mulheres terem horários para retornarem às 

suas residências, seja por medo do marido/companheiro, ou para buscar os/as filhas na escola, 

ou pelo horário do trabalho.  Ainda, quando frequentavam para o atendimento psicológico ou 

jurídico, tinham horário marcado, nem todas as vezes conseguíamos realizar entrevistas. 

Ademais, durante os meses de dezembro de 2009, e janeiro de 2010, algumas atividades da 

instituição foram suspensas, em decorrência do período festivo e férias.  

Como estratégia de ampliar as informações sobre o estudo proposto, ainda, realizamos 

visita à DEAM, para obter informações sobre os atendimentos e procedimentos adotados 

nesse serviço de atendimento para mulheres, em situação de violência.   
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Pesquisar compreende o procurar respostas e o conhecer dos questionamentos, através 

de um conjunto de métodos, técnicas e procedimentos que contribuam para esse processo, seja 

no campo teórico ou prático. A investigação é integrante da pesquisa, associada à metodologia 

que aglutina método e técnica, é direcionada à busca do conhecimento. Minayo (2008) 

considera a pesquisa como uma atividade básica na indagação e descoberta da realidade, 

configurando-se como uma atitude e prática teórica, em constante busca do conhecimento, 

num processo intrinsecamente inacabado e permanente. Desse modo, é uma atividade de 

aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota. 

A pesquisa permite o conhecimento da realidade, em especial, a pesquisa social que 

tem, como enfoque, o contexto histórico e social, não restringindo a análise do processo de 

conhecimento. Conforme coloca Richardson et al. (2007, p. 16), “não devemos esquecer de 

que o objetivo último das Ciências Sociais é o desenvolvimento do ser humano. Portanto, a 

pesquisa social deve contribuir nessa direção. Seu objetivo imediato, porém, é a aquisição de 

conhecimento”.  

 Minayo (2007, 2008), no estudo sobre a pesquisa nas Ciências Sociais, aponta as 

seguintes especificidades quanto ao seu objeto: é histórico, isso porque em cada sociedade 

humana, são construídos determinados espaços e relações sociais, que marcam aquele 

período, com traços peculiares para aqueles/as que vivenciam dado contexto histórico, por 

isso, a investigação social precisa considerar a historicidade humana, a especificidade, e 

complexidade das relações sociais e a dinâmica histórica; possui consciência histórica, ou 

seja, não é exclusivo do/a pesquisador/a a capacidade de atribuir significado ao trabalho 

realizado; há identidade entre sujeito e objetivo da pesquisa, pois são estudos que lidam com 

seres humanos, em que se estabelece um substrato comum do que se investiga com o/a 

pesquisador/a; o caráter intrínseco e extrinsecamente ideológico, uma vez que não existe uma 

ciência neutra, pois passa por visões de mundo e interesses diversos; e por fim, é 

essencialmente qualitativo, expressa pelo dinamismo e complexidade das relações entre os 

sujeitos na vida social.  

 De fato, essas peculiaridades das Ciências Sociais, muitas vezes, recebem um 

tratamento de desprestígio no campo do conhecimento, em relação às Ciências Naturais. 

Nesse sentido, é fundamental, nas pesquisas científicas das Ciências Sociais, todo um cuidado 

na construção dos procedimentos metodológicos, atentando para coerência na abordagem do 

método e técnicas, com compromisso ético para com os sujeitos da pesquisa.  

 Considerando essas questões no presente estudo, a opção por uma abordagem 

qualitativa é justificada, conforme Minayo (2007), por permitir o aprofundamento das ações, 
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dos valores e relações sociais que não podem ser mensuradas em dados quantitativos, pois a 

pesquisa qualitativa responde a questões particulares, contemplando os fenômenos humanos, 

como parte da realidade social.  Nessa perspectiva, concordamos com o pensamento de 

Chizzotti (2010), ao afirmar que a abordagem qualitativa parte do fundamento da relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, além do vínculo indissociável entre o mundo objetivo 

e a subjetividade do sujeito.  

Optamos pela abordagem de intento quantitativo e qualitativo, na perspectiva de 

atentar para análise de dados e objetivos do trabalho, contemplando os sentidos, vivências e 

significados atribuídos pelos sujeitos sociais, participantes da pesquisa, na percepção e 

apreensão da violência de gênero, e acesso às políticas de atendimento específico. Isso 

considerando as mediações das complexas relações que são perpassadas por conflitos e 

contradições, em que as condições concretas das mulheres entrevistadas refletem as ideias, o 

acesso às políticas de atendimento e aos direitos, que são condicionadas pela inserção de 

gênero e classe na estrutura social. Também, foram considerados dados quantitativos que 

sejam relevantes para atender os objetivos propostos, especialmente na construção do perfil 

das entrevistadas. 

Entendemos que a metodologia de pesquisa é muito mais do que técnica, uma vez que 

se inclui e se articula com perspectivas teóricas, que fornecem determinada visão de mundo e 

pensamento sobre a realidade. Os instrumentais teórico-metodológicos configuram-se como 

munição na aproximação e na construção da realidade, possibilitando crítica sobre o seu 

objeto e os procedimentos utilizados.   

Sabendo que a pesquisa qualitativa abriga distintas correntes filosóficas na busca do 

conhecimento e explicação da realidade, nesse estudo, adotamos uma metodologia qualitativa, 

numa perspectiva dialética, cujo estudo pretende uma compreensão dinâmica, com sentido de 

totalidade social, pois essa abordagem é pertinente na interpretação e análise da realidade 

social. Isso subsidiará uma reflexão que evidencie os aspectos socioculturais, econômicos e 

políticos que interferem e determinam a dinâmica das relações sociais. Este recorte permite 

visualizarmos o processo de construção das relações sociais de gênero, violência de gênero e 

políticas públicas.  

 Na sociedade burguesa, as relações sociais são complexas, contraditórias e desiguais, 

reproduzindo-se na economia, política e sistema jurídico.  Marx não elaborou um método de 

pesquisa, mas deixou uma análise da sociedade burguesa, destacando sua estrutura e 

dinâmica, compreendendo que as relações sociais de produção de qualquer sociedade 

constituem um todo, as quais determinam e condicionam a realidade social.  
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 Netto (2009) aponta que algumas deturpações e interpretações equivocadas da obra 

marxiana, de maneira simplista, reduzia a uma forma geral de explicação que reunia o 

materialismo dialético e materialismo histórico, como para toda explicação da realidade e 

andamento da pesquisa.  

 Nesse sentido, enfatizamos que  

A dialética de Marx é científica porque explica as contradições do pensamento e as 
crises da vida sócio-econômica em termos das relações essenciais, contraditórias e 
particulares que as geram (dialética ontológica). E a dialética de Marx é histórica 
porque a mesma tem raízes nas – e é (condicionalmente) um agente das – mudanças 
nas relações e circunstâncias que descreve (dialética relacional). (BOTOMORE, 
2001, p. 104) 

Decerto, o materialismo histórico e materialismo dialético contribuem para a 

explicação e compreensão do desenvolvimento social, considerando suas complexidades e 

contradições que marcam a sociedade em dado contexto, incidindo diretamente nas relações 

sociais, que estão intimamente ligadas às forças produtivas de uma sociedade, as quais são 

produção histórica.  

Adotamos uma abordagem dialético-crítica, uma vez que possibilita refletir sobre a 

sociedade e as relações engendradas, possibilitando uma investigação e explicação da 

realidade social. Nesse sentido, essas relações incidem diretamente nas relações sociais de 

gênero, da intervenção do Estado, das relações de poder e hierárquicas que são presentes na 

vida social.   

Como assegura Netto (2009), esse método possui um sentido histórico, sistêmico e 

estrutural na compreensão da realidade concreta, conhecendo suas múltiplas determinações, 

isto é, as muitas relações sociais, históricas, econômicas, políticas, culturais, ideológicas. Por 

isso, o conhecimento do real, que é complexo, uma vez que resulta das múltiplas 

determinações, somente pode ser feito por aproximações sucessivas. Assim, quanto mais se 

reproduzem as determinações do objeto mais se reproduz a sua riqueza real (concreção).  A 

teoria social crítica possibilita um método de investigação do real concreto e com as suas 

categorias, permite chegar mais próximo do real concreto, a partir das categorias da 

historicidade, totalidade, contradição e mediação.   

O termo categoria, na teoria social crítica, conforme Minayo (2008), indica conceitos 

relevantes e carregados de sentido que expressam aspectos fundamentais das relações entre os 

seres humanos, e também com a natureza. Portanto, é construção histórica que perpassa o 

desenvolvimento do conhecimento e da prática social, ou seja, expressa uma relação entre a 

dinâmica da história e o pensamento lógico. 
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Conforme Netto (2009, p.674), “a teoria é o movimento do real, do objeto transposto 

para o cérebro do pesquisador – é o real produzido e interpretado no plano ideal (do 

pensamento)”. Assim, a teoria, na concepção marxiana, é a reprodução, no plano do 

pensamento, do movimento real do objeto, cujo processo não é mecânico, pois o papel do 

sujeito é essencialmente ativo na apreensão, não da aparência do objeto, mas da sua essência, 

estrutura, historicidade e dinâmica, ou seja, apreendê-lo, como um processo complexo, e as 

conexões entre as determinações. Por isso, o sujeito deve apoderar-se da análise do objeto 

atentamente, considerando as relações que os condiciona e inter-relaciona, adotando o amplo 

conhecimento crítico para seu questionamento.  

A historicidade, como categoria no método dialético, compreende a realidade e todas 

as relações sociais que são inscritas na história. Tal argumentação apreende que o ser humano 

é um sujeito histórico, condicionado ou determinado pelas influências do contexto econômico, 

político, social, cultural e ideológico em dada realidade. Assim, o sujeito histórico é 

influenciado por essa dinâmica histórica, como também influencia e transforma esse contexto. 

Ainda, a realidade e a história são construídas pelos sujeitos históricos, não exclusivamente da 

forma como a desejam, mas, sobretudo, a partir das condições que lhes são dadas.  

Na teoria social crítica, nada ocorre fora da história e nem esta é mero produto da 

ideia. Assim, a história não é estática, mas uma totalidade dinâmica em que são estabelecidas 

relações que são explicadas, a partir de seu modo de produção.  Sem dúvida, é um processo 

complexo, que pressupõe um movimento permanente da realidade, requerendo permanente 

análise e reflexão. Conforme Araújo (s/d), a historicidade é parte da própria vida dos sujeitos, 

que tem sua marca da atividade objetivada no mundo concreto. 

A realidade é sempre histórica, concebida a partir da totalidade, que trata de um 

composto de relações complexas. Ainda, a realidade concreta não é estática, mas guarda 

especificidades contraditórias, em permanente estado de transformação. Segundo Netto 

(2005), a categoria da totalidade é extraída pela razão teórica do real e fundamental da 

realidade, não significa o todo, mas antes de tudo, apreensão da realidade como um todo 

estruturado.  

Assim, a totalidade remete-se à existência humana, como aspecto total, em que estão 

interligados e indissociáveis os aspectos econômicos e sociais, a história e as ideias, portanto, 

estão conectados dialeticamente e interagem entre si, ou seja, a conexão entre a estrutura 

social, política e de produção. Como assegura Netto (2009), as determinações mais simples 

estão postas no nível da universalidade, na imediaticidade do real, mostrando como o 

conhecimento da realidade opera envolvendo a universalidade, singularidade e 
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particularidade.  Portanto, o particular não existe se não relacionado ao geral, e este só existe 

no particular e por meio dele.   

Analisar a realidade, sob a perspectiva da totalidade, exige a compreensão das relações 

sociais, estabelecendo uma conexão entre as partes que compõem a dinâmica social, ou seja, 

não implica em contemplar ou exaurir todos os fatos, mas de efetuar uma interligação entre 

eles, articulando as determinações e correlações para compreensão da realidade. Assim, 

possibilita compreender as convergências de diversas forças políticas, econômicas, sociais e 

ideológicas que possibilitam a emergência de determinadas práticas políticas e sociais, em 

dado contexto histórico.  Será, no entanto, na totalidade da realidade social, que se apresenta a 

contradição, ou melhor, a união dos contrários presentes na vida social. 

A contradição constitui o princípio básico do movimento, uma vez que a contradição é 

própria da realidade, na sua dimensão concreta. A partir da contradição, é possível o 

movimento de construção e transformação da realidade. A mediação, que é constituída 

historicamente, pode ser compreendida, conforme Almeida (s/d), como a relação reflexiva 

entre os processos sociais.  

Pontes (2007) aponta que, em se tratando da mediação, a determinação mais simples 

da categoria se prende à ultrapassagem da imediaticidade, do nível da aparência. Essa 

categoria, em face da totalidade concreta, permite apreender e envolver os fenômenos no real. 

O mencionado autor afirma que, na teoria social marxiana, a mediação se manifesta como 

categoria que compõe o ser social, quanto na construção da razão ou construto lógico, que 

possibilita apreender o movimento do objeto, ou seja, viabiliza uma penetração no modo de 

ser do objeto, dos complexos da realidade social, da dinâmica da totalidade concreta. Nesse 

sentido, 

[...] a mediação aparece como complexo categorial, com alto poder de dinamismo e 
articulação. É responsável pelas moventes relações que se operam no interior de 
casa complexo relativamente total, e das articulações entre várias estruturas sócio-
históricas. Enfim, a esta categoria, tributa-se a possibilidade de trabalhar na 
perspectiva da totalidade. (PONTES, 2007, p.81)  

De acordo com Netto (2009), para alcançar a compreensão do método em Marx, faz-se 

necessário considerar o sentido da abstração, que significa a capacidade intelectiva que 

permite extrair de sua contextualidade determinada, isto é, de uma totalidade, abstrai-se um 

elemento para isolá-lo e examiná-lo. Isso implicaria no ‘caminho de ida’, o momento de 

considerações iniciais e caóticas sobre o objeto do conhecimento, cuja análise pressupõe o 

entendimento de sua historicidade, das complexas e múltiplas determinações, das mediações 
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nas quais estão inseridas. Por isso, o conhecimento concreto do objeto é o conhecimento de 

suas múltiplas determinações. Nesse processo do conhecimento, tem-se o ‘caminho de volta’, 

que seria o modo inverso. Dessa vez ,não mais de representação caótica, mas uma visão da 

rica totalidade de determinações e relações diversas e complexas cujo objeto se inscreve e tem 

suas mediações.  

Nesse trabalho, além das categorias do método que subsidia essa análise, como a 

historicidade, a totalidade, a contradição e a mediação, ainda destacamos o cotidiano. A vida 

cotidiana não pode se desvincular da história da sociedade. Como coloca Carvalho (2005), a 

vida cotidiana indica complexidade, contraditoriedade e ambiguidade. No cotidiano, os 

gestos, hábitos e ritmos são repetidos todos os dias, cujas atividades são dirigidas mais de 

forma mecânica, do que pela consciência. Portanto, a rotina é característica do cotidiano, da 

cotidianidade, em que se realizam atividades repetidas, que evidenciam a reprodução de 

homens e mulheres particulares, que por sua vez, implica na possibilidade de reprodução 

social, num dado contexto histórico.   

 A mencionada autora destaca que a vida cotidiana é heterogênea, e também, contém 

em seu bojo, certa hierarquia, ainda que, em cada época histórica, os ritmos e as regularidades 

da vida cotidiana se distinguem, consequentemente, a vivência e experiências também 

diferem, a partir da classe social a qual o sujeito pertence. Ressaltamos que, além da classe, o 

gênero também condiciona e difere as experiências da vida cotidiana dos sujeitos na realidade 

social.  

 Decerto, o cotidiano consubstancia como nível de reprodução do indivíduo, ao mesmo 

tempo em que reproduz diretamente a sociedade. Netto (2005) salienta o pensamento de 

Lukács, sobre as determinações fundamentais do cotidiano, que são: a heterogeneidade – 

interseção de atividades que compõem o conjunto das objetivações do ser social, como 

trabalho, interação, vida política, vida privada, entre outros; a imediaticidade – reprodução 

automática da relação entre pensamento e ação; superficialidade extensiva – o individuo 

apenas considera o somatório dos fenômenos, sem considerar as relações que os vinculam.  

 São justamente as experiências cotidianas que fazem que cada sujeito se perceba de 

forma singular, ou nos termos de Netto (2005), a dimensão genérica (pertencente ao humano-

genérico) aparece subsumida à dimensão da singularidade, na vida cotidiana.  

 Apenas com a suspensão do cotidiano, da reflexão das vivências, que o sujeito 

possibilita analisar aquela realidade, a qual retornará de forma modificada. Desse modo, 

quanto mais o sujeito social reaproximar mais do ser genérico, não reduzindo apenas ao ser 



24 
 

singular, permite uma percepção mais enriquecida do cotidiano. Como afirma Carvalho 

(2005, p. 29),  

 

[...] a vida cotidiana, portanto, se insere na história, modifica as relações sociais. 
Mas a direção destas modificações depende estritamente da consciência que os 
homens portam sua ‘essência’ e dos valores presentes ou não ao seu 
desenvolvimento. 

 Nessa perspectiva, a suspensão da vida cotidiana não significa fuga, mas representa 

um processo dinâmico, pois, ao sair dela, retorna-se de forma modificada. É necessário 

destacarmos que, como fato histórico, a vida cotidiana é um espaço que é modelado pelo 

modo de produção da sociedade, em dado período. Nesse caso, a produção capitalista atinge 

decisivamente a dinâmica da vida cotidiana, e esta também sofre interferência do Estado, com 

suas intervenções e regulações sociais.  

Neste trabalho, portanto, a adoção da teoria social crítica implica na procura de 

apreender a dinâmica das relações e instituições constitutivas da dinâmica social.  

Ainda, ressaltamos a pesquisa documental com dados sobre violência, normas e leis 

referentes à temática. Também, adotamos, como procedimentos, a pesquisa bibliográfica, 

como subsídio teórico para análise da questão proposta no trabalho.   

Como técnica para coleta de dados, adotamos a entrevista semiestruturada, por 

possibilitar a coleta de informações sobre o objeto da pesquisa. Conforme Minayo (2008), a 

entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas, obedece a um roteiro 

apropriado que possibilita ao/a entrevistado/a discorrer sobre o tema, foco de estudo, das 

questões propostas. Essa técnica permite a obtenção de informações sobre a reflexão dos 

sujeitos, que constitui como representação da realidade, contemplando as “ideias, crenças, 

maneira de pensar, opiniões, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o 

futuro; razões conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos.” 

(MINAYO, 2008, p.262) 

A escolha da técnica de entrevista é coerente e pertinente para esse estudo, pois 

permite a obtenção de dados qualitativos e quantitativos sobre a temática em foco, na 

construção do perfil socioeconômico das entrevistadas, apreendendo as falas dos sujeitos, suas 

reflexões, assim, atendendo ao estudo a que nos propomos. Essa técnica permitiu condensar 

as falas das mulheres, nos trechos destacados, no decorrer do estudo, considerando-as como 

sujeitos sociais que influenciam e são influenciadas pela estrutura social e pelas complexas 

mediações nas relações sociais, as quais implicam na construção de percepções e 
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interpretações peculiares da realidade, e das situações nas quais estão inseridas. Isso contribui 

para superação de análises que focam apenas dados, relatos, ou dicotomização entre o objeto 

da pesquisa e o pesquisador.  

Na análise do material qualitativo, destacamos técnica de análise de conteúdo, que 

conforme Minayo (2008), permite a busca da compreensão dos significados, no contexto das 

falas, negando-as e criticando-as, na tentativa de ultrapassar o aspecto meramente descritivo, 

mediante inferência, atingindo uma interpretação mais profunda dos dados.  Ressaltamos que 

essa técnica propicia elementos discursivos de categorização das falas das entrevistadas. 

Assim, essa técnica, inicialmente, parte do nível das falas e depoimentos, para 

posteriormente, atingir, de forma mais profunda, em torno dos sentidos e apreensões 

expressas e obtidas na pesquisa.  Apreendemos, desse modo, que essa técnica conduz ao 

esforço teórico-metodológico, na busca de ultrapassar o nível do senso comum e do 

subjetivismo na interpretação das entrevistas e dos resultados de observações, numa constante 

atitude crítica e de ampliação dos contextos dos dados qualitativos. 

Todas as entrevistas foram aplicadas e transcritas pela pesquisadora. A opção, em 

transcrever todas as falas, justifica-se por permitir maior cuidado, na obtenção das 

informações, de maior fidelidade nos relatos e depoimentos, ricos em emoções e dados 

apresentados pelas mulheres, durante as entrevistas.  

A análise das falas das mulheres ampliou a compreensão dos contextos 

socioeconômicos e culturais das entrevistadas. Além disso, a partir de categorização de eixos 

temáticos e analíticos da pesquisa, possibilitou a apreensão sobre a vivência das complexas 

relações de gênero das entrevistadas, ao aferirem a subalternidade, desigualdade, assimetria e 

hierarquia de poder, como constitutivas das relações entre homens e mulheres na sociedade, 

evidenciando, de forma contundente, a exploração e dominação a que ainda estão submetidas, 

mesmo com os importantes reconhecimentos de direitos das mulheres.  

A violência foi concebida como algo destrutivo, que fere profundamente a vida das 

pessoas, estando presentes o controle e a imposição da vontade de uma pessoa sobre outra, 

com destaque para agressão física e violência psicológica. A violência de gênero foi apontada 

como um fenômeno que compromete os projetos, perspectivas e riscos iminentes à vida das 

mulheres, além de incidir sobre outros membros familiares. Ainda, foi exposto que essa 

violência implica na manutenção de poder e controle, quando não se tem o consentimento e 

aceitação das mulheres das regras estabelecidas. 

Ainda, possibilitou a aferição das mulheres sobre a iniciativa e procura por serviços de 

atendimento, percebido como um processo difícil, quanto à aceitação e coragem de sair da 
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situação de violência, em que o medo do/a agressor/a e descredibilidade na real proteção e 

assistência dos serviços foram ressaltados. Também, permitiu expor os desafios dos serviços 

de atendimento prestado às mulheres e sugestões para sua melhoria.  

Por fim, expomos as considerações finais do trabalho ora apresentado, destacando, 

como nosso processo de investigação e aproximação do real permitiu compreender a 

ampliação de serviços, os problemas e impasses enfrentados pelas mulheres, quanto ao acesso 

às políticas públicas, na garantia de direitos conquistados. Deste modo, o presente estudo 

analisa o fenômeno da violência de gênero, mas com visibilidade ao fosso do campo da lei e 

do mundo real, concernente à efetivação de políticas públicas para as mulheres, em situação 

de violência de gênero, na sua face doméstica e familiar.   
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1  RELAÇÕES DE GÊNERO E VIOLÊNCIA  
 

 

 

 O fenômeno da violência contra a mulher é amplo, complexo e permeia todas as 

sociedades, atingindo distintas classes sociais, etnias e culturas. Apesar de sua amplitude, 

observamos impasses quanto ao seu reconhecimento e, sobretudo, quanto ao seu 

enfrentamento, pois possibilita tornar públicos e explícitos acontecimentos que, em grande 

parte, ocorrem em âmbito familiar, ou do considerado espaço privado, perpassado por 

sentimentos, emoções e aproximações entre os sujeitos envolvidos, em situação e 

relacionamentos próximos e íntimos.  

 Obviamente, essa questão tem, como pano de fundo, a estrutura das relações desiguais 

de poder e hierarquia historicamente estabelecidas entre homens e mulheres. Sem dúvida, a 

construção da ideologia de superioridade do homem, em relação à mulher, resulta na 

submissão e opressão desta pelo primeiro, que se apresenta como cerne da violência de 

gênero, que afeta as mulheres, sob diversas formas. É notório que essa problemática é 

banalizada, naturalizada e, muitas vezes, legitimadas nas sociedades atravessadas pelas 

relações hierárquicas de gênero, que possibilita a inserção diferenciada de homens e mulheres 

na sociedade, resultante dos diferentes papéis atribuídos a cada categoria dos sexos.  

Embora a questão de gênero e violência perpasse historicamente a sociedade 

brasileira, foi a partir da segunda metade década de 1970, que a temática da violência contra 

mulher, torna foco de debate no cenário brasileiro, momento em que se tem o envolvimento 

de sujeitos históricos e políticos que começam exigir uma intervenção pública nessa questão, 

além de desnaturalizar as relações entre homens e mulheres, erigidas por submissão e 

desigualdades, que foram e são construídas, e constitutivas da vida social.  

 Nesse percurso, algumas categorias de análises grassam no espaço acadêmico e da 

militância feminista, os quais contribuíram significativamente para compreensão da 

construção das relações sociais entre homens e mulheres.  

Nesse primeiro capítulo, discutiremos as categorias gênero, patriarcado, violência de 

gênero, destacando como esses conceitos, a partir das feministas intelectuais e militantes, que 

contribuíram para problematizar e desconstruir a naturalização das relações desiguais de 

gênero e do fenômeno da violência, que afeta mulheres diariamente, apresenta-se como uma 

das manifestações complexas e preocupante na atualidade.  
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1.1  Gênero: categoria de análise e explicação 

 

A partir da década de 1970, a categoria gênero foi incorporada ao discurso do 

Movimento Feminista, e também, das Ciências Sociais e Humanas, para questionar e 

demonstrar as desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, ancoradas nas 

relações preconceituosas e discriminatórias que, historicamente, afetam as mulheres.  

Esse fenômeno social repercute na vida pública e privada das categorias dos sexos, em 

que estão inseridos papéis sociais diferenciados, construídos historicamente, imbuídos por 

dominação e submissão da mulher pelo homem, os quais perpassam vários aspectos da vida 

social.  

Diferentemente do que se pensa, o termo gênero foi mencionado inicialmente por um 

homem, através de um artigo publicado, no ano de 1964, por Robert Stoller (MORAES, 

2000), que foi o primeiro a propor uma categoria que diferenciasse a pertinência do sexo, da 

identidade social construída.  

Apesar de que, já no final da década de 1940, Simone de Beauvior (1967) desponta 

com o estudo sobre a condição feminina, através da frase “ninguém nasce mulher: torna-se 

mulher”, revela a recusa ao determinismo biológico, como forma e destino de ser 

mulher/fêmea. Ainda, enfoca a dimensão relacional da construção do ser mulher que é 

elaborado na sociedade, ou seja, a construção resulta da mediação das relações entre sujeitos e 

não uma predestinação biológica e natural. 

Entretanto, foi somente em meados da década de 1970, a partir do texto de Gayle 

Rubin, que expande nas produções acadêmicas das mulheres, os estudos sob a perspectiva de 

gênero. No Brasil, o conceito de gênero expandiu nos anos de 1990, com influência e 

referência de Joan Scott, que teve seu texto traduzido naquela década.  

Sem dúvida, é com as feministas americanas que se difunde o conceito de gênero, 

adotando-o como forma de referir-se à organização social das relações entre os sexos, 

permitindo desnaturalizar as desigualdades entre homens e mulheres. Assim, reconhece que a 

relação entre os sexos não é natural, mas decorrem de interação social, construída e alterada, a 

partir das distintas sociedades e de cada período histórico.  

O conceito de gênero está ligado diretamente com o Movimento Feminista 

contemporâneo, sob diversas vertentes do feminismo. A partir desse conceito, infere-se que o 

sexo anatômico e biológico sugere, mas não determina o comportamento dos sujeitos 

sexuados, pois este está vinculado à construção social e cultural.  
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Nesse sentindo, gênero não deve ser confundido como sinônimo de sexo. Este se 

refere às características e diferenças biológicas, fisiologia e anatomia dos organismos 

pertencentes ao sexo masculino e feminino.  As desigualdades entre homens e mulheres não 

podem ser reduzidas e atribuídas exclusivamente aos fatores biológicos, mas sim, 

engendradas pelas relações sociais hierarquizadas, construídas socialmente. 

Desse modo, concebemos que as relações sociais, inclusive as que se desenvolvem 

entre homens e mulheres, são construídas, reproduzidas e transformadas, resultantes das 

práticas sociais antagônicas. (ARAÚJO, 2000) 

O conceito de gênero expressa o caráter eminentemente político, que emerge no 

movimento feminista, como forma de questionar as desigualdades entre homens e mulheres, 

percebidas como decorrentes exclusivamente da biologia dos sexos, utilizando-se desse 

aspecto para naturalizar e afirmar as desigualdades. Portanto, o conceito de gênero recusa o 

determinismo biológico, ao mesmo tempo em que explicita a construção social da assimetria e 

hierarquia nas relações entre os sexos.  

As diferenças entre homens e mulheres, fundadas na biologia, são evidenciadas na 

associação estabelecida entre mulheres/natureza (materno, selvagem) e o homem/cultura 

(civilização, racionalidade), corroborando para legitimar a desigualdade e inferioridade da 

mulher, demonstrando, dessa forma, papéis sexuais definidos com rigor normativo e 

explicativo das relações sociais.  

Notamos que o argumento da inferioridade feminina, baseado nos aspectos biológicos, 

mostra-se ausente de fundamentação científica, como afirma Saffioti (1987). Estudos 

evidenciam que mulheres têm tanta capacidade física e de resistência quanto os homens. 

Assim, a inferioridade feminina é exclusivamente social. Esse aspecto remete-se à ideologia, 

como meio de introjetar a inferioridade da mulher. Segundo trabalhos dessa autora (2004a, 

2004b), a ideologia constitui como relevante elemento de reificação, alienação e coisificação.  

Nesse sentido, a ideologia apresenta uma importante finalidade de mascarar a 

realidade e de mistificação. Ao mesmo tempo, a ideologia contém conhecimentos 

verdadeiros, assim como falsos, não restando dúvidas que o imaginário/ideia faz parte do 

real/concreto, entretanto apresenta distorções que favoreceram determinados segmentos 

(poderosos), em detrimentos de outros (subjugados). Destaca-se que a ideologia surge 

comprometida com interesses de gênero, classe social, etnia/raça, processo que permite o 

convencimento de seus explorados-dominados, para legitimar a ordem social implantada.  

Ressaltamos, no tocante ao significado da ideologia, uma visão e compreensão do 

mundo, presente implicitamente em todas as esferas da vida social, não restrita à esfera 
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econômica. Como afirma Araújo (2000, p. 67), “a ideologia remete à subjetividade humana, 

aos valores e formas de perceber e se posicionar no mundo, a partir da condição de inserção 

dos sujeitos”.  

A concepção de ideologia, a partir de uma perspectiva crítica, abrange a totalidade das 

formas de consciência social (religião, filosofia, moral), e ainda, relacionar-se com interesses 

de classes da sociedade.  

A produção de estudos sobre a condição feminina centrava sobre as mulheres de forma 

isolada e estrita. Assim, o termo “gênero”, introduzindo a noção de relacional, isto é, 

compreendendo que as relações e definições entre homens e mulheres, como dinâmica 

recíproca, que para entender um dos sexos, deve considerar o outro. 

Nessa perspectiva, o conceito “gênero” redefine e alarga as noções tradicionais que 

historicamente marcam a inserção das mulheres na sociedade, que implica numa reflexão da 

relação entre experiências masculinas e femininas, fazendo uma conexão entre passado e 

presente.  

Nas discussões teóricas sobre “gênero”, destacamos o pensamento de Scott (1995), 

que aborda “gênero” como categoria analítica e histórica, apresentando-se como ferramenta 

útil para análise da sociedade. Em seu trabalho, recusa o essencialismo biológico, em que a 

anatomia é concebida como destino, destacando que “gênero” diz respeito às imagens que a 

sociedade constrói sobre o masculino e o feminino. A autora, ainda, resgata a importância da 

mulher na história, fenômeno ocultado pela ideologia masculina.  

Concernente ao uso recente de gênero, a autora destaca que este, 
 
 
[...] parece ter aparecido primeiro entre as feministas americanas que queriam 
insistir na qualidade fundamentalmente social das distinções baseadas no sexo. [...] 
a palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de 
termos como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’. O ‘gênero’ sublinhava também o aspecto 
relacional das definições normativas de feminilidade. (SCOTT,1995 , p.72) 

 

 Nessa perspectiva, a compreensão de que as distinções baseadas no sexo são de caráter 

fundamentalmente social. Revelando códigos e símbolos que são engendrados em torno de ser 

homem ou ser mulher, resultando nas construções sociais que incorporam não apenas na 

socialização da família, mas na totalidade da vida social.  

Assim, a autora explicita que a construção social de gênero ocorre, a partir das 

diferenças percebidas entre os sexos, enfatizando a importância de superação dessas 

diferenças, mediante processo de desconstrução desse ordenamento ancorado na lógica 
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masculina, falocêntrica, por outra lógica de relações entre os sexos, rompendo com esses 

estereótipos. 

Prosseguindo na análise de Scott (1995), são salientadas as abordagens adotadas pelas 

estudiosas feministas sobre análise de gênero, apresentam-se posições distintas, conforme a 

autora, que resume em três posições: a primeira explica a origem do patriarcado, enfocando a 

subordinação das mulheres, questionando a desigualdade entre homens e mulheres, com 

apropriação masculina do labor reprodutivo ou pela reificação sexual da mulher pelos homens 

que, na visão da autora, essa perspectiva centra na diferença física, não ampliando as 

desigualdades de gênero a outras desigualdades.   

A segunda posição tem enfoque marxista, que é uma perspectiva mais histórica. A 

partir da divisão sexual do trabalho, busca explicar a relação de gênero sob uma via material. 

Essa posição é apresentada pela autora, como um atraso para novas análises de gênero, uma 

vez que o marxismo centra na estrutura econômica e o conceito de gênero não é foco de 

análise, apenas um subproduto.  

A última posição destaca a abordagem de viéis psicanalista, que se interessa pelo 

processo de construção da identidade do sujeito, ou seja, de gênero, a partir das experiências 

concretas e da ordem simbólica, enfatizando o desenvolvimento infantil. Como afirma Scott 

(1995), essa posição limita uma interpretação da família e da experiência doméstica, não a 

correlacionado a outros sistemas sociais, econômicos, políticos e de poder.  

Outro debate sobre gênero, como categoria histórica, é apresentado por Saffioti, em 

diversos trabalhos relevantes para a compreensão da opressão da mulher, com destaque, para 

sua articulação da temática a partir do referencial teórico crítico. No final da década de 1960, 

a autora consegue inserir essa temática, numa área que não se admitia, até então, no debate 

marxista. 

Essa contribuição marcou um avanço para análise das relações entre homens e 

mulheres em sociedade, correlacionando com outras relações que envolvem a dinâmica da 

sociedade. Rigorosamente, o econômico e o político integram o social, sendo indissociáveis 

estes fatores, os quais devem ser considerados na reflexão das relações de gênero, em dado 

contexto histórico e de determinada sociedade.  

É destacado que a construção social do sexo deve ser ressaltada, contudo é importante 

evitar a visão dualista, dicotômica entre sexo e gênero, um situado na natureza/biologia, outro 

na cultura/sociedade. Saffioti (2004a) considera que sexo e gênero são uma unidade, uma vez 

que inexiste sexualidade biológica, independente do contexto social em que é exercida. 

Embora gênero seja construído socialmente, está atrelado ao sexo, não sendo considerado 
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separadamente. Portanto, é notada uma posição distinta de Scott, que recusa qualquer 

referência às diferenças biológicas.  

Saffioti (1987, 2004a, 2004b) afirma que gênero, conjuntamente com outras 

categorias, determina ou condiciona a vida em sociedade. Ainda, afirma as três hastes do tripé 

da sociedade, que são: gênero, raça/etnia e capitalismo, formando um “nó” na sociedade. 

Conforme coloca, 

A sociedade não comporta uma única contradição. Há três fundamentais, que 
devem se consideradas: a de gênero, a de raça/etnia e a de classe. Com efeito, ao 
longo da história do patriarcado, este foi se fundindo com o racismo e, 
posteriormente, com o capitalismo, regime no qual desabrocham, na sua plenitude 
as classes sociais. (SAFFIOTI, 2000, p. 73) 

Nesse sentido, a constituição dos sujeitos é imbricada a partir dessas estruturas, que 

são contradições fundamentais da sociedade, uma vez que os sujeitos sociais são inseridos nas 

relações sociais e determinados por elas, evidenciando, assim, o contexto social e suas 

relações engendradas, na definição das diferenças entre os sexos. 

Desse modo, contribui para compreender que não se deve falar em mulher, mas em 

mulheres, que inseridas em estruturas diferentes, estão postas a realidades e situações 

distintas. Assim, apesar de tudo que é comum e próprio do gênero feminino, algumas 

situações favorecem a relação de exploração de mulheres, a exemplo da condição da classe 

social, raça/etnia, idade, nacionalidade/região, religião, orientação sexual e escolaridade. Por 

isso, é importante analisar as mulheres, em suas diferentes e múltiplas condições, sejam 

negras, brancas, brasileiras, trabalhadoras, operárias, agricultoras, homossexuais. 

Ao discutir a categoria gênero, Saffioti destaca a necessidade de ampliar o seu sentido 

e significado, pois este deve se interpretado como,  
 
[...] um conjunto de normas modeladoras dos seres humanos em homens e 
mulheres, normas estas expressas nas relações destas duas categorias sociais, 
ressalta-se a necessidade de ampliar este conceito para as relações homem-homem e 
mulher-mulher. (SAFFIOTI, 2004a, p. 70) 

 

Observamos que os papéis sexuais são construídos socialmente, não sendo concebidos 

apenas como desdobramento de fatores biológicos dos sexos, da anatomia de homens e 

mulheres.  A categoria gênero sugere informações a respeito de mulheres e sobre homens, 

portanto, é relacional, em que estudar as mulheres de forma isolada é refutado. Quanto à 

conceituação de gênero, a referida autora acrescenta que,  
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Nas relações entre homens e entre mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, 
mas pode ser construída, e o é com frequência. O fato, porém, de não ser dada 
previamente ao estabelecimento da relação a diferencia da relação homem-mulher. 
Nestes termos, gênero concerne, preferencialmente, às relações homem-mulher. 
(SAFFIOTI, 2004, p.71) 

Assumir gênero, como categoria de análise, permite compreender como as relações 

sociais humanas são engendradas e balizadas entre homens e mulheres, isto é, da construção 

do masculino e feminino.   

Ainda, no debate conceitual sobre gênero, destacamos a concepção de Faria (2005) de 

que a construção de gênero atinge as esferas econômica, política, social e cultural, 

desencadeadas por elementos materiais concretos, mas também por elementos simbólicos, que 

delimitam os papéis do homem e da mulher. 

Na incursão da discussão conceitual, acrescenta-se gênero como instrumento que 

possibilita observar as relações assimétricas entre as categorias homem e mulher, com relevo 

à situação de discriminação histórica das mulheres, como se observa na afirmação das autoras 

Teles e Melo (2003, p. 17),  

Portanto, o termo gênero pode ser entendido como um instrumento, como uma lente 
de aumento que facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre 
mulheres e homens, que se deve à discriminação histórica contra as mulheres.  

 Sumariamente, a categoria gênero é identificada sob dois aspectos centrais quanto à 

sua definição. Um aspecto concerne à designação das relações sociais entre os sexos, 

rejeitando as explicações biológicas para várias expressões de submissão das mulheres. 

Sinaliza para uma construção social sobre as ideias, e os papéis atribuídos aos homens e ás 

mulheres, desnaturalizando as diferenças entre ambas as categorias. Portanto, essa abordagem 

permite superar a ideia de uma desigualdade inata entre homens e mulheres e, também, da 

condição feminina imutável.   

Outro aspecto é que a categoria gênero permite compreender as relações de poder, que 

é desigualmente experienciadas por homens e mulheres. Assim, a construção social e histórica 

dos papéis masculinos e femininos expressa as desigualdades entre os sexos, baseadas na 

biologia, e estão imbricadas por relação de poder. É inconteste a discussão em torno do poder, 

fenômeno cristalizado, que perpassa e tensiona as relações entre os sexos. Gênero não se 

resume à diferenciação entre os sexos, mas revela as relações de poder que perpassam todas 

as esferas das relações sociais.  

Ao salientar a relação de poder entre os sexos, explicita a situação de subalternidade 

que historicamente as mulheres são colocadas nas relações sociais, aproxima-se ao conceito 
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de patriarcado. Todavia, não se pode reduzir ou substituir um conceito pelo outro, pois 

conforme exposto, verifica-se que o gênero é mais amplo que patriarcado, como salienta 

Saffioti (2004a). Neste, as relações são hierarquizadas entre seres socialmente desiguais, 

enquanto gênero compreende relações igualitárias.  

O renascimento do Movimento Feminista no final da década de 1960, denominada 

segunda onda do feminismo, contribuiu para o ressurgimento do patriarcado, no uso corrente 

popular e acadêmico, apesar de não ter muito consenso, em que se alega a polissemia do 

termo.  

Não pretendemos, nesse trabalho, salientar uma visão dicotômica entre gênero e 

patriarcado, mas torna-se essencial ressaltar questões importantes da adoção desse conceito, 

quanto à compreensão das relações condicionadas pela lógica patriarcal, constituída por um 

sistema de dominação das mulheres pelos homens, incidindo diretamente nas relações de 

gênero. Concordamos com a posição de Saffioti (2004a, p. 119), de que “o patriarcado é um 

caso específico de relações de gênero”. 

Sem dúvida, outros termos adotados servem os propósitos do patriarcado, a exemplo 

de falocracia, androcentrismo e relações de gênero. A defesa de algumas feministas, quanto à 

recusa, a adoção do patriarcado é justificada por conceber esse termo a-histórico e inoportuno.  

Porém, segundo Pateman (1993), estas concepções são marcadas pelas interpretações 

patriarcais, que frequentemente são destacadas por dois argumentos inter-relacionados, sendo 

uma correspondente à interpretação literal do termo patriarcado, como direito do pai. 

Geralmente o patriarcado é interpretado, literalmente, como regime paterno, remetendo 

apenas ao direito do pai, porém este é apenas uma das dimensões do poder patriarcal e não o 

fundamental.  

A partir do enfoque do contrato social, na apreensão das relações entre os sexos, 

denomina o contrato sexual como integrante e subsumido na sociedade do contrato. Pateman 

(1993) afirma que o poder de um homem, como pai, é posterior ao exercício do direito 

patriarcal do homem sobre a mulher. Portanto, reduzir o patriarcado apenas ao poder do pai 

subsume a amplitude das relações patriarcais, pois antes do poder do pai, tem-se o poder do 

homem (marido) sobre a mulher (esposa). Continua relações de dominação dos homens 

adultos sobre as mulheres adultas, as quais podem se tonar invisíveis quando o patriarcado for 

reduzido à linguagem e símbolos do poder paterno sobre filhos/crianças.  

Outro argumento remete à compreensão de que esse termo é uma relíquia do mundo 

antigo, o qual foi substituído pelo mundo civil. Na sociedade civil moderna, o patriarcado 

deixou de ser paternal, não sendo mais específico a essa dimensão de poder de vínculo 
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familiar, mas sim, as mulheres são subordinadas aos homens, pelo simples fato de eles serem 

homens. Na sociedade moderna, cuja liberdade torna-se fulcral para as relações sociais, 

expressa através do contrato social, o contrato sexual implica a sujeição. O direito civil, 

expresso como contrato, não se contrapõe ao patriarcado; ao contrário, torna-se a mediação 

do patriarcado moderno. 

No debate em torno da validade ou objeção ao conceito de patriarcado, como 

explicação da situação de subalternidade das mulheres, ao longo da história, é argumentado 

que há necessidade de reformulação conceitual, como destacamos o pensamento da autora 

Pasinato (2006) que defende que a ‘dominação patriarcal’ tem se tornado insuficiente para 

explicar as mudanças concretas, no que tange as relações estabelecidas entre os papéis 

masculinos e femininos, mediante conquistas de direitos das mulheres, e formas de 

enfrentamento da histórica discriminação e violência contra as mulheres. 

A postura aqui assumida considera que o patriarcado não é obsoleto, porém sofre 

mudanças, a partir dos distintos contextos históricos, permanecendo intocados os elementos 

centrais das relações assimétricas entre os sexos, com privilégio do homem, baseado na 

disputa de poder, comportando o controle e o medo que permeiam todas as esferas da vida 

social, presentes na lógica patriarcal de gênero.  

O patriarcado configura-se como um regime social, político, econômico e cultural, 

base da construção hierárquica entre homens e mulheres, com primazia ao primeiro durante 

milênios da história. Esse conceito expressa a exploração-dominação dos homens nas 

sociedades, que são imbricadas nas estruturas e relações de poder, que presume a mulher 

inferior aos homens. Essa lógica atravessa todas as áreas da convivência humana.  

Na incursão sobre o patriarcado, Pateman (1993) distingue três formas de 

argumentação, as quais não são excludentes entre si. A primeira argumentação é denominada 

de pensamento patriarcal tradicional que incorpora todas as relações de poder do regime 

paterno que durante séculos, a família ficava sob o comando e jugo da autoridade paterna, sob 

um modelo de relações de poder e autoridade de todos os tipos perpetrados pelo pai/patriarca.  

A segunda, o patriarcalismo clássico, foi a primeira argumentação a desenvolver a 

teoria do direito e da obediência política, em que o homem detinha esse poder. Os filhos 

nasciam submetidos aos pais, e esse direito era natural e não concebido como uma convenção 

e construto social. Assim, o poder político era paternal, originado no poder de reprodução de 

pai.  

Por fim, a última argumentação do patriarcado moderno, que estrutura a sociedade 

civil, através de relação contratual, permite uma liberdade ao homem e sujeição das mulheres, 
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pois o contrato social, que cria a liberdade civil, depende do direito patriarcal, ou seja, os 

direitos dos homens sobre as mulheres, que é apresentado como reflexo da própria ordem da 

natureza.  

Desse modo, o patriarcado não é puramente familiar ou restrito ao âmbito da esfera 

privada, mas é presenciado na sociedade, ou seja, perpassa todas as estruturas das relações 

sociais, nos espaços públicos e privados, em que o masculino rege essas relações sociais.  

A noção de patriarcado contribui para o entendimento de gênero, delineando o poder 

estabelecido pelo sexo masculino sobre o feminino, evidenciado pela utilização cultural, 

social e econômica do corpo da mulher por parte do homem e pelo controle de sua 

reprodução.  Ressalta que um dos elementos nucleares do patriarcado reside exatamente no 

controle da sexualidade feminina, a fim de assegurar a fidelidade da esposa a seu marido. 

(SAFFIOTI, 2004a). 

A lógica da ordem patriarcal não se restringe apenas ao controle da sexualidade 

feminina e sua capacidade reprodutiva, mas á sua base econômica que consiste na 

discriminação salarial, na divisão sexual do trabalho com segregação ocupacional, e na não 

inserção em importantes papéis econômicos e políticos. Essa lógica permeia as relações 

sociais, consequentemente, a família, a religião e o Estado, materializando uma hierarquia das 

relações de gênero que perpassam as relações de poder.  Como afirma Moreira et al (2006, 

p.146),  

[...] patriarcado não se constitui apenas como ideologia capaz de perpetuar sistema 
de opressão e exploração de um sexo sobre o outro, reproduzindo nas classes 
sociais. O patriarcado se define como um sistema sexual de poder, no qual o 
homem possui superioridade e privilégio econômico, social e político. 

Desse modo, o conceito de patriarcado é compreendido como um conjunto de valores 

objetivos e subjetivos que sustentam a reprodução de desigualdades sociais, entre homens e 

mulheres, repercutindo no campo econômico, político e social, ou seja, a totalidade da vida 

social.  

Atrelado à lógica patriarcal, destacamos, no Brasil, o machismo que é arraigado na 

cultura brasileira. Como defende Heilbron (2000), o machismo refere-se à ideia de prestígio e 

poder excepcional do masculino, com centralidade na moral e controle do feminino, 

resultando na desvalorização prática e simbólica da mulher, e favorecendo a possibilidade do 

uso de violência.  

Sem dúvida, o gênero é alvo de inúmeras críticas, não apenas na apreensão 

terminológica, mas conceitualmente. Uma das críticas concerne ao uso indiscriminado de 
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gênero, como substituto ou sinônimo de mulheres que, sob essa perspectiva, não implicaria, 

necessariamente, desigualdade ou poder, nem sinaliza a opressão de uma das partes. Tal 

abordagem despolitiza e obscurece os conflitos e as assimetrias das relações de poder e 

construção social, entre as categorias de sexo. 

Inicialmente o debate sobre o conceito de gênero gerou polêmicas, que podem ser 

resumidas na associação de gênero, a mulher ou, segundo Gonçalves (2006), na perspectiva 

de ser adotada como sinônimo de história da mulher e/ou que a utilização de gênero não 

substituía a constituição do campo reconhecido da história das mulheres. 

Não resta dúvida que esse conceito possibilitou maior inserção e abertura no espaço 

acadêmico, uma vez que os estudos sobre a questão da mulher eram secundarizados nas 

produções científicas. Representou, portanto, um significativo avanço no que concerne à 

temática que era tratada como história das mulheres, reconhecida por historiadoras e 

pesquisadoras de diversas áreas.  

 Para Scott (1995), esse termo sinaliza erudição e seriedade dos trabalhos. Dessa forma 

integra a terminologia científica das ciências sociais que, de certo ponto, dissocia-se da 

política do feminismo. Assim, a categoria gênero se inclui como uma busca pela legitimação 

acadêmica pelas estudiosas de temas, ligados à mulher, permitindo maior aceitação no espaço 

acadêmico, propiciando status, reconhecimento e aceitação de estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento.  

 Pertinente às críticas quanto à categoria gênero, é revelada a neutralidade do termo. 

Esse termo se consolida nos espaços acadêmicos, pois apresenta-se menos ofensivo e político, 

podendo ser concebido e evocado apenas como questão ou problema específico das mulheres 

e da desigualdade sociocultural construídas, em momento histórico específico. Contudo, não é 

evidenciado, e nem mencionado, o conflito e as relações assimétricas com os homens. Nessa 

perspectiva, a categoria gênero não implica numa dimensão política ou posicionamento sobre 

a desigualdade ou poder que condicionam as relações entre sujeitos sexuados.  

 Pateman (1993) sinaliza que a terminologia ubíqua do conceito gênero, utilizada de 

forma inadequada ao sinônimo de mulher, tende a suprimir as referências quanto à inserção 

dos sujeitos nas sociedades, a partir do sexo. Afirma a autora que gênero explicita a condição 

das mulheres na sociedade, marcada pela subalternidade e desigualdade, como uma invenção 

social e política. Todavia, é importante compreender que as formas de sujeição diferem de 

acordo com o sexo, pois o patriarcado moderno tem, como base, a eliminação do sexo, da 

biologia.  
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 É salientado, por Saffioti (2004a, 2004b), que o conceito gênero, de rápida expansão e 

penetração nos espaços acadêmicos e no feminismo, apresenta-se neutro e mais palatável e 

ideológico que o patriarcado. Este conceito, para a autora, evidencia a existência histórica de 

um poder compartilhado de papéis sociais, diferentes entre as categorias de sexo que 

demonstram a primazia do homem em detrimento da mulher. Diferentemente, o uso exclusivo 

de gênero distrai o foco do poder explicitado no patriarcado, naturalizando ou subsumindo a 

relação de exploração e dominação masculina.  

 Ainda, como crítica ao conceito de gênero, Araújo (2000) assinala a ênfase na 

dimensão subjetiva, a partir de significados e símbolos de identidades masculinas e femininas, 

desvinculando das bases materiais, dos contextos socioeconômicos concretos, 

comprometendo as análises e apreensões das relações de poder, entre homens e mulheres.  

 Nessa direção, o gênero deixa de ser um conceito meio, que permite ampliar o 

entendimento sobre a trajetória de dominação, que estrutura práticas materiais e subjetivas nas 

relações humanas, para se configurar como um conceito que, por si só, explicaria as relações 

de dominação, centrado exclusivamente na construção de símbolos e significados.  

 O enfoque ao simbólico pode relacionar com a busca de superação, ou evitar a redução 

ao determinismo econômico, que foi salientado pelas feministas mais radicais, que alegavam 

a exploração econômica das mulheres.  Assim, conforme Benoit (2000), essa tendência se 

coloca contra o suposto “engano biológico-determinista”, superando um determinismo 

econômico marxista, em que se defendem pesquisas especificas sobre o feminino que 

contemple os mais diversos aspectos de compreensão da opressão da mulher, não resumindo 

em única causalidade. 

 Não resta dúvida, ao analisamos as relações de gênero, é necessário considerar 

diversos aspectos, como culturais, sociais, históricos, psicológicos. Entretanto, não se pode 

desvencilhar do contexto socioeconômico concreto das mulheres, sobretudo, porque este 

condiciona sua inserção na sociedade.  

 Notadamente, as dimensões estruturantes da sociedade, a partir das quais os sujeitos 

são constituídos, resultam das outras clivagens que atravessam as relações sociais, que são 

subsumidas nas análises. Assim, essa abordagem pode perder, de foco, as relações de classes 

ou de raça/etnia, que condicionam a inserção das mulheres na sociedade, com impactos 

diferenciados.   

Verificamos que o gênero remete à construção social das relações entre os sexos, que 

condicionam e normatizam a masculinidade e a feminidade, e não identificam ou determinam 
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previamente a dominação, enquanto o patriarcado revela a dimensão superioridade e domínio 

do homem, nas relações da sociedade. 

Abandonar o termo patriarcado implicaria na perda da história política, ou melhor, da 

teoria política feminista, pois esse é o único conceito que especifica a sujeição da mulher, e 

singulariza a forma de direito político que os homens exercem nas relações sociais, só pelo 

fato de serem homens.  

Portanto, negar o patriarcado é retroceder na análise do cerne da exploração e 

dominação que marca as relações entre os sexos. Ainda, repercute no processo e denúncia das 

iniquidades perpetradas contra as mulheres, ao longo da história, que são alvos de lutas em 

prol, de transformação dessas relações. 

Naturalmente, sem refutar as importantes críticas quanto ao conceito de gênero, nesse 

trabalho adotamos essa categoria, compreendendo como é estabelecido à relação homem e 

mulher na sociedade. Este fenômeno foi construído, pela tradição cultural e pelas estruturas de 

poder, permeadas pela lógica patriarcal, configurando relações assimétricas entre os sexos. 

Desse modo, portanto, consideramos gênero, como “categoria estruturante da 

organização social” (ALMEIDA, 1998), que possibilita entender como os sujeitos sexuados 

são distintamente inseridos socialmente, condicionando ocupações, atribuições, bem como, no 

usufruto de oportunidades, espaços e direitos.  Certamente, a essa análise, devem-se atrelar as 

dimensões de classe e raça/etnia que compõem os elementos da tessitura da sociedade.  

 

 

1.2  Preconceito e discriminação: expressões da violência contra a mulher 

 

Para entender o fenômeno da violência que atinge as mulheres, a partir das relações de 

gênero, faz-se necessário resgatar aspectos históricos que marcam a exclusão de direitos das 

mulheres e, também, das lutas sociais que contribuíram para o reconhecimento das mulheres, 

como sujeitos de direitos.  

Ao analisar a sociedade brasileira, não é difícil observar que homens e mulheres não 

ocupam posições e nem assumem papéis iguais. Certamente, essa não é a realidade exclusiva 

do Brasil, mas abrange distintas sociedades, já que se verifica que mulheres e homens têm 

suas identidades construídas socialmente, atribuindo-se funções diferentes aos sexos, 

privilegiando os homens/masculino em relação às mulheres/feminino. Esse fenômeno de 

subordinação da mulher ao homem perpassa todas as classes sociais, referendada pelas 

religiões e distintas culturas.   
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A opressão (exploração-dominação) das mulheres resulta de diversas combinações, ao 

longo do processo histórico, do desenvolvimento da vida em sociedade, consequentemente, 

das relações sociais, que estão atreladas e condicionadas aos fatores econômicos, políticos, 

religiosos e ideológicos. 

Entendemos que a opressão compreende um processo duplo de dominação e 

exploração, mas configura-se como único processo (SAFFIOTI, 2004b). Essa concepção evita 

que se analise a exploração apenas pela esfera econômica e a dominação, situada apenas no 

plano político.  

Estes aspectos favorecem para a emergência do preconceito e da discriminação contra 

mulher/feminino que são materializados sob diversas formas, e abrangendo distintas esferas 

das relações sociais.  

O preconceito é entendido como uma atitude pessoal de julgamento, que se faz de algo 

ou de alguém, sem necessariamente conhecer, de verdade, sobre aquilo que tem como pré-

noção, julgamento. Tratando do preconceito contra a mulher, o julgamento se faz com base 

nos aspectos biológicos, que fundamentam a construção do feminino na sociedade, 

favorecendo a desigualdade e desvalorização do ser mulher. Desse modo, o preconceito pode 

se constituir em uma fonte de violência. 

 A discriminação compreende toda conduta que manifesta a ideologia sexista, 

preconceituosa que, por sua vez, resulta numa violação de direitos. Isso significa dizer que a 

discriminação é a materialização do preconceito, através de ações, atitudes e omissões, que 

são direcionadas às mulheres. Tal fenômeno é presenciado nas relações de trabalho, de 

economia, de política, de acesso aos direitos e espaços públicos, apresentando-se como uma 

forma de violência contra a mulher.   

Esses elementos, que alicerçam a exclusão das mulheres, decorrem do processo de 

isolamento ao doméstico, associado às construções culturais sobre as diferenças biológicas 

entre os sexos. Sob essa lógica, a supremacia masculina foi construída ao longo do 

desenvolvimento sócio-histórico. Mesmo que sofra algumas alterações, ainda é evidenciado e 

atuante nas relações sociais.  

Compreendemos o fenômeno da violência contra a mulher, como uma violência de 

gênero, que se configura numa das formas de acentuar a opressão das mulheres na sociedade, 

eivada por disputa e profundas relações de poder, balizada pela tradição social que determina 

relações hierárquicas entres homens e mulheres. Assim, a violência de gênero, que atinge as 

mulheres, insere na dinâmica da estrutura da sociedade.  
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Não se pretende, aqui, realizar uma incursão sobre a história das mulheres, em 

períodos diversos, tendo em vista que o foco do trabalho é a violência de gênero que atinge as 

mulheres, nas relações familiares e domésticas. Entretanto, é interessante salientar como, ao 

longo do desenvolvimento sócio-históricos são legitimadas práticas preconceituosas e 

discriminatórias contra ao público feminino, cuja violência se apresenta como uma – ou a 

mais importante – das formas da materialização das relações assimétricas e de poder entre 

homens e mulheres.   

Sem dúvida, o feminismo contribui para desvendar a dimensão social, política e 

histórica das relações de gênero, em que, ao mesmo tempo, explicita e busca superar a 

posição de subordinação das mulheres, em sociedades em que o homem tem seu “poder e 

superioridade” valorizado e legitimado. Isso favorece a uma matriz cultural, que referenda e 

tolera a desigualdade entre homens e mulheres, inclusive mediante uso da violência, em suas 

diversas modalidades de manifestação.  

Historicamente, as mulheres foram excluídas da cidadania, de forma que se alegava e 

se legitimava as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Essa diferença biológica, 

segundo Scott (1995), foi estabelecida não apenas como fato natural, mas também como base 

ontológica para a diferenciação entre política e social.  

Nas diferentes formações societárias, ao longo da história, as relações entre homens e 

mulheres apresentam oposição, ou melhor, dimensão excludente polarizada que, em distintos 

períodos, é atribuído às mulheres a condição de inferior, frágil, dócil, fraca, sem capacidade 

de decisão. Isso foi presente na sociedade grega, na Antiguidade, transplantando-se para 

outras sociedades, em contextos históricos distintos.  Como efeito, reflete para a submissão 

das mulheres ao homem, pois, a este, são designados os atributos de poder, decisão, força e 

racionalidade, ou seja, superioridade.  

A esse aspecto, acrescentam-se as recorrentes construções das mulheres, ora como 

sedutoras, contribuindo para a origem do mal, da infelicidade e do pecado; ora enaltece o 

papel de cuidadora, responsável pelo bem-estar da família e da sociedade. 

Na análise das relações sociais entre homens e mulheres, Saffioti e Almeida (1995) 

destacam a abordagem da complementaridade, pois a partir dessa lógica, cabe à mulher 

desempenhar papéis sociais que são recusados pelo próprio homem. 

Dessa bipolarização, os atributos imputados à mulher acentua a base de não 

reconhecimento de direitos da mulher ou feminino, sendo não considerada como “indivíduo”, 

com liberdade e direitos, ficando, desse modo, à parte do poder e decisões na sociedade. 

Assim, erige uma concepção sobre a feminilidade e a masculinidade, do que é ser macho e 
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fêmea. Ao primeiro, reconhece condições de racionalidade e poder; a segunda, apenas a 

sujeição, inferioridade, não tendo a capacidade e os atributos dos “indivíduos”, possuidores de 

direitos e liberdade garantidos na sociedade moderna, através da mediação do Estado.  

A autora Pateman (1993) afirma que, no percurso da história, apenas, aos homens, era 

reconhecido o status de indivíduo, possuidor de direitos, pois na sociedade moderna, em que a 

representação dos direitos civis é importante para garantir liberdade e legitimidade do 

cidadão, diversos teóricos construíram a ideia de que as diferenças de racionalidade consistem 

nas diferenças sexuais naturais. Portanto, compreende que a diferença sexual é uma diferença 

política, e consequentemente, uma diferença entre liberdade e sujeição.  

Ao longo dos séculos, as relações entre homens e mulheres expressam o caráter 

discriminatório/excludente, de forma diferenciada, abrangendo aspectos econômicos, políticos 

e sociais. As ideias foram reforçadas por teóricos e dirigentes, com influência no poder 

político e na produção teórica em diferenciados momentos da sociedade, ao exemplo dos 

filósofos da Grécia antiga (Platão, Aristóteles) e teóricos de diversos campos do saber 

(Rousseau, Locke). Não obstante, os ideólogos burgueses ressaltam e enaltecem a tendência 

natural da mulher para a maternidade, a educação e cuidado dos/as filhos/as, as atividades 

domésticas e o casamento, além da misoginia presente em seus posicionamentos. 

Nesse sentido, destacamos o positivismo, corrente teórica que assume importância no 

século XIX, parte de uma visão da sociedade e da história, como um processo contínuo, 

linear. Concebe à sociedade regida por leis naturais, ou seja, leis invariáveis, independentes da 

vontade e da ação humana, que regulam o funcionamento da vida social, econômica e política, 

uma vez que, na vida social, reina uma harmonia natural. Portanto, os problemas sociais 

independem da vontade humana.   

No que diz respeito à mulher, essa vertente teórica associa o espaço político ao 

público, que elege o homem como exclusivo protagonista da esfera política. Ainda, define 

uma condição feminina ou a figura do ser mulher, com exaltação das funções do lar e da 

maternidade, referendando a submissão e inferioridade do sexo feminino.  

 A transição do século XIX para o XX, no Ocidente, acentua um conjunto de 

concepções que considerou as diferenças sexuais como determinante na constituição da 

identidade do feminino e do masculino, que não tratam de relações iguais entre homens e 

mulheres, mas ao contrário, reforçam assimetrias entre os sexos.  Sumariamente, as diferenças 

biológicas são colocadas como base das relações assimétricas entre sujeitos sexuados. Esta 

construção denota a diferença entre liberdade e a sujeição. Consequentemente, essa relação 

torna-se estruturante das sociedades e das vidas cotidianas.  
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Segundo Perrot (1988), no século XIX, vivenciou-se um triplo movimento que afetou 

diretamente as mulheres. O primeiro remete a uma relativa retração das mulheres, em relação 

aos espaços públicos, diminuindo a circulação nas ruas e movimentos. O segundo remonta à 

constituição do espaço privado familiar, predominantemente feminino, sendo destacado que, 

mesmo nesse espaço, há uma visível diferenciação entre o poder principal que é do pai, e as 

ações das mulheres, atreladas à vocação materna e ao cuidado familiar. Além de coexistirem, 

nesses espaços, circulação distinta na própria casa, reforçando que as fronteiras entre o 

público e o privado são sinuosas e atravessadas por estrita ligação.   

No último movimento, ressalta o superinvestimento das ideias, do simbólico 

masculino, nas representações das mulheres, como o reforço à maternidade, ao cuidado, ao 

zelo pela harmonia do lar, à administração da casa, inclusive do orçamento da família, 

contribuindo para um matriarcado financeiro. 

Como fruto da consolidação do individualismo burguês, a privacidade e intimidade 

são enfatizadas nas relações sociais; desencadeia uma valorização do espaço privado, com 

afirmação e isolamento da família nuclear moderna, concomitante, a uma educação que 

reforça a submissão das mulheres, e destaque acentuado ao papel da mãe.  

Certamente, o modo de produção de uma sociedade condiciona e determina as 

relações sociais, seja de forma objetiva ou subjetiva.  A construção do conceito de amor 

romântico, como valor culturalmente aceito e como base para o casamento, é produto do 

século XIX, e expressão do avanço da ideologia burguesa que penetra em todas as esferas da 

vida social e interpessoal. Assim, o advento do capitalismo, com afirmação das liberdades 

individuais, promove, também, mudanças nas relações afetivas e da sexualidade.   

Segundo Giddens (1993), o amor romântico do século XIX é um modelo ancorado nas 

desigualdades de gênero, das relações entre homem/mulher, da conjugalidade heterossexual 

na fase moderna. Os ideais do amor romântico afetaram mais diretamente as aspirações das 

mulheres do que os homens, possibilitando um duplo impacto na situação das mulheres: de 

um lado, ajudou a colocá-las em seu lugar, o lar; e por outro, pode ser encarado como um 

compromisso do machismo na sociedade moderna.  Afirma o autor que o modelo do amor 

romântico pressupõe uma divisão sexual de emoção, afetos e envolvimento, sendo a mulher 

responsável em manter e preservar afetivamente o casamento. Enquanto os homens tornam-se 

“especialistas em amor”, especificamente com as técnicas de sedução e conquista.  

O romantismo burguês afeta a vida das mulheres, com a valorização do lar, da 

maternidade e cuidados aos filhos/as, e do seu relativo isolamento do mundo público. Esses 
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ideais conferem à mulher uma situação de subalternidade e submissão ao marido, e este pode 

aproveitar a segurança do lar e experimentar os prazeres e diversão fora dele.  

Saffioti (2004b) afirma que o século XIX foi, por excelência, o da domesticidade.  

Além disso, com o advento do capitalismo, emerge a categoria social das donas-de-casa, 

paralelamente aos proletariados, que não existiam anteriormente. A nova organização do 

modo de produção, calcada nos valores da burguesia, exclui os operários e as mulheres da 

política. Obviamente, o desenvolvimento capitalista difere em cada país, porém, em todos 

eles, tem-se a legitimação das relações patriarcais.  

Hobsbawm (1988) analisa que o avanço do capitalismo, no final do século XIX, 

masculinizou a economia e política, em que as mulheres eram sistematicamente colocadas a 

parte desse processo. Os assuntos de política eram essencialmente do homem, discutidos em 

locais públicos, enquanto as mulheres ficavam confinadas às questões privadas e pessoais da 

vida.  

Como aponta D’Inacio (2008), a vida burguesa reorganiza as vivências domésticas, 

valorizando o ambiente familiar, reforçando a ideologia do lar acolhedor e o ideal de mulher 

dedicada ao marido, companheira na vida social e responsável pela educação dos filhos.  

Assim, a mentalidade burguesa reorganiza as vivências familiares e domésticas, o tempo e 

atividades das mulheres. No Brasil, essas mudanças emergem no século XIX, com o avanço 

do capitalismo e o incremento de uma vida urbana.  

Esses elementos sinalizam para a tendência de depreciação da política para as 

mulheres, contrapondo-se ao reforço e à valorização do social, do informal para o segmento 

feminino. Essa dicotomia era justificada pela natureza, biologia, sendo assim, mulher 

predestinada a essas atividades.  Como efeito, as relações de poder estão no centro das 

relações assimétricas entre homens e mulheres. 

Certamente, a dominação e exploração das mulheres é anterior ao modo de produção 

capitalista, entretanto, como acentua Moreira et al (2006, p. 147), 

[...] esse modo de produção contribui para a apropriação diferenciada de homens e 
mulheres, como força de trabalho, reafirmando a divisão sexual do trabalho. Ocorre 
que o aprofundamento das relações em torno da propriedade privada reforçou a 
opressão das mulheres.  

Concernente às origens da opressão das mulheres, apresentam-se divergências de 

concepções, entretanto, torna-se claro que não se trata de um fenômeno natural, mas sim, de 

um fenômeno histórico-cultural, atravessado por determinações econômicas. Como salienta 
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Toledo (2008), com o surgimento da propriedade privada dos meios de produção, consolidou 

a opressão das mulheres.  

Nos marcos do modo de produção capitalista, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, ou melhor, no emprego, potencializa as atividades desempenhadas pelas mulheres, 

exigindo dessas conciliar as tarefas domésticas e o labor remunerado.  

A incorporação significativa de mulheres, no mercado de trabalho, imprime uma nova 

dinâmica, nas relações familiares e sociais, e demonstra a sua maior intensificação quanto à 

força de trabalho explorada pelo capital. Não resta dúvida de que esse processo implicou 

mudanças na situação das mulheres, de todas as classes sociais, entretanto, aquelas da classe 

trabalhadora sofreram, de forma mais contundente, os reflexos desencadeados pela Revolução 

Industrial, final do século XVIII.  

A divisão sexual do trabalho coloca as mulheres em atividades mais subalternas, e 

com menor remuneração, em relação aos homens, pois o trabalho feminino, sob a lógica e 

interesse do capital, era visto como complemento ao do masculino. Esse aspecto contribuiu 

para a intensificação da acumulação capitalista, já que é intrínseco, desse sistema, acumulação 

paralelo a exploração.  

Compreendemos que, no capitalismo, o processo de acumulação é indissociável da 

exploração, uma vez que alija força de trabalho de homens e mulheres, contudo as mulheres 

tornam-se o maior contingente, e mais propícia a exploração no mercado de trabalho.  

Nesse sentido, a relação de trabalho feminino é influenciada por essa construção social, 

implicando em diferenciações da inserção da mulher, no mercado de trabalho, além da dupla 

jornada que historicamente recai sobre as mulheres. Entendemos, portanto, que a exploração 

de classe e opressão de sexo está articulada. Certamente, os papéis sexuais são estabelecidos 

pela cultura em cada momento histórico, interferidas pelas relações econômicas. 

A questão feminina é intensificada no século XIX, paralela ao crescimento de 

mulheres no mercado de trabalho, e paulatinamente, a entrada na espera pública, com 

destaque na literatura e jornais.  

Nesse período, segundo Gonçalves (2006), a bipolarização entre masculino e feminino 

é acentuada com as características da sociedade burguesa, mediante a distinção entre o 

domínio ou espaço privado e público, contribuindo para uma naturalização das desigualdades 

entre homens em mulheres, nas relações sociais. Assim, consolida-se o pensamento e valores 

burgueses, como divisor de águas, acentuando a visão dicotômica entre as fronteiras do 

público e do privado, ou seja, desconsiderando sua relação inseparável. 
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Obviamente, não concordamos com esse processo diametralmente oposto no que tange 

às fronteiras do público e privado, pois o espaço privado está ligado, e sofre reflexo do 

público. Entretanto, ao instaurar uma esfera pública de poder, distinta do privado, está 

imbuída a lógica que perpassa e consagra privilégios e assimetrias entre os sexos.  

O espaço privado é considerado o doméstico, da casa, da família, da subjetividade, do 

cuidado, consequentemente, sem liberdade e não direitos, enquanto o público se constitui 

como instância histórica de decisões, poder, civilização, racionalidade, liberdade, direitos e 

igualdade, assim, competem aos homens.   

Ao afirmar a dicotomia entre público e privado, sendo natural a mulher ocupar-se do 

espaço doméstico, paralelamente, aferir o espaço público para o homem, está naturalizando 

um resultado da história que foi construída e condicionada socialmente. A dicotomia entre 

público e privado implica numa segregação sexual do espaço, revelando a definição do espaço 

público, como espaço político reservado aos homens.  

As relações entre homens e mulheres são delimitadas pelas diferenças biológicas, que 

são transformadas em desigualdades, colocando as mulheres em situação de discriminação e 

sujeição na sociedade. Os estudos sobre as mulheres vislumbram que, secularmente, estas 

foram juridicamente, politicamente e socialmente colocadas em situações inferiores aos 

homens, inclusive não sendo reconhecidas como sujeitos de direitos, ou seja, cidadãs. 

Almeida (1998) afirma que a ideologia da dicotomia do domínio público e privado apresenta 

como obstáculo conceitual, importante para o reconhecimento da igualdade de direitos entre 

homens e mulheres. Ainda, a autora menciona que,  

[...] os limites entre os lugares ocupados por homens e mulheres consolidavam-se e 
revelaram-se estruturalmente assimétricos. As teorias liberais foram cruciais ao 
restabelecimento da oposição público X privado, influenciando a visão 
contemporânea ocidental sobre suas relações com as dimensões do político X 
doméstico e do masculino X feminino. (ALMEIDA, 1998, p.99) 

As fronteiras entre público e privado e de lugares socialmente sexuados estão na base 

do patriarcado. A dicotomia, entre essas esferas, atende funções ideológicas do patriarcado e 

da dinâmica burguesa.  A ideologia patriarcal expressa a dominação e poder masculinos, que 

permeia a forma de organização da sociedade.  

Essa dicotomia tem, como pano de fundo, a segregação de poder, entre a esfera do 

público e do privado, que através da sacralização do espaço privado, propicia um 

distanciamento da intervenção política/pública. Assim, corrobora para que, nesse espaço, as 

formas de opressão às mulheres não sofram interferências, pois o confinamento das mulheres 
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ao espaço privado contribui para a legitimação da violência masculina nas relações afetivas, 

conjugais. Desse modo, a violência torna-se latente, nas relações privadas e familiares, sem 

intervenção pública, ou seja, contribui para sua naturalização e irrelevância como questão 

política. 

Portanto, ao instaurarem uma esfera pública de poder, distinta do privado, revela a 

inexistência da presença da mulher no meio político e de decisões da sociedade, no século 

XIX, já que não era reconhecido direito civil e nem político às mulheres. Restando a estas, a 

valorização do espaço privado, doméstico, isto é, uma inserção na família, como responsável 

pela organização e cuidado familiar.  

A liberdade civil, ou seja, dos direitos na sociedade burguesa, expressa uma liberdade 

civil para os homens, através dos direitos políticos dos homens, inclusive propicia poder e 

direitos sobre as mulheres. Assim, não é apenas a liberdade o cerne da questão, mas além 

desta, “a dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual 

regular a elas estão em questão [...]” (PATEMAN, 1993, p. 16). 

A esfera pública da liberdade civil é valorizada; em sua oposição, o espaço privado 

não é considerado relevante politicamente.  O público não pode ser compreendido sem a 

dimensão do privado, pois o poder e os fatos políticos e econômicos estão estreitamente 

vinculados às estruturas da esfera privada/doméstica.  

Nessa compreensão, é notório sobrepujar as ações e papéis dos homens, inversamente 

aos das mulheres, pois a estas é valorizada a maternidade, como principal atribuição, e 

também, cuidados com filhos e família, sendo a mulher aquela que preza pelo afeto e a moral 

da família. Isso contribui para a construção de atribuições de comportamentos, associando o 

feminino ao meigo, atencioso, dócil, sensível, frágil, enquanto ao masculino vinculam-se as 

qualidades da iniciativa, força, objetividade, racionalidade.  

Desse modo, o espaço doméstico seria o lócus da realização do ser mulher, ou seja, a 

casa faz sentir-se realizada. Contrapondo-se a essa concepção, o homem é considerado 

provedor, que se realiza no espaço público.  Como coloca Perrot (1988), no século XIX, na 

medida em que a construção das democracias ocidentais vem apoiada numa definição mais 

estrita do público e do privado, consequentemente, reforça distintos papéis entre os sexos.  

Evidentemente, a consolidação do capitalismo incrementou o surgimento de uma nova 

dinâmica da sociedade, marcada pela valorização da maternidade, da intimidade, da esposa 

dedicada, do lar acolhedor, ou seja, reorganiza as vivências domésticas, com ênfase nas 

atribuições das mulheres. 
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Notadamente, a ideologia burguesa valoriza o amor materno para todas as mulheres, 

porém a classe social coloca as mulheres em situações divergentes, pois umas 

disponibilizavam de condições materiais e sociais, enquanto a maioria de mulheres não 

dispunha dessas condições, tornando matéria de exploração da força de trabalho, juntamente 

com seus filhos. 

A dinâmica burguesa enfatiza e funda a autoridade paterna, e o poder das mães. 

Entende-se que este último constitui em ordenar o poder privado, familiar e materno, ligando 

família a gestão da vida cotidiana.  

Segundo Bruschini (2009), ao estudar a família, é necessário dissolver a aparência de 

sua naturalidade, mas percebendo-a como criação humana e mutável, podendo assumir 

configurações diversificadas em dada sociedade. 

A discussão sobre a origem da família é atrelada ao advento da propriedade privada, 

repercute diretamente nas relações entre homens e mulheres na sociedade. Na compreensão 

das relações sociais, da gênese da sociedade, emerge, no século XIX, as suposições que 

originalmente havia relativa igualdade entre os sexos, e uma simplificação no modo de 

conceber as atribuições sexuais e divisão sexual do trabalho.  

Essa perspectiva sugere a existência do matriarcado, numa fase mais primitiva e 

bárbara da história. Nos estudos sobre a existência do matriarcado, destaca o de Morgan, 

analisado por Engels (2002), que aborda a existência da fase do matriarcado, forma social 

original nas sociedades tradicionais, onde havia um equilíbrio entre os papéis, tarefas e 

espaços de complementaridade das ações entre os sexos. Através da filiação matrilinear, a 

autoridade passava pelas mulheres. Contrapondo a esse sistema, tem-se o patriarcado, que 

significa um sistema jurídico-político, o qual existe a autoridade e direitos sobre bens e 

obediência à filiação patrilinear. 

Concernente a essa abordagem, Engels (2002) destaca que, numa fase da história, as 

mulheres detinham o poder especificamente quanto ao reconhecimento da maternidade. 

Assim, a derrota histórica do sexo feminino está ligada ao reconhecimento do direito paterno, 

que era preciso para limitar e reprimir o exercício da sexualidade feminina. A derrota do sexo 

feminino está associada à consolidação da propriedade privada, que através da monogamia, 

exprime a opressão das mulheres. A monogamia pouco teria a ver com o amor sexual 

individual, mas de proteger as propriedades, garantida a transmissão através da herança.  

 O autor sinaliza que a opressão da mulher está atrelada às condições materiais, ao 

surgimento da propriedade privada e das instituições, a exemplo da família monogâmica. 
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Assim, a família moderna, construída e mediada pelas relações socioeconômicas no 

desenvolvimento histórico, expressa essa derrota das mulheres. 

Como afirma Araújo (2000), a importância do estudo de Engels consiste em mostrar 

que o lugar social das mulheres não era expressão da “natureza feminina”, inata, mas permite 

identificar que a relação entre homens e mulheres, como relação de opressão, situando nos 

aspectos socioeconômicos que condicionam e conduziram a dominação masculina. Assim, a 

primeira forma de opressão origina-se por contingências materiais, e não como se concebia, 

pela via da essência masculina de dominação. 

Nessa fase, de caça e coleta, a divisão do trabalho era pouco desenvolvida, 

primordialmente manual, limita-se a constituir uma extensão da divisão de tarefas que existia 

no âmbito da família, evidenciando a divisão sexual de tarefas, uma vez que as atividades de 

caça eram incumbidas aos homens, e de coleta às mulheres. Apesar disso, nessa fase da 

relativa igualdade de gênero, conforme argumenta Saffioti (2000), foram criados sistemas 

simbólicos que, materializados em práticas sociais, inferiorizam socialmente as mulheres, a 

exemplo das práticas religiosas, na comercialização de produtos e mercadorias, entre outros 

esquemas.  

As especulações sobre as origens, em que a vida social era governada pelo direito 

materno, enfoca a descendência matrilinear, marcado pela promiscuidade que dificultava o 

reconhecimento da paternidade. Então, o reconhecimento e direito à paternidade foi 

interpretado como exercício da razão, necessário para o avanço da civilização.  

É notório que se associa o progresso e civilização ao homem, sendo necessária a ruína 

da mulher para tal avanço. Essa perspectiva é questionada por Pateman (1993, p. 60), quando 

questiona que “o poder das mulheres tem que ser derrubado, para que a civilização possa 

emergir; a descoberta da paternidade é o avanço intelectual vital, e a força criadora que 

permite aos homens realizar essa importante façanha”.  

Desse modo, o patriarcado ou o direito de reconhecimento da paternidade, foi 

apresentando como um triunfo social e cultural, fornecendo base para a emergência da 

civilização. Será que essa abordagem não configura um pensamento patriarcal, associando o 

progresso da sociedade à supremacia do poder dos homens, em detrimento da necessária 

derrocada da mulher?   

Apesar de falta de provas, para comprovar sociedades matriarcais, antecedendo às 

patriarcais. Há evidenciais que existiram sociedades, com outras relações ou ordem de gênero, 

com destaque nas sociedades de caça e coleta, em que as mulheres possuíam um alto status 

social, a partir da importância econômica desempenhada naquele período. Entretanto, em 
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todas as sociedades conhecidas, as mulheres, como categoria social, não tiveram “capacidade 

decisória sobre o grupo de homens, muito menos ditaram normas sexuais, nem controlaram as 

trocas matrimoniais” (LENER apud SAFFIOTI, 2004a, p. 119). 

Desse modo, a polarização do debate, entre matriarcado e patriarcado, pode subsumir 

a discriminação das mulheres, marcada pela relação de poder e superioridade do 

homem/masculino, em detrimento da mulher/feminino, sendo essa regra possível de 

construção da relação entre os sexos, em distintos contextos históricos da totalidade das 

sociedades humanas.   

Observamos que, nas discussões feministas sobre a existência do matriarcado, se 

revelou-se como impasse ao longo da história. Entretanto, essa perspectiva vislumbra a 

possibilidade de construção de uma sociedade cujas relações de gênero, entre sujeitos sociais 

sexuados, podem ser alteradas. 

O patriarcado não é um sistema de organização social soberano, ou mesmo paralelo ao 

capitalismo, o qual sofre mudanças profundas pela dinâmica social, com destaque para o 

fortalecimento das lutas das mulheres que permitem questionar sua lógica. Nesse caso, as 

feministas procederam a uma verdadeira façanha, submetendo o patriarcado, com tais 

esquemas consagrados, a uma rigorosa investigação e contestação. 

Compreendemos que a naturalidade com que as desigualdades entre as categorias de 

sexo são colocadas, é estruturante e estruturadora das relações sociais. Certamente, o 

preconceito e discriminação potencializam as desigualdades entre homens e mulheres, que 

condicionam formas de inserções diferenciadas na sociedade, e também, são bases para a 

violência, que afeta distintamente os sujeitos sexuados.  

Esta breve digressão histórica é importante para argumentar que as relações sociais 

desenvolvidas por homens e mulheres, inclusive a violência de gênero que se encontra na 

organização da sociedade, são construídas e passiveis de transformações, através das práticas 

cotidianas, historicamente determinadas e atravessadas pelas dimensões econômicas, políticas 

e sociais.  

 

 

1.3  Violência: algumas considerações  

 

A discussão sobre a violência expande nos últimos anos, muitas vezes apresentando 

um sentido amplo e genérico, comprometendo sua apreensão, mediante definições limitadas, 

em face da complexidade e magnitude do fenômeno.  
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Diante disso, ao discutirmos essa temática, corremos risco na abordagem concisa que 

apresentamos. Por isso, atentamos para não compreendê-la de forma estrita ou desvencilhada 

das bases concretas, do contexto social a qual se manifesta.  

Obviamente, não é proposição deste trabalho realizar um profícuo estudo filosófico ou 

sociológico sobre a temática da violência, no entanto, faz-se necessário pontuarmos questões 

relevantes e pertinentes às mediações de violência que marcam historicamente as relações 

humanas. 

A vida em sociedade, em distintas formações, tem a violência presente, como 

manifestação da dinâmica e da trajetória das relações sociais historicamente determinadas, 

atravessada por conjunto de fatores estruturais ou conjunturais. Como afirma Faleiros (2003), 

a violência configura-se como uma forma pela qual a sociedade historicamente se manifesta.  

Apesar das divergências quanto ao seu significado, é apreendido que a violência está 

no interior da tessitura da história humana. Mas isso não significa afirmar, como defende 

Odalia (2004), que a violência seja um ato natural, que faça parte da vida do homem/mulher, 

como as necessidades básicas de sobrevivência humana. O posicionamento confronta com a 

tese biologicista da violência, que postula, como parte da natureza humana e inerente ao ser 

humano, e também, como natureza da constituição da sociedade. Nessa perspectiva, refuta as 

relações sociais complexas que são estabelecidas entre sujeitos históricos, mediatizadas e 

tensionadas por conflitos sociais, que estruturam e são estruturantes da sociedade.  

Como salienta o mencionado autor, o homem é um ser histórico, consequentemente, 

essencialmente mutável, e os relacionamentos estabelecidos entre os sujeitos históricos são 

mediatizados por fatores que independem da vontade individual.    

Desse modo, como afirma Faria (2005), a violência é um modo específico de 

afirmação do sujeito, sob a vigência de determinadas formas de sociabilidade. 

A violência não tem único significado, e para sua compreensão, deve ser situada 

historicamente. Como salienta Minayo (2006), a violência é um fenômeno sócio-histórico, 

múltiplo e mutante, que acompanha toda a experiência da humanidade. Múltiplo por se 

apresentar sob diversas formas, e mutante por que difere nos distintos contextos, sejam 

épocas, locais e circunstâncias.  

Refletindo sobre a temática, Fraga (2002) distingue a violência em forma primária e 

secundária. A primeira corresponde ao momento histórico, das formas mais simples de 

relações humanas, com incipiente grau de desenvolvimento, marcadas pela sobrevivência dos 

primatas. Nesse caso, a violência apresentaria como estruturante da sociedade. A violência 
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secundária remete às formas de sociedade, com relações mais complexas, tal como 

conhecemos hoje, cuja expressão é desestruturadora e desagregadora.  

Fenômeno complexo, com invariáveis causas e manifestações que acompanham a 

história da humanidade, a violência apresenta contornos diferenciados, e abrangência nas 

diversas esferas da vida social. Sob formas mais ofensivas e/ou sutis, a violência se manifesta 

na família, espaço urbano, trabalho, também na escola, polícia e em outros aparatos do 

Estado, inclusive com a precarização dos serviços ofertados, incidindo sob vários sujeitos e 

grupos sociais.  

Segundo Chesnais (apud MINAYO, 2006), o fenômeno da violência é pulverizado, 

atingindo a vida privada e a vida pública, em todos os seus aspectos, sob os fatos mais 

visíveis e mais secretos.  

O tema da violência assume relevância, sendo um tema recorrente nos estudos, nas 

últimas décadas. No caso do Brasil, a partir da década de 1990, ampliou a produção científica 

sobre a problemática. Essa expansão ocorre, paralela ao agravamento e incremento da 

violência na realidade brasileira, como desdobramentos das profundas mudanças 

desencadeadas pelo reordenamento do processo de acumulação capitalista mundialmente, 

resultando no aprofundamento do nível de desemprego e expansão de formas de trabalhos 

precarizadas, contribuindo para acirramento das desigualdades sociais, associada à retração 

dos investimentos em políticas sociais, por parte do Estado. Associado a esse contexto, tem-se 

a valorização da individualidade e a banalização da vida humana.   

Como analisa Antunes (2006), as profundas transformações na sociedade, 

presenciadas nas últimas décadas, incidem diretamente nas formas de materialidade, quanto à 

esfera da subjetividade, como desdobramentos das complexas relações entre as formas de ser 

e existir, na sociabilidade humana erigida na órbita do capital. 

Atualmente, a violência institucionalizada cotidianamente solapa projetos e 

perspectivas daqueles que sofrem diretamente as consequências das políticas de ajuste 

estrutural, na órbita de acumulação do capitalismo internacional. Isto posto, destaca-se que a 

violência, sob suas várias manifestações, produz profundas sequelas nas vidas cotidianas das 

pessoas, de forma inconteste. Os mais vulneráveis economicamente e socialmente estão mais 

propícios a experimentarem situação de violência, como vítimas ou criminalizados pela suas 

condições. 

Concordamos com argumentação de Saffioti (1994, 2002), ao considerar um 

reducionismo inaceitável, associar estritamente as causas da violência às determinações sócio-

econômicas. Contudo é notório que as condições concretas de existência dos sujeitos, que 
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estão inseridos nas relações sociais e que são determinados por elas, incidem manifestações 

de violência que são experimentadas nos relacionamentos estabelecidos, em contextos 

históricos determinado, com desdobramentos cruciais quanto à sociabilidade humana.   

Nessa direção, salientamos a argumentação de Fraga (2002, p. 46) que concebe a 

“violência dialeticamente, entendendo, a partir de suas condições concretas de existência, que 

ela tem um ‘lugar’ no bojo das contradições sociais (...)”.    

Presenciamos, atualmente, uma naturalização e focalização da temática, especialmente 

pelos meios de comunicação em torno da criminalidade, que em momentos de acirramento 

das desigualdades sociais e de individualidade exacerbada, os atos e ações de violência 

tonam-se foco de destaque, apresentando-se como “espetáculo” da vida em sociedade. 

Contudo, torna-se latente o fato de ser um indicador da barbárie social, no atual estágio de 

acumulação capitalista.  

Correntemente, a problematização da violência e do crime, nas últimas décadas, está 

colocada com o mesmo significado, porém, esses conceitos podem ser sobrepostos, mas não 

são iguais. No debate sobre as diferenças entre esses complexos fenômenos, Pasinato (2006) 

concebe que a violência é um conceito socialmente construído, portanto possui dimensão 

histórica e cultural. Por sua vez, crime é um conceito jurídico, estando inscritos em legislação 

penal, todos os atos/comportamentos considerados criminosos, expressos no Código Penal 

Brasileiro (CPB) e entre outras leis especiais.  

Desse modo, nem todo comportamento socialmente concebido como violento é 

definido como crime, certamente, não é enquadrado na legislação penal. Isto posto, 

compreendemos que a violência é mais abrangente que crime, portanto não deve ser reduzida 

a ele.  

Nesse cenário, a cultura da violência, da insegurança, do medo e da incerteza afeta 

todos os grupos sociais, inclusive promovendo cada vez mais o isolamento de grupos que já 

se encontram segredados nos espaços, até então, protegidos e afastados da violência. Segundo 

Almeida (2004), essa cultura penetra nos espaços mais íntimos aos mais coletivos da vida 

social, torna-se base para uma forma de sociabilidade plasmada na vivência e na luta contra a 

violência cotidianamente. 

 A palavra violência é de origem latina violentia, que remete a vis, que significa força, 

vigor, emprego da força física exercida pelo corpo, refere-se ás noções de constrangimento de 

uso da superioridade física sobre o outro, adquirindo uma carga maléfica, destrutiva. Sem 

dúvida, reduzir violência apenas a sua etimologia possibilita uma compreensão simplista, 



54 
 

centrada exclusivamente no uso da força física e agressão, que apenas é uma das expressões 

da natureza do ato violento.  

Como coloca Velho (1996), isso reflete o senso comum sobre a violência, que é vista 

como uso agressivo da força física de indivíduos ou grupos contra outros. Segundo esse autor, 

a violência está associada à dimensão do poder, de imposição que um sujeito exerce sobre o 

outro, desconsiderando o desejo, a vontade e o respeito ao outro. 

Na busca de definição e abrangência do fenômeno sócio-histórico, o Relatório 

Mundial sobre Violência e Saúde (2002) apresenta a tipologia da violência, categorizado 

como violência dirigida a si mesmo (ou auto-infligida) – apresentada como o suicídio 

(pensamentos e tentativas) e o auto-abuso (automutilações); violência interpessoal - 

subdividida em violência familiar e de parceiro/a intimo/a (em grande parte ocorre com 

membros da família ou parceiros/as íntimos/as, normalmente, mas não exclusivamente no 

espaço domestico/casa) e violência comunitária (que ocorre sem laços de parentesco); a 

violência coletiva – divide-se em violência social, política e econômica, a qual sugere a 

existência de motivos possíveis para a violência cometida por grupos de pessoas ou pelo 

Estado. Ainda, pode se incluir crimes de ódio cometidos por grupos organizados, atos 

terroristas e multidões. Quanto à natureza dos atos de violência, o Relatório especifica como: 

física, sexual, psicológica e privação/negligência.   

Minayo (2006) identifica três fontes explicativas da violência, do ponto de vista 

filosófico e sociológico. A primeira representada por um grupo de teóricos, a violência é 

situada como expressão das crises sociais, que levam a população mais atingida a se 

revoltarem contra aquele quadro de escassez, desigualdades e disparidade, direcionando ao 

Estado e a sociedade. Em suma, a violência é suscitada pela distância entre as expectativas de 

determinados grupos e a impossibilidade de satisfação. A segunda, grupo de teóricos concebe 

a violência, a partir de um caráter racional e instrumental, que visa atingir um meio 

específico. Assim, não separa o fenômeno dos conflitos gerais da sociedade, inclusive a 

exclusão do campo político, na procura de conquista de poder.  O último grupo articula 

violência e cultura, denominada de abordagem culturalista, que segundo essa autora, não 

inclui as mediações políticas, sociais e subjetivas entre os sujeitos na situação de violência. 

Contudo, segundo a autora, apesar das importantes contribuições dessas abordagens, estas não 

consideram o imbricamento do sujeito nas relações de violência.  

A agressividade e violência não são equivalentes, assim é importante registrar a 

distinção entre elas, pois violência é apenas uma das formas de agressividade. Conforme 

Fraga (2002), a agressividade é condição necessária para a atividade humana, e em 
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determinadas circunstâncias, pode ter um sentido construtivo, no caso de autodefesa ou de se 

colocar na defesa de ideias. A agressividade só constitui violência, quando é posta a serviço 

da destruição.  

Na busca conceitual da violência, ressaltamos a concepção de Strey (2004), que 

compreende qualquer comportamento que vise à satisfação própria, em detrimento de outra 

pessoa. Nesse sentido, o desrespeito ou a negação do outro também é um elemento 

constitutivo da violência.  

Numa outra perspectiva de compreensão da violência, Rifiotis (1997) menciona que 

comumente, no discurso sobre a temática, está implícita uma valorização negativa, contudo 

ressalta que não se pode excluir, nas pesquisas sobre violência, a possibilidade de considerar, 

sob condições específicas, como elemento positivo, negador do processo instaurador de 

controle e homogeneização. Nessa direção, exige considerar as razões da violência, como as 

coisas ocorrem concretamente, ou seja, contextualizando as situações. Assim, a violência deve 

ser considerada para além do delito e da repressão, mas também, como positividade como 

forma de resistência e reação a determinada situação ou imposição, experenciada pelos 

sujeitos sociais, seja nas relações interpessoais ou estruturais.  

 Faleiros (2003) destaca que as análises sobre as mediações de violência expressa dano 

à pessoa, e a transgressão das normas. Pertinente ao dano à pessoa, o autor caracteriza como 

imediata a ação ou a ameaça do agressor, para com a vítima, tanto no campo físico, moral ou 

psicológico, implicando numa relação agressão e vitimização. 

  Nessa direção, de apreensão da violência como dano à pessoa, destacamos o 

pensamento de Velho (1996, p. 10), em que a 

Violência não se limita ao uso da força física, mas a possibilidade ou ameaça de 
usá-la, constitui dimensão fundamental de sua natureza. [...] associa-se a uma ideia 
de poder, quando se enfatiza a possibilidade de imposição de vontade, desejo ou 
projeto de um ator sobre o outro.  

Destacamos o pensamento de Safiioti (1994, 2004a, 2009) sobre o conceito de 

violência, que defende não adotá-lo como ruptura de integridade física, psicológica, sexual e 

moral, mas concebe como forma e agenciamento de violação dos direitos humanos. Estes 

compreendem um conjunto de direitos sociais, econômicos, civis, políticos e culturais, que 

resultam de lutas sociais, ao longo percurso histórico.  

Pequeno (2002) concebe a violência, como toda ação ou omissão que implique morte 

ou que aflija uma ou várias pessoas, de maneira intencional ou não, com lesões físicas, 

psíquicas ou morais contra sua vontade. Nesse sentido, são destacados elementos, como o uso 
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da pretensão da força, agressividade, coerção ou imposição de uma pessoa ou grupo de 

pessoas, tendo presente a intenção de distribuição ou anulação do/a outro/a.  

O fator intencionalidade, como constitutiva da violência, assume ponto central no 

Relatório Mundial sobre Violência e Saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2002, 

p.4), pois define a violência como, 

O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, 
contra outra pessoa, ou contra grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha 
grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação.  

 A intencionalidade torna-se fundamental, na compreensão da prática da violência, 

independente do resultado produzido. Nesse caso, são excluídos os incidentes não 

intencionais. Vale ressaltar que, apesar de não ser explicitamente mensurada, essa concepção 

abrange todos os atos de violência, seja nos espaços públicos ou privados; seja criminosos ou 

não criminosos; seja como forma de resposta (reativos) ou em benefício próprio (proativos). 

 Minayo (2006) explicita o sentido da intencionalidade, como tema filosófico essencial 

na discussão sobre a violência. Como afirma a autora, “a questão da intencionalidade situa a 

violência no âmbito eminentemente humano, pois só os humanos, antropológica e 

convencionalmente, possuem intencionalidade em seus atos e omissões.” (MINAYO, 2006, 

p.70). O corolário dessa assertiva está a dimensão teleológica do ser social, ou seja, a 

capacidade de projetar e planejar, antes de executar sua ação, tendo um fim a ser atingindo. 

Compreendemos que, no interior da violência, inscrevem-se nas estruturas de poder e 

dinâmica das relações sociais presentes nas sociedades, em momentos históricos determinado, 

que se manifesta sob diversas expressões. Portanto, a centralidade na intencionalidade como 

elemento essencial da violência, mostra que, na base desse fenômeno, existe a 

responsabilidade dos sujeitos sobre suas ações que se realizam e incidem sobre outras pessoas 

na dinâmica social. 

 Conforme Saffioti e Almeida (1995), o objeto ou matéria da violência é constituído 

por relações humanas, obviamente, por seres concretos.  Nesse sentido, destacamos o 

pensamento de Vázques (apud Saffioti e Almeida, 1995, p. 159),  

A violência se insere na práxis social, na medida em que se faz uso da força, pois a 
ação violenta é exatamente a que tende a vencer ou a saltar um limite através da 
força. [...] O corpo é o objeto primeiro e direto da violência mesmo que esta, a 
rigor, não se dirija, em ultima instância, ao homem como ser meramente natural, e 
sim como ser social e consciente. 
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O corpo é objeto imediato da violência, porém, conforme Almeida (2004), seus efeitos 

incidem sobre as consciências dos sujeitos, inclusive influenciando nas estratégias de 

enfrentamento, luta e resistência daqueles/as que são alvos da violência.  

  A dimensão da violência, como transgressão às normas sociais e valores na sociedade, 

atravessa as relações entre sujeitos sociais, repercutindo em ações que visam atender os 

interesses dos beneficiados, em detrimento dos prejudicados. 

Logo, a violência envolve ações, pessoas e situações, compreendendo um fenômeno 

complexo e pluridimencional, com múltiplas causas e facetas, que expressa todo ato 

atentatório contra a integridade física, sexual, psicológica e moral do ser humano, de forma 

mais ampla, a violação dos direitos humanos. Tal situação está imbricada por uma profusão 

de carga emocional, tanto por quem a comente, quanto por quem a sofre.  

 Certamente, falar de violência remete aos conflitos, que são estruturantes das relações 

sociais, e afeta as relações interpessoais, que em alguns momentos, sendo utilizada como 

forma de punição, proibição, imposição de limites. Por sua vez, legitima as relações de poder, 

desiguais no contexto social, em distintos momentos históricos.  Assim, sob uma perspectiva 

histórica, compreendemos a violência como decorrente das relações sociais mediatizadas por 

conflitos e desigualdades. 

O conflito está inscrito na existência da sociedade e do ser social. Esse aspecto 

depende de posições diferenciadas que os sujeitos ocupam na sociedade, expressando 

divergência de interesses e de situações. Assim, o conflito é inevitável nas relações, não 

necessariamente torna-se destrutivo, mas a maneira como ele é conduzido que é a questão. A 

partir do momento em que se esgotam ou inexistem as possibilidades de mediações de 

conflitos, a violência se manifesta. Isso significa que, como negação do conflito, a violência 

pode ser implantada como mecanismo de controle ou solução de conflitos, visando à defesa e 

a manutenção da ordem, a partir de interesses individuais ou coletivos.  

Portanto, ao analisar a violência, é necessário considerar o contexto das relações 

sociais, que são perpassadas por relações de dominação e de exploração pois, se apreendida 

de forma fragmentada e focalizada, dificulta a compreensão da complexidade desse 

fenômeno.   

Como salienta Minayo (2006), nunca existiu uma sociedade sem violência, mas 

sempre existiram sociedades mais violentas que outras. A construção sócio-histórica das 

sociedades baliza as relações de violência nas relações sociais.  Assim, é evidente a 

imbricação de aspectos culturais nesse fenômeno, que permite determinados comportamentos, 

que são atos violentos, contudo culturalmente aceitáveis.   
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A apreensão desse fenômeno muda historicamente, haja vista que atos vistos 

anteriormente, como não violentos, passam a ser considerados como tal, à medida que o 

padrão civilizatório se desenvolve e torna mais complexa a dinâmica social. Assim, a 

violência mantém limites tênues com comportamentos da chamada “normalidade”. Portanto, a 

violência tem significados históricos determinados, sendo fundamental ser apreendida, a partir 

do contexto social e das condições concretas em que se manifesta.  A violência resulta de uma 

ação individual ou coletiva, como produto dos meios e circunstâncias como os sujeitos se 

colocam, se inserem, e qual posição que ocupam no contexto social.  

 

 

1.4 Violência como expressão da “questão social” no Brasil 

 

A violência se apresenta como uma das expressões da “questão social” na sociedade 

contemporânea, a qual assume enormes proporções e avassaladoras consequências, no 

cotidiano da vida social.  

O debate sobre a gênese da “questão social” (NETTO, 2001; CASTEL, 1998; 

PASTORINI, 2004) remonta ao fenômeno do pauperismo, que marca a condição de vida 

brutalizada e desumana dos/as trabalhadores/as, no início do século XIX, suscitado, em torno 

de 1830, em decorrência do processo de Revolução Industrial. Assim, é produto e expressão 

da contradição fundamental entre o capital e trabalho, com o antagonismo de classes sociais 

no sistema capitalista. Seu surgimento está ligado às reivindicações da classe trabalhadora, 

por proteção social e legal, frente às condições de crescente pauperismo e aviltamento em que 

está inserida.  

As expressões assumidas pela “questão social” decorrem das variadas dimensões das 

relações de produção e reprodução social, associada por concentração de poder e de riqueza 

por uma classe dominante, contrapondo-se ao aumento da pobreza das classes dominadas, 

com a intervenção do Estado.  

A “questão social”, à luz da perspectiva crítica, é apreendida como indissociável do 

processo de acumulação da sociedade capitalista, e dos efeitos que produz sobre o conjunto da 

classe trabalhadora, na disputa pela riqueza produzida socialmente, e apropriada de forma 

desigual.  Portanto, a “questão social” é entendida como expressão das disparidades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero, 

características étnico-racionais e formação regional, colocando em causa as relações entre 

amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal (IAMAMOTO, 2004). 
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  No Brasil, a “questão social” emerge no final do século XIX, com o advento da 

República Velha e com a substituição da mão-de-obra escrava pela assalariada, composta, em 

massa por imigrantes, associada ao processo de industrialização, que está vinculado ao capital 

estrangeiro. Torna-se ilegal, concebida como desordem, criminalizando o sujeito, tendo seu 

enfrentamento através de repressão do Estado, como forma de manter a segurança e ordem 

social. Assim, a mediação da violência, na resolução dos conflitos de classe, torna-se regra 

nas relações sociais naquele momento. 

Como destaca Ianni (1991), somente com a instauração do trabalho livre assalariado, 

com desdobramentos de lutas por melhores condições de vida e de trabalho, coloca-se a 

“questão social” no cenário brasileiro, uma vez que, no período escravocrata, não se abria 

possibilidade de negociação, pois a “questão social” estava posta de modo aberto, 

transparente, não sendo de preocupação social.  

Assim, os antagonismos e conflitos de classes começam a ser vistos, passíveis de 

debate, negociação, a partir da instauração do sistema de produção capitalista. Como 

enfrentamento da “questão social”, adotou-se, sob o víeis conservador, a violência, coerção e 

repressão policial, por parte do Estado e apoio da burguesia.  

 Apesar de assumir elementos parecidos com os países de capitalismo avançado, ao 

analisar a “questão social”, faz-se necessário considerar a formação sócio-histórica dos países. 

No caso brasileiro, apresenta elementos mais acentuados de exploração e desigualdades 

sociais.  Os contornos e manifestações diferem de cada realidade social, com traços 

convergentes na América Latina, impostos pelos colonizadores, em que as desigualdades e 

injustiças extremas são marcantes na formação histórica e na estrutura social da região. Essa 

lógica foi procedida pelo desenvolvimento capitalista, com dominação e exploração 

intrínsecas a esse sistema. Esse cenário funda formas assimétricas nas relações sociais, em 

suas múltiplas dimensões econômicas, políticas, culturais, religiosas, gênero, que refletem 

decisivamente na dinâmica da vida social.  

Como salienta Wanderley (2007), na América Latina, é importante considerar a 

questão indígena, dos negros, das mulheres, dos camponeses e da formação nacional como 

especificidades da “questão social”.  Os índios, negros, mulheres e camponeses foram alijados 

do processo histórico, como sujeitos sociais, alvos de formas acentuadas de discriminação, 

preconceito, exploração e formas de violência.  

Esse contexto de desigualdade e injustiça social histórica a esses segmentos delineiam 

e intensificam o grau de disparidades entre as classes sociais, gênero e étnico-racial, com 

ressonância na cultura sociopolítica brasileira, até os dias atuais. Certamente, o emprego da 
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violência, sob diversas formas, foi presente para a legitimação das relações de desigualdades, 

pois a imposição, controle, dominação e autoritarismo fazem parte do processo. Ainda, a 

violência torna-se mais evidente e acentuada, a partir do grau de desigualdades e contradições 

de cada sociedade. 

Essas características estão plasmadas na formação brasileira que, certamente, acentua 

as relações de violência. Em alguns períodos, a violência é prática corrente nas relações 

sociais, a exemplo do período de colonização, quando os índios foram alvos do trabalho 

forçado, de imposição cultural e religiosa, e não eram reconhecidos como seres humanos. As 

mulheres índias eram duplamente exploradas, como mulher e índia, sendo a violência sexual 

mecanismo adotado pelos colonizadores, como controle e domínio.  

Suárez e Bandeira (2002) elucidam que a violência é um fenômeno presente na nação, 

destacando que, no século XIX, a prática de violência, no relacionamento interpessoal, era 

largamente disseminada em muitas regiões brasileiras, a exemplo da vendeta, do incesto e da 

violência conjugal. 

Durante o período escravocrata, a prática da violência se intensifica com castigos 

corporais, associados às jornadas de trabalhos exaustivas, regra na relação do senhor e 

escravo. As mulheres negras eram exploradas por serem escravas, e ainda, sexualmente 

violentadas pelos senhores.  

Certamente, naqueles períodos, havia lutas e movimentos sociais contra a dominação e 

exploração econômica (índios, negros, brancos, mestiços, pobres dos vilarejos, brancos com 

ideologias libertárias), na opressão dos colonizadores. Entretanto, não eram concebidos como 

questão política, de intervenção política.  Em suas várias facetas, a “questão social” no Brasil, 

tem, como relevo, a desigualdade e a injustiça social, ligadas à organização do trabalho e à 

cidadania.  

Nessa discussão, Rocha (2007) afirma que a violência, decorrente das contraditórias 

relações de classe, de gênero e étnico-raciais, é estrutural e constitutiva dos sistemas de 

dominação e exploração, utilizada para conservar relações de poder.  

 Desse modo, a violência, como produto histórico e social de cada sociedade, resulta 

das contradições existentes na dinâmica social, podendo se intensificar com o grau de 

desigualdades e contradições de cada sociedade. Certamente, na dinâmica capitalista essas 

contradições se aprofundam, paralelo ao processo de naturalização das desigualdades e 

contradições explícitas na sociedade.    

Um momento histórico do país, que merece ser destacado, com intensificação das 

formas de violência na vida social, foi o período de ditadura.  Durante o Regime Militar no 
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Brasil, a partir da década de 1960, houve a efetividade da violência estatal, intensificando 

práticas de torturas, assassinatos e repressão aos opositores políticos, e ainda, a cassação dos 

direitos civis e políticos dos/as brasileiros/as. Sem dúvida, a violência exacerbada é utilizada 

na manutenção da ordem e estabelecimento do controle social.   

Naquele contexto, a prática da tortura é difundida e empregada na obtenção de 

informações para aquele regime, sem dúvida, uma violação profunda aos direitos humanos. A 

tortura, como considera Almeida (1998), é um instrumento político que, tem como objetivos, 

controlar, intimidar ou eliminar aqueles que criticam, desafiam ou colocam em xeque o 

regime vigente. Atualmente, a retaliação contra presos, mediante prática de tortura, 

humilhações e espancamentos, expressão da “herança” do período da repressão militar, está 

presente no país.  

A violência, o autoritarismo e a repressão marcam as relações sociais, abrangendo 

inúmeros segmentos da população que tem agravado suas condições de vida.  Com o avanço 

da sociedade, as modalidades de violência são ampliadas e reiteradas, e variam das formas 

mais cruéis às mais sutis, no cotidiano da vida social, podendo ser adotada para manutenção 

da ordem social e do poder, materializada pela repressão, discriminação, relações 

hierárquicas, acirrando as desigualdades, nas relações de classe, gênero e étnico-racial.  

Almeida e Silveira (2003) afirmam que na última década do século XX, vai se 

naturalizando a violência ordinária contra segmentos das classes populares, com prática de 

chacinas, como uma das expressões mais contundentes. Nesse panorama, a violação de 

direitos é forma concreta da violência, na sociedade contemporânea.  

No Brasil, a agudização da “questão social” e sua criminalização são presentes, como 

afirma Almeida (2004, p. 47), 

[...] o enfrentamento de conflitos fundiários e urbanização por meio da pistolagem, 
como tentativa de eliminação das resistências e das lutas sociais, a precarização da 
cidadania das classes trabalhadoras, o aumento da indigência e da miséria e o 
recrudescimento da impunidade, configurando-se um quadro de barbárie que 
desafia a construção de um projeto civilizatório.  

 Num país marcado por profundas desigualdades, injustiças e contradições, os 

resquícios do coronelismo e existência de trabalho escravo são evidenciados na sociedade 

brasileira que, tardiamente, aboliu a escravatura. Nos dias atuais, a “questão social” 

basicamente é colocada a partir da produção e distribuição de riqueza; associada à erosão dos 

sistemas de proteção social, paralelo ao aumento da vulnerabilidade das relações sociais e 

pelo questionamento da intervenção estatal. (BÓGUS; YAZBEK; WANDERLEY, 2007). 
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Assim, a “questão social” no Brasil contemporâneo é apreendida como resultante das 

lutas sociais dos trabalhadores/as, na disputa da riqueza socialmente produzida e apropriada, 

de forma desigual, e também como desdobramentos das desigualdades sociais, de gênero, 

étnico-racial, eixos constitutivos das relações sociais. Desse modo, a “questão social” é mais 

que pobreza, é desigualdade, e nos dias atuais, manifesta a banalização do ser humano.  

 Nesse contexto, a violência, em suas várias modalidades e manifestação, no trânsito, 

no espaço urbano, na forma de tráfico e crime organizado, experienciada por amplos 

segmentos da sociedade, configura-se como expressão da “questão social”, preocupante na 

contemporaneidade, comprometendo a sociabilidade humana, as condições e preservação da 

vida, materializada na violação profunda de direitos, acesso à riqueza produzida, ao trabalho e 

às políticas sociais. Os impactos da violência vão além dos direitos civis e políticos violados, 

e atinge, sobremaneira, as expectativas de vida dos sujeitos, evidenciando como são frágeis e 

tênues os limites da civilização e da barbárie social. 

Como uma das manifestações mais complexas, apresenta-se a violência ocorrida no 

campo interpessoal, que constitui grave problema na realidade brasileira, especialmente a 

violência de gênero, ocorrida no âmbito familiar e doméstico, torna-se preocupante, em face 

de sua magnitude e difusão na sociedade.  

A visibilidade da violência de gênero, como expressão da “questão social”, decorre 

das discussões das lutas e reivindicações das feministas, proeminente para problematizar e 

desmistificar o caráter privado de um problema que é da esfera pública. Portanto, inserem 

esse fecundo debate, no cenário político, ao mesmo tempo, requerem a intervenção do Estado, 

na legitimação de direitos às mulheres, promoção de políticas sociais e possibilidade de 

acesso pelas mulheres, enfocam a incumbência do Estado na prevenção e punição à violência 

cometida.  

 

 

1.5 Violência de gênero: conceitos e perspectivas analíticas  

 

A violência é fenômeno que preocupa todas as sociedades, tornando-se escopo de 

ações de governos, pesquisadores/as e sociedade, que sob diversas manifestações, atinge a 

vida em sociedade cotidianamente.  Ao discutir a temática violência, é importante analisá-la 

na plataforma de um fenômeno social, cultural e político, como expressão da “questão social”.  
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 Como base de reflexão sobre a violência, adotar gênero como categoria analítica, é 

primordial para compreensão da problemática na dinâmica da vida social, possibilitando 

evidenciar a lógica patriarcal de gênero que marca, de forma específica, a organização social.   

A violência contra as mulheres apresenta-se como uma das formas mais comuns de 

manifestação, contudo é uma problemática invisível, tendo em vista a amplitude de sua 

difusão, naturalização, banalização e tolerância nas distintas sociedades. É uma expressão da 

ideologia patriarcal de gênero, que se estrutura e se reproduz nas relações assimétricas de 

poder entre homens e mulheres. Segundo Portella (2004), as relações se fundam em contextos 

históricos e socioculturais que conferem características diferenciadas à violência.  

Essa problemática veio à tona, a partir do Movimento Feminista na década de 1970, no 

cenário internacional e nacional, que contribui para denúncia desse fenômeno antigo na 

humanidade, arraigada na formação e hierarquia das relações entre as categorias de sexo. Nas 

últimas décadas, a violência de gênero foi evidenciada pelo alto índice, e consequências para 

as mulheres. Desse modo, a denúncia e a preocupação com a banalização e tolerância da 

violência que atinge as mulheres, especialmente, no âmbito das relações familiares, foram 

essenciais nesse processo.  

 Essa preocupação, especialmente nas relações afetivas, conjugais, tornou-se assunto 

político, e visto como problema social no Brasil, no início da década de 1980, em 

consequência da repercussão dos assassinatos de mulheres de classe média por seus 

(ex)maridos ou (ex)companheiros.  

Com o slogan “Quem ama não mata!”, setores do movimento feminista brasileiro 

politizam o fenômeno e intensificam a mobilização contra os assassinatos, casos extremos de 

violência e de poder dos homens sobre a vida das mulheres, sobretudo, contra a impunidade 

dos assassinos.  

A sensibilização da opinião pública através da publicização de casos extremos de 

violência, ocasiona uma visão limitada quanto ao fenômeno da violência praticada contra as 

mulheres, especificamente da violência conjugal. Conforme Moraes e Sorj (2009), a 

divulgação e sensibilização da opinião pública favoreceram a visão do agressor como doente, 

desviante passional, em que a violência era concebida como eventual e excepcional das 

relações entre homens e mulheres, portanto não apreendendo que a violência conjugal está 

inscrita nas relações desiguais de gênero.  

A forte mobilização pela defesa da vida das mulheres e punição dos agressores teve 

como caso emblemático de ampla repercussão na mídia, o caso de Ângela Diniz, assassinada 

em dezembro de 1976, pelo seu companheiro Doca Street, de quem desejava se separar. Após 
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a morte de Ângela Diniz e a libertação do agressor, fortes reivindicações das feministas 

exigiam a punição de um crime que era colocado em nome do amor. 

Nesse contexto, os assassinatos de mulheres são apreendidos como femicídio. Este 

termo designa o caráter sexista dos crimes cometidos contra as mulheres, nas relações 

conjugais ou afetivas, desvelando a neutralidade do termo assassinato e homicídio de 

mulheres. Conforme Almeida (1998), esse termo foi introduzido no Tribunal Internacional de 

Crimes contra Mulheres, em 1976, retomado na década de 1990, para evidenciar a não-

acidentalidade da morte violenta de mulheres. Ainda, ressalta que esse fenômeno integra a 

política sexual de apropriação das mulheres.  

Nos anos de 1990, seguindo o debate internacional, as feministas deslocam a luta pelo 

fim da impunidade pelo direito a uma vida sem violência. O recrudescimento da luta torna-se 

abrangente, com debate fecundo sobre a importância das políticas públicas no enfrentamento 

e prevenção desse fenômeno.  

Percebemos que é base fundante para politização desse fenômeno social, as 

reivindicações e denúncias das feministas, possibilitando inserir o debate público e 

reconhecimento, por parte do Estado, do problema social da violência perpetrada contra a 

mulher, ocorrida no espaço público e privado, com enfoque para a manifestação doméstica. 

Assim, a expressão “o pessoal é político” é evidenciada nas lutas das feministas, para 

desmistificar a pseudodicotomia entre público e privado.  

As formas e espaços de manifestações de violência diferem quanto ao sexo, pois 

geralmente os homens sofrem violência nos espaços públicos, comumente praticado por outro 

homem. No entanto, as mulheres sofrem violência masculina, no próprio espaço doméstico, 

de sua casa, na esfera privada, e seu agressor, geralmente é aquele que estabelece ou 

estabeleceu relacionamentos, como namorado, marido, amante, companheiro. Isto é, em geral, 

a violência é praticada na esfera das relações interpessoais e afetiva entre o agressor e a 

mulher, em situação de violência.  

Estudos realizados, no Brasil, por diversas autoras (SAFFIOTI, 2004a, 200b; 

QUEIROZ, 2008; ALMEIDA, 1998; SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995), revelam que as 

mulheres constituem os principais alvos da violência doméstica e familiar. Isto decorre da 

organização social de gênero, enraizada pela lógica patriarcal, sexista e machista, tornando a 

mulher propriedade dos homens. Tema relevante que ganha espaço nos estudos do campo da 

saúde e dos direitos humanos, além de ser percebido como problema político.  

A magnitude dessa questão foi elucidada na pesquisa “A mulher brasileira nos espaços 

públicos e privado”, organizada pela Fundação Perseu Abramo, realizada em 2001, 
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entrevistando 2.502 mulheres, a partir dos 15 anos de idade. Concluiu-se que, a cada 15 

segundos, uma mulher é espancada no Brasil. (VENTURI e RECAMÁN, 2004). 

A problemática da violência praticada contra as mulheres se apresenta em distintos 

espaços e dimensões da sociedade, com destaque aquela que ocorre nas relações familiares e 

domésticas, especificamente no âmbito das relações conjugais e afetivas, e constitui-se uma 

significativa e complexa expressão da “questão social” na contemporaneidade.  

Suárez e Bandeira (2002) afirmam que a politização da violência contra as mulheres, 

nos últimos 30 anos, fruto dos movimentos sociais, foi importante contribuição para o 

aperfeiçoamento da cidadania no país, posto que possibilitou reflexão sobre a violência para a 

esfera pública, ampliando as explicações, além das abordagens socioestruturais classistas, 

focando a violência cotidiana, enraizada no conflito interpessoal.  

Sem dúvida, essa ampliação foi importante para explicitar a violência nas relações 

interpessoais, entretanto, não concebemos a violência de gênero desarticulada da estrutura 

social. Superar a visão dualista é necessário, pois nenhuma relação social, é estabelecida fora 

dessa estrutura, que numa perspectiva da totalidade social, as relações estruturais e 

interpessoais sem entrecruzam.    

A violência de gênero, que atinge mulheres no âmbito familiar e doméstico, com 

destaque as relações íntimas e conjugais, está imbricada por sentimentos de amor, medo, 

culpa, vergonha e poder, dificultando reconhecer a magnitude do problema, bem como seu 

enfrentamento e superação. Este fato consiste, principalmente, por ser uma questão 

considerada de esfera privada e individual, historicamente, despolitizando a problemática da 

violência de gênero, colocando sua resolução as relações privadas. Contudo, isso não retira o 

caráter político da violência praticada contra as mulheres, mas evidencia sua natureza 

complexa e enraizada, nas relações de poder baseadas na lógica patriarcal de gênero. Portanto, 

é uma questão pública, presente no cotidiano de um grande número de famílias brasileiras e 

que perpassa todas as classes sociais, grupos étnico-raciais, gerações e orientação sexual, 

requerendo, para seu enfrentamento, políticas públicas eficazes.  

Diante da amplitude e difusão desse fenômeno na sociedade, Saffioti e Almeida 

(1995) apontam para a questão da democratização da violência direcionada à mulher, uma 

vez que atinge o segmento feminino, independente da classe social. Tal argumentação 

possibilita dissociar pobreza de violência e criminalidade, forma comum de estigmatizar os 

pobres. 

É necessária essa desvinculação da relação pobreza/violência, entretanto as condições 

materiais e o corte de classe social, pode contribuir para situações de violência. Nessa 
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perspectiva, destacamos o pensamento de Soares (apud ALMEIDA, p. 1998), que questiona a 

violência como fenômeno democrático, revelando que a probabilidade de os sujeitos 

tornarem-se vítimas de violência, é condicionada ao lugar que ocupa na estrutura social. 

Obviamente, esse eixo incide, de forma contundente, nas possibilidades e formas de 

enfrentamento da problemática.  

Certamente, não defendemos uma visão reduzida da violência à dimensão de classe 

social, todavia, é importante ressaltamos que, ao discutir essa temática, é necessário 

considerar elementos que erigem as relações sociais, em contextos históricos determinados, 

que são estruturadas e engendradas pelas mediações de gênero, classe social e etnia/raça.  

Assim, compreendemos que os sujeitos são múltiplos em suas relações, “que se entrecruzam 

na produção e reprodução da vida, portanto, das suas desigualdades e contradições.” 

(ALMEIDA, 2004, p. 42). Portanto, a inserção dos sujeitos na sociedade é condicionada e 

determinada por esses elementos estruturantes, os quais podem potencializar e se tornar mais 

suscetível à situação de violência.  

A violência contra as mulheres deve ser compreendida como um fenômeno político e 

cultural. Segundo Almeida (1998), a dimensão política da violência contra a mulher é 

amplamente visível pelo grau de tolerância do Estado, variando de acordo com cada país. 

Essa tolerância é traduzida pela ausência de políticas públicas, capazes de atender e interferir 

nessa complexa problemática, como no elevado indicador de impunidade dos agressores e não 

enquadramento legal das situações de violência.  

A tolerância e permissibilidade da sociedade, quanto à prática de violência contra a 

mulher, são referendadas pela cultura ou religião. Exemplo dos países africanos que 

permitem, de forma desumana, a mutilação de mulheres, que visa anular a possibilidade do 

prazer sexual. Nas guerras, a violência sexual é utilizada como “estratégia” de controle e 

dominação dos povos invadidos. No Brasil, em defesa da honra, retira a vida de mulheres, e 

estas se tornam propriedade dos homens.  

Desse modo, a combinação da tolerância societária e estatal permite a expressão e 

reprodução do fenômeno em grande escala. A sociedade só pune a violência cometida por 

homens às mulheres, quando extrapola os limites aceitáveis socialmente de dominação-

exploração, que permitem a continuidade da lógica patriarcal de gênero.   

Como salienta Saffioti (2002), isso representa uma autorização do poder, para que os 

homens agridam e violentem, sem provocar lesão grave, inclusive satisfazendo desejos 

sexuais, mediante ameaça, fazendo-as obedecer sem deixar marcas visíveis.   
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Fenômeno complexo e polissêmico, a violência praticada contra as mulheres tem uma 

diversidade de termos, que são utilizados para se referir a este tipo específico de violência, 

como: violência contra a mulher, violência intrafamiliar, violência familiar, violência 

doméstica, violência conjugal e violência de gênero. Conceitos que não são excludentes, mas 

sobrepostos, com aspectos e significados tênues, que merecem destaque para se apreender a 

dimensão relacional da violência.  

O conceito violência contra a mulher constitui um fenômeno mais abrangente, que 

remete às diversas formas de violência que são cometidas em diversas esferas, envolvendo 

não apenas perpetradores parentes ou conhecidos, que convivam no mesmo espaço doméstico 

ou que tenha uma relação estabelecida, mas também aquela cometida por qualquer 

desconhecido.  Adotar tal expressão alarga as situações de violência, além do espaço do 

doméstico. Ainda, pode subsumir a violência de gênero nas violações de direitos perpetradas 

por agressoras, mesmo que essa seja praticada com menor proporção, frequentemente 

cometida com crianças, adolescentes e idosos/as. 

As formas de violência, que são exercidas contra as mulheres, em razão do seu sexo, 

são bastante distintas. Envolvem ações que, mediante ameaça, força ou discriminação, afetam 

a vida privada e pública das mulheres. Teles e Melo (2003) destacam que as formas de 

violência são experimentadas, através das agressões físicas, sexuais, psicológicas e 

discriminação que visam intimidar, amedrontar, punir e humilhar, atingindo não apenas a 

integridade física, mas também a subjetividade das mulheres.    

A violência contra a mulher pode ser apreendida como resultante da cultura e relações 

sociais inscritas nas relações de gênero, com privilégio do homem, arraigadas pela ideologia 

patriarcal e machista. Conforme coloca Saffioti (2007, p. 56-57), “[...] o homem é socializado 

para externar sua agressividade. Assim como a suavidade é valorizada na mulher, a 

agressividade aumenta, segundo a ideologia machista, a virilidade do homem.” 

A violência familiar é compreendida como aquela que envolve membros de uma 

família, ligados por laços consanguíneos ou por afinidade, e pode ocorre no interior do 

domicílio ou fora dele, sendo mais frequente dentro do espaço do domicílio. Esse conceito 

aponta a família como instituição violenta, atravessada por relações hierárquicas e desiguais 

entre seus membros, com posições sexuais demarcadas.    

No tocante à violência doméstica, destacamos uma sobreposição com a familia, 

porém, pode atingir pessoas não pertencentes à família, incluindo pessoas que vivem no 

mesmo espaço do domicílio, que vivam parcial ou integralmente, atingindo os membros mais 

subalternizados na estrutura das relações familiares. 
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A violência doméstica, como a familiar, atinge predominantemente mulheres, 

crianças, inscritas nas relações de gênero. Esta modalidade apresenta características 

específicas, como a rotinização, além de incidir sobre a mesma vítima, tornando-se habitual o 

ciclo de violência. Ainda, há uma complacência da sociedade, quanto a esse fenômeno 

amplamente difundido.  

Conforme coloca Rocha (2007, p. 29),  

A violência doméstica, pelo seu envolvimento, em grande parte dos casos, 
com relações familiares o espaço do domicílio, é caracterizada como uma 
questão relativa estritamente à esfera da vida privada, encoberta também pela 
ideologia que apresenta a família como instituição natural, sagrada, na qual 
se desenvolvem apenas relações de afeto, carinho, amor e proteção, a ser 
preservada pela sociedade. Essas noções contribuem para naturalizar e 
despolitizar o problema.  

Essa ideologia, de situar essa problemática ao âmbito privado, contribui para 

legitimação da não interferência do Estado nessa situação. Apesar de ser desenvolvida no 

âmbito privado, a violência doméstica é uma expressão política das relações sociais, portanto, 

é indispensável à intervenção do Estado. Sumariamente, as relações de poder e de violência, 

exercidas no âmbito privado, doméstico são compreendidas como restritas às relações 

interpessoais, não sendo necessária a intervenção regular e sistemática do Estado 

Ao discutir a violência doméstica, Almeida (1998) aponta duas dimensões desse 

fenômeno: a crônica e a extensiva. A primeira sinaliza para as intensas e multidimensionais 

condições de opressão expressa, através das relações de gênero; a segunda remete aos 

constrangimentos e limitações institucionais gerados e impostos no processo de intervenção 

do Estado. Este pode ser traduzido no não acesso às políticas e enfrentamento ou prevenção, 

ou o não reconhecimento de legal da situação.  

Ainda, temos o conceito violência intrafamiliar que se aproxima ao conceito de 

violência familiar, que ocorre com membros da família, entretanto pode ocorrer fora do 

espaço, ou seja, extrapola os limites do domicílio. Sobre esse conceito, é necessário cautela 

quanto à utilização para tratar da violência contra a mulher, pois segundo Teles e Melo 

(2003), o tema inclui outros integrantes da família, como crianças, idosos, pessoas com 

deficiência, podendo esconder a violência direcionada à mulher.  

Esses conceitos de violência, que evidenciam a família e o espaço da casa 

contribuíram para denunciar as relações de violências no âmbito familiar, que são 

atravessadas pelo exercício de poder, tendo como alvo principal as mulheres. Notadamente, a 

família não é apenas o espaço de desenvolvimento de afeto, carinho, solidariedade, de aportes 
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materiais e emocionais, tendência comum na apreensão e naturalização da instituição família. 

Mas esta também é espaço de exercício de poder e de violência que mediatizam as relações 

familiares.   

A fecunda discussão conceitual, que tem como escopo a família como violadora de 

direitos, permite desmistificar a ideologia da família, como lócus sagrado, de proteção, amor e 

perfeição. Paradoxalmente, observamos que privilegiar o caráter familiar, doméstico da 

problemática da violência, contribui para que essa violação seja colocada na esfera privada, 

íntima, sem a compreensão que esta necessita de intervenção pública, que é uma temática de 

relevância pública, com a intervenção do Estado.  

Em alguns estudos, tem-se a categoria violência conjugal, evidenciando que a 

violência praticada contra a mulher resulta de relacionamento entre vítima e agressor 

(ex)marido/companheiro. Atualmente, são incorporados, a esse conceito, outros tipos de 

relacionamentos íntimos como (ex)namorado, (ex)noivo, haja vista que os motivos de 

agressões são semelhantes àqueles dos relacionamentos estáveis. Segundo Pasinato (2006), a 

intenção desse conceito é demonstrar que o casamento representa uma zona de perigo para a 

mulher, cujo cônjuge é o principal agressor.  

A partir das categorias apresentadas, percebemos que, nas relações afetivas, conjugais 

e familiares, as mulheres são mais suscetíveis a situação de violência, que muitas vezes, 

praticadas rotineiramente pelo mesmo agressor/as. Trazendo o debate sobre essa violência, 

Suárez e Bandeira (2002) concebem como violência ritualizada e expressiva. Esta pode 

ocorrer entre indivíduos sem ligação, porém sua maior incidência é constatada entre pessoas 

que mantêm relacionamentos de diversa ordem, como parentesco, amizade, trabalho, 

religiosidade, vizinhança, relações afetivo-amorosas, em suma, ligações que estabelecem 

relacionamento interpessoal, com significativo afetivo.  

Outra argumentação que merece destaque é a apresentada por Almeida (1998), que 

estabelece uma analogia entre a tortura e a violência sofrida por mulheres, tendo em vista que 

ambas ferem os direitos humanos, têm motivações políticas e têm a implicação do Estado. 

Como salienta a autora,  

[...] uma forma de tortura/violência peculiar, posto que ocorre em qualquer 
conjuntura política, ainda, que fomentada por um conjunto de relações sociais 
antagônicas. É, simultaneamente, recusada pela sociedade, à medida que o nível de 
tolerância social, em relação a esta forma de violência, vai se reduzindo, e 
legitimada pela mesma, à proporção que o conjunto de relações sociais, que 
determinam lugar subordinado para a mulher, não sofre mudanças substantivas. 
(ALMEIDA, 1998, p. 3) 
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É notória que a gravidade da violência de gênero está inscrita nas relações patriarcais 

de gênero, com relevância no Brasil, em que a cultura machista permeia toda a vida social, e a 

violência constituiu mediação para o exercício do poder, e elemento para delimitar o lugar da 

mulher nas relações de gênero.   

A partir da década de 1990, com o impulso dos estudos sobre gênero no Brasil, a 

expressão “violência de gênero” ganha espaço nos estudos acadêmicos sobre violência contra 

a mulher perpetrada por homem. Isso decorre pelo fato de a mulher ser mais alvo da violência 

de gênero. Frequentemente essa expressão é utilizada como sinônimo de violência contra a 

mulher. Nessa perspectiva, destacamos o pensamento de Teles e Melo (2002, p. 18), sobre o 

conceito de violência de gênero,   

[...] deve ser entendido como uma relação de poder de dominação do homem 
e de submissão da mulher. Ele demonstra que os papéis impostos às mulheres 
e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado 
e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a 
prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo 
de socialização das pessoas. (...) Os costumes, a educação e os meios de 
comunicação tratam de criar e preservar estereótipos que reforçam a ideia de 
que o sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões e a 
liberdade de ir e vir das mulheres.  

Trazendo a discussão para o campo da violência de gênero, embora o homem seja o 

maior agressor nas situações de violência, não se pode considerar que seja sinônimo de 

violência contra a mulher. Para Saffioti (2004a), o conceito violência de gênero é mais amplo 

que a violência contra a mulher, uma vez que remete às diversas formas de violência que 

atingem homens, mulheres, crianças e adolescentes, de ambos os sexos, apesar de a violência 

masculina tornar-se constitutiva das relações de gênero.  

Estudos demonstram que a maior incidência da violência de gênero envolve mulheres, 

independentemente da classe, raça/etnia ou geração, refletindo as relações de dominação, 

exploração, hierarquia e de poder nas relações entre os sexos.  Ainda, destacamos que o 

conceito de violência de gênero é mais amplo e está sobreposto às modalidades de violência 

familiar e doméstica.    

A ampliação e extensão do conceito de violência de gênero são necessárias, pois 

abrange diferentes formas de violência praticadas no âmbito das relações de gênero, não 

resumindo a violência praticada pelos homens contra a mulher, mas também, da violência 

entre mulheres e entre homens. Isso é relevante, para compreender a violência de gênero nas 

novas configurações das relações de gênero, “especialmente no âmbito das relações afetivo-

conjugais hetero e homossexuais”. (ARAÚJO, MARTINS e SANTOS, 2004, p. 21). 
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Strey (2004) aponta que, ao falar de violência, é necessário explicar certo ponto de 

vista, para falar de violência de gênero é situação sine qua non. Para a autora, a violência de 

gênero é quase uma redundância, pois ao falar de gênero, implicitamente está imbuída de 

violência, uma vez que gênero implica a tentativa de imposição cultural do ser homem e 

mulher, e nas relações de poder entre ambos.  

Ao abordar a violência de gênero, deve-se mencionar que esta ocorre de forma 

diferenciada para os homens e para as mulheres, conforme Queiroz (2008, p. 14),  

[...] os homens sofrem violência nos espaços públicos, em geral praticada por outro 
homem, as mulheres sofrem a violência masculina, dentro da casa, no espaço 
privado e seu agressor, via de regra, é ou foi o namorado, o marido, o companheiro 
ou o amante.   

O conceito violência de gênero foi utilizado inicialmente, no Brasil, por Saffioti e 

Almeida (1995), que demonstram que a violência é demarcada pelo conjunto de regras que 

definem papéis sexuais entre homens e mulheres, ou seja, pela gramática sexual.  Adotam 

essa expressão para designar uma forma específica de violência, que visa preservar “a 

organização social de gênero, fundada numa hierarquia e desigualdade de lugares sexuados 

que subalternizam o gênero feminino; (...) amplia-se e reatualiza-se na proporção direta em 

que o poder masculino é ameaçado.” (SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995, 159). 

Tal argumentação situa a violência como mecanismo de organização das relações de 

gênero na sociedade, favorecendo assimetrias entre as categorias do sexo, com privilégio do 

homem/masculino e subalternidade da mulher/feminino.  Desse modo, configura-se como 

violência estrutural, uma vez que resulta de uma organização social perpassada por outras 

relações fundamentais. Assim, a violência de gênero, inclusive sua forma mais especifica, a 

violência conjugal, contribui para moldar lugar desigual de gênero.  

No estudo das autoras, a violência masculina contra a mulher é concebida como a 

necessidade de o homem exercer, delimitar e fazer parecer maior o seu poder na relação.  

Assim, a violência ocorre quando uma pessoa não pode exercer normalmente, ou pelo 

consentimento, o seu poder. Portanto, seria uma expressão diante da impotência, por 

conseguinte, “[...] a prática da violência não é somente o resultado da cólera reprimida; é, 

também, o fruto do medo permanente da impotência.” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p. 43).  

Na discussão do poder que permeia as ações/atos de violência, as autoras mencionadas 

alegam que este assume duas faces: a da potência e da impotência. A forma como os sujeitos 

sexuados experimentam a impotência difere, pois como coloca Saffioti (1999, 2004 a), as 

mulheres são socializadas para conviverem com a impotência, ao contrário dos homens que 
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são familiarizados e preparados para o exercício do poder, da força, da potência. Nesse 

sentido, quando os homens perpetram violência estão sob o efeito da impotência. 

Assim, a impotência constitui fonte de violência, mas sua manifestação encontra-se 

nos limites sociais, de acordo com a categoria social a que pertencem os sujeitos. Ressaltamos 

que as mulheres também procedem com uso da violência, em bem menor proporção, 

reproduzindo comportamentos e relações abusivas semelhantes aos homens, direcionadas 

àqueles que são mais subalternos em sua relação, já que ocupam o lugar mais rebaixado nas 

relações de poder que é desigual.   

A violência de gênero expressa um mecanismo de sujeição das mulheres aos homens 

na ordem social, erigida pela lógica patriarcal de gênero, ou seja, “[...] não ocorre 

aleatoriamente, mas deriva de uma organização social de gênero, que privilegia o masculino”.  

(SAFFIOTI, 2004, p.81) 

Essa modalidade de violência apresenta elementos, como utilização da força física ou 

verbal que prejudica e/ou ameaça a vida das mulheres, seja física, emocional, sexual, 

moralmente; e a legitimação das relações assimétricas entre os sexos, ancorado na lógica 

patriarcal de gênero. Associada a esses elementos, tem-se a dimensão simbólica, favorecendo 

a imposição e aceitação da ideologia patriarcal, base de ratificação da (re)produção das 

relações assimétricas entre os sexos, com supremacia masculina, que atravessa as dimensões 

da vida social.  

Ainda, essa modalidade de violência pode ser compreendida como forma de 

resistência aos que querem manter a estrutura, ou melhor, da manutenção do “status quo” na 

medida em que se busca desconstruir os papéis estabelecidos. Conforme Almeida (1998), as 

transformações, promovidas nas relações de gênero, são ameaçadoras para a ordem social 

vigente, em que violência, comumente, é adotada como reguladora das relações sociais, 

caracterizando um dualismo hierarquizado de clara ‘dominação’ do masculino sobre o 

feminino. 

Sem dúvida, essa sujeição não significa consentimento com a subordinação, 

dominação-exploração. Correntemente, através da ideologia patriarcal que erigem as relações 

de gênero, a mulher aparece como cúmplice da situação de violência. Tal argumentação 

presume que as mulheres consentem as agressões, entretanto, para que haja consentimento, 

estas deveriam desfrutar e estar num patamar de igualdade com os homens. Entretanto, as 

mulheres, geralmente possuem menor poder que os homens, podendo elas ceder e não 

permitirem/consentirem a violência. Conforme Saffioti (1994, p. 445) “[...], as duas categorias 
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de gênero falam a partir de posições hierárquicas e antagônicas, ao passo que o consentimento 

presume os copartícipes, a partir da mesma posição ou de posições iguais.”  

A posição vitimista é outra abordagem sobre a violência que atinge as mulheres. Essa 

abordagem apresenta-se paralisante, inclusive sem prospecção de saída das relações de 

violência, e a mulher não seria sujeito nas relações. Estas não devem ser concebidas como 

expressões unilaterais ou estáticas, mas decorrentes e construídas conjuntamente nas relações 

entre os sujeitos sexuados, embora não na mesma condição de igualdade.  

Na relação de violência, as mulheres não podem ser consideradas como passivas, 

cúmplices e não-sujeitos, pois estas reagem sob diversas estratégias. Sob tal perspectiva, 

Saffioti (2002) apreende uma dimensão relacional da violência, pois os sujeitos podem 

desempenhar os papéis, tanto algozes como de vítimas.  

A vitimização feminina esteve presente nas campanhas dos movimentos feministas, 

durante a década de 80, que centrava a luta contra a impunidade dos crimes passionais.  A 

condição vitimista que, inicialmente, foi imputada à mulher, segundo Pasinato (2006) 

qualificava as mulheres como vítimas, posteriormente tornou-se um entrave a luta da 

igualdade de direitos, uma vez que ratificava o papel de passivas e submissas, dificultando o 

reconhecimento e acesso aos instrumentos necessários para superação e mudança de sua 

situação.  

Por isso, neste trabalho, adotamos o termo “em situação de violência”, que possibilita 

compreender a mulher, como sujeito na relação estabelecida, com possibilidade de mudança, 

decisão e superação.  

Concernente a essas abordagens explicativas da violência sofrida pelas mulheres, 

conforme Suárez e Bandeira (2002), resumem as perspectivas adotadas frequentemente nas 

produções no Brasil, que são: a hegemonia do poder masculino que permeia as relações 

sociais; a subalternidade feminina baseada na hierarquia de gênero; a reprodução das imagens 

de homem e mulher, e dos papéis a eles atribuídos, por meio da construção social da 

violência; e a existência disseminada e invisibilizada das violências. 

Ao debater a violência de gênero, a situamos nas relações de gênero, que são 

construídas a partir da lógica patriarcal, pois ainda há privilégios conferidos aos homens, com 

tolerância da sociedade para o uso da violência destes contra mulheres, contribuindo para sua 

expressão e impunidade.  

Neste trabalho, adotamos o termo violência de gênero, na análise da situação de 

violência experimentada pelas mulheres, nas relações domésticas e familiares, as quais são 

mediatizadas por afeto e conflitos, agravadas quando a violência é/foi praticada pelo/a 
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parceiro/a com quem estabelece ou estabeleceu uma relação íntima. Ainda, apreendemos a 

violência como mediação do exercício do poder, que é estabelecido desigualmente entre 

homens e mulheres na sociedade, erigida pela lógica patriarcal de gênero, assim, a violência é 

constitutiva dessa relação.   
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2  ESTADO E POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NO BRASIL 

 
 

No debate em torno das políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero, que 

atinge as mulheres no âmbito doméstico e familiar, é necessário refletirmos a intervenção do 

Estado nessa problemática, ponderando as contradições e antagonismos inerentes à lógica de 

acumulação capitalista, e as relações sociais de gênero na sociedade capitalista-patriarcal, que 

erigem as relações entre homens e mulheres, e permeia o Estado.  

As mobilizações feministas foram essenciais na politização e materialização de 

conquistas de direitos das mulheres, possibilitando mudanças legislativas significativas, 

relativas à questão da violência de gênero, cometida com mulheres no espaço doméstico e 

familiar.  Assim, a violência de gênero é inserida no debate público, como expressão da 

“questão social” e requer, portanto, a intervenção sistemática do Estado. Isto posto, supera a 

visão de fenômeno privado, que colocava sua resolução e enfrentamento sem mediações 

públicas.  

Nesse capítulo, abordaremos, de forma sucinta, a análise do Estado na sociedade 

capitalista, na mediação dos conflitos e antagonismos e da intervenção nas expressões da 

“questão social”, mediante políticas sociais; o feminismo, ou melhor, feminismos, como 

importante movimento social e sua interlocução com o Estado, que contribui para o 

reconhecimento da cidadania das mulheres; por fim, a intervenção do Estado na 

implementação de políticas públicas de enfrentamento e atendimento às mulheres em situação 

de violência no Brasil.    

 

 

2.1  Estado Moderno no capitalismo  

 

A instituição do Estado e análises em torno de sua função não surge na fase moderna 

(remonta a Grécia Antiga), porém é, a partir dessa, que o Estado assume contornos 

diferenciados. Assim, sua apreensão é necessária para refletir o Estado nas relações sociais 

contemporâneas. Segundo Rodrigues (1991), o advento do Estado moderno ocorre no 

contexto europeu do século XVI, o qual correspondia a uma administração centralizada no 
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âmbito de um território – a Nação, e que o exercício do poder tinha, como objetivos, 

predominantemente políticos e militares.  

Nesse estudo, não temos pretensão de aprofundar análise sobre a modernidade e as 

rupturas que abrangem a dinâmica da sociedade, contudo é importante enfatizar a constituição 

do Estado, o qual é delineado até o presente momento.  

Na modernidade, e instauraram-se profundas transformações societárias, que abrange 

a política, economia, cultura/pensamento e religião. Esse período é marcado pela expansão da 

sociedade burguesa, que necessariamente, precisava superar os limites da sociedade feudal. 

Contudo, essas rupturas são mais evidenciadas no século XVIII, e de forma mais contundente 

no século posterior.  

A modernidade opera mudanças substantivas na totalidade da vida social. A ênfase na 

razão, superando as explicações do sagrado, coloca o homem no centro das explicações sobre 

o mundo e as relações sociais; a noção de direitos, pertinentes aos homens, sobretudo, a 

capacidade de transformação conduzida pelos homens na sociedade.  

Conforme argumentação de Rua (1998), a principal característica das sociedades 

modernas é a diferenciação social. Isto significa que os membros das sociedades possuem não 

apenas atributos diferenciados a partir das clivagens (classe, sexo, idade, religião, estado civil, 

escolaridade, profissão, entre outras), mas também possuem ideias, valores, aspirações e 

desempenham papéis diferentes, no decorrer da sua existência. Portanto, isso propicia que a 

vida em sociedade seja complexa e com conflitos.  

É na modernidade que suscita o pensamento social racionalista, centrado na análise da 

sociedade burguesa, com desdobramento em perspectivas distintas, de exaltação ou de crítica 

da lógica burguesa, que conferem as bases/matriz do pensamento social moderno. 

Notadamente, a emersão do pensamento liberal é fundamental para a ordem burguesa. A 

teoria liberal pode ser considerada como a teoria das revoluções burguesas, com dimensão na 

teoria política e econômica, defende e enfatiza as liberdades individuais, com primazia na 

vontade individual e o poder do Estado limitado na interferência da economia, apenas 

garantindo a livre iniciativa e a propriedade privada.  

Incorporando o discurso que a liberdade individual permitirá maior estímulo às 

iniciativas dos homens, para manter-se na sociedade do mercado, acumulação e propriedade 

privada, liberando-se das amarras do “poder estatal autoritário e paternalista.” (COUTINHO, 

2008) 

Assim, o liberalismo pode ser caracterizado pela defesa da lei do mercado e do direito 

à propriedade, conquistas econômicas. Desse modo, pode-se considerar o “liberalismo como 
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uma teoria e um regime político burgueses: desde sua origem, o liberalismo se liga claramente 

à classe burguesa, à sua luta pela consolidação de uma ordem capitalista”. (COUTINHO, 

2008, p. 62) 

Na discussão sobre o Estado moderno, primeiramente, é necessário situarmos que sua 

emersão, concebido como espaço público que visa o bem-comum, ocorre nos marcos da 

sociedade burguesa, portanto guarda elementos que refletem a lógica desse sistema, como 

afirma Marx “a sociedade civil é o fundamento natural em que se apoia o Estado moderno, 

assim como a sociedade civil da escravidão era o fundamento no qual se apoiava o Estado 

antigo”. (apud TONET, 2004, p.21). Assim, o Estado é um produto da sociedade civil que 

reflete suas contradições e, também, as reproduz. 

 No capitalismo, o avanço das forças produtivas é inconteste, permitindo o 

desenvolvimento e ampliação da riqueza, capacidade nunca vivenciada na história da 

humanidade. Tendo como características intrínsecas do sistema capitalista, a contradição, a 

exploração e o antagonismo, esse avanço torna-se destrutivo para a maioria da população.  

Os traços basilares da ordem burguesa expressa, na acumulação do capital, na mesma 

proporção com o aumento do pauperismo, mediante exploração da força de trabalho, ou seja, 

o conflito entre capital e trabalho. Os/as trabalhadores/as produzem a riqueza e não têm seu 

acesso, pois é apropriada por outra classe – que detém os meios de produção, expressando a 

contradição e o antagonismo de classes, e estas vislumbram e defendem projetos societários 

distintos.  A luta de classes é presente em todas as sociedades, acentuando-se na ordem 

burguesa, requerendo mediação de interesses de classe. 

A constituição do Estado moderno, como forma de evitar o dilaceramento social, na 

iminência de pôr em xeque a sociedade, tem atribuição fundamental compatibilizar interesses 

particulares em interesses gerais, consagrando os direitos, a liberdade e a igualdade de todos 

os indivíduos. A emancipação política possibilita a liberdade e a igualdade formal, mas a base 

profunda da desigualdade é inalterada.  Assim, o “Estado não torna os indivíduos livres, mas 

expressa e reproduz apenas uma forma particular de liberdade.” (TONET, 2004, p.21).  

Durante o capitalismo concorrencial, o Estado não intervém nas sequelas da 

exploração da força do trabalho, executando apenas a repressão e coerção dos movimentos e 

lutas da classe trabalhadora, no intuito de garantir a ordem social, assumindo a preservação e 

defesa da propriedade privada. Diretriz influenciada pelo pensamento liberal, que erige como 

pilar o “laissez faire”, implicando no retraimento do Estado, ou melhor, “sua ação por meio 

da ausência em determinados espaços, e não em todos os espaços”. (VIEIRA, 2007, p. 196) 
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Com o desenvolvimento do capitalismo, no estágio dos monopólios, o Estado é 

compelido a interferir nas refrações da “questão social”, mediante políticas sociais, paralelo às 

mobilizações históricas dos/as trabalhadores/as.  Certamente, não há política social desligada 

dos movimentos populares e conflitos de classes, em que o Estado acaba assumindo parte das 

demandas, ao longo do processo histórico.  

Como afirma Netto (2001, p.26), “o Estado funcional ao capitalismo monopolista é, no 

nível das suas finalidades econômicas, o ‘comitê executivo’ da burguesia monopolista – opera 

para propiciar o conjunto de condições necessárias à acumulação e à valorização do capital 

monopolista.”  

A mediação no conflito de classes não significa a neutralidade do Estado, mas visa 

preservar e assegurar objetivos econômicos, portanto, “o Estado foi capturado pela lógica do 

capital monopolista – ele é seu Estado.” (NETTO, 2001, p. 26). 

Na fase do capitalismo monopolista, são potencializadas as contradições, a exploração 

e alienação, em patamares mais elevados, cujo objetivo é o controle dos mercados. Isso 

promove o aumento de afluência de trabalhadores no exercito industrial de reserva; a 

exploração da força de trabalho e acumulação da riqueza de forma exponencial. Em outros 

termos, tem-se a reprodução ampliada do capital.  

As lutas dos trabalhadores se intensificam na busca por melhores condições de vida, 

assim, “a articulação das funções econômicas e políticas do Estado burguês no capitalismo 

monopolista: para exercer, no plano restrito do jogo econômico, o papel de ‘comitê executivo’ 

da burguesia monopolista, ele deve legitimar-se politicamente, incorporando outros 

protagonistas sócio-políticos.” (NETTO, 2001, p. 27- grifo do autor). 

É notória a natureza de classe do Estado, consequentemente, de sua função na defesa e 

conservação de seus interesses. Contudo, o Estado não pode ser somente coercitivo. A busca 

de consenso também é inerente ao seu caráter de atenuador de conflitos.  A “hegemonia para 

Gramsci não equivale à pura dominação, mas à direção social baseada num certo consenso e 

aceitação dos setores subalternos.” (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2010, p. 45).  

Desse modo, o Estado é permeado pelas lutas sociais, correlações de força, perpassado 

por interesses antagônicos de classes, tendendo a ceder e a incorporar alguns interesses dos 

grupos dominados, dependendo de cada conjuntura. Trata-se de uma argumentação que 

amplia o conceito de Estado, afastado de um víeis meramente instrumental, ou seja, da 

concepção do Estado monolítico, mas apreendendo como arena de confronto de interesses 

antagônicos, entretanto, com primazia a defesa da dinâmica da sociedade burguesa.  
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Segundo Netto, a dinâmica e contradições do capitalismo monopolista cria condições 

para que o Estado, por ele capturado, busque legitimação política, através do jogo 

democrático, podendo atender demandas das classes subalternas, que podem incidir interesses 

e reivindicações imediatas.  Esse processo é tensionado, “não só pelas exigências da ordem 

monopólica, mas pelos conflitos que esta faz dimanar em toda a escala societária” (NETTO, 

2001, p. 29).  

Desse modo, o Estado burguês assume o papel de regulação nas relações de produção, 

fundamental na sociedade burguesa, mas não busca suprimir a exploração do trabalho pelo 

capital. Situação que não favorece aos/as trabalhadores/as.  

O Estado e as funções assumidas não podem ser escopo de análise, sem referenciar a 

sociedade concreta da qual faz parte, com imbricação das dinâmicas contraditórias das 

relações das classes sociais, ou seja, situando num processo histórico-social concreto. 

A sociedade burguesa é perpassada por conflitos e contradições profundas, entre 

capital e trabalho, cujo alicerce é defesa da propriedade privada, face a apropriação privada da 

riqueza. Nessa dinâmica, a sociabilidade é regida pela individualidade e desumanização das 

relações sociais. Assim, “a sociedade burguesa, em sua totalidade, é a guerra de uns contra os 

outros, delimitados entre si por sua individualidade (...).” (Marx apud TONET, 2004, p. 15) 

Como forma de interferir na relação entre classes sociais, do conflito capital e 

trabalho, o Estado sistematiza políticas sociais, que representam mecanismo de resposta 

política às expressões da “questão social”. Esta emerge, a partir “da formação da classe 

operária e de sua entrada no cenário político, da necessidade de seu reconhecimento pelo 

Estado e, portanto, da implementação de políticas que de alguma forma, levem em 

consideração seu interesse.” (IAMAMOTO e CARVALHO, 2008, p.126) 

Ao legitimar a intervenção política na “questão social”, torna-se explícita a disputa 

pelo acesso a bens/serviços socialmente construídos. Entretanto, a configuração assumida 

pelo Estado difere entre os países, sejam cêntricos ou periféricos do capitalismo, modelado 

pela sua construção histórica e as forças sociais de dado contexto social, mediatizadas e 

construídas, a partir das relações de gênero e classes. 

No que tange à funcionalidade da política social, é inequívoca “a essência da política 

social do Estado burguês no capitalismo monopolista se expressa nos processos referentes à 

preservação e controle da força de trabalho.” (NETTO, 2001, p. 31). Nessa perspectiva, para 

apreender as políticas sociais e, obviamente, o papel do Estado no processo das relações 

sociais, é fundamental considerar a complexidade de contradições e antagonismo engendrados 

na dinâmica capitalista.  
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2.2  Estado e as políticas sociais na dinâmica capitalista  

 

O Estado capitalista possui distintas funções, que são: criar condições para favorecer a 

acumulação, e legitimar a ordem social e econômica. A rigor, o Estado busca a defesa dos 

interesses econômicos da sociedade burguesa, entretanto atende parcialmente alguns 

interesses dos setores populares, mediante movimentos das forças sociais, criando condições 

para continuidade e acumulação da sociedade burguesa. Portanto, a burguesia mantém o 

controle sobre a sociedade, não só através da coerção política ou econômica, mas também 

pelo consenso, e legitimação ideológica. 

As políticas públicas são mecanismos de intervenção do Estado, nas relações sociais. 

Certamente, as políticas públicas compõem iniciativas que envolvem racionalidade dos 

programas e ações devidamente planejadas, estrategicamente selecionadas para sua 

implementação. Assim, aglutina intervenções na economia, mediante políticas cambial, 

financeira, tributária, visando à estabilidade da economia; social, abrangendo as políticas de 

educação, saúde e previdência; e as territoriais, com as políticas de meio ambiente, transporte, 

regionalização. Sem dúvida, o Estado moderno requer ampliação de sua regulação.  

As políticas públicas de corte social são essenciais para conquistas de direitos sociais. 

Estes significam a consagração jurídica de reivindicações dos trabalhadores, dos movimentos 

sociais, porém, não significa que se tenha a consagração de todas as reivindicações populares, 

mas como ressalta Vieira (2007), tem-se a consagração daquilo que é aceitável para o grupo 

dirigente, em dado momento histórico.  

No debate em torno da política social, é fundamental ponderar a sua complexidade e 

contradição nos marcos da sociedade capitalista.  Complexidade, no que tange às distintas e, 

em alguns casos, divergentes perspectivas teórico-metodológicas, que por seu turno, 

relacionam-se com perspectivas políticas e visões de mundo. Contraditória no que concerne à 

função social, na ordem burguesa de atender interesses antagônicos de classes sociais, ou seja, 

do capital e do trabalho.  

A partir de uma abordagem dialética, possibilita a compreensão do seguinte 

movimento: de um lado supera a visão exclusiva de mérito das lutas dos/as trabalhadores/as, 

desconectando da totalidade das relações sociais, com conflitos e correlações de forças de 

dada conjuntura, ou seja, os processos sócio-históricos. Por outro, supera a “teoria do engodo” 

das políticas sociais, presentes algumas abordagens marxistas, que restringia a política social 

“a dominação/cooptação dos trabalhadores, buscando a adesão e a docilidade do movimento 

operário e popular.” (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 17).  Em suma, a abordagem 
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dialética amplia posições mais ortodoxas, que por um lado, concebem as políticas sociais 

apenas como controle social e com caráter econômico; e por outras que apreendem 

exclusivamente, como conquistas das lutas sociais, através dos movimentos populares. 

Em todos os campos da vida social, inclusive as políticas sociais são determinadas pela 

luta de classes. Nesse sentido, as políticas sociais são, portanto, um resultado da relação e da 

complexidade que envolve as forças produtivas e sociais no percurso histórico. Conforme 

relata Silva (1997, p. 189), “a política social diz respeito ao âmbito da reprodução, da (re) 

distribuição e do consumo social”. 

Sumariamente, as políticas sociais possuem as dimensões: econômica, ao passo que 

atendem as necessidades de reprodução da força de trabalho; político-ideológica, contribuindo 

ao controle social, legitimação via consenso; e social, uma vez que absorvem determinadas 

demandas das classes trabalhadoras.  

Como tema recorrente, a política social vincula-se à dimensão de democracia e 

cidadania de dada sociedade. Será, no entanto, preciso consideramos o significado desses 

conceitos, a partir da sociedade concreta que se desenvolve.  

A democracia é definida, nos termos de Coutinho (2008, p. 50), “como a presença 

efetiva das condições sociais e institucionais que possibilitem ao conjunto dos cidadãos, a 

participação ativa na formação do governo, e consequentemente, no controle da vida social”.    

O mencionado autor afirma que a democracia apresenta a tentativa de superar a 

alienação política, nas relações sociais. A alienação, a partir da teoria crítica, é um dos 

elementos intrínsecos da lógica da sociedade capitalista, apreendida como a não participação, 

efetivação e/ou apropriação de todos os bens e serviços sociais, toda a riqueza material, 

cultural e política que são construídas socialmente, pelos/as trabalhadores/as, porém, como 

resultado da clivagem de classe social, é apropriado de forma desigual.  

Nesse sentido, o que melhor representa a democracia é a cidadania, pois segundo o 

autor, esta expressa a reabsorção dos bens sociais pelo conjunto de cidadão. Assim, a 

cidadania é capacidade conquistada por alguns indivíduos, de se apropriarem dos bens 

socialmente criados, em cada contexto histórico determinado. Por seu turno, a cidadania não é 

algo dado aos indivíduos, de uma vez para sempre, mas é resultado do processo histórico 

contínuo e de longa duração de lutas permanentes travadas, quase sempre pelas classes 

subalternas.  

Vale destacar a argumentação de Tonet (2004), que a sociabilidade regida pelo capital 

torna imperiosa a defesa da ideia da democracia e da cidadania.  Para ele, a democracia, 

direitos civis e cidadania são formas e expressões da humanização do capital.   
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   Marshall (apud COUTINHO, 2008), ao analisar a cidadania na Grã-Bretanha, 

argumenta que foi um processo que se inicia com os direitos civis, depois os direitos políticos 

e, por fim, os direitos sociais. Ou seja, a cidadania1
 ,fenômeno histórico, é constituída por 

esses três níveis de direitos  

Como menciona o autor, os direitos civis correspondem aos direitos à vida, à liberdade 

de pensamento de movimento (ir e vir), à propriedade, concebidos como inalienáveis (sec. 

XVIII). Os direitos políticos compreendem o direito de votar e ser votado, de participar de 

associações e organizações (final século XIX). E os direitos sociais possibilitam aos 

cidadãos/cidadãs uma participação mínima na riqueza material e espiritual, criada pela 

coletividade. Estes foram sempre refutados pela burguesia, por isso sendo reconhecidos já no 

século XX.  

Nesse sentido, destacamos que as políticas sociais são instrumentos de materialização 

dos direitos sociais. Contudo, essas não suprimem a lógica da ordem capitalista, obviamente, 

de suas contradições e antagonismos.  

No caso da política pública, é uma possibilidade de os cidadãos acessarem recursos, 

bens e serviços, necessários a sua existência, que englobam múltiplos aspectos e dimensões da 

vida, como social, econômico, cultural, político, ambiental, entre outros, em dado contexto 

histórico.   

Isso demonstra que, mesmo nos marcos da ordem burguesa, há possibilidades de 

conseguir transformações sociais substantivas, através de reformas, a exemplo dos direitos 

sociais. Todavia, “a ampliação da cidadania – esse processo progressivo e permanente de 

construção dos direitos democráticos que atravessa a modernidade – termina por se chocar 

com a lógica do capital.” (COUTINHO, 2008, p. 68) 

Nesse sentindo, compreende-se a contradição entre democracia e capitalismo, que se 

manifesta como processo marcado pela resistência do capitalismo, num primeiro momento, é 

forçado a recuar e realizar concessões, visando instrumentalizar as conquistas da coletividade 

a seu favor. Ainda, outra forma de contradição é que, numa sociedade de classe social, a 

cidadania torna-se incompatível, uma vez que a divisão da sociedade, em classes sociais 

constitui limites intransponíveis para a afirmação da democracia.  

  As políticas sociais, conseguintemente, a cidadania, obtiveram grande fortalecimento 

nos países de capitalismo avançado no denominado período do Welfare State. Esta fase 

                                                           
1 No estudo sobre a cidadania no Brasil, Carvalho (2009) defende que a seqüência das conquistas dos direitos não ocorreu igualmente ao 
modelo inglês, uma vez que no caso brasileiro, primeiro vieram os direitos sociais, posteriormente, os políticos e os civis.  
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mostra como as reformas experimentadas no capitalismo possibilitam, mesmo que 

temporariamente, a ampliação dos direitos sociais, da cidadania.  

O capitalismo experimentou uma profunda depressão, em 1929, característica de sua 

fragilidade estrutural que resultou em crises cíclicas2, estendendo-se e agravando-se no 

período pós Segunda Guerra Mundial. Contexto que favoreceu a incorporação da política 

keynesiana, como estratégia de superar a retração e estagnação dos padrões de acumulação do 

capitalismo, e defendia maior intervenção do Estado, nas relações da sociedade e regulação do 

mercado; incentivo no investimento na atividade produtiva; política de pleno emprego; 

expansão dos direitos trabalhistas; direcionamento para o investimento em gastos sociais, 

proteção social e políticas sociais.   

Assim, o Welfare State configura-se como estratégia histórica para reanimar a 

acumulação do capital. A constituição desse modelo de Estado está organicamente ligada com 

dinâmica produtiva e capacidade de expansão acumulativa capitalista. Isto significa que as 

bases de sustentação e manutenção do Welfare State, na denominada “décadas de ouro”, 

estavam intrinsecamente vinculadas à prosperidade econômica do capitalismo. 

Portanto, a constituição do Welfare State possibilitou paralela e paradoxalmente a 

ampliação da acumulação capitalista e a incorporação das demandas sociais e reivindicações 

da classe trabalhadora, com expressivo alargamento dos direitos sociais e trabalhistas, ou seja, 

da cidadania.  

Mesmo diante da consolidação de direitos sociais da cidadania, nos mais abrangentes 

modelos de Welfare State, “jamais foi assegurado o direito social à propriedade, o que me 

parece condição necessária para uma plena universalização da cidadania.” (COUTINHO, 

2008, 64) 

As propostas das políticas sociais do Welfare State pautam-se pelos critérios de 

“uniformização, universalização e unificação” (SPOSATI et al, 2008). Durante o período pós-

guerra, até a década de 70, sob um determinado “pacto de classes”, contribuiu para avanços 

na garantia e efetivação de direitos sociais elementares, associados ao acesso a serviços 

sociais indispensáveis na reprodução social. 

Notadamente, durante a experiência welfareana, há ampliação da cidadania, com 

investimento em políticas sociais e reconhecimentos de direitos sociais, contudo vale 

ressaltarmos que esse modelo de regulação de Estado não é isenta da perspectiva patriarcal 

que refletem nas relações de gênero. Tem, como um dos seus desdobramentos, as políticas de 
                                                           
2 Esse período reflete as retrações da acumulação que se perdura de meados da década de 1910, com exploração na queda da Bolsa de Nova 
York em 1929, até o período pós Segunda Guerra Mundial. (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2010). 
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incentivo à permanência das mulheres na criação dos filhos, em detrimento da sua inserção e 

concorrência no mercado de “trabalho remunerado”. Na totalidade da vida social, a ordem 

patriarcal permeia todas as relações sociais, historicamente, presenciando e influenciando o 

Estado, ponto que discutiremos posteriormente.  

No curso da década de 70, eclode a crise do capital, com o exaurimento do padrão de 

acumulação rígido, expansão e crescimento econômico, condições objetivas de sustentação do 

Welfare State, que revigora o pensamento neoliberal.  Como aponta Tonet (2009), o 

neoliberalismo e reestruturação produtiva se apresentam como forma de enfrentar o 

rebaixamento dos lucros dos países cêntricos.  

No movimento imanente do capital, ressaltamos que a crise da década de 70 tem, 

como aspecto fundamental, solapar a reorganização da classe trabalhadora e a retomada do 

seu poder de pressão, com desdobramento na intervenção expressiva do Estado, na efetivação 

das políticas sociais. 

Assim, o projeto neoliberal defende o mercado, por excelência grande regulador da 

esfera social, a reestruturação da produção – flexibilização, e a diminuição de investimentos 

do Estado em políticas sociais, com tendência a privatização. Assim, essas transformações 

que incidem, de forma contundente nos direitos sociais, sejam no retrocesso de conquistas 

obtidas ou na retração de novas conquistas.  

 

 

2.3 Políticas sociais no cenário brasileiro: dilemas históricos 

 

O surgimento das políticas sociais se deu de forma lenta e gradual, diferenciando em 

cada conjuntura e país, dependendo dos movimentos de organização e pressão da classe 

trabalhadora, “do grau de desenvolvimento das forças produtivas, e das correlações e 

composições de força no âmbito do Estado” (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p.64). 

A formação sócio-histórica do Brasil condiciona e determina o desenvolvimento das 

políticas sociais, e a relação entre os movimentos sociais e o Estado. No caso brasileiro, o 

Estado teve decisivo papel no processo de desenvolvimento capitalista do país, apontado 

como principal financiador e agenciador de recursos, inclusive cooptação no exterior. 

As políticas sociais no Brasil, de forma incipiente, são gestadas durante a República 

Velha – mesmo a “questão social” alvo da repressão, concebida como questão policial e de 

ordem social – com intervenções estatais na saúde pública, com campanha de vacinação; 

primeiras medidas de proteção e legislação social, como a proibição de trabalhos de menores 
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de 12 anos, criação de sindicatos, lei de proteção ao trabalho para as categorias que 

diretamente contribuam com economia (portuários, marítimos e ferroviários), entre outros.   

É, no entanto, a partir da década de 1930 que se tem o reconhecimento político da 

“questão social”, na denominada “Era Varguista”.  Como forma de intervenção, as políticas 

sociais no cenário brasileiro se desenvolvem  

[...] permitindo, apenas, acesso discriminado a recursos e os serviços sociais. O 
caráter regulador de intervenção estatal no âmbito das relações sociais na sociedade 
brasileira vem dando o formato às políticas sociais no país: são políticas casuísticas, 
inoperantes, fragmentadas, superlotadas, sem regras estáveis ou reconhecimento de 
direitos. (...) Constituem-se de ações que, no limite, reproduzem a desigualdade 
social da sociedade brasileira.  (YAZBEK, 2006, p. 36-37) 

As políticas sociais se inscrevem numa lógica meritocrática, com fortes traços 

personalistas e clientelistas, subsumidos nos privilégios no acesso aos benefícios.  
Os ideais de universalização de direitos sociais, base de sustentação do sistema 

protecionista das políticas do Welfare State, tem outro rumo no Brasil. O protecionismo 

brasileiro volta exclusivamente para os assalariados urbanos, marcados por direitos a partir da 

atividade profissional, uma “cidadania regulada” pelo vínculo empregatício. Assim, 

contrariamente aos países que experimentaram o Welfare State, com proteção social a todo 

cidadão/ã, no Brasil, era restrito aos que tinham vínculo empregatício. Assim, contrapõe-se ao 

principio de universalidade, sob o crivo da seletividade, como forma de ingresso das 

demandas sociais.  

Portanto, conforme vários estudos publicados3, no Brasil, não se efetivou um Estado 

de Bem-Estar Social, podendo sim, ser considerado como um “Estado de Mal-Estar Social” 

(OLIVEIRA apud YAZBEK, 2006, p. 37).  

As políticas sociais no Brasil, apesar de fenômenos políticos, fruto da luta e confronto 

de interesse de classes, são moldadas como assistencialistas, não sendo reconhecidas como 

direito, bem como consagram formas populistas de governos, como benevolência do Estado, 

da Era Vargas,na década de 1960, paralelo à fase de desenvolvimentismo no país. Este 

implicou na abertura e investimentos estrangeiros na economia brasileira, inserindo o Brasil 

na economia mundial, mais precisamente, nos ditames e diretrizes do capitalismo 

mundializado, sob a regência norte-americana. Assim, o desenvolvimento brasileiro é atrelado 

à dependência internacional.  

                                                           
3 Conferir Bering e Boschetti (2006), Netto (1999), Sposati (2008), Vieira (2007), Yazbek (2006), Montaño (2001).  
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O desenvolvimento das políticas sociais brasileiras vem se caracterizando pela 

subordinação das políticas econômicas, ao mesmo tempo, com pouca efetividade das políticas 

sociais, que frequentemente são descontinuas e fragmentadas.  

A partir de 1964, o ciclo dos governos populistas é sucedido pelo autoritarismo, que 

buscavam legitimidade via coerção, e não pelo consenso e jogo democrático. Característica do 

período ditatorial do Estado brasileiro, instaurado em 1964. A instauração desse regime foi 

estratégica para cessar os movimentos sociais que se consolidavam naquela década, afastando 

ideais socialistas, ao mesmo tempo, representou a legitimação do capital estrangeiro, ou 

melhor, norte-americano.   

 Nesse caso, além da coerção, a “ditadura do grande capital”, utilizando o termo de 

Netto (1998) teve forte base de legitimação o “milagre econômico brasileiro”, faceta da 

modernização conservadora do país, conduzida pela primazia do crescimento econômico, 

revistada pelo discurso que apenas, com a expansão da economia, atingir-se-ia o 

desenvolvimento social do país.  

 Paradoxalmente, no regime repressivo, a suspensão de direitos e liberdade se expande às 

políticas sociais, centralizadas nacionalmente e que visavam ao controle social. 

Indubitavelmente, mecanismo necessário, naquele período, uma vez que o enfrentamento da 

“questão social” era articulado pelo binômio: repressão e assistência, subordinado aos 

preceitos ordem e segurança nacional. Assim, desconsiderava o caráter político da “questão 

social”.  

A desmistificação do crescimento econômico é explicitada com acirramento das 

desigualdades sociais, empobrecimento dos/as trabalhadores/as, associado à elevação da 

exploração, e o aprofundamento da concentração de renda no país. Ou seja, radicalizou as 

expressões da “questão social”.  

Em meados da década de 70, tem-se o reaparecimento da classe trabalhadora, no 

cenário político nacional, efervescência dos movimentos sociais, contestando a política 

econômica e regime político instituído.  Portanto, é numa conjuntura de agravamento da 

“questão social”, com aumento da pobreza e crise econômica decorrente da política adotada, 

que ressurge movimentos sociais contrários à repressão e arbitrariedade do Estado.  

Derruída, a ditadura militar abre espaço para um regime democrático, processo que se 

inicia nos anos 70, e perdura-se na década de 1980, suscita a mobilização política de amplos 

segmentos populares, alcançando magnitude que visava novo ordenamento que revertesse a 

relação autoritária do Estado, especialmente, a intensificada exploração que vivencia a 

maioria da população brasileira.   
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No processo de abertura política e redemocratização do país, que representou a 

transformação do regime político e de novas relações entre Estado e sociedade brasileira, tem-

se a confluência do movimento dos trabalhadores, com os novos movimentos sociais (defesa 

de direitos das crianças e adolescente, feministas, movimentos de mulheres contra a carestia, 

moradia, anistia, entre outros).  

Durante a década de 1980, inicia-se o processo de elaboração da nova Constituinte, em 

1987, que culminou na promulgação, em 1988, que teve o conceito de cidadania alargado, 

incorporando a dimensão social. Conforme a importante análise de Netto (1999, p. 77),   

A Constituição de 1988 consagrou este profundo avanço social, resultado de lutas 
conduzidas, por duas décadas, pelos setores democráticos: sem ferir a ordem 
burguesa (no interior da qual é impensável eliminar a exploração dos trabalhadores 
e a reprodução da miséria), ela assentou os fundamentos, a partir dos quais a 
dinâmica capitalista poderia, se direcionada de modo a conduzir, a níveis toleráveis, 
o que os próprios segmentos das classes dominantes, então denominavam ‘dívida 
social’. 

Com efeito, a Constituição de 1988 imprime um novo ordenamento político e jurídico, 

consubstanciando direitos civis, políticos e sociais assegurados por lei, desse modo,  

[...] configurou um pacto social preciso: nos seus marcos, as forças sociopolíticas 
comprometeram-se com uma convivência social parametrada pela prioridade de, 
mantendo as regras do jogo democrático, diminuir as fortíssimas assimetrias 
socioeconômicas geradas pelo padrão de desenvolvimento implementado pelo 
regime ditatorial. (NETTO, 1999, p. 77)  

Portanto, a Constituição de 1988, pela primeira vez na história política brasileira, 

sinalizava para a existência do Estado de bem-estar social. De forma inédita, incorpora 

interesses que aglutinam interesses dos movimentos de mulheres e feministas, explicitando as 

relações de gênero. No espectro da proteção direcionada à mulher, significativo, para este 

segmento, assegura a igualdade entre homens e mulheres, inclusive, inserindo temas relativos 

à saúde, família, proibição da discriminação no mercado de trabalho e violência. Ainda, prevê 

o dever do Estado, de coibir a violência, no âmbito das relações familiares (art. 226, parágrafo 

8º).   

Paradoxalmente, é no contexto de espraiamento do ideário neoliberal, delineado e 

capitaneado pela nova ordem econômica mundializada, da financeirização do capital, que o 

Brasil vai instituir constitucionalmente seu sistema de Seguridade Social, direitos sociais e 

direitos humanos que serão ratificados, em vários tratados pós-Constituinte. 

A materialização dos preceitos constitucionais torna-se problemática, face à resistência 

do conjunto da burguesia, no cenário brasileiro, em efetivar o pacto social plasmado na 
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Constituição de 1988, uma vez que, como aponta Netto (1999), representaria, no plano 

econômico, a redução das taxas de exploração e no plano político, a construção de 

mecanismos democráticos de controle social.  

Nessa perspectiva, a desqualificação dos direitos constitucionais associado ao discurso 

falacioso da falência do Estado, favorece para não efetivação dos preceitos da Constituição de 

1988. Isso baliza as mediações de acesso aos direitos e da intervenção do Estado, na realidade 

brasileira, que é marcada pelo “fosso entre o mundo legal e o real” (YAZBEK, 2004).  Ainda, 

pela sua particularidade histórica, esse contexto é agravado pelos resquícios de uma prática de 

direito travestido em favor, que contribui para a não concretização de direitos assegurados em 

instrumentos legais.   

Será, portanto, no quadro adverso de legitimação do projeto neoliberal, que se cria, no 

Brasil, mecanismos políticos e democráticos para regulação das relações sociais, na dinâmica 

capitalista, ou seja, é na “contra mão” das transformações da economia mundializada, que o 

Brasil legitima constitucionalmente os direitos sociais.  

Contraditoriamente, a década de 1980 é o cenário de conquistas de direitos, que são 

instituídos constitucionalmente, e também, solo favorável ao avanço do receituário neoliberal 

nos anos de 90. Rebatendo na redefinição do Estado, nas suas funções e regulação social, 

intensamente nas políticas sociais públicas.  

 

 

2.4 Transformações do capitalismo contemporâneo e implicações societárias 

 

Em decorrência das crises cíclicas do capital, a década de 70 é palco das 

transformações do capitalismo contemporâneo, configurando como eixos estruturais: a 

financeirização do capital, o neoliberalismo e a reestruturação produtiva. Segundo Antunes 

(2001), o capitalismo contemporâneo, com a configuração assumida nas últimas décadas, vem 

acentuando sua lógica destrutiva.  

Ressaltamos que, naquele contexto, o Estado brasileiro aponta constitucionalmente 

para o reconhecimento de direitos.Por outro lado, insere-se num contexto de ajustamento a 

essa nova ordem capitalista internacional.  

Como reordenamento de padrões de acumulação capitalista, a reestruturação produtiva 

é imperiosa, acarretando profundos impactos no mundo do trabalho, consequentemente, nos 

direitos sociais e no poder de pressão e mobilização da classe trabalhadora.  
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  A mudança da esfera da produção, que transita do modelo rígido para a flexibilização 

da produção, traduz-se em impactos no mundo do trabalho, como o desemprego estrutural, 

precarização do trabalho, políticas de enxugamento de pessoal, qualidade total, trabalho 

polivalente, retorno ao trabalho em domicílio sem direitos.  Esses retrocessos nas relações de 

trabalho colidem com o interesse do capital, uma vez que possibilita a ampliação da 

exploração, consequentemente, aumento da taxa de lucros.  

A lógica da desregulamentação, flexibilização, terceirização, expressões de uma 

sociabilidade que tem valor o capital e a força humana de trabalho, só quando imprescindível 

para a reprodução deste mesmo capital. (ANTUNES, 2001) 

Cenário que acentua dilemas e dificuldades que atingem, de forma peculiar, a classe 

trabalhadora, face ao ajuste no âmbito do trabalho, que intensifica a exploração paralela ao 

retrocesso dos direitos, promovendo um crescente contingente de trabalhadores/as que se 

tornam “supérfluos para o capital” (IAMAMOTO, 2004). Ou seja, tornam-se descartáveis do 

mundo do trabalho e do processo de acumulação capitalista.  

Nesse contexto de acumulação capitalista, em face do aumento do desemprego ou 

precarização das relações de trabalho, acentuam-se as disparidades sociais, atingindo 

particularmente as mulheres. Segundo Netto (1996), a partir da lógica de flexibilização da 

produção, os padrões de exploração revelam-se mais intensos e incidindo muito fortemente 

sobre o público feminino.  

Fenômeno mensurado pela maior vulnerabilidade no mercado de trabalho: menor 

salário, maior inserção em trabalhos precarizados, ocupação mais subalternas ou 

desvalorizadas.  Situação que reitera a desigualdade nas relações sociais de gênero, na 

sociedade capitalista patriarcal, que reforça a exploração de subalternidade das mulheres. 

Conforme aponta Antunes (2001), registra-se um aumento significativo do trabalho feminino, 

atingindo mais de 40% nos países avançados, que é preferencialmente absorvido pelo capital, 

num contexto de trabalho precarizado e desregulamentado.  

O acirramento das desigualdades sociais, associada ao crescente desemprego, 

agudização da pobreza e miséria, atinge toda a população, entretanto, como é evidenciado por 

Soares (2003), na última década, ocorreu o crescimento da pobreza entre as mulheres, 

significativamente desproporcional aos homens. Assim, recai sobre as mulheres das classes 

subalternas, o fenômeno da “feminização da pobreza”. (DUQUE-ARRAZOLA, 2006; 

SOARES, 2003; CARLOTO, 2006). Situação agravada nos países periféricos em que 

sobrepujam os menores salários e exploração das mulheres.  
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Apesar da discussão conceitual híbrida em torno do neoliberalismo, podemos 

apreendê-lo como uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista de 

Bem-Estar, como forma de superar a recessão e declínio da prosperidade econômica que 

marcou o período do pós-guerra. Decerto, resulta em investidas contra ao social, contudo não 

destrói integralmente as conquistas do Welfare, inclusive pela resistência dos/as 

subalternos/as.   

Como opção política e econômica assumida pela maioria dos governos, da década de 

1980, a incorporação das diretrizes neoliberais possibilitará globalização e flexibilização 

política e econômica; redução do investimento de Estado em políticas e programas sociais; 

privatizações de serviços sociais e empresas estatais; retrocesso do movimento sindical; 

aumento do desemprego; perda de direitos e patamar de proteção alcançada pelos/as 

trabalhadores/as.  

As reformas estruturais de cunho neoliberal é um movimento de ajuste global que 

desencadeia um “desastre social” (SOARES, 2003). Isto propiciado pela desresponsabilização 

do Estado, na área social, justificada pela retórica crise do capital. É necessário 

compreendermos que a ofensiva destrutiva, nas políticas sociais, atende às determinações 

econômicas, ou seja, analisa os direitos e políticas sociais na sua totalidade, possibilitando 

apreender as múltiplas limitações impostas pela sociabilidade capitalista.   

Montaño (2001) aponta que o trato neoliberal à “questão social” assume as seguintes 

tendências: precarização das políticas sociais do Estado, que são fornecidas gratuitamente, 

caracterizadas pela focalização, seletividade, descentralização; e a privatização das políticas 

sociais, via (re) mercantilização (privatização de políticas quando lucrativas, gerando mais 

ônus para o/a trabalhador/a) e/ou (re)filantropização (sob o signo da solidariedade, com 

possibilidade de alocação de recursos públicos na prestação de serviços precários). 

Nesse quadro desalentador que solapa as políticas sociais universais, que defendem a 

igualdade de acesso, a retração de investimentos do Estado articula-se com a 

responsabilização dos sujeitos por suas carências e pela desoneração do capital em 

investimento/financiamento de políticas sociais.  

Nesse contexto de exacerbação da ortodoxia neoliberal, precisamos um duplo 

movimento, que não são opostos, mas interligados: a valorização e ênfase na ajuda; 

solidariedade, reforçando as ações no campo do assistencialismo e não direitos, mediante 

recrudescimento ideológico do apelo ao dever moral e humanitário. E, ainda, na 

contemporaneidade fetichização da cidadania vinculada ao consumo, saindo do debate da 
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ética e política para a capacidade de consumo, explícito na figura do/a “cidadão/a 

consumidor”.   

Ao analisar essa questão, Iamamoto (2007) referencia o posicionamento de Atílio 

Bóron, que coloca que as políticas sociais são precedidas: de um lado pela satanização do 

Estado, que aparece como responsável pelas desgraças e infortúnios que afetam sociedade 

capitalista; e do outro, pela exaltação e a santificação do mercado e da iniciativa privada, vista 

pela eficiência, probidade e austeridades.  Resulta, portanto, cada vez o Estado submetido aos 

interesses econômicos.  

As conquistas históricas de direitos são convertidas em ações solidárias, ou ainda, em 

poder de consumo. Assim, na contemporaneidade, aquele cidadão, fruto das conquistas 

políticas do século XVIII, é reduzido à figura de consumidor. Isto significa que a exaltação da 

dinâmica mercadológica, na vida social, atinge as condições objetivas e subjetivas dos 

sujeitos e, consequentemente, a sociabilidade humana.  

Essa conjuntura traz implicações diretas para todos os âmbitos da vida social, 

consolidando o que alguns autores definem como “sociedade de mercado”, conduzindo a vida 

em sociedade, a partir de critérios da racionalidade mercantil, seja a competitividade, a 

rentabilidade econômica, a flexibilidade, a eficiência e a eficácia. Contribuindo para a 

construção de uma mentalidade cultural, forjada a partir do individualismo, descartabilidade e 

efemeridade. 

Lógica experimentada na sociedade brasileira. Certamente, com implicações até mais 

intensas, tendo em vista os traços da formação histórica, que revela um quadro de extrema 

injustiça e desigualdades, onde a “barbárie é elemento constitutivo da vida social”. (NETTO, 

1999). Além disso, é presente a fragilidade e retardo na construção de direitos.  

No cenário brasileiro, o avanço de direitos sociais confronta-se com a tendência 

antidemocrática do neoliberalismo, desencadeando redefinição do Estado, com contundente 

regressão dos direitos conquistados. Os impactos da pragmática neoliberal no Brasil são mais 

intensos, uma vez que não se experimentou um Estado de Bem-Estar Social, presenciando 

uma cidadania regulada, ou seja, direitos e acesso a políticas, a partir de sua inserção no 

mercado formal de trabalho, paralelo à construção das políticas sociais, com cariz 

assistencialista e sob a ótica do favor.   

Ressaltamos que, no Brasil, a incorporação da pragmática neoliberal não foi conduzida 

pelas vias do individualismo, da rentabilidade e da redução das coberturas, como nos países 

avançados, mas conforme Netto (1996), o discurso foi travestido pela solidariedade, 

competência e justiça.  
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Na década de 1990, é sedimentado o projeto político que atende aos ditames do capital 

mundializado. Durante a breve permanência de Fernando Collor de Melo na presidência, 

conferida pelos traços da corrupção e a desorganização do Estado, em que lá não efetivação 

das diretrizes constitucionais, inclusive, postergando a regulamentação de algumas políticas 

setoriais. Sucedido por Itamar Franco, a direção social do governo era comprometida com a 

estabilidade econômica, enaltecendo o discurso da solidariedade e parceria entre Estado e 

sociedade civil, preponderante para a desresponsabilização na viabilização de políticas sociais 

e efetivação dos direitos constitucionais.   

Não obstante, prevalece a lógica do mercado, com intervenção do Estado mínimo, 

priorizando a questão econômica (inflação e dívida externa), ladeado com a diminuição dos 

gastos e investimentos em políticas sociais, favorecendo o sucateamento dos serviços 

públicos. Essa desqualificação da ação política e dos espaços públicos são essenciais e 

funcionais às propostas neoliberais.  

Será, no entanto, com Fernando Henrique Cardoso (FHC) que se tem a efetividade do 

“projeto do grande capital”. Segundo Netto (1999), é com FHC que se garantiu a 

inviabilidade do projeto social contido na Constituição de 1988, agravado com constantes 

reformas e revisões com supressão de elementos fundamentais. Portanto, foi um governo 

direcionado, contrário aos interesses dos/as trabalhadores/as brasileiros/as.  

Entre várias medidas, destacamos a concretização das privatizações de empresas 

estatais, dilapidação do patrimônio público nacional; reforma da previdência, que incidiu 

drasticamente nos direitos dos trabalhadores; redução de investimentos na área social, com 

crescente focalização das políticas sociais, pelo crivo da seletividade e foco no combate à 

extrema pobreza.  

Essas tendências se afirmam no Governo Luis Inácio Lula da Silva, operando a 

continuidade da política econômica para estabilidade financeira. Marcado pela fase de um 

“neodesenvolvimentismo” e reforço ao populismo, conduziu relações com os organismos 

internacionais, atendendo interesses do capital.  

Assim, nos últimos decênios, as políticas sociais brasileiras imprimem o 

conservadorismo e revelam uma direção compensatória, focalista, seletiva, centrada em 

situações limites, direcionada à extrema pobreza, com enfoque nos programas de 

transferências de renda, cuja característica é minimizar as situações sociais já instaladas.  Tais 

programas de transferência de renda pode até diminuir indicadores da pobreza, mas não 

possibilitam a redução da desigualdade social, ao contrário, acentua-se.   Portanto, a direção 
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assumida nas políticas propicia o distanciamento dos princípios de universalidade e igualdade 

de acesso, acompanhado pela ampla privatização da política social pública.  

Aspecto que merece destaque sobre as políticas sociais, além das características 

focalista, seletiva e segmentada.É a centralidade na família. A tendência familista das 

políticas sociais sinaliza para uma culpabilização da família, pela situação de vulnerabilidade 

social, e ao mesmo tempo, a responsabilização da família em superar as contingências 

desencadeadas pela maximização da acumulação capitalista e efetivação das políticas sociais. 

Desse modo, evidenciamos que a centralidade do papel da família, nas políticas 

sociais, corresponsabiliza a família, paralelo ao processo de desresponsabilização do Estado, 

na viabilização de políticas sociais e intervenção nas relações sociais. Isso rebate diretamente 

nas atribuições das mulheres, nas relações familiares, como argumenta Mészáros (apud 

PIMENTEL, 2005, p. 142) 

 [...] quanto maiores as ‘disfunções sociais’, maiores a carga e as exigências 
impostas às mulheres como eixo da família nuclear; quanto maiores esses pesos, 
menores as suas condições de lidar com eles, além de seu papel de ganha-pão, do 
‘segundo turno’ depois do trabalho e afins (...).   

Tais medidas refletem-se na centralidade do papel da mulher, na responsabilidade das 

relações familiares, com destaque ao cumprimento das condicionalidades, desenvolvimento e 

êxito das políticas e programas sociais. Assim, favorece para reprodução da subalternidade 

das mulheres.  

Como argumenta Carloto (2006), as políticas sociais no Welfare e State, e 

principalmente no neoliberalismo, dependem das atividades e assistência realizadas pelas 

mulheres, no âmbito privado. Evidentemente, as políticas públicas têm refletido sobre as 

relações de papéis de gênero.  

Na atualidade, ao analisarmos a problemática vivida no heterogêneo mundo 

capitalista, é fulcral fazer referência à luta de classes, aos sujeitos políticos envolvidos, e às 

desigualdades sociais, decorrentes da lógica de maximização dos lucros e acumulação, 

promovida com aumento da exploração. Todavia, presenciamos o esvaziamento das 

particularidades históricas, com forte tendência de mitificar a ausência de conflitos de classes, 

é imprescindível para a atual sociabilidade capitalista, desvencilhando o sujeito da sua 

dimensão de classe social.  

Destacamos, ainda, que é inerente à ordem burguesa, em face da lógica do mercado, 

converter em questões éticas ou moralizantes a barbárie produzida pela exploração capitalista, 

em que se vivencia o aprofundamento das desigualdades e profusão das expressões da 
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violência, atingindo intensamente os/as trabalhadores e setores mais subalternos. Ainda, é 

presenciado um violento processo de criminalização da pobreza, da classe subalterna. 

Desdobramentos marcantes que coadunam com a influência da cultura pós-moderna 

este é um conceito híbrido e de dissidência teórica, todavia são incontestes as mudanças 

experimentadas nas relações sociais, na cultura, na racionalidade, na exaltação do sujeito 

consumidor e não sujeitos políticos, no distanciamento da dimensão de classe, na 

espetacularização da vida privada, da miséria, da violência como fenômeno midiático4. Esse 

fenômeno, que não é isento de ideologia e valores, fortalece os ideais vigentes na sociedade 

burguesa.  

Essas mudanças são funcionais para a sociedade burguesa, no atual estágio de 

acumulação. Segundo Silva (2007), o pós-moderno é, para a cultura, aquilo que o 

neoliberalismo é para a economia, que significa,    

[...] a des-referencialização do real, a des-materialização da economia, a des-
estetização da arte, a des-construção da filosofia, a des-politização da sociedade, a 
de-substancialização do sujeito. (...) O individuo pós-moderno é consumista, 
hedonista e narcisista. A era pós-moderna caracteriza-se por cinco deserções: da 
história, do político-ideológico, do trabalho, da família e da religião. (SILVA, 2007, 
p. 43) 

 Desse modo, as transformações societárias, decorrentes das inflexões do movimento 

do capital, produzem efeitos drásticos na totalidade da vida social, e erigem novos padrões de 

sociabilidade, atingindo não apenas o âmbito material, mas também a subjetividade (cultura, 

conhecimento, ética).  

 No curso dessas transformações, no nível social, merece destaque a emersão das 

mulheres, como sujeitos sociais. A luta destas pela liberdade e emancipação repercute e 

interfere nas relações sociais, questionando as bases de opressão que historicamente as 

atingem, seja nas problemáticas particulares, como o espaço doméstico, quanto as mais sutis e 

diversificados expressões de subalternidade/exploração do espaço público.  

Ao discutir sobre a magnitude das lutas das mulheres na sociedade, Netto (1996) 

ressalta o empenho de suas vanguardas. Ressalta que suas lutas possibilitaram que as 

demandas femininas ganhassem força emancipatória, que independente do seu alcance efetivo 

de suas conquistas, passou a atravessar as práticas sociais como questões que não podem ser 

                                                           
4 Segundo Boschetti (2009), a “comunicação sem fronteiras” a possibilidade de “globalização da informação” é inegavelmente uma das 
principais tendências reivindicadas pela “pós-modernidade”.  Ainda, “ao tentar homogeneizar a cultura e estilo de vida, dilacera a 
diversidade e obstaculiza a expressão da subjetividade em suas dimensões de classe, de gênero, raça, etnia, orientação sexual, entre outras. 
(BOSCHETTI, 2009, p. 22)  
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ladeadas. Nessa sentindo, certamente o feminismo foi essencial para esse processo, como 

veremos a seguir.  

 

 

2.5  Feminismo brasileiro: lutas, perspectivas e interlocução com o Estado 

 

 Apesar de não ser o foco deste estudo, realizamos uma sucinta discussão sobre o 

feminismo, como importante movimento social, enfatizando suas especificidades e 

perspectivas teórico-políticas no cenário brasileiro.  

Desde seu surgimento, no final do século XVIII, na França (1789), o feminismo 

reivindica a igualdade e afirma a liberdade, consolidando como um dos movimentos sociais 

que defendem a reconstrução das novas relações e estruturas sociais. Daquele período aos dias 

atuais, o movimento feminista não cessa suas lutas e mobilizações, que segundo Trat (2009), é 

essa duração que o caracteriza como movimento social.  .   

Sumariamente, o reconhecimento da cidadania foi o cerne das lutas das mulheres.  No 

século XVIII, elas reivindicavam o reconhecimento de seus direitos, a existência legal fora 

dos limites domésticos, pois sua “existência” era reduzida a dona-de-casa, esposa e mãe.O 

século XIX tem, como foco, o direito ao voto, denominado movimento sufragista. Momento 

em que a questão da mulher se fortalece, possibilitando a emergência do feminismo no 

Ocidente, que segundo Gonçalves (2006), tendo como marco inicial a 1ª Convenção para o 

Direito das Mulheres, realizado em Nova York, em 1848. Ainda, o século XX é marcado pela 

luta da cidadania, que além do direito político, reivindica o direito à educação, ao trabalho e à 

proteção à lei. 

Evidentemente, o feminismo é um movimento que se insere e é enraizado nas 

contradições fundamentais da sociedade, uma vez que são “nascidas tanto do 

desenvolvimento do capitalismo, como da persistência até hoje da dominação masculina, que 

se exprime na divisão sexual do trabalho”. (TRAT, 2009, p. 152)  

Como movimento político e social, o feminismo contribui para o questionamento da 

opressão das mulheres, ao longo da história; desconstrói e refuta as desigualdades entre os 

sexos, como irreversível; evidencia que as diferenças traduzem relações de poder que 

permeiam a totalidade vida social; e ainda, refuta a ideologia da ordem capitalista. Esta se 

expressa, quando contesta “a família nuclear burguesa e monogâmica e a denúncia da 

exploração da força do trabalho.” (CISNE e GURGEL, 2008).  



96 
 

O feminismo possibilita desnaturalizar o ideal do ser mulher, e papéis, predestinados 

pela anatomia. Tal perspectiva permitiu compreender as dimensões históricas, culturais e 

sociais que condicionam a construção de sujeitos sociais sexuados, atribuindo funções/papéis 

sociais diferentes e desiguais na sociedade.  

Assume, portanto, uma postura política e questionadora dos fenômenos históricos que 

discriminam parcela significativa da sociedade. Desmistifica a ideia da inferioridade e 

sujeição da mulher, como situação irrevogável e a-histórico, contrapondo-se à ideologia 

patriarcal. Assim, explicita que a situação e a realidade das mulheres na sociedade dependem 

do contexto histórico e suas características socioeconômicas.  

No Brasil, nas primeiras décadas do século XX, iniciam-se as mobilizações das 

mulheres, em busca da cidadania. Certamente, as mulheres, especialmente as intelectuais, 

começam a se rebelar contra a situação vivenciada, rompendo com padrões e atribuições 

postos naquele período, possibilitando a organização do movimento.  

Pinto (2003) identifica, nas primeiras décadas de século XX, três diferentes vertentes 

do que pode ser caracterizados de “primeira onda” do feminismo. A primeira vertente, a 

autora considera como a mais forte e organizada, é da incorporação da mulher aos direitos 

políticos, ao reconhecimento de sujeitos de direitos, liderada por Bertha Lutz. Esse 

movimento conseguiu repercussão nacional, entretanto não mensurava a exclusão da mulher, 

decorrente da posição de poder atribuída aos homens. Assim, apresentou-se como a fase mais 

comedida ou bem-comportada do feminismo, uma vez que só visava à inclusão das mulheres, 

como cidadãs, sem qualquer insinuação para alteração das relações de gênero, sem colocar em 

xeque a ordem patriarcal.  Em 1932, é reconhecido à mulher o direito de votar e ser votada. 

A segunda vertente é considerada de feminismo difuso, expresso nas manifestações da 

imprensa feminista alternativa, não restringia a luta apenas ao direito político, mas também, 

defendia a educação das mulheres, sinalizava a relação de dominação dos homens e o 

interesse de colocar as mulheres distantes do mundo político. Esse movimento teve, como 

participante, em sua maioria, professoras, jornalistas e escritoras.  Em virtude da evidência 

dada à dominação dos homens e a inclusão de temas como sexualidade e divórcio, essa 

vertente marca a “face menos comportado, do feminismo brasileiro, no inicio do século XX” 

(PINTO, 2003, p. 15). 

A última vertente é expressa no movimento anarquista, e posteriormente, no Partido 

Comunista. Em sua composição, estavam mulheres trabalhadoras e intelectuais que 

defendiam a liberação das mulheres, de forma mais radical, articulando-se com movimento de 

esquerda. Assim, a exploração do trabalho, na sociedade capitalista, assume foco nas 
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discussões. Essa perspectiva revela a face menos comportada no feminismo, com participação 

ativa nas greves e mobilizações operárias, a qual teve como expoente Maria Lacerda de 

Moura.  No debate sobre a articulação do feminismo anarquista e movimento operário, é 

apresentada a ambiguidade de posição: de um lado, as mulheres tornam-se companheiras de 

luta em decorrência de sua incorporação no espaço público de trabalho; de outro, havia 

resistência em aceitar a questão da dominação da mulher, como diferenciado da dominação de 

classe. 

No entanto, serão, nos espaços revolucionários, nas primeiras décadas do século XX, 

identificados como não-feministas, que se manifesta a identificação da condição de 

exploração da mulher, como decorrentes das relações de gênero. Diferentemente das 

reivindicações das feministas, em defesa dos direitos políticos, o movimento anarquista revela 

a questão de gênero, como um dos elementos estruturantes das desigualdades vivenciadas no 

trabalho, e ainda, ressalta a dominação dos homens sobre as mulheres.  

Em linhas gerais, a primeira fase do feminismo brasileiro, com diferentes ideologias e 

vertentes, tem, como foco, a luta pelos direitos políticos, permitindo a abertura das mulheres 

nas reivindicações por outros direitos.  

A denominada segunda onda do feminismo5 eclode nas décadas de 60 e 70, nos 

Estados Unidos e na Europa. Ressurge articulado com a efervescência política e cultural num 

contexto de consolidação da sociedade capitalista, favorecendo o surgimento de movimentos 

sociais contestatórios das investidas de guerra, visando à hegemonia econômica e política 

norte-americana, e também, ao acelerado processo de acumulação e consumo, em face do 

acirramento das desigualdades e pobreza da maioria da população. Nessa conjuntura, os 

valores conservadores da organização social e, conseguintemente, da ideologia burguesa, 

foram desafiados, com profunda renovação cultural e dos costumes.  

A partir da afirmação “o pessoal é político”, o feminismo questiona os parâmetros dos 

conceitos entre político e privado, que é reforçado pela lógica liberal e burguesa, contribuindo 

para o debate de assuntos que eram considerados do âmbito privado/doméstico. 

No Brasil, num cenário político bastante distinto, o feminismo revigora num contexto 

da ditadura militar, marcada pela coerção, suspensão de direitos políticos, controle dos 

movimentos sociais e constante violação dos direitos humanos. Tal contexto favorece para 

que o feminismo, no país, assuma a direção de resistência contra a ditadura e de contestação 

                                                           
5 Sobre a discussão do feminismo no Brasil conferir Costa (2005) e Alves e Pitanguy (2007). 
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das relações de poder, nas esferas naturalizadas entre homens e mulheres, quanto nos demais 

aspectos da vida social, relacionando essas relações com as estruturas de classes.  

Isso demonstra as distintas abordagens e especificidades do feminismo europeu e 

brasileiro. Enquanto, no primeiro, defendia-se e lutava-se sobre assuntos como sexualidade, 

casamento e costumes; no segundo resistia ao poder político arbitrário, visando à construção 

de nova forma de relação entre Estado e sociedade civil, além das questões relacionadas às 

condições materiais que afetavam a maioria da população brasileira.  

Ademais, a emersão do movimento feminista brasileiro estará fortemente atrelada à 

posição política de esquerda. Mesmo que vinculado às ideologias da esquerda, expressará 

uma série de questões que, até então, não foram debatidas ou solucionadas pela esquerda. 

Sarti (2004) sinaliza que, apesar do contexto da ditadura, as militantes refutavam o lugar e as 

atribuições postas às mulheres, desde questões sobre a sexualidade e casamento. Inclusive 

denunciava diversas formas de dominação, que se criam e recriam cotidianamente, atingindo, 

de forma diferenciada, as mulheres na sociedade de classe.  

 Como “saldo” da ditadura, com a recessão econômica, tem-se o empobrecimento da 

classe trabalhadora, o acirramento da pobreza e o aprofundamento das desigualdades sociais. 

Conjuntura que repercute, de forma acentuada, para as mulheres que começam a se articular 

em movimentos para solicitar melhorias de serviços públicos, sobretudo, as mulheres das 

periferias dos grandes centros urbanos, suscitando movimentos pela creche, moradia, e contra 

a carestia. Ainda, durante o período ditatorial, destaca-se o importante movimento da Anistia, 

liderado por mães e esposas que tinha filhos/as e parentes exilados/as.  

 Ressaltamos que não são totalmente dissociados os movimentos de mulheres e o 

feminismo, entretanto, suas perspectivas e dimensão política são distintas. Estes movimentos 

reivindicam direitos e acesso a serviços que atingem as condições de vida das mulheres, 

especialmente pertinentes à condição de mãe, dona-de-casa, esposa. Contudo não contestam 

sua condição de opressão e não elegem plataforma de luta pela superação das desigualdades 

das relações entre homens e mulheres, e de mudanças de papéis atribuídos socialmente, 

presentes no feminismo. 

Pertinente às diversas tendências do feminismo naquele contexto, Pinto (2003) 

destaca: a marxista, a liberal e a radical. Embora em perspectiva divergentes, as duas 

primeiras apresentam uma dimensão política, compreendendo os problemas enfrentados pelas 

mulheres, como questões coletivas, alargando a reivindicação contra as desigualdades entre os 

sexos.  
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Ressaltamos que a abordagem marxista possibilita compreender as relações das 

mulheres na sociedade, mediatizadas pelas relações de classes, como estruturadoras da 

inserção na sociedade. Sob essa perspectiva, o feminismo evidencia as relações de poder, 

estabelecidas entre os sexos, compreendendo-os como uma relação dialética e reforçada entre 

a estrutura de classes do capitalismo e a estruturação sexual sob a lógica patriarcal.  Assim, 

demonstra uma articulação e relação interdepende entre os sistemas do capitalismo e do 

patriarcado. Com um posicionamento contra a injustiça e desigualdades sociais, não 

restringindo às demandas específicas das mulheres, contempla a luta contra a ditadura e a 

burguesia.  

Elemento preponderante, quanto ao questionamento da ordem patriarcal-capitalista, é 

a denúncia da exploração da força de trabalho feminina. A divisão sexual do trabalho mostra 

não só a desvalorização das atividades conferidas às “mulheres”, recebendo menor salário, 

mas a utilização do trabalho não remunerado, desenvolvido na esfera da reprodução/espaço 

doméstico, são funcionais ao capitalismo.  

A tendência liberal enfoca a luta pelos direitos individuais, consoante a lógica liberal e 

burguesa, com a defesa de direitos, do reconhecimento no campo legal, de uma igualdade 

jurídica, apesar de essa não significar alterações profundas, nas relações entre sujeitos sociais 

sexuados. Por fim, a tendência radical enfoca a condição das próprias integrantes, no centro 

da discussão do movimento, com ausência de plataforma coletiva para afirmar a militância. 

No feminismo e nos estudos de gênero, a interlocução com o marxismo, muitas vezes 

é refutada, quando se defende que Marx não evidenciou a questão das mulheres.  Segundo 

Saffioti (2004 a), os estudos feministas, com enfoque marxista, sofrem (ou sofreram) 

interpelação de muitas feministas, alegando misoginia do pensador alemão, cujo 

questionamento não foi direcionado a Freud e nem a seus seguidores, já que o foi muito mais 

misógino que Marx (SAFFIOTI, 2000, 2009). Por isso, a autora defende que o 

questionamento das categorias marxistas deu-se no campo epistemológico, de forma 

superficial que não atingiu sua epistemologia. Essa postura não foi procedida com o 

positivismo, a psicanálise e a Sociologia da compreensão, portanto, “é o próprio conteúdo das 

categorias do pensamento marxiano, responsáveis pelo processo de conhecimento, que é posto 

em xeque.” (SAFFIOTI, 2004 a, p. 98).  

Decerto, isso não justifica a acusação de que os conceitos marxistas são incapazes e 

não contribuíam para análise das relações sociais de gênero. Como assegura Araújo (2000), as 

contribuições do marxismo ao feminismo, com o enfoque histórico e material, permitem: 

desnaturalizar a subordinação da mulher, situando sua gênese num processo gerado nas 
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relações sociais,e por elas em contextos socioeconômicos determinados; a interpretação da 

economia política, do processo de trabalho capitalista e a funcionalidade do trabalho 

doméstico; a reflexão da ideologia, oferecendo elementos para pensar as relações e os 

conflitos sociais, para além da base material, mas por esta mediatizada.  

Sem dúvida, a perspectiva histórica e material permite refletir as práticas sociais, a 

construção das instituições, os valores transmitidos por gerações, como processo em constante 

transformação, ativa e dinâmica, e não de forma determinista, plausível de mudança e 

transformação.  

Como afirma Araújo (2000), as várias faces das relações humanas são originadas dos 

processos matérias e históricos, desencadeados a partir das relações estabelecidas por homens 

e mulheres, com vista à produção e reprodução da vida social e das suas necessidades, cujas 

relações são construídas, reproduzidas e transformadas, como produto de práticas sociais 

contraditórias, conflituosas e antagônicas. 

A realidade social é contraditória, comportando avanços e retrocessos, como 

demonstrados ao longo desse trabalho, cuja reflexão é possível na apreensão da realidade a 

partir da totalidade, historicidade e condições materiais que marcam dado contexto, 

consequentemente, os sujeitos que se inserem nesse período histórico.   

A análise marxiana sobre a sociedade burguesa explicita que não é possível pensar o 

econômico desvinculado do político. E estes, econômico e político, rigorosamente, integram o 

social de maneira indissociável. Por isso, a sociedade é uma totalidade, com articulação e 

conexão entre os elementos, ou melhor, determinações do real concreto. Isso implica numa 

forma de pensar a realidade, de como conhecer a sociedade.  

Decerto, as condições concretas e materiais vivenciados pelos sujeitos refletem em sua 

subjetividade. Desse modo, a história das pessoas consiste na história das relações sociais, 

construídas num dada contexto, a partir das relações de produção.  

O pensamento marxista foi subversivo e revolucionário, não atendendo à cumplicidade 

do status quo. Essa característica também é presente no feminismo. Conforme Castro (2000), 

tanto no marxismo como no feminismo, haveria a preocupação em questionar as relações 

desiguais que são socialmente construídas e reconstruídas. Ainda, comporta a materialidade 

existencial, através das práticas da vida cotidiana, condicionadas historicamente, que 

sustentam o real vivido. 

Sem dúvida, o marxismo é uma teoria científica que apreende o movimento social 

crítico da sociedade de classe, na órbita da sociedade burguesa capitalista, que através do 

método histórico dialético, possibilita refletir sobre as múltiplas determinações da realidade. 
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Nessa perspectiva, permite compreender as relações sociais de gênero, inscritas numa lógica 

patriarcal que permeia à dinâmica da sociedade burguesa, potencializando determinadas 

relações reafirmando assimetrias e desigualdades entre homens e mulheres.  

Como argumenta Castro (2000), a relação entre marxismo e feminismo é importante, 

tanto no conhecimento teórico quanto da prática, pois ambos se identificam como um 

movimento por mudanças.  

 Vale enfatizar que, no Brasil, nos últimos anos da década de 70, foi desenvolvido um 

feminismo acadêmico, que contribui, de forma significativa, para a produção teórica e 

pesquisa científica sobre a condição da mulher no Brasil, e as relações sociais construídas 

entre homens e mulheres.  

Naquele período, o fato que marcou decisivamente o feminismo, no Brasil, foi a 

instituição, em 1975, do Ano Internacional da Mulher, definido pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), o qual estabeleceu a década da mulher (1975-85).  Como afirma Teles (1999), 

é a partir desse ano é que as ideias feministas ganham ressonância, junto à opinião pública, no 

que tange à luta pela igualdade de direitos e aos questionamentos sobre o papel de submissão 

da mulher na sociedade.  

Portanto, a questão da mulher ganha espaço e recebe novo status dos governos e da 

sociedade, mesmo com as restrições do regime militar. Obviamente, o feminismo 

representava uma ameaça à tradição e à família brasileira, fundadas pela ordem e valores 

conservadores, machistas, patriarcais. 

Segundo Sorj (2008), no Brasil, o feminismo pode ser considerado “republicano”, pois 

tem a característica das reivindicações de direitos ao Estado, e demanda deste uma 

intervenção para corrigir ou intervir na relação de desigualdade de gênero. É demandado, ao 

Estado, proteger as mulheres contra a violência doméstica, quanto à morosidade do judiciário, 

à discriminação no trabalho, entre outros. Nessa perspectiva, o feminismo no Brasil enfoca a 

reivindicação de caráter social, enfatizando o papel do Estado para promoção dessa equidade 

de gênero. No “feminismo republicano”, o Estado tem importante papel de mudanças da 

relação de gênero, e as políticas públicas tornam-se ferramentas para alcançar esse objetivo.  

Essa direção e perspectiva do feminismo, certamente, decorrem das intervenções do 

Estado que historicamente demarcam as relações sociais de gênero; e ainda, das condições 

concretas e objetivas, em que estão inseridas as mulheres, nos países latino-americanos e da 

periferia dos países capitalistas, com forte caldo cultural machista, e elevada desigualdade 

social, acentuando as relações desiguais de gênero.   
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O Estado regula os contornos das relações de gênero na sociedade, a exemplo de 

assuntos como aborto, divórcio, anticoncepção, discriminação, mercado de trabalho, violência 

contra a mulher, configurando tênue a fronteira entre o público e o privado. Notadamente, o 

Estado, em sua estrutura patriarcal-capitalista, reproduz interesse burguês e patriarcal, e suas 

intervenções nos contornos das relações de gênero refletem e podem reafirmar as divisões de 

classes e as assimetrias entre homens e mulheres. 

 Conforme Cisne e Gurgel (2008), o papel histórico do Estado singulariza e 

subalterniza as mulheres na sociedade. Por isso, as mobilizações feministas têm, como 

primeiro interlocutor, as estruturas governamentais, que formulam e executam políticas 

públicas, ensejando alterações nas mediações das relações de gênero na sociedade.  

Destacamos que a intervenção estatal abrange toda dinâmica social, inclusive nas 

relações do âmbito privado. Isso promove a superação da visão dicotômica entre 

público/privado, defendido pelo pensamento liberal e burguês. Ainda, a intervenção do Estado 

mediante políticas sociais são sexuadas, ao exemplo do planejamento familiar, que tem, como 

foco, as mulheres; da requalificação profissional direcionada aos homens; geração de renda 

para as mulheres, em atividades manuais e com possibilidades de realização no espaço 

privado/doméstico.  

Conforme afirma Vieira (2007), a interferência estatal historicamente tem fixado 

severas demarcações na sociedade, estabelecendo limites às ações individuais, regulando a 

economia e, inclusive, classificando valores morais.  

A interlocução do feminismo com o Estado busca que as demandas das mulheres 

sejam foco de sua intervenção. Assim, desde o final da década de 70, que os movimentos de 

mulheres/feministas constroem pautas de reivindicação para exigência junto ao poder público.  

Telles (1999) menciona que a partir de 1979, no I Congresso da Mulher Paulista 

(CMP), mostra a existência e mobilização de feministas no Brasil. Evidentemente, esse ano é 

marcado pelo retorno de várias exiladas, e ainda, pela formação de novos partidos políticos. 

Será no II CMP (1980), que se elegem, como prioridades do feminismo, a luta contra a 

violência doméstica e contra o controle de natalidade.  

Trazendo o debate da luta pelo reconhecimento dos direitos e da situação da mulher na 

sociedade brasileira, é na fase de redemocratização, com pressão ao regime político que as 

demandas expressas pelas feministas/mulheres começam a ser alvo de atenção política.  

Na confluência do processo de redemocratização, em 1983, cria-se o Conselho 

Estadual da Condição Feminina (CECF), em São Paulo e Minas Gerais. (SUÁREZ e 

BANDEIRA, 2002). Ainda, em 1983, é criado o Programa de Atenção Integral à Saúde da 
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Mulher (PAISM). No período de 1930 até a ditadura, o atendimento à saúde das mulheres 

voltadas àquelas em idade reprodutiva, exaltando a maternidade, como algo essencial para as 

mulheres. Lógica também reproduzida no PAISM, sendo alvo de críticas do Movimento 

Feminista.  

Reflexo do panorama internacional de discussão sobre os direitos humanos, em 1984, 

o Brasil ratifica a Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher, aprovada pela ONU, em 1979. Como signatário da Convenção, o Estado brasileiro 

compromete-se com a implementação de ações para prevenção e eliminação das formas de 

violência e discriminação contra as mulheres, inclusive revisar a legislação, se necessário 

derrogar as que possam ser obstáculos à cidadania das mulheres.  

A violência e discriminação, que historicamente atingem as mulheres, foram, sem 

dúvida, principais elementos de contestação das feministas e exigindo o reconhecimento legal 

de mecanismo, e interferência do Estado, como forma de superar esse quadro. Como política 

de atendimento às mulheres, em situação de violência, experiência pioneira, em 1985, é criada 

a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em São Paulo. Essa política consolidou-

se após a Constituição de 1988. Assunto que debateremos posteriormente.  Ainda, em 1985, 

foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), vinculado ao Ministério da 

Justiça.  

Esse Conselho, conjuntamente com os movimentos de mulheres e feministas, 

promoveu debates e construção de propostas de defesa de direitos das mulheres, em 

articulação com as deputadas, posteriormente foram contempladas, em grande medida, na 

Constituição de 1988. Esse processo foi denominado do “lo��� �o �ato�”. 

Decerto, é sob esses parâmetros que a Constituição de 1988 é construída, que 

reconhece formalmente a igualdade entre homens e mulheres; ampliação de direitos civis e 

sociais; e de forma inédita, dispõe sobre violência doméstica no § 8º, do art. 226, em que o 

Estado é obrigado a criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações 

familiares. 

Segundo Barsted (2007), a Constituição de 1988 formaliza a cidadania completa das 

mulheres, abolindo inúmeras discriminações contra as mulheres, inclusive com legislação 

sobre a família, tendo o reconhecimento de igualdade entre homens e mulheres, na vida 

pública.  

Sem dúvida, a Constituição de 1988 possibilitou avanço quanto aos direitos das 

mulheres, inclusive o dever do Estado, na promoção de políticas públicas que contemplem as 

demandas das mulheres. Contribui, portanto, para a incorporação da questão de gênero, na 
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agenda das políticas públicas, que mediante ações do Estado em responder as necessidades e 

demandas da sociedade, materializam os direitos reconhecidos.  

 Contudo o reconhecimento de direito não implica sua imediata efetivação, tendo, 

inclusive, violações de direitos. Entretanto, dispõe de direitos e normatizações que 

reconhecem a mulher, como sujeito de direitos, permitindo sua reivindicação junto ao Estado, 

para assegurar proteção e direitos conquistados.  

 Nos últimos decênios, o problema da violência de gênero é central nas lutas 

feministas, especialmente, no que concerne ao papel do Estado, quanto à promoção de 

políticas públicas que coíbam, previnam, protejam e atendam mulheres, em situação de 

violência. 

 

 

2.6  Violência de gênero: instrumentos legais e politização do enfrentamento no Brasil  

 

No Brasil, a politização do enfrentamento à violência contra mulher é iniciada pelos 

movimentos de mulheres, e feminismo, em meados da década de 70, ao problematizar a 

questão dos assassinatos de mulheres, a impunidade dos agressores e a naturalização e 

discriminação quanto à justificativa dos crimes, alegados em “defesa da honra” ou “por 

amor”, que sob o signo da invisibilidade, não recebia atenção política. Refletindo, portanto, a 

banalização e tolerância, calcada na cultura machista e patriarcal, tanto pela sociedade quanto 

pelo Estado brasileiro.  

Ademais, a violência cometida nas relações familiares e conjugais não era situada 

como um problema social e político, concebida como assunto privado, portanto, não 

requerendo intervenção pública. Então, essa questão extrapola os limites dos movimentos 

feministas, para receber atenção do Estado e repercussão na sociedade, naquele momento, 

com o lema “��e� a�a ��o �ata�”. As mobilizações centravam-se na criminalização da 

violência contra as mulheres, contra impunidade e no acesso à justiça como um direito de 

cidadania.  

Essas contestações convergem para as mobilizações em vários países, no cenário 

internacional. A violência que atinge as mulheres é um problema político e social. Como 

reflexo dos processos de denúncias encaminhadas à ONU, pelo movimento de mulheres e 

campanhas internacionais, evidenciadas nas Conferencias da Mulher, realizadas no México 



105 
 

(1975), em Copenhague (1980) e em Nairobi (1985), elegem a violência de gênero como 

violação aos direitos humanos das mulheres.  

Portanto, exigindo dos Estados o compromisso em eliminar essa questão, isso resultou 

na criação de instrumentos internacionais, que “prevêem medidas de impacto crescente no 

âmbito de cada país, tendo, como meta, a longo prazo, a mudança dos padrões culturais 

calcados na concepção patriarcal de sociedade e nas desigualdades”.  (NEGRÃO, 2004, p. 

219) 

Nas últimas quatro décadas, é suscitado um movimento internacional, quanto à 

proteção dos direitos humanos da mulher. Para tanto, requer a desconstrução de um ser 

“genérico” consagrado na Declaração dos Direitos Humanos, mas considerando as 

desigualdades dos seres humanos, a partir de suas condições concretas. Segundo Piovesan 

(2003, p. 40),  

Faz-se necessária a especificação do sujeito de direito, que passa a ser visto em suas 
particularidades. Neste sentido, determinados sujeitos de direitos, ou determinada 
violações de direitos, exigem uma resposta específica e diferenciada. Transita-se do 
paradigma do home, ocidental, adulto, heterossexual e dono de um patrimônio para 
visibilidade de novos sujeitos de direitos.  

Isso significa que é necessário considerar as relações sociais de gênero, que expressam 

discriminações e subalternidades socialmente construídas, que inscrevem os sujeitos sociais 

sexuados em condições sociais diferenciadas e desiguais, portanto, demandam proteções 

específicas. Isso possibilitou um avanço quanto ao reconhecimento de direitos das mulheres, 

seja com as Convenções e Tratados Internacionais, seja por leis nacionais, no que tange à 

proteção, prevenção e diminuição de discriminação, preconceito e violência contra as 

mulheres.  

 

2.6.1  Instrumentos Internacionais  

 

Como resultado da Conferência do México, é aprovado pelo ONU, em 1979, a 

Convenção sobre Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada 

com reservas no Brasil, em 1984. Conforme Piovisan (2003), dentre as Convenções 

internacionais de Direitos Humanos, este documento internacional foi o que mais recebeu 

reservas pelos Estados-partes.  

No caso brasileiro, apresentou reservas quanto aos: art. 15, parágrafo 4º, que 

assegurava a homens e mulheres o direito de, livremente, escolher seu domicílio e residência; 
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e art. 16, parágrafo 1º, alíneas a, c, g e h, que estabelece a igualdade entre homens e mulheres, 

no âmbito do casamento e das relações familiares. Somente, em dezembro de 1994, o Brasil 

ratifica, em sua plenitude, a Convenção.  

Concernente à conceituação de violência, a Convenção articula com a discriminação 

contra a mulher, que é considerada como 

[...] toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 
ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da 
mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. (Art. 1º) 

Nesse instrumento internacional, inclui a violência baseada no sexo, ou seja, explicita 

a dimensão da violência, que é perpetrada, pelo fato de ser mulher. Ainda, é estabelecido que 

a Convenção seja aplicada à violência cometida por agentes públicos ou privados.  

Em 1999, é adotado o Protocolo Opcional a essa Convenção, que significou, segundo 

Barsted (2007), criar dois mecanismos de monitoramento, que são: direito de petição, que 

permite encaminhamento de denúncias de violação de direitos; e o procedimento 

investigativo, que habilita o Comitê a investigação de violação dos direitos humanos das 

mulheres. O Brasil ratificou o Protocolo Opcional, em 2001.  

Decerto, na década de 1990, tem-se maior cobrança do Estado, frente à situação da 

violência, em particular nas relações de gênero. Problemática que resultou em denúncias dos 

casos de violência, perpetrados contra as mulheres, em todo mundo. Como respostas às 

denúncias a ONU, lança a Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, 

durante a Conferência de Direitos Humanos, em Viena, em 1993.  A Declaração se constitui 

marco na doutrina jurídica internacional, uma vez que foi o primeiro documento internacional 

de direitos humanos a abordar exclusivamente sobre a violência contra mulher, abrangendo, 

também, as meninas. Assim, a violência contra mulheres e meninas passa a integrar o 

conjunto de violações dos direitos humanos.  

Durante a ECO 92, na Conferência Mundial do Meio Ambiente, houve, como um dos 

seus desdobramentos, a Agenda 21 das Mulheres,  considerando o combate à violência de 

gênero, como parte das estratégias para o desenvolvimento dos países.  

Na discussão sobre os impactos da violência de gênero, é apresentada uma abordagem 

que avalia essa problemática, a partir dos impactos econômicos e sociais para os países, 

configurando como entrave para o desenvolvimento econômico. Segundo o Relatório 

Nacional Brasileiro à CEDAW, em 2000, aponta que  
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Um, em cada cinco dias não trabalhados pelas mulheres, é motivado por violência 
nas relações de gênero, ou seja, para recuperação de ferimentos, de estados 
depressivos, estresse pós-traumático, busca de socorro médico-legal e policial 
produzidos por agressores na maioria das vezes conhecidos. (apud NEGRÃO, 
2004, p. 222) 

Embora a violência de gênero afete as mulheres, quanto às condições de trabalho, 

problemática de magnitude mundial, não pode ser analisada apenas quanto aos custos sociais, 

seja com a ausência no trabalho, ou no ônus da viabilização de serviços e políticas de 

atendimento. Essa argumentação não contribui para avanços de conquistas das mulheres. 

Ainda, o desenvolvimento de um país deveria estar associado à criação de mecanismo para 

atendimento das demandas sociais, efetivação dos direitos sociais, que possibilitem acesso a 

serviços e políticas sociais, fundante para a materialização da cidadania.  

Instrumento internacional fundamental no enfrentamento da violência de gênero é a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – 

Convenção do Belém do Pará, de 1994, elaborada pela Organização dos Estados Americanos 

(OEA), ratificada pelo Brasil, 1995.  

Nessa Convenção, é definido, como violência contra as mulheres, “[...] qualquer ato ou 

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

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.” (Convenção Belém do Pará – art. 1º).  

Nesse instrumento, são tipificadas as modalidades de violência contra a mulher, 

definida como violência física, sexual e psicológica que  

a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer relação 
interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não a sua 
residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus-tratos e abuso sexual; 
b) ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, entre outras 
formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição forçada, 
sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem como em instituições 
educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro local; e c)perpetrada ou tolerada 
pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra. (Convenção do Belém do Pará – 
art.2º) 

Ao tornar signatário, o Brasil, além de rever a legislação discriminatória em 

consonância com os preceitos da Convenção de Belém do Pará, obrigou-se a estabelecer 

mecanismos judiciais para ressarcimento e reparação do dano às vítimas de violência. Ainda, 

consagra o dever dos Estados em adotar políticas públicas, destinadas a prevenir, punir e 

erradicar a violência de gênero.   

Destacamos que, na Declaração sobre Eliminação da Violência contra a Mulher e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 
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torna-se explícito que a violência de gênero reflete relações de poder desiguais e assimétricas 

entre homens e mulheres.     

A partir da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, em 1995, e 

a articulação do Movimento de Mulheres no Brasil possibilitou alterações na relação do 

Estado, concernente à questão de gênero, com elaboração de uma agenda de políticas 

públicas, contemplando questões como: violência, saúde, geração de emprego e renda, 

educação, trabalho, habitação, questão agrária e transversalidade de perspectiva de gênero, em 

todas as políticas públicas.  

A Declaração e a Plataforma de Ação de Beijing 1995 expressam a preocupação da 

segurança das mulheres e a necessidade dos Estados da ONU, de implementarem políticas 

voltadas para prevenção e eliminação da violência contra mulheres e meninas. Identifica a 

violência contra a mulher, como um problema crucial para todo mundo, considerando um 

grave problema social e de saúde pública, tornando-se um obstáculo à liberdade e acesso aos 

direitos humanos, e também, ao desenvolvimento dos países. Visibiliza as consequências da 

violência para a saúde sexual e reprodutiva Ainda, assinala estratégias e ações, visando à 

superação das condições de desigualdades que ainda vivenciam as mulheres no mundo, 

mesmo com o avanço de status de direitos das mulheres.  

De forma inconteste, as mobilizações feministas foram de grande envergadura para a 

politização do enfrentamento da violência de gênero, ressoando no debate em torno dos 

“direitos humanos das mulheres”. Portanto, contribuindo para algumas mudanças legais, 

relativas à responsabilidade do Estado, na intervenção da violência de gênero, inclusive 

aquela ocorrida na relação familiar e doméstica. Assim, ao analisar as mudanças sociais e 

culturais de determinada época, é necessário observar sua carga de historicidade.  

Estes instrumentos internacionais têm possibilitado às mulheres, com destaque aos 

movimentos feministas, exigirem, em âmbito nacional, implementação dos direitos obtidos na 

esfera internacional. Ainda, esse arcabouço legal possibilita que os Estados signatários 

alinhem suas legislações com o que foi pactuado. No caso brasileiro, foi compatível com a 

direção da Constituição de 1988.  

Sumariamente, os instrumentos internacionais requisitaram a revisão da legislação 

nacional, para que atenda aos preceitos para a igualdade formal de direitos entre homens e 

mulheres, tipificação de crimes, proibição e penalização; e ainda, adoção de medidas 

afirmativas, que deixam de ser concebidas como discriminatórias, uma vez que são destinadas 

a acelerar a igualdade entre homens e mulheres. 
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O alargamento dos direitos na sociedade burguesa é uma história de luta progressista, 

que remete aos movimentos contrários à lógica do capital, na defesa da liberdade social e 

humana.  Todavia, os avanços dos direitos humanos (civis, políticos, sociais, econômicos, 

culturais) contrapõem-se aos limites estruturais do capitalismo, seja na clivagem de classes, 

gênero, étnico/racial, nas condições de trabalhos (inclusive a dinâmica da divisão sexual do 

trabalho) e na apropriação da riqueza.  

Notadamente, os avanços das mulheres são inegáveis, mas, como aponta Mészáros, 

uma das características dos limites absolutos do capital e suas expressões contemporâneas é a 

luta das mulheres pela sua emancipação, uma vez que se apresenta como uma contradição 

insolúvel, nos limites da sociedade burguesa. Assim, a liberação das mulheres, a luta do 

feminismo, estando 

 [...] centrada na questão da igualdade substantiva, uma grande causa histórica entra 
em movimento, sem encontrar saídas para sua realização dentro dos limites do 
sistema do capital. A causa da emancipação e da igualdade das mulheres envolve os 
processos de instituições mais importantes de toda a ordem sociometabólica.  
(MÉSZÁROS apud CISNE e GURGEL, 2008, p. 71).  

Desse modo, o reconhecimento legal colide com as condições materiais necessárias 

para que seja possível a concretização dos direitos, dos avanços jurídicos. Assim, a esfera 

legal é importante para o reconhecimento de tais direitos, mas não são suficientes, uma vez 

que a implementação desses direitos colidem com a lógica de exploração e alienação da 

sociabilidade burguesa, ou seja, o paradoxo da contradição fundamental, entre os direitos dos 

homens e das mulheres, e a sociedade capitalista. 

Ainda, evidencia que as lutas históricas das mulheres confrontam com a própria 

dinâmica da sociedade patriarcal-capitalista, em que a imbricação da exploração do trabalho 

da força feminina, produtivo e doméstico, e configura-se como fundamentais da 

sustentabilidade do capitalismo.  

 

2.6.2 Instrumentos Nacionais 

 

No cenário brasileiro, instrumentos legais relativos à violência de gênero, a base é a 

Constituição de 1988, que, no seu art. 226, prevê a criação de mecanismo, para coibir a 

violência nas relações familiares. Contribui para que a violência de gênero, que durante 

séculos, foi mantida e considerada do domínio privado, seja inserida no cenário público e 

institucional. 
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No curso da década de 1990, foram feitas algumas alterações, e criação de nova 

legislação, pertinentes aos direitos das mulheres e à violência, a exemplo da inclusão do 

estupro, como crimes hediondos (Lei 8.930/94); a tipificação da violência psicológica, como 

crime de tortura (Lei 9.455/97). (BARSTED, 2007). 

Foram ainda registradas alterações de artigos do Código Penal, através da lei 

11.106/2005: art.107, que considerava extinta a punibilidade do estuprador que se casasse 

com a vítima, ou se esta casasse com terceiro, e não requeresse prosseguimento do 

inquérito/ação penal; o art. 219, que considerava crime somente rapto de mulher “honesta”, 

expressão discriminatória; o art. 240, que considerava o adultério culturalmente utilizado 

contra as mulheres, deixou de ser crime. (BARSTED, 2007). 

Vale salientar que essas alterações do Código Penal, em grande medida, foram 

indicadas pelas recomendações do Comitê da Convenção para a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Inclusive, exigindo a elaboração de 

uma lei sobre a violência doméstica contra as mulheres, convergindo com as demandas do 

movimento de mulheres e feministas brasileiras, especialmente para a retirada da violência de 

gênero, decorrentes da relação doméstica e familiar, do âmbito da Lei 9.099/95, que instituiu 

os Juizados Especiais Criminais (JECRIMs).  

Algumas razões apontadas para sua criação foram: a necessidade de desafogar as varas 

criminais e o método para resolução de determinados conflitos. Assim, permitiria enfrentar o 

problema de congestionamento da justiça formal, ou seja, possibilitar agilidade aos processos 

de forma mais simples e conciliatória. Conforme Romeiro (2009), o surgimento dos JECRIMs 

relaciona-se com a noção de desburocratização operada pelo Estado brasileiro, desde início da 

década de 1980.  

Segundo Campos (2004), a Lei 9.099/95 permitiu uma divisão entre a “pequena 

criminalidade” de pouca repercussão social, e baixa visibilidade social, sendo tratadas em 

espaços de consenso; e a “grande criminalidade”, que produz grande repercussão social. 

Indubitavelmente, esses critérios, para distinção entre os crimes, são no mínimo duvidosos. 

Nesse sentido, a violência de gênero, na relação doméstica e familiar, era considerada de 

pouca repercussão social.  

Concebida como situação de menor potencial ofensivo, com pena máxima de até dois 

anos, a violência praticada com mulheres, no espaço doméstico e familiar, era entendida como 

lesão corporal e ameaça, não sendo crimes graves. Aplicando-se, sempre que possível, penas e 

medidas alternativas, variando-se de acordo com o crime cometido. Concernente à ‘violência 
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conjugal’, as penas mais aplicadas eram as multas, com prestação de serviços à comunidade e 

o pagamento de cestas básicas. 

A Lei 9.099/95 ficava, assim, em dissonância com os instrumentos internacionais, a 

Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a 

Convenção de Belém do Pará. Isso implicou em severas críticas das feministas, e tensão entre 

e os/as operadores/as do direito, já que as perspectivas divergiam quanto à compreensão do 

fenômeno da violência de gênero, ocorrida na relação familiar e doméstica.  

Conforme coloca Romeiro (2009), o movimento feminista reivindicava a efetivação 

dos direitos humanos das mulheres, mediante o compromisso do Estado na criação de 

instrumento legal e específica que supere o viéis discriminatório, no enfrentamento da 

violência de gênero. Os/as operadores/as argumentavam a não necessidade de mais uma nova 

lei, defendendo a manutenção dos JECRIMs, já que estes facilitavam o acesso à Justiça, 

através da igualdade entre homens e mulheres.    

Uma questão central das contestações feministas, em torno da Lei 9.099/95, era a 

importância de criar mecanismos punitivos eficazes para o caso da violência de gênero. 

Assim, a referida lei não convergia com os instrumentos internacionais do qual o Brasil é 

signatário.  

A Lei 9.099/95 contribuiu para a judicialização da violência de gênero, que era 

concebido, como situação de menor potencial ofensivo, contribuindo para a naturalização da 

problemática, afirmando a hierarquia entre os gêneros, como expressão patriarcal.  Ainda, 

legitima a dimensão privada de uma questão da esfera pública, mediante tendência 

conciliatória dos casos, reduzindo a violência à responsabilidade da família.  

Em 1998, o Ministério da Saúde elaborou a Norma Técnica para Prevenção e 

Tratamento dos Agravantes Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, 

que regulamenta o aborto legal, nos serviços de públicos de saúde.  

 Logrado avanços e conquistas, na década de 1990, as lutas feministas se intensificam 

no diálogo com Estado, sobre a importância na promoção e articulação das políticas públicas, 

com a perspectiva de gênero. No governo de FHC, em 2002, é criada a Secretaria de Estado 

dos Direitos da Mulher, vinculada ao Ministério da Justiça. As prioridades estabelecidas 

foram de combate à violência contra a mulher; participação da mulher no cenário político e 

inserção no mercado. Naquele contexto, o foco central era o combate à pobreza, através dos 

programas de transferência de renda, em face do significativo aumento da feminização da 

pobreza. 
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Ainda, não podemos refutar que a criação de órgãos governamentais e políticas 

públicas, em algumas situações, é colocada como exigências de organismos internacionais, 

como condicionalidade para a formalização de acordos. Apoiadas, na perspectiva da 

feminização da pobreza, as organizações, como o Banco Mundial, recomendam a focalização 

de políticas de combate à pobreza, direcionada às mulheres. 

Em 2003, é criada a Secretaria Especial de Políticas para Mulher (SPM), vinculada à 

Presidência da República e com status de Ministério, esta apresenta um avanço na proposta de 

organismo governamental, que tem a atribuição de formular, coordenar e articular com outros 

Ministérios, políticas que promovam a igualdade entre mulheres e homens, que se coloca 

como desafio presente na realidade social. A partir da SPM, é fomentada a criação de 

Coordenadorias ou Secretarias de Políticas Públicas para Mulheres, no âmbito estadual e 

municipal.  

Com a instituição da SPM, é propiciado um espaço de discussão e interlocução com 

movimento de mulheres e feministas, promovendo, em junho de 2004, a I Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres (I CNPM), que contou com a participação de mulheres 

do país inteiro. Evento de relevância e inovador na construção de espaço, para debate sobre as 

políticas para mulheres; e apresentação de propostas, considerando as diversidades das 

mulheres, marcando o Ano da Mulher no Brasil.  

As propostas da I CNPM subsidiaram a elaboração da I Plano Nacional de Política 

para Mulheres (I PNPM), com vigência entre 2005 a 2007, tendo, como fundamento: 

igualdade e o respeito à diversidade, eqüidade, autonomia das mulheres, laicidade do Estado; 

universalidade das políticas, justiça social, transparência dos atos públicos, e participação e 

controle social.  

O I PNPM baliza as políticas públicas com enfoque de gênero, abordando diversos 

assuntos pertinentes aos direitos e cidadania da mulher, estruturados em cinco eixos: I – 

Autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; II – Educação inclusiva e não 

sexista; III – Saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; e o IV – Enfrentamento à 

violência contra as mulheres, e V – gestão e monitoramento do Plano. 

A violência de gênero, que atinge a mulher, é compreendida como questão pública, sendo 

necessárias ações direcionadas para o enfrentamento, coibição e atendimento das mulheres, 

em situação de violência. O I PNPM inaugura a Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher, com objetivo de articular serviços e as diversas esferas do poder, 

e organizações, no enfrentamento da violência de gênero.  
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Concernentes às ações que possibilitem alcançar o objetivo de enfrentamento à violência, 

é destacada a necessidade de: implantar e ampliar serviços especializados de atendimento às 

mulheres, em situação de violência; ampliar o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita; 

sistematizar dados e informações; aumentar as DEAMs e Núcleos Especializados nas 

delegacias; e instituir, em todos os Estados, redes de atendimento às mulheres, em situação de 

violência, englobando: DEAMs, Polícia Militar, Unidades Móveis do Corpo de Bombeiros, 

Centros de Referência, Casas Abrigo, Serviços de Saúde, Instituto Médico Legal, Defensorias 

Públicas, Defensorias Públicas da Mulher, além de programas sociais (trabalho e renda, 

habitação, moradia, educação, cultura, justiça), conselhos e movimentos sociais. 

 Outro instrumento concernente ao enfrentamento à violência de gênero é a Notificação 

Compulsória de Violência da Mulher, através da Lei 10.778/2003, válida em todo território 

nacional, que regula que os serviços públicos e privados devem notificar os atendimentos de 

violência contra mulheres, visando dimensionar os problemas e consequências da 

problemática, contribuindo na formulação de políticas governamentais.  

 Em 2007, são realizadas Conferências Estaduais e Municipais que elegeram. 

Delegadas para participarem da II CNPM, em agosto do mesmo ano. Dessa Conferência, 

resultou a elaboração do II PNPM, que é concebido, não como um Plano da SPM, mas um 

Plano de Governo, objetivando desenvolver as ações propostas, entre o período de 2008 a 

2011.   

 Formulado sob os mesmo fundamentos do anterior, o II PNPM amplia o campo de 

atuação do governo, nas políticas públicas para as mulheres, alargando os eixos estruturantes 

de cinco para onze, que são: I – Autonomia econômica e igualdade no mundo do trabalho, 

com inclusão social; II – Educação inclusiva, não-sexista, não-racista, não-homofóbica e não-

lesbofóbica; III – Saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; IV – Enfrentamento de 

todas as formas de violência contra as mulheres; V – Participação das mulheres nos espaços 

de poder e decisão; VI – Desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, 

com garantia de justiça ambiental, soberania e segurança alimentar; VII – Direito à terra, 

moradia digna e infra-estrutura social nos meios rural e urbano, considerando as comunidades 

tradicionais; VIII – Cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas e não 

discriminatórias; IX – Enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; X – Enfrentamento 

das desigualdades geracionais que atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e 

idosas;  XI – Gestão e monitoramento do Plano.  

 O II PNPM tem como forma o enfrentamento de todas as formas de violência contra 

as mulheres, consolidar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; 
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garantir a efetivação da Lei Maria da Penha; implementar o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Ainda, aponta para a implementação do 

Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de mulheres, jovens e meninas.    

Apresenta, também, como metas para o enfrentamento de todas as formas de violência 

contra as mulheres: construir/reformar/reaparelhar serviços de atendimento especializados de 

atendimento às mulheres, em situação de violência; implementar a notificação compulsória 

em todos municípios brasileiros; ampliar rede de atenção à saúde de mulheres e adolescentes, 

em situação de violência; assegurar a existência de, pelo menos, um Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) em todos os municípios; capacitar profissionais nas áreas da rede 

de atendimento. Ainda, ampliar atendimento, através do serviço disque denúncia – Ligue 180.  

 O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres representa o 

compromisso dos Estados federativos, no desenvolvimento de um conjunto de ações 

estratégicas, de políticas públicas amplas e articuladas, a serem executadas entre o período de 

2008 a 2011. Enfatizando a prevenção, atenção, proteção e garantia dos direitos das mulheres 

e o combate à impunidade dos agressores.  

Tem, como prioridade, as mulheres rurais, negras e indígenas, em situação de 

violência, em virtude de maior vulnerabilidade. Inclusive com dotação de recursos 

financeiros, para investimento em diversas áreas de enfrentamento e atendimento, orçado num 

valor de 1bilhão de reais. Para o primeiro ano de vigência, foi formalizado o Pacto em onze6 

Estados, sendo ampliado para os demais estados brasileiros, nos anos seguintes.   

A formalização do Pacto implica, para os Estados, recebimento de recursos do 

Governo Federal, para a implementação e investimentos em serviços de atendimento as 

mulheres, em situação de violência. Ainda, o II PNPM tem, como meta, implantar a 

Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), em todas as capitais dos Estados prioritários do 

Pacto.  

Notadamente, são inegáveis os avanços de direitos e instrumentos legais que 

consagram os direitos das mulheres, especialmente, com a visibilidade e politização de 

enfrentamento à violência de gênero. Todavia, como ressaltam Almeida e Netto (2001, p. 43),  

[...] no Brasil, apesar de consideráveis avanços legais na defesa dos direitos 
humanos, carecemos – como reconhecem o Governo, organizações não 
governamentais e instituições supranacionais – de instrumentos efetivos e capazes 
de implementá-los. 

                                                           
6 Os Estados que formalizaram o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, já no primeiro ano de sua vigência, 
foram: SP, RJ, ES, BA, CE, PE, PA, AM, RS, TO e o DF. Os critérios foram: tamanho da população feminina no estado, índices de violência 
e número de serviços da Rede de Atendimento existentes. (PACTO NACIONAL PELO ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA A 
MULHER, 2008)  
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Nessa perspectiva, a regulação de direitos e consagrações jurídicas é necessária e 

importante, mas isso não significa condições suficientes para sua efetivação, ou seja, o “legal 

para incidir no real, exige um complexo de instituições expressivas e concretizadoras dos 

valores que confrontam os princípios legais.” (ALMEIDA e NETTO, 2001, p. 44). Decerto, 

essa assincronia é notória na realidade brasileira.  

A consagração de direitos, do debate sobre direitos humanos, imbricados na dinâmica 

social, é colocada em xeque pelas desigualdades sociais, reproduzidas exponencialmente nas 

últimas décadas. Entretanto, as lutas sociais travadas pelos/as trabalhadores/as e demais 

categorias subalternas são imprescindíveis na defesa dos direitos alcançados.  

Isso é necessário, sobretudo, na politização do enfrentamento da violência de gênero, 

com políticas de atendimento às mulheres, em situação de violência, uma vez que esses 

avanços resultam de lutas históricas de mulheres e feministas.  

 

2.6.3  Lei Maria da Penha: inovações política e jurídica  

 

A criação da Lei 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, representa um avanço 

da legislação sobre o enfrentamento da violência de gênero no espaço doméstico e familiar, 

fruto de mobilizações das feministas que questionaram o tratamento efetuado a essa 

problemática, através da Lei 9.099/95, ou seja, da operacionalização dos JECRIMs.  

Dentre as críticas, destacamos os questionamentos em torno da não “eficácia”, na 

resolução do problema da violência de gênero, embora possibilitasse sua banalização, 

mediante o pagamento de multas e aplicação de penas alternativas (prestação de serviço a 

comunidade e cesta básicas); da descriminalização da violência de gênero, uma vez que, ao 

longo da história das lutas feministas, a criminalização da violência de gênero ocorrida no 

âmbito doméstico e familiar, era ponto central; e a inexistência de criação de políticas de 

atendimento, judiciário e policial, específicas para atendimento dessa forma de violência. 

Essas críticas foram respaldadas, sobretudo, pelo descompasso da Lei 9.099/95, com os 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos da mulher, do qual o Brasil era 

signatário.  

Assim, a partir de 2002, a articulação política entre movimentos de mulheres e Poder 

Executivo se fortalece, contribuindo para o debate sobre a violência de gênero. Inicialmente 

essa articulação das organizações de entidades e movimentos de mulheres foi denominada de 

“Consórcio de ONGs” (BARSTED, 2007). 
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Através desse Consórcio, inicia-se a elaboração de um projeto de lei, que sinalizava 

para a criação de uma política nacional de combate à violência contra a mulher; conceituação 

da violência; introdução de medidas protetivas às mulheres, em situação de violência; criação 

das Varas Especializadas; garantia Jurídica, e, sobretudo, a não aplicação da Lei 9.099/95.   

Como afirma Romeiro (2009), foi através da formação do Consórcio Feminista que 

possibilitou o debate para proposição de uma legislação mais específica, contemplando 

tratados e convenções internacionais. Esse Consórcio liderou a proposta para criação da Lei 

Maria da Penha, e era composto pelas organizações: Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação 

e Ação (CEPIA); Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFEMEA); Comitê Latino-

Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM); Assessoria 

Jurídica e Estudos de Gênero (THEMIS); Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos 

(ADVOCACI); Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento (AGENDE).  

Conforme a mencionada autora, o que essas organizações trazem, em comum, é a forte 

articulação com organismos internacionais dedicados à defesa dos direitos das mulheres. 

Outro aspecto relevante foi a interlocução desse Consórcio, com o Poder Executivo, na figura 

da SPM, órgão vinculado à Presidência da República, que contribui para o debate e aprovação 

da Lei Maria da Penha. Ainda, a questão da violência de gênero, tornou-se uma possibilidade 

política para as feministas, como para a SPM, uma vez que esta questão foi “uma das suas 

principais medidas de ação, durante o primeiro mandato do presidente Luís Inácio da Silva”. 

(ROMEIRO, 2009, p. 63).  

Outro aspecto que contribui para visibilidade da lei foi a história da violência, 

vivenciada por Maria da Penha Fernandes, que tem seu nome na Lei 11.340/2006. Em 1983, 

Maria da Penha sofreu tentativa de femicídio, perpetrada pelo então marido, que acertou tiros 

em suas costas, ocasionando paraplegia.  Naquele ano, sofreu duas tentativas de morte, uma 

com arma de fogo e outra com eletrocução. O agressor só foi levado a julgamento duas vezes, 

no período entre 1991 e 1996, foi condenado, mas em nenhum desses julgamentos foi preso.  

Em virtude da impunidade e morosidade na resolução do caso, Maria da Penha 

recorreu, em 1998, ao Centro de Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e ao CLADEM, 

formalizando a denúncia à OEA, que pela primeira vez acatou a comunicação de um crime da 

violência de gênero no âmbito doméstico e familiar. (ROMEIRO, 2009).    

Decorridos dezoito anos do crime, em 2001, o Estado brasileiro é responsabilizado por 

omissão e negligência em relação à violência sofrida por Maria da Penha. Ainda, a OEA 

recomendou que o Estado brasileiro tomasse medidas e viabilizasse políticas de coibição a 

violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar. No ano seguinte, o ex-marido de Maria 
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da Penha foi preso, e este foi o primeiro caso de aplicação da Convenção de Belém do Pará. 

Em 2008, vinte e cinco anos após o crime, Maria da Penha recebeu uma indenização do 

estado do Ceará, onde ocorreu o processo, conforme sugestão da OEA.  

A Lei n.º 11.340, aprovada em 07/08/2006, cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, definida como, 
Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:  
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 
unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. (Lei 
11.34/2006) 
 

 

Concernente à tipificação da violência, inclui a violência patrimonial e moral. Para 

efeitos da Lei 11.340/2006, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher:  

 Física – qualquer conduta que ofenda a integridade física; 

 Psicológica – qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima; que 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento; que vise degradar ou controlar ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica 

e à autodeterminação;  

 Sexual – qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 

sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que induza a 

comercializar ou a utilizar a sexualidade; que impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício 

de direitos sexuais e reprodutivos; 

 Patrimonial – qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou 

total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e 

direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades 

 Moral - qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. 
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Para efeitos da Lei Maria da Penha, considera-se a violência doméstica e familiar 

contra as mulheres, independe da orientação sexual, ampliando sua abrangência no caso de 

violência, não limitando as relações heterosseuxais.  

A lei retira, dos JECRIMs, a competência de julgar os crimes de violência doméstica e 

familiar contra mulher, e dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal.   

Estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres, em situação de violência 

doméstica e familiar, articulando as políticas da Assistência Social, Saúde, Segurança Pública 

entre outras. 
Preconiza, pela implementação de atendimento policial especializado para as 

mulheres, com destaque nas Delegacias de Atendimento à Mulher; promoção e realização de 

campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

capacitação permanente de profissionais que trabalhem nos órgãos/serviços de atendimento às 

mulheres. 

Ainda, aponta como mudanças: a mulher somente poderá renunciar perante o juiz; é 

vedada a entrega da intimação pela mulher ao agressor/a; possibilita que os/as agressores/as 

sejam presos em flagrantes ou tenham prisão preventiva decretada; suspende a punição com 

penas alternativas; aumenta para até três anos a detenção do/a agressor/a; prevê medidas 

protetivas para as mulheres; a mulher será mantida informada dos autos processuais, 

especialmente sobre o ingresso e saída da prisão; suspende o Termo de Ocorrência 

Circunstanciado (TCO) – que não implicava necessariamente em inquérito policial.  

Sem dúvida, a aprovação da Lei Maria da Penha foi de grande envergadura no 

processo de defesa dos direitos das mulheres, traçando uma política de prevenção e atenção ao 

enfrentamento da violência, em consonância com os instrumentos internacionais e nacionais, 

principalmente, superou a argumentação da violência de gênero, como crime de menor 

potencial ofensivo.  Ainda, sugere a responsabilidade dos entes federativos, na dotação de 

recursos financeiros para implementação de medidas previstas na Lei.  

Vislumbra o fortalecimento e a importância das DEAMs, e ainda, ressalta a criação 

dos Juizados Especiais, como mecanismo de enfrentamento, especialmente na diminuição da 

impunidade.  Além disso, ao delimitar o espaço social em que ocorre a violência doméstica e 

familiar, enfatiza o caráter privado das relações, destacando os sujeitos sociais envolvidos, 

que são aqueles/aquelas que se tem relação de afetividade.  

A Lei Maria da Penha foi preponderante para novo tratamento à violência de gênero 

que ocorre na relação doméstica e familiar, entretanto foi e é alvo de inúmeras críticas dos/as 
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operadores/as do Direito, do Poder Judiciário, que alegam sua inconstitucionalidade, uma vez 

que trata, de forma desigual, homens e mulheres. Essa discriminação positiva é sinalizada na 

Convenção de Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que prevê a 

adoção dessa medida, como forma de agilizar a igualdade entre homens e mulheres, na 

sociedade.  

 Além dessa crítica, Romeiro (2009) aponta três críticas que são destacadas pelos/as 

operadores/as do judiciário: a interferência de uma lei federal, na organização jurídica dos 

Estados e Município, já que prevê acumulação das competências cíveis e criminais dos 

Juizados Especiais; o retrocesso penal para a justiça brasileira por anular práticas 

conciliatórias e desburocratizadas instauradas pelos JECRIMs; e a penalização via 

encarceramento, que segundo os/as operadores/as, o discurso de encarceramento é contrário 

aos dos direitos humanos. Essa última questão recai sobre uma das questões mais polêmicas 

das lutas feministas, que buscam a punição dos agressores.  

Decerto, não podemos refutar o excessivo formalismo do mundo jurídico, associado à 

influência da cultura machista e patriarcal dos/as operadores/as do Poder Judiciário brasileiro, 

que fundamentam essas críticas, articulando o preconceito/discriminação, com a banalização e 

naturalização da violência de gênero, inclusive impressa nos parâmetros jurídicos 
Isso explicita que o debate, sobre as relações de gênero, tem resistência nessa área, 

favorecendo a não apreensão da complexidade da violência de gênero, habitual e rotineira, 

especialmente no âmbito doméstico e familiar. Inscrita na organização das relações sociais de 

gênero, demonstra relação de poder, que é exercida de forma desigual entre homens e 

mulheres.   
Conforme apresentado, a Lei Maria da Penha mostra o processo de articulação entre os 

movimentos de mulheres/feminista e os Poderes Executivos e Legislativos para a conquista 

obtida. Todavia, o reconhecimento de direitos das mulheres não é exclusivo para superação 

das relações sexuais assimétricas na sociedade, para o fim da violência.  Como colocada 

Piovesan (2003), mesmo com os extraordinários avanços legais internacionais e 

constitucionais, dos direitos da mulher, não implicam, automaticamente, em sensível mudança 

cultural.   

Para a efetividade da Lei Maria da Penha, faz-se necessário um conjunto de ações 

articuladas nas distintas políticas sociais que prestam serviços às mulheres, em situação de 

violência, como saúde, assistência social, educação. Ainda, é importante a atuação do Poder 

Judiciário, na aplicabilidade da Lei, tanto quanto a superação da abordagem discriminatória, 
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quanto da impunidade, quanto na morosidade, e elevado custo processual que impede o 

acesso à justiça. Como argumentam Almeida e Netto (2001, p. 43),  

Qualquer política de defesa dos direitos humanos implica a existência de 
mecanismos eficazes de punição dos seus violadores – resolver, portanto, a questão 
da impunidade é essencial para ultrapassar o plano dos direitos formais e alcançar o 
das garantias legais.  

 A banalização da violência de gênero está presente na sociedade brasileira, 

especialmente, decorrente da cultura machista que perpassa a vida social. Aliado a esse 

elemento, tem-se a desqualificação dos direitos sociais, em face do contexto sociopolítico  que 

não efetivou políticas sociais universalizantes.  

No caso dos direitos civis e políticos, de modo intenso, os direitos sociais. O que se 

torna crucial não é o simples reconhecimento legal e formal, mas sim, a luta pela sua 

efetivação. Expressão comum no cenário brasileiro, a não materialização dos direitos 

consagrados constitucionalmente, que se apresentam como dever do Estado.  

 

 

2.7  Serviços de atendimento às mulheres em situação de violência no Brasil 

 

A politização do enfrentamento da violência de gênero, ocorrida no âmbito doméstico 

e familiar, emerge em meados da década de 1970, contribuindo para avanços legislativos 

inquestionáveis e o debate sobre a necessidade de formulação de políticas de atendimento às 

mulheres, em situação de violência. Nas reivindicações das feministas, estavam centrados os 

serviços integrados que poderiam ofertar serviços com atendimentos psicológicos, de 

assistência social, de saúde, orientação jurídica; serviços policiais capacitados sobre a 

complexidade da problemática; e casas abrigo. 

Evidentemente, a contestação da omissão do Estado, com políticas numa questão de 

caráter público, uma vez que a violência de gênero é um problema político e social, portanto, 

exige estratégias de enfrentamento públicas e políticas.  

 O marco de enfrentamento e atendimento a esta problemática foi a criação do SOS 

Mulher, no inicio de 1980, em São Paulo, posteriormente no Rio de Janeiro e Pernambuco. 

Essas entidades eram autônomas e tinham como objetivo 
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[...] atender a mulher vítima de violência, com um serviço voluntário de psicólogas 
e advogadas. Além de atender a mulher, faziam grupos de reflexão sobre a questão 
da violência e procuravam os meios de comunicação para promover o debate sobre 
à opinião pública. (TELES, 1999, p.130)    

  Os SOS eram formados por feministas, de distintas perspectivas políticas e 

ideológicas, que prestavam serviços psicológicos, jurídicos e assistência social às mulheres, 

em situação de violência.  Assim, objetivavam conscientizar as mulheres sobre a violência e 

as relações de poder entre homens e mulheres, ainda, propiciar a visibilidade dessa 

problemática junto à sociedade. Os SOS enfocavam a importância da criminalização dessa 

questão e da punição dos agressores, como mecanismo de redução da violência. 

As demandas atendidas nos SOS centravam-se nas reclamações da violência na 

relação conjugal e, ainda, sobre o atendimento nas Delegacias de Polícias, com desrespeito e 

constrangimento aos quais frequentemente eram expostas as mulheres, durante a procura dos 

serviços daquela instituição. A partir desses dados, intensificam as reivindicações quanto à 

melhoria de atendimento nas Delegacias, apontando a necessidade da instituição de um 

serviço específico para essa problemática.  

Conforme Almeida (2007), no Brasil, a intervenção na violência de gênero está 

estruturada em três eixos: DEAMs, centros e núcleos de atendimento à mulher e as casas-

abrigo. 

Em 06 de agosto de 1985, foi criada a primeira Delegacia Policial de Defesa da 

Mulher (DPP), uma proposta do governo do Estado de São Paulo. Apesar de ser uma proposta 

do governo André Montoro, a Delegacia reflete as lutas e inspirações feministas, e sua criação 

repercutiu nacional e internacionalmente, como experiência pioneira na América Latina. 

Tornou-se foco de reportagens e debates nos meios de comunicação. 

Ademais, durante esse governo, é instituído o CECF, em 1983, que fomentou a criação 

do Centro de Orientação Jurídica e Encaminhamento (COJE), em 1985, que posteriormente 

foi institucionalizado pela Secretaria da Justiça e pela Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo. (Rocha, 2007). Desse modo, o Estado de São Paulo é pioneiro na institucionalização de 

políticas de atendimento às mulheres, em situação de violência, nos marcos do processo de 

redemocratização da sociedade brasileira.    

As DEAMs configuram-se como importante inovação institucional brasileira, na área 

da violência, “introduzindo o mundo da lei, da justiça e da impessoalidade no âmbito privado, 

no reino da intimidade conjugal.” (MORAES e SORJ, 2009, p. 14). Representa uma política 
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pública que visa receber denúncia e coibir a violência de gênero, que legisla sobre a vida 

privada, possibilitando a politização do espaço privado.  

Decerto, as DEAMs constituem o principal serviço da política de combate e prevenção 

da violência de gênero no Brasil, segundo Moraes e Sorj (2009), e têm a função de detectar as 

transgressões à lei, investigar sua procedência e criminalizar a violência de gênero, no âmbito 

doméstico e familiar.  

Todavia, a utilização das DEAMs pelas mulheres é direcionada para a negociação dos 

conflitos e não criminalização do agressor. Isso pela lógica que é concebida a polícia, uma vez 

que  

[...] no contexto de tradição liberal, a polícia é, via de regra, uma instituição 
legalmente acionada todas as vezes que estão em jogo os direitos à segurança, à 
privacidade e à vida, no Brasil a polícia é procurada, predominantemente, como 
forma extraoficial de arbitragem com vistas à renegociação dos pactos domésticos. 
(MORAES e SORJ, 2007, p. 15) 

 Contudo, as DEAMs são mecanismos necessários e importantes, na efetivação de 

políticas de atendimento às mulheres, em situação de violência. Conforme dados do 

Observatório da Lei Maria da Pena (2009), a distribuição das DEAMs, quanto à região, é a 

seguinte: 65 no Nordeste; 38 no Norte; 71 no Sul; 42 no Centro Oeste e 202 no Sudeste.   

Esses dados evidenciam a disparidade quanto à disponibilidade de serviços da DEAM 

no país. Apesar de a região Sudeste ser mais populosa, no Nordeste, a cultura machista é mais 

arraigada, eivada nas diversas esferas e relações sociais, sendo naturalizadas as desigualdades 

entre os sexos. Historicamente, no Nordeste, a mulher se apresenta como propriedade 

masculina, exposta às mais diversas e frequentes maneiras de preconceito, discriminação e 

violência. Outro aspecto a ser destacado é o interesse político dos diversos governos, na 

efetivação da política de enfrentamento à violência, repercutindo na priorização de recursos 

financeiros para sua realização.  

Ainda, durante as lutas feministas, sinalizam que as DEAMs não eram suficientes para 

atendimento e resolução da violência, que se apresenta como um problema estrutural, com 

consequência para toda a vida das mulheres, atingindo os aspectos emocional, psicológico, 

físico, social e, em grande medida, econômico.  

Dentre as proposições dos movimentos feministas, destacam-se as casas abrigo, que 

seriam espaços de acolhimento de mulheres e crianças, em risco de morte, devido à situação 

da violência, no âmbito doméstico e familiar. Segundo Rocha (2007, p. 22), “as casas-abrigo 
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são equipamentos que devem favorecer a mulher a ruptura com a situação de violência e 

risco, criando condições para refazer a sua vida emocional e financeiramente”.  

A primeira casa-abrigo foi inaugurada em novembro de 1986, em São Paulo, 

denominada de Centro de Convivência para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica 

(COMVIDA). Posteriormente, as casa-abrigo foram ampliadas nas cidades onde as 

mobilizações feministas eram mais fortes, como Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, 

Curitiba, Macéio e Belo Horizonte. (ROCHA, 2007).  

Essa política de atendimento é escopo de críticas de algumas feministas, justificada 

pela retirada das mulheres de seus espaços de convivência e a liberdade dos agressores. Ou 

seja, as mulheres que vivenciam violência precisam se resguardar e proteger, privando-se da 

liberdade, enquanto o agressor não sofre nenhuma “restrição”. Mesmo com essa 

argumentação, os espaços das casas-abrigo são essenciais para o processo de superação e 

ruptura das relações de violência de gênero, no âmbito familiar e doméstico.  

A concepção das casas-abrigo é a de um espaço de permanência temporária, que seja 

seguro e sigiloso, destinada a atendimento às mulheres em risco de morte, devido à violência 

no âmbito doméstico e familiar. Atualmente, é foco de reivindicações feministas a ampliação 

desse serviço, como necessário na consolidação da rede de atendimento. Conforme o 

Observatório da Lei Maria da Penha (2009), no Brasil, existem 68 casas-abrigo: 9, no Norte; 

15, no Nordeste; 7, no Centro Oeste; 25, no Sudeste, e 12, no Sul.  

No I PNPM e no Pacto pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, consta, 

como ações, a estruturação e ampliação das casas-abrigo, como constitutiva da rede de 

serviços especializados.  As casas-abrigo, espaços essenciais na atenção e efetivação dos 

direitos das mulheres, precisam estar articuladas com as demais políticas e serviços.  

A partir do I e II PNPM, é prevista a implantação e ampliação dos Centros de Referência 

para Mulheres, na perspectiva de promover a prevenção e o atendimento às mulheres, em 

situação de violência, configurando-se como estruturas essenciais, na consolidação da Política 

de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres.  

O Centro de Referência para Mulheres é um serviço de atendimento que contribui para a 

ruptura da situação de violência, com prestação de atendimento psicológico, jurídico e social, 

articulando as políticas e serviços sociais que possam contribuir para o atendimento das 

demandas das mulheres, em situação de violência.   

Os atendimentos nos Centros visam o acolhimento; atendimento psicossocial; 

acompanhamento e orientação jurídica; qualificação de profissionais, atividades de 
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prevenção; articulação com rede atendimento local; levantamento de dados em locais, sobre a 

situação de violência de gênero.  

Concernente à composição da equipe do Centro de Referência, o documento Norma 

Técnica de Padronização do Centro de Referencia da Mulher (2006), sugere: um 

coordenador/a; dois secretários/as; dois assistentes sociais; dois psicólogos/as; um 

advogado/a; dois educadores/as; um ajudante-geral e um segurança.  
O Observatório da Lei Maria da Penha (2009), na lista de serviços de atendimento às 

mulheres, em situação de violência, apontou que, no Brasil, funcionam 131 Centros de 

Referência da Mulher, com seguinte distribuição: 12 no Norte; 24 no Nordeste; 7 no Centro 

Oeste; 69 no Sudeste, e 19 no Sul.  

Ademais, têm-se os serviços de saúde e assistência social que também compõem a 

rede de atendimento às mulheres, em situação de violência. Na saúde, as unidades de saúde, 

que prestam atendimento, especialmente às de situação de violência sexual, com serviços 

especializados de contracepção de emergência, exames de doenças sexualmente 

transmissíveis/AIDS e o aborto legal.  

Na Política Nacional da Assistência Social (PNAS), o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), é um serviço de proteção social, especial de 

média complexidade, que oferta serviços sócioassistenciais voltados a famílias e indivíduos 

com atendimento especializado, provocado pela violação de direitos. Desde dezembro de 

2008, através da portaria 431, além de crianças e adolescentes, ampliou-se o atendimento para 

as mulheres, idosos, pessoas com deficiências. No II PNPM, está prevista a criação de, pelo 

menos, um CREAS, em todos os municípios brasileiros, até 2011. Conforme dados do MDS 

(2010), existem 2.242 CREAS no país.  

 Outros serviços de atendimento às mulheres, em situação de violência, destacam-se: 

Defensoria Pública, Defensoria Pública de Atendimento à Mulher, Juizados Especializados, 

Curadoria de Defesa dos Direitos das Mulheres.  

 Concernente a articulação, elaboração e execução de políticas tem-se: Coordenadorias 

ou Secretarias Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres; Coordenação 

das DEAMs; Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais dos Direitos das Mulheres. E 

ainda, os movimentos sociais, ONGs, que defendem os direitos sociais. 
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2.8  O enfrentamento à violência de gênero e os serviços de atendimento às mulheres em 

João Pessoa 

 

Quanto à política estadual de atendimento para as mulheres, em situação de violência, 

primeiramente houve a implantação da DEAM, em João Pessoa, através do Decreto 11.276, 

publicada no Diário Oficial, em 25/03/1986, embora seu funcionamento e inauguração 

ocorreram apenas em 06 de março de 1987. Atualmente, dos 223 municípios paraibanos, 

apenas 07 possuem Delegacia da Mulher, que são: João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, 

Patos, Sousa, Cajazeiras e Cabedelo, com perspectiva de instalação de duas delegacias, nos 

municípios de Bayeux e Santa Rita.  

No âmbito estadual, durante a gestão de José Maranhão, foi criada, em 2009, a 

Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Casa Civil, com objetivo de 

formular e implementar políticas públicas que atendam as demandas específicas das mulheres. 

Esse órgão foi oficializado, como Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, 

através da Lei 9.077, de 14 de abril de 2010. A partir dessa lei, o Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher (CDM), criado desde 1991, torna-se vinculado à Secretaria Estadual de 

Políticas para Mulheres.  

Em novembro de 2009, através da Portaria n.º 137/2009, da Secretaria de Segurança e 

da Defesa Social, foi criada a Coordenadoria Estadual das DEAM, com o objetivo de avaliar, 

acompanhar a aplicação da Lei Maria da Penha, no Estado da Paraíba. Ainda, visa 

implementar grupo de trabalho de estudo e pesquisa de políticas públicas para o 

enfrentamento à violência contra a mulher na Paraíba, e articular as Delegacias de Polícias e 

das DEAMS, na questão da temática da violência contra a mulher.  

Em 24 de julho de 2009, o Estado assina o Pacto Nacional Enfrentamento da 

Violência contra a Mulher7, possibilitando o recebimento de recursos financeiros do governo 

federal, para investimentos em políticas públicas de enfrentamento às diversas formas de 

violência contra as mulheres, atentando para o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher, em consonância com o Il PNPM.  

O Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher8 está estruturado em 

quatro eixos, que são: implantação da Lei Maria da Penha; garantia dos direitos das mulheres 

                                                           
7 Com a adesão ao Pacto o Estado da Paraíba tem a previsão do recebimento de R$ 8 milhões até o ano de 2011. Entre as metas de políticas 
de atendimento tem-se a criação de Casa-Abrigo e de Centro de Referência da Mulher, além de ampliar CREAS nos municípios paraibanos.  

8 Para elaboração desse documento participaram representantes das entidades governamentais (Estado - Secretarias; e Município 
Coordenadoria de Políticas, Centro de Referência, CEAV); e não-governamentais (Rede Estadual de Atenção à Mulher, Criança e 
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apenadas; combate à exploração sexual de meninas e das mulheres; e a promoção da saúde e 

dos direitos sexuais e reprodutivos.  

Em 23 de dezembro de 2010, foram inaugurados o Centro Estadual de Referência da 

Mulher Fátima Lopes e a Casa Abrigo para Mulheres em Situação de Violência Aryane Thais, 

ambos os serviços vinculados à Secretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres. 

O Centro é localizado Av. Rio Grande do Sul, nº 1111, Bairro dos Estados, funciona 

24 horas, diariamente, com atendimento, encaminhamento e orientação psicológica, jurídica e 

socioassistencial. E ainda, visa monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas pelas 

instituições que compõem a rede de assistências às mulheres, no Estado da Paraíba. Ainda, 

dispõe do serviço telefônico gratuito para orientação e encaminhamentos necessários.  

 Quanto à intervenção do governo municipal, em política públicas para as mulheres, 

destacamos a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, vinculada ao 

Gabinete do Prefeito, durante a primeira gestão de Ricardo Coutinho, através da Lei 10.429, 

de 14 de fevereiro de 2005. Sendo reconhecida com status de Secretaria, através da Lei 

11.902, de 29 de março de 2010. Esse órgão tem, como objetivo, contribuir para a promoção 

da equidade de gênero, mediante implantação ou implementação de políticas públicas que 

efetivem os direitos humanos das mulheres no município.  
Essa Secretaria possui, em sua estrutura, as coordenadorias e assessorias técnicas de 

Trabalho e Enfrentamento à Pobreza; Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Saúde, 

Direitos Reprodutivos e Sexuais.   Dispõe, também, de Chefia de Divisão e Finanças; Chefia 

de Divisão de Apoio; Assessoria de Comunicação; Assessoria Jurídica; Assessoria Técnica de 

Articulação Política e Comunitária; Assessoria Técnica de Formação, ainda, assistente de 

gabinete e recepcionista.  

Concernente ao serviço de atendimento, foi inaugurado, em 2007, o Centro de 

Referência da Mulher Ednalva Bezerra9, vinculado à Secretaria de Políticas Públicas para 

Mulheres, sendo serviço pioneiro no atendimento especializado psicossocial e jurídico para as 

mulheres, em situação de violência, na Paraíba.  

 O município de João Pessoa dispõe do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(CMDM).  Quanto à política de atendimento às mulheres, em situação de violência, através da 

                                                                                                                                                                                     
Adolescente em Situação de Violência;  Redes Feminista e de Mulheres em Articulação; Centro da Mulher 8 de Março; Cunhã Coletivo 
Feminista; Fórum de Mulheres, Marcha Mundial das Mulheres, Bamidelê).  
9 Homenagem a Maria Ednalva Bezerra de Lima, professora paraibana que atuou no movimento sindical e feminista, faleceu em 10 de 
setembro de 2007, com uma trajetória de luta pela defesa os direitos trabalhistas das mulheres e contra a violência a mulher. Integrou à 
Direção Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), foi membro do Conselho da Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República e da Comissão de Igualdade de Oportunidades e de Tratamento de Gênero e Raça no Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego.  
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lei 11.891, de 11 de fevereiro de 2010, foi instituída a autorização para realização de cirurgia 

reparadora, pela rede municipal de saúde, para as mulheres que comprovem a violência 

sofrida.   

 Decerto, as conquistas legislativas, no âmbito estadual e municipal, associada à 

implantação de políticas e pactos de enfrentamento à violência com mulheres, atendem a uma 

prerrogativa e direção nacional, que visa articular, em todas as esferas administrativas, a 

responsabilidade pela efetivação de políticas públicas, cuja expansão foi de forma 

contundente, a partir da gestão do presidente Luís Inativo Lula da Silva.  

 Observamos conquistas significativas para as mulheres, especialmente na atenção para 

a necessidade de implantação de políticas públicas. Entretanto, ressaltamos que esses avanços 

ocorrem num contexto marcado pelo agravamento de questões estruturais, como reforma do 

Estado e redução de investimento em políticas sociais.  

É imperioso destacar que a lógica da descentralização administrativa, das políticas 

sociais estatais, como defende Montaño (2001), implica numa desconcentração financeira e 

executiva, permanecendo com uma concentração normativa e política. Essa característica 

poderá resultar na falta de recursos financeiros, para investimentos de ações e serviços, 

comprometendo a qualidade e a efetividade de políticas. Isso se apresenta como marca da 

influência neoliberal, na redefinição da intervenção do Estado e nas políticas sociais.  

No tocante ao serviço de saúde especializado, o Instituto Cândida Vargas é o Centro 

de Referência em Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual, vinculado à Secretaria 

Municipal de Saúde, garantindo atendimento psicossocial, além do procedimento de aborto 

legal10. Esse serviço também é realizado pela Maternidade Frei Damião (órgão estadual), 

sendo essas duas unidades de saúde, autorizadas e credenciadas pelo Ministério de Saúde para 

realização desse procedimento.  

Quanto ao serviço do município vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social 

(SEDES) existe um CREAS que presta atendimento aos casos de violência com mulheres, 

crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos. Devido ao funcionamento do Centro 

de Referência da Mulher, o CREAS não recebe tanta atenção quando um equipamento de 

atendimento às mulheres violentadas.  

                                                           
10 No Brasil, o aborto é tipificado como crime contra a vida, mas o Código Penal, no art. 128, prevê a realização do aborto: quando não há 
outro meio para salvar a vida da mãe ou quando a gravidez resulta de estupro. Mesmo nesses casos, a interrupção da gravidez é assunto 
delicado. O aborto é um dos temas mais polêmicos e de repercussão social do movimento feminista e da exigência do Estado em garantir 
condições para atendimento às mulheres nos serviços públicos de saúde. 
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Outro serviço existente é o Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes (CEAV), 

implantado em fevereiro de 2008, programa integrante da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da SEDES. 

O CEAV realiza um trabalho preventivo e de orientação, junto às pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, com acompanhamento psicológico e social e encaminhamento 

jurídico.  

Quanto ao Poder Judiciário, inexiste o Juizado ou Vara Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar, sendo implantada, em 2009, a Curadoria da Mulher, parceria entre 

Defensoria Pública Estadual e o Programa Estadual de Políticas para Mulheres, oferecendo 

assistência jurídica, psicológica, social, com encaminhamentos para serviços de saúde e 

segurança, e demais áreas que se façam necessárias. A inexistência do Juizado ou Vara 

Especializada compromete, sobremaneira, a proteção e garantia dos direitos das mulheres que 

sofrem violência, significando o descumprimento da Lei Maria da Penha.  
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3  MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E SERVIÇOS DE 
ATENDIMENTO EM JOÃO PESSOA 

 

 

A pesquisa científica significa a atividade de descoberta, em diversas áreas do 

conhecimento humano, que possibilita compreender, desvendar, analisar assuntos e 

indagações do cotidiano, da realidade. Nesse capítulo, apresentaremos o resultado da pesquisa 

que objetivou analisar os avanços e limites para efetivação e implantação das políticas 

públicas para mulheres, em situação de violência de gênero, ocorrida no âmbito doméstico e 

familiar, no município de João Pessoa/PB. 

Nesse sentido, apresentamos e analisamos os dados da pesquisa à luz do referencial 

teórico, desenvolvido no decorrer do estudo.  Explicitaremos a compreensão dos sujeitos da 

pesquisa sobre a violência e a busca por serviços de atendimento especializados, com 

apreensão das entrevistadas sobre as possibilidades para melhoria dos serviços de atendimento 

às mulheres, em situação de violência.  

 

  

 

3.1  Conhecendo o universo e os sujeitos da pesquisa 

 

O município de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo 2010, possui uma população de 

723.514 habitantes, sendo que 720.789 (99,62%) correspondem à população urbana e apenas 

2.725 (0,38%) rural. Do total de habitantes, 337.745 (46,68%) são homens e 385.769 

(53,32%) são mulheres.   

A problemática da violência com mulheres na Paraíba é visível, onde o machismo e o 

conservadorismo são expressões do caldo cultural da região Nordeste. Essa temática começou 

a ganhar destaque, no cenário estadual, durante a década de 80, mas será a partir dos anos 90 

que as mobilizações de feministas e de mulheres começam a fortalecer, na luta contra a 

impunidade dos agressores, inclusive com casos de femicídios, efetuados por jovens de 

classes mais abastadas e filhos de políticos. Esse contexto coincide com a expansão do 

feminismo no país, com reivindicações de direitos e políticas que atendessem às demandas 

das mulheres.  
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Em maio de 1990, ocorre a criação do Centro da Mulher 8 de Março, que desponta 

como articulação de feministas e mulheres, além de familiares das vítimas de violência. 

Ainda, como organização não governamental, tem-se, em 1990, a criação da Cunhã Coletivo 

Feminista, que atua na defesa dos direitos das mulheres, jovens e adolescentes, com enfoque 

nas áreas da cidadania, direitos reprodutivos e violência.  

Os índices de violência de gênero em João Pessoa crescem nos últimos anos, inclusive 

com divulgação nos meios de comunicação televisiva e escrita. Conforme dados do Centro da 

Mulher 8 de Março, que cataloga dados de crimes perpetrados contra a mulher, veiculados 

nos jornais do estado da Paraíba, aponta para aumento de publicação de casos.  

 

Quadro 1: Crimes contra a mulher na Paraíba 
CRIMES/ANO 2006 2008 2009 2010 

Agressão 38 72 64 70 
Homicídio 39 43 46 53 
Tentativa de Homicídio 27 44 27 25 
Estupro de Mulheres 17 50 20 48 
Tentativa de Estupro de Mulheres 07 10 06 10 
TOTAL 128 219 163 206 

              Fonte: Centro da Mulher 8 de Março. João Pessoa. 2010.   

 

No quadro acima, não mensuramos o ano de 2007, em virtude do não acesso aos dados 

completos desse período, apenas parciais.  Conforme os dados do quadro acima, divulgados 

pelos meios de comunicação na Paraíba, ocorreu aumento dos casos, ao compararmos aos 

indicadores de 2006, ano de aprovação da Lei Maria da Penha, com anos posteriores.  

Os dados acima indicam um crescimento de violência contra as mulheres, verificando 

um aumento em torno de 80% entre os anos de 2006 a 2008, observando uma escala 

ascendente em 2010, quando o número de mulheres, vítimas de violência, supera o ano de 

2009. De modo geral, constata-se um crescimento gradativo de violência praticado contra a 

mulher, no estado da Paraíba.  

Ressaltamos que esse resultado não reflete os dados reais, haja vista que nem todos os 

casos de violência são noticiados e nem notificados nos serviços especializados. Isso 

vislumbra a magnitude dessa problemática na realidade paraibana. Além do que o aumento de 

denúncias e de registros de casos, a partir da vigência da Lei Maria da Penha, pode estár 

associado exatamente à cobertura da Lei.  

Na obtenção de informações dos serviços de atendimento, realizamos visita à 

Delegacia Especializada da Mulher, que, na ocasião, funcionava em prédio compartilhado 

com as Delegacias Especializadas de Proteção ao Idoso e de Crimes Homofóbicos, no Centro 
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da cidade. O problema de recursos humanos capacitados para trabalhar com a temática, 

sucateamento dos serviços e equipamentos e, ainda, quadro insuficiente de funcionários foram 

evidenciados nos contatos estabelecidos.  

O quadro de pessoal, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, não dispõe 

de equipe psicossocial, embora, na DEAM, apenas duas funcionárias, com formação 

especifica, assumem os atendimentos de Assistente Social e Psicóloga,  

Aspecto que merece destaque é o atendimento inicial com as mulheres. Como a 

recepção é conjunta para as três Delegacias Especializadas, as atendentes realizam uma “certa 

triagem inicial” com as mulheres e demais usuários/as, na frente de todos/as funcionários/as, 

uma forma complicada e vexatória, sem qualquer sigilo, são questionados sobre o que ocorreu 

e quem foi o agressor. Em algumas ocasiões, são logo informados que precisam conseguir e 

trazer as testemunhas, se não, nada será feito, os denunciantes não chegando nem falar com a 

delegada. Ainda, a ausência de privacidade para a escuta das mulheres na sala da delegada, 

enquanto ocorre o atendimento pela delegada, os/as funcionários/as entravam na sala, para 

terem acesso à escrivã ou atender telefonemas.  
No período de dezembro/2009 a fevereiro/2010, a DEAM de João Pessoa, estava 

trabalhando com o procedimento de agendamento de atendimento para as mulheres realizarem 

a queixa, trazendo duas testemunhas e, consequentemente, ‘conversar’ com a delegada, que, 

no momento, estava apenas com uma substituta e não atendia toda a demanda do período. 

Apenas, no mês de março de 2010, a delegada titular iria retornar ao trabalho, minimizando a 

situação de ‘agendamento’. 

 Sem dúvida, essa questão é crucial para as mulheres, mesmo sofrendo agressões, 

ameaças e humilhações, teriam que esperar mais de dez dias para efetuar uma simples 

denúncia. Isso reflete a dificuldade das mulheres para ter acesso à política de atendimento 

especializado, que num contexto de relações complexas e conflituosas, não dispõem de 

mecanismo de proteção,e não têm direito garantido.  

O prédio da DEAM foi transferido para um novo prédio, situado à Av. Dom Pedro II, 

como ação de implementação de serviços através do Pacto de Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher. Imóvel alugado, que dispõe de mais espaço e melhores estruturas, onde 

funciona apenas a DEAM, com salas para atendimentos com assistente social, psicóloga, com 

mínimo de condições adequadas para as mulheres. A melhora do espaço físico permite o 

mínimo de conforto para as mulheres. Sem dúvida, o atendimento não se resume apenas a 

isso, sendo imprescindível uma equipe profissional com conhecimento sobre a problemática. 
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O espaço de desenvolvimento da investigação foi o Centro de Referência da Mulher 

Ednalva Bezerra, em funcionamento desde setembro de 2007, que tem, como objetivo, 

acolher, orientar e apoiar as mulheres, em situação de violência, promovendo atendimento 

articulado com outras políticas sociais, visando fortalecer e possibilitar a ruptura do ciclo de 

violência.  

A instituição funciona num prédio alugado, localizada na Av. Afonso Campo, 191, no 

Centro da Cidade, com atendimento de segunda sexta feira, das 07 às 19 horas, oferecendo 

orientação e encaminhamento psicológico, social, jurídico e de arte educação, também, dispõe 

do serviço de telefone gratuito 24 horas, para atendimento imediato, fornecendo orientação e 

encaminhamentos necessários.  

O Centro municipal dispõe dos seguintes profissionais: duas psicólogas, duas 

assistentes sociais, uma advogada, uma arte educadora, uma educadora social, uma 

coordenadora geral, uma coordenadora administrativa. Ainda, conta com três atendentes, dois 

auxiliares gerais, quatro seguranças (distribuídos durante o período diurno, noturno e final de 

semana), e um motorista. 

 Quanto à estrutura física, dispõe de salas reservadas para acolhimento e orientação 

das usuárias, além de espaço para crianças, caso as mulheres precisem trazer os/as filhos/as. 

Semanalmente a equipe técnica realiza encontros para avaliação e planejamento de ações, 

incluindo capacitações sobre a temática de gênero e violência. 

Segundo informações do Centro, são realizadas atividades de Grupos de Mulheres, 

toda quarta-feira, no turno da tarde; yoga, na segunda-feira de manhã; palestras nas escolas ou 

quando requisitadas por outras instituições públicas e não governamentais. 

Destacamos que a realização do Grupo de Mulheres é um momento de compartilhar 

emoções, medos, angústias, mas também possibilita o fortalecimento das mulheres para 

enfrentamento, seja na compreensão da relação ou na busca de superar a relação de violência. 

É o momento em que elas visualizam que a violência de gênero é algo mais genérico, mas que 

atinge singularmente cada mulher. Além disso, permite que as mulheres reconheçam a 

situação em que está inserida.  

As atividades do Centro apontam para um atendimento que afirme a capacidade de 

escolha das mulheres, reconhecendo-as como sujeitos na relação de violência, as quais são 

capazes de tomar decisões, seja de reação, aprendizado sobre a vivência ou o rompimento do 

relacionamento violento. Os esclarecimentos dos direitos são presentes nas atividades do 

Centro, seja individual ou grupal, no intento de fortalecer a cidadania e conhecimento das 

mulheres usuárias. 
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Da equipe multiprofissional, o acompanhamento psicológico é o mais requisitado, com 

atendimento sistemático, possibilitando, junto com o Grupo de Mulheres, a maior 

movimentação de usuárias.  

O Centro de Referência atenta para as recomendações da Norma Técnica de 

Padronização dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher. Mas, tem, como enfoque 

e preocupação das profissionais, a atenção com o atendimento e acolhimento às mulheres, 

apresentando-se como um diferencial na prestação do serviço.  

 A participação no Grupo de Mulheres, do referido Centro, possibilitou contato com as 

onze participantes da pesquisa, as quais se disponibilizaram a falar sobre as diversas formas 

de violência experimentadas na vida cotidiana. Casos singulares que se inscrevem em algo 

mais universal, particularizadas nas trajetórias de outras mulheres com vivências que 

transitam das formas mais sutis às mais hostis de violência. Estas oscilam de proibições para o 

trabalho, até estupro e tentativa de assassinato.  

Durante as entrevistas, foram observados relatos com choros, gestos simulando as 

agressões sofridas, também, expuseram sentimentos de angústia, medo, raiva e, até mesmo, 

carinho pelos/as agressores/as. Ainda, expressaram alegrias e entusiasmos pela iniciativa de 

procurarem ‘ajuda’, para sair do ciclo de violência, ao serem atendidas em serviço 

especializado, e também, a vontade e esperança de construir uma nova vida.  

Certamente, algumas mulheres mostraram-se mais abertas para falarem das situações 

mais íntimas de violência, no decorrer de suas vidas e de sua família; enquanto outras, 

inicialmente, apresentaram cautela, mas que, ao término das entrevistas, expressaram 

opiniões/sentimentos.  

Apresentamos sucintamente os dados das entrevistadas, situando o lugar social de 

onde partem suas falas como sujeitos da pesquisa, a partir de sua inserção nas relações 

estruturadas da sociedade e, consequentemente, do ser social, a breve caracterização e 

aproximação com os sujeitos da pesquisa. Nesse sentido, consideramos o pensamento das 

autoras Saffioti e Almeida (1995), sobre a representação, como expressão da subjetivação da 

objetividade, que retorna para o mundo da objetividade através da ação.   

Como forma de assegurar o anonimato, adotamos a identificação das entrevistadas 

com a denominação da letra E e o número de 1 a 11, expresso por E. nº.   

 

E. 1: 23 anos, solteira, do lar, tem um filho e uma filha. Faz acompanhamento psicológico e 

participa do Grupo de Mulheres regularmente no Centro de Referência. Situação de 

discriminação, por ser mulher, por pessoas desconhecidas e na relação conjugal com seu ex-
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companheiro e pai dos seus filhos, os quais conviveram durante um ano. Foi violentada física 

e moralmente. 

 

E. 2: 52 anos, casada formalmente, mas separada há 04 anos, tem duas filhas, auxiliar de 

serviços gerais, frequenta o Grupo de Mulheres esporadicamente. Vivenciou uma relação de 

trinta e um anos de violência com seu ex-marido. Procurou DEAM apenas uma vez, mas não 

retornou para continuar a denúncia. Sofreu violência sexual, física e psicológica pelo ex-

marido. 

 

E. 3: 28 anos, solteira (se declara amante), do lar, sem filhos, participa do atendimento 

psicológico e do Grupo de Mulheres. Vivenciou uma união estável de 09 anos com violência 

e ameaça de morte. Procurou a DEAM para saber informações de direitos. Atualmente, 

relaciona-se há nove meses com um companheiro que a violenta. Relato de violência física e 

psicológica pelo atual companheiro.     

 

E. 4: 32 anos, união estável há doze anos, artesã, dois filhos, participa do atendimento 

psicológico e do Grupo de Mulheres. Trajetória de vida marcada por violência, com abuso 

sexual aos 06 anos de idade, assédio sexual e discriminação racial no trabalho, além de 

violência física, patrimonial e sexual pelo marido. 

 

E. 5: 44 anos, casada oficialmente, porém há quatro anos separada, doméstica, duas filha e 

dois filhos, participa do atendimento psicológico e Grupo de Mulheres. Procurou a DEAM 

uma vez, mas não retornou por que não teve como levar testemunhas. Sofreu abuso sexual aos 

14 anos de idade pelo irmão, e durante catorze anos de convivência do ex-marido foi marcada 

por violência física e psicológica. Atualmente, por não ter condições financeiras, os filhos 

estão com o ex-companheiro, deixando-a triste, por não ter como ofertar melhores condições 

para eles.   

 

E. 6: 36 anos, união estável, estudante, uma filha, usuária do setor jurídico, faz 

acompanhamento psicológico na faculdade. Já foi a DEAM. Relato de violência física e 

psicológica pelo ex-companheiro e pai de sua filha. Ainda, evidenciou discriminação por ser 

mulher, em espaços institucionais e assédio.  
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E. 7: 28 anos, união estável, contadora de história, sem filhos, faz acompanhamento 

psicológico. Relato de discriminação racial, violência sexual pelo cunhado, aos 15 anos de 

idade, e violência psicológica pela ex-companheira.  

 

E. 8: 45 anos, solteira, duas filhas e dois filhos, auxiliar de serviços gerais, participa do Grupo 

de Mulheres esporadicamente. Convivência de 16 anos, com ex-companheiro e pai dos/as 

filhos/as, marcada por agressões físicas e ameaça.  

 

E. 9: 45 anos, união estável, faxineira, dois filhos, atendida pelo setor jurídico e faz 

acompanhamento psicológico, que não está frequentando regularmente. Prestou queixa na 

DEAM. O caso foi encaminhado para a Vara Criminal. Durante 16 anos de convivência com 

seu ex-marido foi marcado por violência física, sexual e psicológica.  

 

E. 10: 33 anos, casada (separada há 04 anos), pintora, dois filhos, é atendida pelo setor 

jurídico. Procurou a DEAM. Relato de violência física e psicológica pelo ex-marido que 

manteve um relacionamento durante catorze anos.  

 

E. 11: 50 anos, casada, agente de investigação, dois filhos, faz acompanhamento psicológico. 

Atendida na DEAM, encaminhado processo para a 2ª Vara, expedida medida protetiva e 

prisão do marido que é policial civil. Violência psicológica e patrimonial durante anos, apesar 

de ser funcionária da DEAM tardou a denúncia. 

 

3.2  Realidade concreta das mulheres: situação de violência e vida real  

 

 A partir dos dados, observamos que, do total de 11 mulheres, nove encontram-se na 

fase reprodutiva, cujo período definido pela medicina, com probabilidade e condições 

biológica de ter filhos é de 15 a 49 anos de idade.  Apesar de não se ter uma diferença 

relevante, sinaliza a tendência de as mulheres jovens vivenciarem situação de violências, 

considerando que as entrevistadas, entre 44 a 52 anos, iniciaram a procura por atendimento, 

após anos de relação ou experiências de violência, nas suas trajetórias de vida.  
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Gráfico 1: Distribuição das Entrevistadas quanto à Faixa Etária 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Fonte: Primária. João Pessoa, 2010.  

  

Quanto ao início da vivência de situação de violência, uma entrevistada elucida que foi 

aos seis anos de idade; duas entre 14 e 15 anos; quatro entre 18 a 20 anos; e três entre 24 a 30 

anos. Isso demonstra como as mulheres jovens são alvo de violência.   

 Em relação à escolaridade, observamos que apenas duas das entrevistadas 

conseguiram acessar o ensino superior e três concluíram o ensino médio. Esses dados 

correlacionam com a tendência da educação brasileira, com maior número de matrículas no 

ensino fundamental e progressiva diminuição no ensino médio e superior. Essa evasão e/ou 

desistência relaciona com vários aspectos: distorção série/idade; falta de recursos financeiros 

para subsidiar a permanência nos estudos; necessidade de trabalhar; especialmente no caso 

das mulheres, agrava-se a situação de conciliar as atividades domésticas, cuidado de filhos e 

mercado de trabalho. Ainda, vislumbra, de forma particular, no ensino superior público, com 

número reduzido de vagas, expressa pelos indicadores de concorrência nos processos 

seletivos.  

 

Gráfico 2: Distribuição das Entrevistadas quanto à Escolaridade 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fonte: Primária. João Pessoa, 2010. 
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Do total que concluiu o ensino médio, uma entrevistada realizou o Curso Técnico em 

Contabilidade. No tocante ao ensino superior incompleto, uma entrevistada cursa 

Enfermagem, numa faculdade privada. Quanto ao dado do ensino superior completo, apenas 

uma mulher possui pós-graduação, na modalidade de especialização, e atualmente cursa 

Direito numa instituição privada.  

Apesar do aumento da escolaridade feminina no país, num contexto do processo de 

massificação do ensino superior11 no Brasil, nas últimas décadas, ainda não possibilita a 

inserção de alguns setores sociais. Certamente a condição de classe não permite acesso a esse 

direito, especialmente pela lógica privatista que vem assumindo. No caso das entrevistadas, a 

inserção na estrutura de classe é um dos fatores que dificultaram permanência e 

prosseguimento na instrução formal.  

Essa questão foi evidenciada na fala da E. 4, ao colocar que não está estudando no 

nível superior por falta de condições financeiras, conforme relato abaixo.  

“Pra mim a coisa mais importante que eu adorava fazer e gosto é estudar. 
Principalmente, eu não sei... ele disse que eu tenho mania de crescimento 
de querer ser o que eu não vou ser nunca. Só por que eu não tenho 
condição financeira? É. Realmente eu não tô numa universidade há tempo 
por causa disso, (risos) por falta de dinheiro pra estudar.” (E.4).  

 Concernente ao estado civil, obtivemos os seguintes dados: três são solteiras, quatro 

casadas e quatro com união estável. No tocante às casadas, nenhuma convive atualmente com 

o marido, sendo que três delas estão em processo de separação formal. Destas, duas 

requereram o processo e uma foi a pedido do ex-marido. Apenas uma das entrevistadas não 

solicitou a separação, que nos seus relatos, de forma implícita, enseja retornar à vida com o 

ex-marido, juntamente com os filhos. 

 Das mulheres que mantêm um relacionamento estável, uma delas está separada de 

corpos, mas permanece na mesma casa e tem um relacionamento há 16 anos. Requereu 

judicialmente a divisão de bens (casa) e a pensão. Do total da união estável, duas estão num 

relacionamento até um ano, e uma com 12 anos. Dessas entrevistas apenas uma tem um 

relacionamento homossexual.  

                                                           
11 Segundo dados do MEC/INEP, no ano de 2009 no ensino superior presenciais no Brasil concluíram 340.967 homens e 485.961 mulheres. 
Na Paraíba, foram 3.233 do sexo masculino e 4.782 do sexo feminino. Apesar de divergir da estimativa nacional, os concluintes do ensino 
superior público foi maioria, entretanto, o número de concluintes do sexo feminino foi maior na rede privada. Conforme os dados quanto à 
natureza da instituição de ensino superior tem-se: pública – 1.927 concluintes do sexo masculino e 2.375 do sexo feminino; privada – 1.306 
do sexo masculino e 2.407 do sexo feminino. 
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Compreende, portanto, que a violência de gênero também é presente nas relações 

homossexuais, com mediações hierárquicas de poder. Assim, a violência de gênero engloba 

distintas expressões de violência, no âmbito das relações de gênero, como afirma Saffioti 

(2004a), e envolve violência praticada por homens contra homens e de mulheres contra 

mulheres.   

Decerto, a ordem patriarcal de gênero não é reproduzida e exercida exclusivamente 

por homens, uma vez que essa ideologia perpassa todas as relações sociais e é difundida por 

sujeitos sociais, independentes do sexo. Entretanto, os dados demonstram uma prevalência da 

violência de homens contra as mulheres.  

 Salientamos que do total de solteiras, todas mantiveram relacionamento marital, sendo 

uma com 16 anos, outra com nove anos, e apenas uma com um ano de convivência.  

 Os dados obtidos demonstram que, nas relações afetivas e conjugais, faze-se presente 

a violência, especialmente entre homens e mulheres, fato que contribui, segundo Strey (2004), 

comumente se adote o conceito de violência de gênero, como sinônimo do conceito de 

violência contra mulher.  

 Com relação à ocupação das entrevistadas, verificamos que estas constituem de 

atividades de desprestígio social que, em alguns casos, conferem relação de maior 

subalternidade nos espaços de trabalho, conforme gráfico a seguir.  

 

Gráfico 3: Distribuição das Entrevistadas quanto à Ocupação 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

                     

                         Fonte: Primária. João Pessoa, 2010. 

 

Do total de entrevistas, apenas uma possui estabilidade do trabalho, como funcionária 

pública (agente de investigação policial). São notórias as ocupações relacionadas às atividades 

domésticas, totalizando quatro mulheres. Dessas, apenas duas possuem um vínculo 
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empregatício de prestação de serviço; uma está na fase experiência e aguarda assinar a 

carteira de trabalho. 

Do total de sete entrevistadas que realizam atividades remuneradas, seis estão 

inseridas em relações precarizadas de trabalho, seja como prestadora de serviço ou por 

produção, submetidas à baixa remuneração e ausência de direitos trabalhistas. Dentre as 

ocupações das entrevistas, uma declara ser contadora de histórias, atividade lúdica e de leitura 

com crianças e adolescentes. Assim, atividades que estão vinculadas à construção social das 

atribuições femininas, como cuidar, limpar, educar.  

Segundo Hirata (2002), as mudanças recentes, no mundo do trabalho, tendem a 

modificar a divisão social do trabalho, e de forma particular a divisão do trabalho entre 

homens e mulheres, que de forma contundente, desenvolvem-se a precarização e 

informalização. Esse contexto favorece a bipolarização da inserção profissional feminina; 

bipolarização de funções e categorias socioprofissionais; e a expansão de setor de serviços e 

impactos de novas profissões bipolarizadas quanto às relações de gênero e classe. Assim, a 

reestruturação atinge, sobretudo, as mulheres, configurando uma flexibilidade sexuada.  

Concordamos com Saffioti (2009), ao afirmar que, quanto mais sofisticado o método 

de exploração do processo de acumulação do capital, mais se acentua e aprofunda a 

dominação de gênero da qual as mulheres eram e continuam sendo vítimas. 

Concernente ao item estudante, a entrevistada assume as atividades e afazeres 

domésticos, mas declara-se como estudante. Ainda, verificamos a insatisfação de uma 

entrevistada, ao declarar como do lar, conforme o depoimento a seguir.  

“Eu tô procurando emprego! Mas tenho que voltar a estudar, mas não tô 
podendo. Estou procurando emprego! Do lar! Mim doe dizer isso! Por que 
não era o que eu planejava pra mim. Era pra tá na minha faculdade de 
artes e de letras, mesmo com os meninos, que eu tenho dois filhos!” (E. 1) 

 Quanto à renda familiar das entrevistadas, obtivemos os seguintes dados: quatro entre 

R$ 350,00 a R$ 558,00; três entre R$ 850,00 a R$ 980,00; três entre R$ 1.500,00 a R$ 

2.500,00, e apenas uma com R$ 8.000,00.  

Concernente à renda familiar, seis entrevistadas têm, como principal responsável, o/a 

companheiro/as, incluindo a da maior renda e apenas uma da menor renda. Este último caso 

corresponde à entrevistada que declarou amante e que tem suas despesas pagas pelo seu 

companheiro. Do total de quatro da renda familiar mais alta, apenas uma das entrevistadas 

não trabalha.  
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 Observamos que o percentual de mulheres com rendimento até dois salários 

corresponde a sete entrevistadas. Sobre esses dados, destacamos dois aspectos importantes: 

esse serviço de atendimento evidencia o corte de classe social das mulheres usuárias, que em 

grande medida, não dispõem de condições financeiras para arcar com atendimento 

psicológico e/ou jurídico, e obviamente, as classes mais abastadas desfrutam de mais recursos 

econômicos e políticos, para ocultar a violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar, 

reafirmando o pacto do silêncio. 

Verificamos que as famílias, que têm a mulher como principal responsável da renda 

familiar, possuem menor rendimento/recurso financeiro, correspondendo a cinco entrevistadas 

com renda entre R$ 404,00 a R$ 970,00.  

Esse dado sinaliza para a discussão da feminização da pobreza, fenômeno associado 

ao aumento do desemprego e subemprego que atinge, de forma contundente, as mulheres. 

Conforme Soares (2003), além dos fatores de caráter econômico, vinculam-se as rígidas 

funções que a sociedade designa às mulheres, inclusive com limites no acesso ao poder, à 

educação e recursos produtivos. Notadamente, a vulnerabilidade das mulheres, no mercado de 

trabalho, é evidenciada pelos baixos salários, empregos temporários e/ou precarizados, com 

degradação das condições de trabalho e proteção social e trabalhista, que favorecem a 

situação de pobreza.  

Do universo da pesquisa, sete mulheres recebem programa de transferência de renda, o 

Bolsa Família, recebendo os seguintes valores: quatro com benefício entre R$ 40,00 a R$ 

82,00; e três entre R$ 122,00 a R$ 150,00. 

Os programas de transferências de renda convergem e atendem aos preceitos 

neoliberais das políticas sociais, com ênfase ao combate à extrema pobreza. Estas políticas 

têm priorizado as mulheres, como beneficiárias responsáveis pela utilização e administração 

dos recursos financeiros, que estão associados à construção das atribuições das mulheres, no 

cuidado da família e seus membros, direcionando os recursos para o sustento familiar. Isso 

acentua a divisão sexual do trabalho, em que as mulheres são principais responsáveis pelo 

acompanhamento e cumprimento das condicionalidades dos programas.  

Na discussão sobre essa tendência dos programas de transferência de renda, sob o 

discurso de possibilitar o empoderamento às mulheres, Saffioti (2004a, p.114 – grifo da 

autora), defende que essa lógica “acaba transformando as empoderadas em mulheres-álibi, o 

que joga água no moinho do (neo)liberalismo”.  

Concordamos com Duque-Arrazola (2006), quando defende que o Estado patriarcal e 

de classe se apropria e usufrui gratuitamente os tempos sociais femininos da reprodução, ao 
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mesmo tempo que naturaliza e legitima a disponibilidade das mulheres para com o outro, o 

cuidar do outro. Assim, os impactos no mundo do trabalho apresentam-se,concomitante às 

redefinições do Estado, na intervenção social, com destaque nas políticas sociais, processos 

que reproduzem a lógica patriarcal de gênero, divisão social e sexuada do trabalho, 

exploração, discriminação e subordinação das mulheres.  

Evidentemente, os programas de transferências de renda são caracterizados pelos 

critérios da seletividade e focalização que, para seu acesso, deve atestar sua condição de 

pobreza, além de ser repasse de recursos financeiros precários. Lógica esta que se distancia da 

universalidade das políticas sociais.  

A seletividade é expressa na exigência do maior grau de miserabilidade, para ingresso 

nos programas, diante do crescimento exponencial da pobreza. Certamente, favorece a 

competitividade entre os/as usuários/as, que se encontram na mesma condição. Entretanto, 

propicia o não reconhecimento da condição de classe, na dimensão da coletividade. Assim, 

enaltece a individualidade e competitividade, refletindo no refluxo da luta coletiva, por 

políticas e serviços sociais.  

A demora de inserção e o receio de perder o benefício foram ressaltados por uma 

entrevistada, que não diz, no seu trabalho, que é beneficiária do programa. Ainda, as 

características de seletividade e focalização comprometem a discussão e defesa de políticas 

sociais universais, haja vista que cada um visa preservar o seu benefício.   

“Eu rece�o o �olsa fam�lia, mas eu n�o di�o a nin�u�m n�o aqui� �inguém 
sabe! (...). Aí eu fui pra lá pro CRAS e as meninas fizeram isso comigo. Mas 
quando veio sair depois de muito tempo, quando veio sair eu já tava 
trabalhando. Aí eu comprei meus óculos, aí já pago meus óculos, já 
comprei o colchão, coisa que não trou�e quando eu sai de casa�” (E� �� 

 Certamente, os programas de transferências de renda possibilitam que os indicadores 

da barbárie social não sejam mais alarmantes, uma vez que permite o acesso mínimo à 

reprodução social, às necessidades básicas, além de garantir o acesso de uma significativa 

parcela ao mercado de consumo. Todavia, não permite acabar com a desigualdade social.    

Concernente à composição familiar, quatro entrevistadas convivem com filhos/as e 

marido ou companheiro/a; quatro moram com os/as filhos/as; uma com filha e neta; uma com 

sobrinha e uma sozinha. Do total das entrevistadas nove têm filhos, sendo que seis 

correspondem a dois filhos/as; quatro com duas filhos/as, e apenas uma, com uma filha.  

 Esses dados demonstram a diminuição de número de filhos/as por mulheres, aspecto 

que reflete o acesso aos métodos contraceptivos e, sobremaneira, a dinâmica de trabalho e 
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responsabilidade atribuída às mulheres na atualidade. Desse modo, o declínio da taxa de 

natalidade e fecundidade também é influenciado pela dinâmica societal, com a expansão da 

urbanização, do desenvolvimento tecnológico, especialmente na área de saúde reprodutiva. 

Isso demonstra como as mudanças das relações sociais, inscritas a partir do modo de produção 

e reprodução social, afetando diretamente a vida dos sujeitos sociais.  

Como afirmam Schaiber et al.(2005), as mudanças ocorridas na família expressam-se 

na diminuição dos membros familiares, na organização e relações de gênero e as gerações, 

são características que podem variar segundo as condições sociais, ou seja, diferenciação, a 

partir da classe social.   

Do universo de quatro entrevistadas que convivem com o/a companheiro/a, duas estão 

num relacionamento com outra pessoa que não seja o/a agressor/a, e duas estão convivendo 

com seus agressores.  

  Quanto ao bairro de procedência, têm-se os seguintes dados: Alto do Mateus (duas); 

Valentina Figueiredo (duas); Bancários (duas); Tambiá (uma); Mangabeira (uma); Intermares 

(uma); Cruz das Armas (uma); e Mandacaru (uma).   

No tocante à moradia das entrevistadas, sete residem em imóvel próprio, três alugadas 

e uma cedida. Os valores dos alugueis são: duas de R$ 180,00, e uma de R$ 250,00.  Quanto 

ao item imóvel próprio, encontramos os seguintes dados: três estão em processo judicial para 

separação dos bens (casa); duas são do/a companheiro/a; duas12 são próprias das 

entrevistadas, sendo que uma foi reformada, através do Programa de Subsídio Habitacional 

(PSH), do Governo Federal. 

Em relação à variável étnico-racial, durante a pesquisa, não foi estimulada, visando 

compreender a percepção das entrevistadas, se esta questão torna mais suscetível as situações 

de violência. Do total de entrevistadas, apenas duas mulheres mencionaram vivenciar 

discriminação racial, seja no âmbito do trabalho ou em espaços públicos.  

A E.4, relata que,na sua adolescência, veio de uma cidade do interior para trabalhar 

como doméstica na casa de um casal, que prometeu viabilizar a continuidade do seu estudo, 

mas não foram asseguradas condições, sofrendo inclusive discriminação racial.  
 
 
 
 
 

                                                           
12 O terreno foi comprado pela entrevistada, porém no momento de formalizar o marido fez  em seu nome.  
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“Enquanto o irm�o �eio �ra �er como esta�am as coisa, at� o �� m�s esta�a 
bom. Minha aula de órgão e colégio de tarde! Menina mal deu seis meses, 
foi cortado minha aula de música!! Cortaram minha aula de música!! Por 
que não tinha dinheiro pra nego nenhum... Ah!! E racismo!! Muito 
preconceito. De baiana, negrinha...(risos) relacionada a negra! Ela era 
italiana, bem brancona, olhos azul todo mundo branco, todo mundo italiano 
e s� eu era a ne�a, a escra�a (riso�!” (E. 4) 

 

A E. 7, declara que a violência atinge mais as mulheres, especialmente as mulheres 

negras, relatando vivenciar discriminação racial, associada à discriminação de classe social.  
“E ser mulher ne�ra �rinci�almente (riso�� Eu sinto isso!  Eu falei ne�ra 
por que veio uma cena no supermercado, uma vez eu estava na fila e um 
senhor passou na minha frente, assim sabe, como se eu fosse à negrinha 
que tivesse fazendo as compras pra patroa, e ele passou todo sabe, só por 
que era homem e tava bem vestido. Na hora eu não fiz nada, não consegui 
revidar, eu só chorei, eu era mais nova e não tinha noção como eu tenho 
ho�e�” ( E� �� 

 

Observando as entrevistadas, apenas duas eram brancas, quatro negras e cinco pardas. 

Numa sociedade patriarcal e com fortes resquícios do racismo, as mulheres negras ou pardas 

são mais vulneráveis à violência, no corpo, no trabalho, no lazer, no cenário político, no 

acesso à educação. Nesse sentido, Ribeiro (2004) argumenta que o preconceito e 

discriminação não são questões apenas subjetivas, mas fazem parte da vida concreta dos 

indivíduos, que mediante crenças, estigmas, mitos e realidade, reafirmam a continuidade do 

racismo e do machismo na sociedade.  

 

A violência de gênero é complexa e de enorme magnitude na sociedade. A busca 

pela ‘ruptura’ do ciclo de violência, especialmente ocorrida no âmbito doméstico e 

familiar, é um processo difícil e, muitas vezes, após um longo período de convivência 

violenta. Destacamos que o percurso da decisão de procurar um serviço especializado ou 

orientação, também relaciona-se com questões de recursos materiais, e sem dúvida, 

aspectos psicológicos.   

Desse modo, a existência de políticas públicas é imprescindível para o acesso e 

efetivação dos direitos das mulheres que sofrem violência. Nesse capítulo, apresentaremos 

o resultado da pesquisa, inicialmente enfocando a percepção e compreensão sobre a as 

relações de gênero, e violência vivenciada; em seguida, a procura e o acesso às políticas de 

atendimento; e por fim, a apreensão das entrevistadas sobre as possibilidades para melhoria 

dos serviços de atendimento às mulheres, em situação de violência.  
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3.3  Compreendendo às relações de gênero 

 

 No questionamento sobre a compreensão das mulheres quanto às diferenças entre 

homens e mulheres na sociedade, obtivemos unanimidade diante das respostas afirmativas. O 

depoimentos de relação de poder e hierarquia nas relações sociais de gênero incide na 

estruturação desigual e assimétrica de espaços, trabalho, inserção e valorização social e 

controle dos homens sobre as mulheres.  

 Alguns depoimentos sinalizam o controle e relações hierárquicas, que demonstram o 

poder dos homens sobre as mulheres, e nas relações familiares.   

“E ele querer mandar, os homens � quem mandam, manda�a n� tam��m! 
(...) Ele querer mandar, ser dono da casa, ser dono da mulher, quer mandar 
nos filhos�” (E� �� 

“Eu �e�o que o homem em si ele se acha que tem o rei na �arri�a� �ue � 
dele a opinião, que tá correta, a mulher pode tá certa, ele pode até saber 
que a mulher tá certa, mas ele jamais vai admitir que ela tá certa, naquele 
momento, naquela hora, não admite! Então ele se acha, eu acho que Deus 
já fez o homem assim, é o rei e a mulher é a vassala. (E. 4) 

 No último depoimento, evidencia-se a busca para compreender a naturalização da 

desigual e assimétrica relação entre homens e mulheres. Mas esta não é natural, é estruturante 

das relações sociais, inscrita numa ordem patriarcal de gênero, que confere poderes e 

privilégios aos homens, possibilitando uma hierarquização entre as categorias de sexos.   

Verificamos que as diferenças, nas relações sociais de gênero, remetem às 

experiências concretas que estão inseridas nas mulheres entrevistadas, que destacam, como 

principais características: a divisão e valorização no trabalho (duas); o poder e hierarquia dos 

homens (duas); a maior liberdade e autonomia dos homens (uma); a valorização e mais 

direitos dos homens (duas); e homens mais desumanos (uma).  

 A ênfase da divisão social e sexuada do trabalho foi presente nas falas das mulheres, 

do total de cinco entrevistadas. Três explicitam a divisão do trabalho doméstico, com 

sobrecarga para as que trabalham fora; e duas evidenciaram a maior remuneração dos homens  

em relação às mulheres. Conforme verificamos nos relatos abaixo.  
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“� mulher ela tem aquela so�recar�a, a mulher ela é cobrado quando ela 
não faz os afazeres domésticos, mas ela ainda tem que levar o dinheiro do 
trabalho pra casa. Entendeu? Isso aí é sempre cobrado. Mesmo com os 
filhos homens, eu digo na minha experiência, por que eu tenho dois filhos 
homens, sempre me é cobrado, por que eu estudo, produzo igual a eles, mas 
os afazeres sempre ficam, mesmo que implicitamente, voltados para a 
minha �essoa�” (E.11) 

“�� (risos�! �or e�em�lo, no tra�alho, �or que as mulheres tra�alham, tem 
umas que trabalha mais do que o homem né, por que a gente no caso que 
trabalha fora, no meu exemplo que trabalho com pintura, se torna 
praticamente igual ao homem né, aí chega em casa, eu vou cuidar da casa, 
ainda vou cuidar de algumas coisas, que dizer se torna mais trabalho pra  
gente e a �ente termina sem�re �anhando menos�” (E.10)  

Apesar de não ser consequência do capitalismo as relações assimétricas de gênero, 

todavia, durante esse modo de produção e sua dinâmica de produção e reprodução social, a 

totalidade da sociabilidade burguesa potencializa e acentua a divisão sexual do trabalho e de 

espaço de inserção das mulheres. Sem dúvida, é evidenciada a estrutura patriarcal do 

capitalismo, em que o sexismo assume uma função de reprodução da exploração e hierarquias 

da dinâmica do capital. Concordamos com Saffioti (2009), quando defende que o capitalismo 

e o patriarcado estão interligados, e que esse sistema aprofunda a opressão das mulheres.  

Obviamente, as atividades e afazeres domésticos demandam muito tempo das 

mulheres, além de ser desvalorizado na nossa sociedade, sobremaneira, o trabalho doméstico 

não remunerado das mulheres. A realização cotidiana, do cuidado com a casa e filhos, é 

questionada por uma das entrevistadas, que manifestou insatisfação e contestação das ditas 

atribuições femininas.  

“�or que ser� �oss��el que a mulher ela nasceu �ra que� �ra fo��o, 
cozinha, lavar, passar, cozinhar, todo dia essas coisas. Não! Eu mesmo to 
morrendo. Eu digo se eu fosse uma flor é igual como não tão botando água 
em mim, que eu to secando e só criando raiva e rancor dentro mim. Por que 
todo dia você tem que acordar e ir pro fogão, fazer café da manhã, e depois 
fazer almoço, aí a casa tá suja por que você limpou de noite só que os 
meninos já sujaram, e os homens já são os dominador ali, que eles sujam 
tudo e eu tenho que ficar calada. Por que o homem não se Poe no lugar de 
passar 7 dias na semana, 24 horas por dias, com criança, cuidando de tudo, 
tendo que administrar a casa, e as conta, e feira, e o quintal, o cachorro, e 
tartaruga (risos) e aí isso � ser fr��il� � ser fr��il uma �in�ia! (risos�” (E� 
4)  

O trabalho doméstico das mulheres é funcional à lógica do capital. Ainda, reafirma as 

relações hierárquicas e de poder entre homens e mulheres, relegando as atividades mais 

subalternizadas, sem prestígio social e econômico para as mulheres. Sem dúvida, a base das 
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desigualdades, nas relações sociais de gênero, a divisão social sexuada do trabalho assume 

centralidade.  

No decorrer das entrevistas, surgiram relatos que demonstraram a concepção da 

mulher, com atributos distintos do homem, no que se refere ao agir e ser mulher.  

  
“Eu acho que as mulheres s�o mais ser humano, ser humano assim, tem 
coração e consciência que os homens não têm. Por que a gente mulher 
procura resolver as coisas de uma forma sábia, e os homens não! Tudo tem 
um jeito pra resolver as coisas, por que pra ele não tem, pra ele é o que 
vem na cabeça e pronto.” (E. 3) 
 
“��o � o fato de di�er que a mulher � su�erior (riso�, eu n�o sei se pelo fato 
de, eu não sei explicar, não sei se estou falando certo... Eu acho que a gente 
é mais sensível, que a mulher ela, apesar de dentro da gente saber a força 
que a �ente tem n�, tudo”� (E� �� 

 
  
 Notadamente, os papéis ou atributos vinculados à mulher/feminino são apreendidos e 

reproduzidos pelas pesquisadas. Situação esta que não pode ser desvinculada das condições 

objetivas e concretas que refletem na construção da subjetividade e das ideias dos sujeitos 

sociais.   

 Outro relato mostra como as mulheres colocam que assumem o papel do homem, no 

momento em que se torna principal responsável pela família.  

 
“��ora assim, �or e�em�lo, n�s como somos dona de casa n�, a� �s �e�es a 
gente até se transforma no homem né, por que a gente que tem que assumir 
tudo dentro de casa né. Agora a diferença dessa sociedade de mulher e 
homem, tem aquela coisa o homem sempre é machista e a mulher eles 
acham que ela tem que ser su�missa a ele n��” (E. 8) 

 

 As observações da entrevistada recolocam um aspecto significativo sobre a concepção 

e (re)elaboração da identidade de gênero, atrelando a manutenção e ‘chefia’ da família e da 

casa, como papel masculino.   

A luta por direitos e cidadania de mulheres é demonstrada nos relatos, considerados 

como avanços para as mulheres.  

“Eu acho que na sociedade os homens est�o mais co�erto tem mais direitos 
e as mulheres est�o em �usca a�ora�” (E��� 

Pateman (1993) argumenta que o patriarcado é entendido como problema privado e 

familiar, podendo ser solucionado através de leis e políticas públicas que tratem as mulheres 
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iguais aos homens. Concordamos com o pensamento da autora, afirma exclusivamente que a 

igualdade liberal não é suficiente par assegurar status iguais, entre homens e mulheres, 

entretanto, nessa sociedade, é um instrumento de reconhecimento da cidadania. 

Desse modo, inferimos, na dinâmica da sociedade burguesa, que a cidadania é 

integrante de uma estrutural formal e abstrata, materializada numa igualdade jurídica e civil. 

Todavia, é inerente e intrínseco, a essa sociedade, a desigualdade social, cada vez mais é 

colocada em patamares exorbitantes. Concernente à relação de gênero, é perceptível o fosso 

entre a retórica legislativa e a efetivação dos direitos conquistados pelas lutas históricas e 

seculares das mulheres.  

 Nos relatos, foi ressaltado que, apesar dos avanços e conquistas das mulheres, ainda, 

tem-se um longo percurso para conseguir a igualdade entre homens e mulheres. Vejamos o 

depoimento.  

“� assim, no caso assim, ho�e as mulheres querem ser i�ual aos homens, 
mas num é difícil, isso é muito difícil, mas tem delas que se comportam 
como homem né! É muito difícil ser igual, né essa sociedade é muito difícil, 
é muito difícil chegar a igualdade. Por que por mais que elas queiram, mas 
é muito difícil. Por que ele vai tá sempre lá batendo o martelo dizendo que 
homem é homem e mulher � mulher!”  (E.8) 

 A questão da liberdade do homem na sociedade quanto à (re)constituição de 

relacionamentos, foi apontada por uma entrevistada, que enfoca a responsabilidade da mulher 

na criação e cuidado dos/as filhos/as.   

“� mulher, a�esar dessa independência, dessa luta pela independência, mas 
ainda, pesa muito o fato de você ser, assim, como eu vou explicar! Quando a 
gente é mãe é mesmo, tipo, você teme muito sabe! Você não vê tanto pai 
protegendo a cria, eu acho, a diferença assim. (...) O homem é mais livre, é 
mais fácil pro homem pegar, não vou dizer se é mais fácil, mas é mais fácil a 
gente ver dentro na sociedade, homens que abandonam a família inteira e 
constr�i outras fam�lias, do que mulheres que a�andonam �ra l��” (E� �� 

 A responsabilização das mulheres, no cuidado e carinho para com os/as filhos/as, é 

reforçada nas relações sociais, pela concepção de que todas as mulheres têm, como 

“essência”, ter e criar os filhos. Assim, na sociedade erigida pela ordem patriarcal, tem-se o 

incentivo e valorização do exercício da maternagem, secundarizando ou desconsiderando o 

exercício da paternagem. Aspecto demonstrando em um depoimento. 
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“�or que se fosse t�o fr��il n�o luta�a tanto �ara quando quer, 
principalmente cuidar de sua cria (filhos), cria uma força tão grande que é 
mais forte de qualquer homem�” (E� �� 

 A aceitabilidade de comportamento sexual dos homens foi destacada como diferença 

dos homens e mulheres, conforme trecho a seguir: 

“� que o homem ele a�e de uma forma, a�esar de que ho�e as mulheres 
também age, age como os homens né! Por exemplo, às vezes a mulher tem 
uma relação com um homem, aí ela diz assim, eu tenho que ter 2 ou 3 
homens, por que o homem tem 2 e 3 mulher, então ela tem que ter sim! Isso 
pra mim, eu acho, que isso, a mulher que bem pensar não vai viver uma 
vida dessa né! E o homem não, o homem ele pode tem 200 mulher e pronto, 
acabou a história! Por isso mesmo, e a mulher quando vai fazer isso, aí o 
ne��cio � outro!” (E� �� 

 As observações da entrevistada, além de destacar a permissibilidade da sociedade, 

quanto à liberdade sexual dos homens, questionam a identidade de gênero, quanto ao 

comportamento sexual das mulheres. Verificamos, a partir dos dados apresentados, que a 

construção da identidade de gênero tem, como pano de fundo, o comportamento sexual em 

que se tem maior liberdade dos homens para relacionamentos afetivo-sexuais, ou seja, de 

padrões da sexualidade masculina. Esses relatos condensam a lógica da ordem patriarcal de 

gênero; que é o controle da sexualidade feminina e de sua capacidade reprodutiva. 

  

 

3.4  Para as mulheres, o que é a violência? 

 

 Ao questionarmos sobre o entendimento das mulheres sobre o fenômeno da violência, 

de modo geral, a compreensão da violência, como algo que visa ferir, agredir ou desrespeitar 

o outro, seja no plano físico ou psicológico/emocional.  

“Eu acho que �iol�ncia � tudo aquilo que � for�ado a �oc� fa�er e n�o se�a 
da sua vontade, tá violando a vontade da pessoa. E qualquer coisa que você 
vá fazer ou alguém faça que não seja de acordo com a sua vontade, seja 
uma �iol�ncia� Eu �enso assim, num sei se �, n��” (E��� 

“Eu acho que �iol�ncia � qualquer ato ou forma de a�redir o ser humano� 
É isso! Eu acho que é isso, que agrida sua dignidade, a minha dignidade, 
ou agrida os sentimentos alheios, não só física não. Violência é tudo que 
a�redi o outro�”  (E��� 
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Apenas uma entrevistada concebe a violência como agressão física, conforme relato 

abaixo.  

“�iol�ncia �ra mim � quando �ate, quando es�anca, ou ���edo ou n�o, ou 
sem beber. Pra mim é viol�ncia � a�ress�o f�sica�” (E���  

 Ao analisar a violência restrita à agressão física, não possibilita compreender as 

distintas formas de mediações de violência, no contexto social, que  abrange não só o plano 

físico dos sujeitos, mas o plano psicológico e emocional, além da perspectiva de vida, e 

acesso aos direitos e bens/serviços sociais. Em nenhum depoimento, estes últimos elementos 

foram explicitados, embora que, de forma implícita, foi sinalizado por algumas mulheres. 

Essa questão aponta para a questão da naturalização ou desconsideração do acesso aos direitos 

ou bens/serviços, como expressão de violência.  

 Assim, ao discutir violência, é importante destacar que essa é concebida como algo 

que extrapola o limite de acordos tácitos e regras, assumindo carga negativa ou destrutiva. 

Portanto,observa-se a percepção do sujeito que caracteriza o ato como violento, o qual é 

influenciado por aspectos culturais e históricos. A própria politização da violência de gênero, 

nas relações familiares e íntimas, mostra o processo de desconstrução e problematização da 

questão.   

Nesse sentido, os parâmetros de aferição da violência envolvem aspectos culturais e de 

tolerância de certos comportamentos, em momentos históricos distintos. Ainda, algumas 

ações podem ser percebidas como violência para determinadas pessoas e para outras como 

normais. Demonstra, portanto, a violência com limites tênues de padrões ou comportamentos 

concebidos como normais.  

 A compreensão da violência, como fenômeno que não é exclusivamente destinado a 

uma pessoa, mas também às pessoas queridas e/ou familiares, foi evidenciado nos relatos. 

Vejamos o trecho a seguir: 

“�h, eu acho que �iol�ncia � qualquer coisa que �ossa lhe ferir, se�a 
moralmente, seja fisicamente, que venha ferir as pessoas que você gosta. 
Qualquer injustiça, ou, qualquer injustiça, a partir do momento que te 
coagem, que te deixam numa situação de desconforto, isso é uma 
�iol�ncia�”  (E.6) 

 Na discussão sobre a violência, o controle de uma pessoa, grupo ou classe é um 

mecanismo integrante desse fenômeno. A questão da violência, como estratégia de controle e 

domínio, foi apontada por uma entrevistada.  
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“� �iol�ncia � a tentati�a do dom�nio, quer dizer que é a que eu conheço. 
Fisicamente eu não conheço, eu não posso afirmar. Mas pra mim a 
violência é isso, o domínio da pessoa do outro né. É o domínio do outro, a 
mani�ula��o�” (E����  

 Ainda, a concepção da violência, como meio de punição para aqueles(as) que 

transgridem regras e normas de convivência, especialmente o que remete a ‘tirar’ a vida de 

uma pessoa.  

“Eu entendo que era uma coisa que n�o de�eria e�istir, n�o de�eria e�istir! 
Só deve pra existir pra quem merece. Por exemplo, pra quem mata, pra que 
tira a vida de um sem precisão, pessoas assim. Mas pra quem não comete 
isso aí não, n�o era �ra e�istir�” (E��� 

Nesse depoimento, a violência configura-se como forma de punição e castigo que 

atende aos padrões sociais, em determinado contexto histórico.  

Ao questionarmos sobre quem é mais exposto à violência na sociedade, foi unânime 

que são as mulheres. Ao indagar o porquê de as mulheres serem mais vulneráveis a situações 

de violência, a argumentação da fragilidade feminina foi afirmada por cinco mulheres.  

“Eu acho que � a mulher! �or que a mulher � fr��il n�� �or que a mulher � 
frágil, por que ela não tem como se defender, por que não tem uma força 
�ra se defender contra o homem, eu �enso assim�” (E��� 

“�or que a mulher se sente mais fr��il n�� �utra coisa eu mim sentia t�o 
pequena, por que ele aquele homão. Eu tinha medo, quando ele chegava eu 
tinha medo. Aí quando ele bateu a primeira vez, ele ficou batendo, batendo, 
eu não fiz nada né.  Aí muitas mulheres fazem isso, se sente frágil e deixa o 
homem bater. (E.2) 

 O medo é mencionado como maior vulnerabilidade da mulher à situação de violência, 

conforme mensurados por duas entrevistadas.  

“��, �or que, �or que a mulher se e���e mais, �or que a mulher � mais 
inocente. Não sei por que tem muita mulher que não é inocente também 
(risos). Eu não sei explicar(risos), agora o porquê! Ah, não sei!! Ah, não sei 
assim, não sei se são nossos hormônios, que pisam nos nossos calos a gente 
vai e quer...! Mas acho que a gente teme mais, a mulher tem mais medo, a 
mulher tem mais�” (E��� 

“�or que ela tem mais medo de reagir. Assim, no meu caso eu tenho medo 
de reagir às agressões dele. Eu tenho medo. Eu tenho medo assim, de 
chegar a fazer o que eu não gostaria de fazer. Matar (riso) na hora da 
raiva. (E.5) 
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 As observações das entrevistadas demonstram a ambivalência, nas mediações de 

violência, experimentadas pelas mulheres, na identidade de gênero, quanto à vinculação da 

inocência à figura feminina, ou associar a possibilidade de reação aos fatores hormonais. 

Implicitamente, o que está em questão é a capacidade de reação e das consequências. Como 

afirma Saffioti (2002), todo ser humano, capaz de interagir, é sujeito e objeto de uma relação, 

nunca exclusivamente objeto, embora que, nas relações de violência de gênero, o poder entre 

os sujeitos não sejam iguais. Essa questão foi elucidada no seguinte relato: 

“Assim, por que a violência dele eu sempre revidava né, a violência dele eu 
sempre revidava! Mas eu acho que quando a gente sofre violência é por que 
ele acha que a �ente � mulher e �ronto!” (E��� 

 Duas entrevistadas destacaram a exposição da mulher à violência na sociedade, como 

mecanismo de controlar ou dominar a mulher, quando esta não aceita os padrões e relações 

estabelecidas.  

“�or que o homem ele acha que � mais, ele � dono das mulheres, e as 
mulheres têm que ser obedientes a eles e fazer o que eles querem né! Aí elas 
ficam mais expostas à violência. E elas às vezes elas não querem viver a 
vida do jeito que eles querem né. Aí né, elas ficam muito exposta à violência 
a mulher!” (E��� 

“(���� n�, �iol�ncia contra a mulher, � o dom�nio do outro, a mani�ulação. 
Então quando se deixa de conseguir por A mais B que aquela pessoa alerta, 
acorda �ra aquele fato, ai a tend�ncia � a �iol�ncia�” (E���� 

Nos depoimentos, a violência é um instrumento de legitimar poder e controle sobre as 

mulheres. Conforme Almeida (1998), a violência de gênero ocorre no bojo de densas relações 

de poder, visando perpetuar lugares sexualmente hierarquizados.  

Quanto aos dados sobre as mulheres serem alvo de violência, pelo fato de serem 

mulheres, foram unânimes as respostas afirmativas.  

“As vezes quando ele batia eu dizia vai você só bate em mim porque eu sou 
mulher, se eu fosse homem você não batia, vai procurar um homem na rua. 
Eu �� di�ia essa �esteira quando eu ta�a chorando�”  (E��� 

Do total de onze entrevistadas, sete destacaram a violência ocorrida no espaço 

doméstico e familiar, tendo, como principal agressor, o marido ou companheiro/a. Apenas 

quatro aludiram à discriminação e ao assédio vivenciados em espaços de trabalho, 
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institucionais e no cotidiano das relações sociais, embora que, posteriormente, ressaltaram a 

violência sofrida por companheiro e marido de uma tia.  

Nos relatos, o assédio, o preconceito e a discriminação configuram-se como 

expressões de violência.  

“No trabalho. De querer pegar, ficar. É! Querer... Eu já perdi um trabalho 
num no banco, na Caixa Econômica, por que eu não cedi ao gerente o 
assédio dele. Não contou minhas notas não, por que disseram que era o 
boletim. Cadê meus 10? Os meus 9? contaram? Não contaram? Eu não 
deixei ele passar a mão em mim.(...)Como nas Farmácias de M. B. eu fui 
assediada, como eu não cedi fui mandada embora. Em tantos, até colegas 
dela veio me oferecer trabalho até colega dele mesmo. Veio oferecer 
trabalho e depois veio me convidar pra jantar. (E. 4) 

 O assédio sexual no trabalho preferencialmente, afeta as mulheres, aprofundando o 

processo de dominação-exploração dessa classe social. Isso demonstra como a inserção de 

espaços, a partir do gênero e classe social, possibilita vivências distintas nas relações sociais. 

 A ideologia machista e de autoritarismo, nas relações de trabalho, marca integrante da 

formação sociohistórica brasileira, contribuio para a naturalização do abuso de mulheres 

trabalhadoras domésticas, para atender sexualmente os seus patrões. Esse fato foi relatado 

pela E. 4, conforme apresentado, sua trajetória de vida é fortemente marcada por violência.  

“� dono, o �elh�o e se dando uma de crent�o, de santo! E o filho tam��m! 
(...) o velho  veio querendo se esfregar em mim. Falei logo uns palavrões, 
ele veio reclamar comigo por isso. Aí disse que nunca escondi isso, agora o 
senhor vem se esfregar em mim. Decidi sair de lá! Vou pedir trabalho pra 
pobre e esmola pra doido do que aguentar aquilo. (...) Aí a filha dele, veio 
de São Paulo pra dizer umas coisas, aí eu disse minha amiga o teu irmão 
�eio tentar me a�arrar, teu �ai �eio (����” (E��� 

Resistir às investidas dos patrões significa descumprir o acordo tácito do trabalho 

doméstico ao usufruto sexual das mulheres, presentes na sociedade brasileira.  Essas falas 

sinalizam para a compreensão de que, ao discutir gênero, não é exclusivamente o social, mas 

também o corpo dos sujeitos sociais sexuados.  

Elemento que merece destaque é o relato do preconceito na inserção das mulheres, em 

profissões reconhecidas como de competência ou habilidade masculina.  
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“�orque eu fa�ia assist�ncia t�cnica de instala��o do filtro, de manuten��o 
hidráulica, tudinho. Atendia aqui e na Paraíba né, e viaja pelos interior 
tudinho� �r��ria mulher com �reconceito� �mas e � tu� t� � mulher eu 
pensei que era um homem!� �� eu  �orque� ��or que �ra me�er com isso!� 
Por que mexe com chave de cano, chave de fenda, mexe com alicate, alicate 
de corte, cano, porca recatilhada. Aí eu disse meu amor, não importa se eu 
seja homem ou mulher não, não é o sexo não, você não bota fé não! Por 
isso ��� a� eu mim in�oco!” (E� �� 

A discriminação das mulheres está presente em espaços institucionais, sendo patente a 

difusão da ordem patriarcal de gênero, conforme o depoimento a seguir:    

“Eu �� fui �iolentada no meu �rocesso na justiça, por parte de um atendente 
do cartório que me assediou, que pegou meu telefone e que quis me ajudar. 
Assim, que eu até mandei um processo na corregedoria, falando sobre isso 
por que... e depois dessa problemática e deu não ter dado bola pra ele � de 
eu não ter feito nada assim, o meu processo parou! Pra ser feita a última 
execução que eu tive, foi essa que demorou um ano, quando saiu expedido o 
que era pra se fazer, ainda demorou um mês pra ser feito por essa pessoa 
desse cartório aqui da 7ª Vara da �am�lia daqui em �o�o �essoa” (E� �� 

A discriminação se inscreve e é reproduzida nos agentes institucionais, os quais são 

encarregados de viabilizar o acesso a serviços. Sinaliza, portanto, que a inserção dos sujeitos 

nas relações de gênero, condiciona a forma de acesso e de apropriação de serviços, 

atendimentos, sobretudo, de direitos.  

Os tratamentos diferenciados direcionados, às mulheres, nos demais espaços sociais, 

foi ressaltado no relato de uma entrevistada.  

“(���� o dono da �ila que eu moro, �elo fato de eu ser solteira e viver só com 
meus meninos, ele várias vezes tentou mim gritar, mim agredir, se impor, 
machão todo: por que você tem que pagar isso, aquilo, quando  eu dei três 
gritos nele ele se aquietou,  ele mim trata tão bem hoje, parece eu acho que 
eu só a melhor inquilina para ele agora. Por que? Por que não tinha 
nenhum homem dentro de casa. (...) Outra vez no ônibus, eu entrei com os 
meninos e coloquei as moedinhas na caixinha, aí um fiscal da São Jorge, 
mim gritou, mim acusou de não colocar o dinheiro completo e eu tinha 
colocado. E ele simplesmente mim fez de um lixo na frente de todos os 
passageiros do ônibus. Como meus filhos estavam, a menina praticamente 
tava dormindo no meu colo e o menino tava muito cansado, eu não tomei, 
eu não ti�e a cora�em de descer e chamar a �ol�cia �ra �render ele�” (E� �� 

 Situações de violência marcam a trajetória de vida das mulheres entrevistadas, 

refletindo nas possibilidades e perspectivas para suas vidas. Os sujeitos sociais são 

constituídos pelas dimensões de gênero, classe e étnico-racial, os quais condicionam sua 
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inserção nas relações sociais, certamente na construção da subjetividade e nas experiências e 

situações na vida.   

 Depoimentos explicitam história de violência de gênero, na família, e dificuldades 

econômicas que marcam a vida e a inserção dessas mulheres na sociedade.  

“�inha m�e ralou que s� a �e�i�a �ra sustentar a casa e os meninos, 
trabalhando na cana, limpando e voltando e cuidando da casa. Mas com 
um em falso que ela deu, ela foi crucificada pelo meu padrasto. Ele não 
ficava mais com ela, ela arrumou um caba pra ficar com ela né. Ela traiu 
ele!. Aí pronto: foi escorraçada, espancada e expulsa de casa. Aí eu digo as 
filhas... aí eu disse vocês não pode ficar com raiva de mainha não, por que 
se não fosse mainha a gente tinha morrido tudinho, ou então tudo tinha 
�irado o que��� �irado o que n�o �resta” 

 Sem dúvida, a violência de gênero não é exclusividade dos setores mais pobres ou 

subalternizados, afetando mulheres independentemente da classe social, étnico-racial, 

religiosa, geração. A inserção, nas relações de classe, condiciona a forma como os sujeitos 

vivenciam a violência, podendo gerar conflitos e tensões potencializadoras das manifestações 

de violência.  

 

 

3.5  Situações de violência na vida das entrevistadas 

 

 A violência de gênero não ocorre de forma isolada, ao contrário, está associada, no 

mínimo a, duas modalidades de violência, conforme exposto do gráfico abaixo.  

 

Gráfico 4: Distribuição das Entrevistadas quanto às Formas de Violências Vivenciadas 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

                  

Fonte: Primária. João Pessoa, 2010.
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Ao distribuir a incidência das modalidades, as maiores frequências de violência sofrida 

pelas mulheres foram: 10, na forma de violência psicológica; 9, com violência física; 6, com 

violência sexual. 

Na violência de gênero, as agressões físicas são a forma mais visível das modalidades 

de violência, direcionada às mulheres, cujo objetivo é destruir, ferir, em alguns casos, 

aniquilar, sendo a lesão corporal dolosa, destacada nas relações no âmbito doméstico e 

familiar. 

“Essa surra foi horr��el, eu a�anhei i�ual uma �residi�ria, de chute, de 
murro, de tudo que é jeito ele deu em mim, e ninguém... Até o SAMU veio e 
não queria levar por que eu tinha bebido um pouco, e não tinha neuro lá 
pra ter, o negócio da cabeça. Meu olho ficou vermelho! Essa parte aqui 
machucou muito ficou tudo preto. (...) Eu imobilizei a perna, andava mim 
arrastando. Essa roda aqui (joelho), o tampão, ficou na carne viva, tudo 
roxo. Por que na hora que eu segurei aqui aí cai de joelho, ele saiu 
puxando a moto queria passar a moto por cima de mim. Aí saiu rasgando a 
moto, eu segurando na camisa dele aí e ele saiu mim arrastando. Enfrente 
de onde eu moro! (...) Então faz três meses, mas eu não mim recuperei 
ainda entendeu, o meu espírito não tá bem. Por que foi muito forte, por que 
meu cor�o, minhas �ernas� �inda eu olho �ra ele assim e n�o entendo�” (E� 
3).  

“��ora quando ele mim �ateu, a �rimeira �e� que ele mim �ateu eu parei 
no hos�ital� �ateu mesmo! Eu fui am�arada �ela fam�lia dele”� (E���� 

“�esde que casou foi assim� �uando eu fiquei �r��ida, eu casei em �aneiro, 
quando foi em março eu fiquei grávida. Quando eu estava de sete pra oito 
meses, ele tava mim batendo, aí mim chamou de frutinha, lá tinha um 
negócio que chamar de fresco era frutinha, os baianos tem isso, aí ele foi 
chamou aí eu disse que era ele, aí ele veio pra cima de mim, danou um 
murro na minha cabeça, danou murro. Ele mim chamou e não quis que eu 
chamasse ele. Aí baixei a cabeça e fui chorar, aí chorei, chorei, chorei. 
Tinha até gente de fora lá. Depois desse dia tudo ele batia em mim, tudo 
batia em mim. E eu aceitei, aceitei, aceitei.  Era pra eu ter deixado ele na 
�rimeira �e� e ter ido em�ora�” (E. 2) 

As observações das entrevistadas colocam, de forma significativa, a intencionalidade 

de atingir o outro, como questão central nas agressões físicas, demonstrando o risco e 

gravidade para as vidas das mulheres.  Marcas e feridas que não apenas estão inscritas no 

corpo das mulheres, mas sobremaneira, afeta a alma e seus projetos de vida.   

 As mulheres são mais propícias a situações de violência, sendo constantemente 

vítimas. Ao afirmamos que as mulheres são vítimas, não significa dizer que, na situação de 

violência a mulher não é objeto, mas também sujeito na relação, mesmo com relações de 

poder desiguais.  Essa questão foi explicitada por apenas uma entrevistada, ao destacar que as 
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mulheres também buscam estratégia de revidar as agressões, mesmo não dispondo do mesmo 

poder nas relações com os agressores.  

 

“�m dia o menino caiu da m�o dele, a� a�ente come�ou uma discuss�o a� 
ele veio pra cima de mim, deu um murro assim na minha cabeça, aí foi que 
um homem chegou e mim tirou. Aí mim tirou das unhas dele. Aí foi que eu 
peguei uma tora de pau assim desse tamanho, aí parti pra cima dele, aí a 
mãe dele passou na frente eu danei o pau na canela dela! Aí eu disse você 
�ate, mas a�anha tam��m! �inda cortou assim a �erna dela!” (E��� 

 Como defende Saffitoti (1997, 2001), mesmo que inusitado, pode ocorrer a prática de 

violência física contra o marido/companheiro/namorado, contudo as mulheres, como categoria 

social, não têm o projeto de dominação-exploração dos homens.  

A associação da violência patrimonial e física torna-se presente na violência de 

gênero.  

“�o ti�o de ras�ar e queimar todas as minhas rou�as, os meus li�ros do 
colégio, lá do curso. É qualquer objeto que tenha na mão joga em mim, se 
eu não escapulir bate. Celular? Esse ano já foi quatro, e tudo celular caro 
dele. Desse que dá pra vê a pessoa conversando com o outro, né, tem! E ele 
jogou aí ele disse: é melhor eu quebrar o celular ou a sua cara? Ele joga 
em mim mermo. Esculturas, as que eu faço e a que ele faz. Ele quebra, na 
hora da raiva quebra tudo. Ele teve esses dias, aí jogou foi os pufe, quase 
coisava os pufes, se fosse de madeira tinha se quebrado, mas eles são de 
�arrafa �et, e �em resistente a� n�o que�ra (riso��” (E� �� 

 Nesse depoimento, além das agressões físicas, a queima de documentos, roupas e 

quebra de objetos de trabalho expressam a intenção de destruir a identidade das mulheres, 

fragilizando, cada vez mais, as mulheres nas relações familiares e sociais.   

No tocante à violência psicológica, todas as mulheres afirmam que trazem danos 

nocivos para suas vidas.  

“E �ra mim a �iol�ncia �sicol��ica � muito �ior que uma �iol�ncia f�sica, 
se não vir acompanhada da psicológica. Por que a gente levar uma topada 
ali, ou uma pessoa na rua te empurrar sei lá por qual motivo te empurrar 
ali, tu cair e tu te fere, depois tu melhora, passa! Mas as coisas que te fazem 
que vão acumulando na cabeça e essa raiva que já faz mal também, que 
�ode at� �ode causar um c�ncer essa���n�!” (E� �� 
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 Nesse depoimento, a violência psicológica marca profundamente a vidas das mulheres, 

sendo mais ‘fácil’ superar as agressões físicas do que as humilhações, xingamentos. Ainda, o 

controle do comportamento é constitutivo desse processo.  

“�am��m outra coisa, ele tinha assim aquele ti�o, como eu diria, eu estou 
verificando agora, o antisocial, quando eu tentava participava ele sempre 
tinha, depois algum problema, que sorri, se bebi, que uma amiga, até se 
uma amiga fizesse uma coisa, bebesse, cantasse, dançasse ou beijasse 
alguém eu quem pagava o pato.  Que dizer que isso é uma violência 
�sicol��ica, mas ao �er dele n�o � nada demais!”   (E���� 

“Ela queria que fosse tudo do �eito dela� � �iol�ncia foi nesse sentido, ela 
proibiu eu sair, de ter amigos, eu não tinha amigo, eu não podia sair 
sozinha. Eu só saia com ela. Ela foi mim podando. E eu fui acordando sabe, 
querendo ir pro mundo, a idade chegando, meio que acordando assim! Ai 
ela não aceitou isso. Ai que comecei a fazer escondido foi pior, por eu 
�ro�oquei, a� ela come�ou a desco�rir e come�ou as �ri�as�” (E� �� 

Almeida (1998) faz uma, analogia à violência sofrida cotidianamente pelas mulheres 

com a tortura, uma vez que esta presente a intenção de destruição da vontade de quem é 

torturado/a e difusão do terror. 

 Nas relações de violência de gênero, não podemos refutar a sua dimensão simbólica, 

conforme mensurada nos trechos, a seguir:  

“�anto que o meu di� que o ��� dele � forte e que o ��� da mulher � 
fraco. É (indignação)! E conheço muitos outros que é assim, não falam 
dessa forma como eu falo, mas já usa de outras formas. Como que a mulher 
ela não pode fazer, o mesmo serviço de um homem porque diz que é de um 
homem�” (E� �� 

“Ele mim trata�a como doida e idiota� Eu esta�a querendo uma 
oportunidade que alguém mim desse que eu ia mostrar que eu tinha 
condições. Ele dizia que eu não trabalhava não, que ninguém mim queria 
n�o �ra tra�alhar�” (E� �� 

Palavras e afirmações, desvalorizando as mulheres, favorecem ao controle e 

dominação das mesmas. A reprodução dos estereótipos e depreciações das 

mulheres/feminino, expressão da violência simbólica, contribuindo para que seja introjetada e 

familiarizada pelas mulheres, incorporando valores, pensamentos e conhecimentos, a partir 

daqueles que mantêm o controle e/ou poder.  

Nessa perspectiva, Bourdieu (2010) analisa que os esquemas inconscientes de 

percepção e de apreciação, e as estruturas históricas da ordem masculina são modos de 

pensamento que, por si próprios, são produtos da dominação masculina. Assim, a violência 
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simbólica possibilita a incorporação da relação de dominação, como natural, ou seja, da 

naturalização de esquemas que se mobilizam para se perceber e se avaliar, o dominador, são 

produtos da incorporação de classificações das quais o ser social é produto.  

“�or que a sociedade � muito machista! Eu fui criada numa casa s� de 
mulheres, mas com ensinamentos todos machistas. Fui ensinada a obedecer 
meu marido, a lavar as roupas do meu marido, a tipo isso, sabe, se 
fossemos almoçar primeiro, o maior pedaço de carne era do meu marido, 
eu fui ensinada assim, criada assim! (...) Por que a maioria das mulheres, 
como eu foi educada a se submeter à violência, tanto psicológica, não só a 
física, mas psicológica, moral. Por que se tá esculhambando é assim 
mesmo, � normal, homem fa� isso�” (E��� 

Certamente, a ideologia patriarcal é amplamente difundida e reproduzida, inclusive 

por mulheres. Assim a supremacia e prerrogativas masculinas, não só na força física, mas 

também na aceitação dos valores androcêntricos, incluindo a naturalização e valorização da 

agressividade masculina.    

 Situação que é reproduzida por uma entrevistada, que coloca, como motivo para 

justificar as agressões sofridas, caso traísse seu amante. 

 

“�oc� teria moti�o, ra��o de mim matar se ti�esse �e�o um homem comi�o 
em cima da cama. (...) Eu digo, você poderia ter feito isso comigo se você 
tivesse mim pego na cama com outro homem. Aí ele disse que se tivesse 
pegado matava, mim mataria, eu matava. Tá entendo a visão de ótica do 
homem como ��” (E� ��     

 

No relato ambivalente, a aceitação dos valores machistas é evidenciada quando afirma 

que a traição é motivo para as agressões sofridas, ao mesmo tempo que questiona a ameaça de 

morte do seu amante.  

A violência moral foi apontada, nas falas das mulheres. Denegrir e questionar o 

comportamento das mulheres são sempre presentes. Do total de onzes entrevistas, cinco 

sinalizam que os (ex)maridos ou (ex)companheiros utilizam a argumentação de traição das 

mulheres. Situação essa evidenciada nos depoimentos abaixo.  

“�efendi a mono�rafia dia ����������� �esse inter�alo conhecei uma 
professora da universidade, que é mestra (...). Então ela começou a 
freqüentar minha casa pra me ajudar. Ela mim ajudou muito em normas de 
ABNT, etc, etc, etc. Aí isso incomodou, incomodou por eu estava bem. Aí ele 
começou a mim  ameaçar por telefone. Como nesse intervalo eu não tive 
nenhum comportamento que desabonasse, de beber, de andar, de sair com 
amigos, que isso não é nada demais, evitei companhia masculina, às vezes 
as pessoas colegas vamos pegar um livro, eu dizia não vou não, evitando, já 
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fiz tudo pra não...! Aí ele mim acusou de sapatão. Ligou duas vezes pra mim 
ameaçando, dizendo que eu estava colocando toda qualidade de gente lá 
dentro de casa, que entrava de manhã e saia de noite. Que dizer que de 
aonde ele estava queria mandar na casa né, dando ordens. Então eu 
comuniquei a universidade, a universidade fez uma moção de 
solidariedade�” (E���� 

 Esse depoimento demonstra a cobrança de comportamentos femininos e controle do 

corpo e sexualidade, inscritos nos parâmetros da ordem patriarcal de gênero. Mesmo o seu 

marido preso, após medida protetiva, consegue monitorar e tolher seus atos e 

relacionamentos, mantendo, mesmo que distante, seu controle na dinâmica familiar e, 

sobretudo, da mulher.  

“�om �ala�ra ele t� em �rimeiro lu�ar, com �ala�ra, tudo, tudo o que vem 
na boca dele ele solta, não respeita ninguém, dos meninos, diz na frente dos 
meninos. É cada nome horrível. Diz que eu tenho homem, quando eu saio 
pra trabalhar ele diz que eu não vou trabalhar, vou atrás de homem. 
Sempre ele mim deu homem. Ele tem um ciúme doente, ele tem ciúme até de 
minhas amigas, de minhas vizinhas que mora perto de mim. Ele não pode 
mim ver conversando com ninguém que ele fica brabo comigo. é uma coisa 
assim fora do normal�” (E� �� 

Isso mostra que, contrariando a idéia de que as mulheres conseguem ferir e atingir 

mais com as palavras, as ofensas masculinas são profundas e frequentes.   

Como estratégia para atingir as mulheres, os agressores, mesmo após separação, 

utilizam e envolvem os/as filhos/as na relação de violência, conflito. Essa questão foi 

apontada por duas entrevistadas.  

“�im atin�e quando ele en�ol�e os meninos nas coisas que ele fala, ou fala 
na frente dos meninos, por que geralmente, ele comete a violência na frente 
dos meninos, ele mim esculhamba, essas coisas, ele fala mal de mim. Mas 
quando � relacionado aos meninos ainda mim a�ala um �ouco, mas���”  
(E.1) 

“�inda manda outra mensa�em no meu celular �ra di�er que a �nimed �ai 
ser cancelada, qual é o pai que se no caso goste mesmo da filha vai 
cancelar o plano de saúde... (...) O ano passado meu pai teve um bloqueio 
no coração por minha causa, por que eu mim envolvi com uma pessoa 
errada�” (E��� 

 O último relato demonstra como a violência sofrida pelas mulheres atinge 

sobremaneira os membros da família, e a sentimento de culpa pelos problemas decorridos do 

relacionamento violento. Aspecto este reforçado na socialização das mulheres, na 

culpabilização pelos erros, fracassos e atos realizados. A cultura e socialização de culpabilizar 
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e punir as mulheres pelos atos, escolhas e comportamentos são reforçados pelos ideários 

religioso-cristãos. 

 A situação de violência de gênero atinge os filhos, seja pelos agressores das mulheres 

ou por estas. Compreendendo que as mulheres também são violentas, que numa hierarquia das 

relações, têm, como alvo, aqueles que possuem uma condição mais subalterna que a sua na 

dinâmica familiar. De fato, os filhos, crianças e adolescentes, são mais expostos nessa 

‘organização’. Essa questão foi elucidada apenas por duas entrevistadas.  

“� mulher tam��m � �iolenta com os filhos�” (E��� 

“Ele �atia muito nos meu filho� �s meninos eram nascendo e ele �atendo� 
Ele batia tanto no meu filho! (...)Ele baixava o pau nos filhos. E eu baixava 
o pau também, batia também! Eu bati muito nos meus filhos, bati muitos 
nos meus filhos, hoje eu não Deus me livre, que não fazia um negócio 
daquele. Batia pra mostrar pra ele que eu batia e pra minha sogra ver que 
eu batia também. Por que os meninos eram um choram, já eram tudo 
doente já! A minha menina mais nova passou 30 dias chorando de noite, foi 
30 noites eu sem dormir, doente, e tu pensou que eu levei ao médico, levei 
não, e ninguém dizia que eu levasse não. E ele batia, empurrava a rede 
dela, chamava nome com ela por que ele queria dormir. A menina novinha 
recém-nascida�” (E��� 

 As questões levantadas pela entrevistada evidenciam as relações hierárquicas entre os 

membros familiares, além da necessidade de mostrar seu poder para o marido e a família 

deste. Na escala do grau de subalternidade os/as filhos/as tornam-se alvos da demonstração do 

exercício do poder da mulher.  

A família condensa as relações sociais, que são construídas e reproduzidas no contexto 

de relações fundamentais da dinâmica contraditória da sociedade, como classe, gênero e 

étnico-raciais, além da religião e geração. Na sua dinâmica, há uma hierarquização e 

desigualdade materializadas na divisão de papéis e poder, nas relações familiares de seus 

membros. Nesse contexto, as crianças e adolescentes são segmentos mais vulneráveis à 

violência, especialmente, as meninas.  

Não obstante, a família é espaço violento, e se configura como lócus que possibilita a 

construção como forma de sociabilidade e de subjetividade. Ainda, em sua dinâmica, 

inscrevem-se trajetórias singulares de seus membros, as quais refletem relação com a história 

de determinada época.  

Os dados da pesquisa demonstram que o uso do álcool contribui para o aumento da 

agressividade dos companheiros/maridos, sendo apontado por sete entrevistadas. Contudo, 

não é a causa para a prática de ação de violência, pois todas as entrevistadas afirmam que as 
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diversas formas de humilhações e agressões ocorreram em momento em que os agressores/as 

estavam sóbrios/a.  

“�or que, �or e�em�lo, quando eu ta�a morando com o �ai do meus 
meninos ele bebia, ele bebia e quando ele bebia ficava doido. E ficava 
doido. E às vezes a gente discutia por conta disso né. Então eu achava, por 
exemplo, no meu ver ele, aquilo ali ele fazia por que era homem, ele podia 
beber, ele podia fazer bagunça, e eu também não podia né! Por que se eu 
fosse fazer aí seria diferente né! (...) Mas quando ele bebia ele ficava 
furioso, furioso, agente corria de casa, teve dia de correr com família toda, 
pai, mãe, irmão, filho, tudo, tudo. Por que quando ele bebia ele doido, ele 
ficava muito agressivo! Ele aterrorizava a gente! Especialmente quando 
bebia. Foi dezesseis anos de violência que desde o início da convivência era 
com violência.” (E.8) 

“Ele botou pra beber cachaça. Aí quando ele bebia nos cantos os cabas 
quem trazia ele, quando ele chegava em casa terminava com o murro na 
porta, abra a porta sua puta, sua rapariga, eu sei que você tá com seus 
machos. E eu mim tremendo com medo e chorando dentro de casa. Eu 
estava esperando ele já tremendo! Mim botava pro lado de fora dormia no 
quintal, levava uma colcha e ficava com os meninos.” (E. 2) 

Destacamos que o álcool não é a consequência da violência de gênero, apresentando-

se como um dos fatores que tornam mais propensos ao estresse e às agressões, os quais 

vivenciam no cotidiano dos relacionamentos. O argumento da associação do álcool, como 

responsável pela violência de gênero, difundida na sociedade, legitima o discurso da não 

intencionalidade, da eventualidade e que o agressor não estava em seu ‘estado normal’. Esse 

argumento é exposto por uma entrevistada, ao relatar as agressões sofridas.  

“Quando ele tava bêbedo ele ficava com raiva de mim, e eu não sei o que 
ele, num sei o que ele ficava com raiva de mim, que ele partia pra cima de 
mim, pra bater em mim. Durante 15 anos! Eu agüentei violência tanto 
grávida como não grávida. Me chutar, de bater no meu braço, de dar 
murro.” (E.5) 

 Observamos, no relato, a tentativa de forjar a ação do seu ex-companheiro, como 

forma de justificar os atos violentos aos quais foi submetida. Tal percepção associa-se ao 

carinho existente da mulher para com seu agressor, na intenção de amenizar as atitudes de 

violência por ele perpetradas.  

Concernente aos discursos correntes que estabelece a complexa relação entre álcool e 

violência, Minayo e Deslandes (1998) afirmam que estudos experimentais mostram que o uso 

de álcool pode ser responsável pelo aumento da agressividade entre os/as usuários/as, 

produzindo diferenças e mudanças de comportamento individuais. No entanto, há incertezas 
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quanto às explicações causais, uma vez que não está suficientemente esclarecido é se a 

presença de álcool ou outras drogas, nos eventos violentos, possa inferir que  tenham afetado 

o comportamento dos/as envolvidos/as. Ou seja, não é possível saber se as pessoas cometiam 

as mesmas ações violentas, em estado de abstinência.  

Todavia, segundo Coid (apud MINAYO; DESLANDES, 1998, p. 38), “o álcool altera 

a percepção das interações sociais, aumentando os riscos de desentendimento para os 

participantes nessa situação.”  

Essa questão se agrava, nas relações de gênero, conforme as autoras em destaque. O 

uso de álcool pelo homem apresenta-se como significativo fator de risco para situações de 

violência entre marido e mulher, embora o consumo por mulheres não aparece como fator de 

risco, nas relações violentas entre parceiros. 

Um dado interessante é que as mulheres, ao falarem sobre formas das quais 

vivenciaram a violência, a tentativa ou ameaça de morte não foram elucidadas, surgindo essas 

questões, no decorrer das entrevistas, como ato de agressão e conflito. Do total das onze 

entrevistadas, três explicitaram sofrer a tentativa de morte, e três foram ameaçadas de morte, 

correspondendo a seis mulheres com iminente risco e a preservação da vida. Nos casos de 

tentativa de morte, foram utilizadas armas brancas (faca, foice).    

“�a primeira ve� que ele bateu em mim, pu�ou at� a faca pra mim furar, eu 
tava na casa da minha mãe, foi só a primeira menina com ele, a de 13 anos, 
era de madrugada e eu fiquei com medo de sair sozinha, acho que por isso 
eu não fui (denunciar) sair so�inha na rua de madru�ada.” (E. 5) 

 “Quando ele bebeu, aí ras�ou minha roupa todinha e tentou mim matar 
estrangulada. Aí eu saí na rua bem dizer nua, só com um restinho da blusa 
que sobrou de mim aí eu saí segurando, e fui pra casa da vizinha. Depois a 
vi�inha foi pe�ar roupa pra mim l� casa. �oi em de�embro de 2���.” (E. �) 

“�into eu, �� no primeiro casamento� Eu convivia com ele e ele vivia 
embriagado, por que uma vez ele tentou mim matar com um facão, de 
facão,  eu só não morri por que o portão lá de casa tava com o ferrolho 
aberto.Se tivesse fechado eu tinha ficado sem cabeça. Aí desse dia eu sai 
que eu decidi sair de casa. (...) Aí nesse dia, passou do limite, ele queria 
meter o facão, minto eu, facão não a foice, aí quando ele fez assim com a 
foice, eu sai, eu s� vi o vulto da foice no meu pescoço aqui atr�s.” (E.�) 

 Isso demonstra o quanto é perigoso, para as vidas das mulheres, a violência de gênero, 

em que o femicídio se apresenta como forma mais evidente da violência que atinge as 

mulheres, especialmente, no âmbito doméstico e familiar.   
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Quanto à ameaça de morte, os relatos abaixo demonstram como a intenção de 

intimidar, de impor o poder/controle.  

“(...) um final de ano n�, uma noite de ano, a �ente saiu, aí ele bebeu, 
bebeu, bebeu, bebeu, e quando a gente chegou em casa, chegou em casa 
discutindo né, ele disse olhe vou comprar um revolver pra dá um tiro na tua 
cabeça. Aí eu disse que a partir de hoje você vai se embora de casa, a partir 
de hoje eu não vivo mais com você! Por que uma discussão, até uma briga 
besta, a gente releva, mas quando o cara diz que vai acabar com a vida da 
gente eu acho melhor a gente não querer mais ele não, por que o negócio é 
outro. Mas eu tava bêbedo, não sei o que, eu já pedi desculpava por que eu 
tava bêbedo.” (E. 8) 

“�� teve uma ve� que ele disse que se eu arrumasse outro ele mim matava. 
Mas por que, já foi depois que ele arrumou essa menina. Ele voltou e disse 
que se eu arrumasse outro ele mim matava. Por que no caso eu não aceitei 
ficar com ele, por eu acredito que ele queria ficar por eu acredito que ele 
queria ficar comigo e ela né. Por que ele falou pra mim que eu tinha que 
engolir de qualquer por que eu nuca trabalhei e não tinha como mim 
virar.” (E.��) 

As questões levantadas remetem para o controle do corpo e sexualidade da mulher, 

como motivo de ameaça contra a vida da mulher. Esse elemento se inscreve, nas relações 

patriarcais de gênero, em que a concepção da mulher, como propriedade, é presente em 

discursos e práticas na sociedade.  

O controle do corpo e a sexualidade feminina são intrínsecos à ordem patriarcal de 

gênero. A violência, abuso e assédio sexual são expressões do poder de dispor sobre o corpo 

das mulheres. Apesar de os últimos anos ampliarem o debate sobre a violência sexual ainda é 

um tema que é tratado com reservas na sociedade e por ela, especialmente, quando ocorrido 

na âmbito doméstico e familiar.  

Do total de mulheres pesquisadas, três foram violentadas sexualmente durante a 

infância e adolescência, por membros da família, sendo: uma abusada sexualmente aos 6 anos 

de idade, pelo marido da tia; uma estuprada, aos 15 anos, pelo marido de sua irmã; uma foi 

abusada aos 14 anos pelo irmão. Todos os casos ocorrerem no espaço doméstico.  Vejamos os 

seguintes depoimentos:  

“�eu irmão que quando eu era adolescente ele tentou abusar de mim, 
tentou não, ele abusou. Ele é mais velho. Eu não falo com ele, eu não 
consigo. Tentou transar comigo, eu tinha já uns 14 anos. Ele chegou não à 
penetração total, mas uma parte. Isso faz muito tempo, eu era adolescente. 
Eu morava com minha mãe, com meu pai, com minha irmã. Mas eu nunca 
contei, meu pai já é falecido e minha mãe tem 84 anos, tá viva mas até hoje 
eu não contei pra ela, eu não quis contar�” (E. 5)  
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“Eu fui abusada se�ualmente aos meus �5 anos pelo meu cunhado, dentro 
de casa. Eu vim morar com minha irmã e aí aconteceu. Eu tinha acabado 
de chegar do interior. Aí aconteceu tudo, eu era bicho do mato, sabe, eu 
num reagi, num sabe, eu sempre fui muito frágil, agora que eu to mais 
altiva. Mas eu sempre fui, eu só chorava, eu não contava com ninguém. Era 
ameaçada sabe! Até que eu conheci uma figura, uma mulher que mim tirou 
de lá (...).  Aí eu cortei contato com minha família, que eles não 
acreditaram que isso aconteceu, ficaram do lado dele e tal, aí eu cortei o 
contato com a minha família totalmente (...). E o fato deu ser lésbica, deu 
gostar de meninas, fez com atiçasse isso nele. Ele sabia. Sabe ele ficava 
revoltado com isso, sabe, que era falta de homem, esse machismo assim! 
Por isso que aconteceu!”  (E. 7) 

“Ele � ped�filo. Queria me violentar eu tinha � anos de idade, � ou era � 
anos, eu não lembro, só sei que eu era criança. E eu fui crescendo e 
veno..chegou ao ponto... aí eu disse a minha vó e minha mãe, o pessoal não 
acreditava, depois.. Aí quando ela viu que eu não ficava na casa de minha 
tia, e não queria pra casa da minha tia, nem pra casa de minha vô e nem 
nada... e che�uei em casa com �pipiu� vermelhinho machucado... Foi!! 
Aquele imundo..aí..aí que...� (choro�respiração forte)”. (E.�)  

 Esses casos não foram denunciados, ficando no domínio privado das relações 

familiares, contribuindo para o silêncio e naturalização da violência sexual, ocorrido no 

âmbito familiar contra crianças e adolescentes. Isso dificulta o conhecimento real da violência 

sexual infanto-juvenil, em nossa sociedade.  

 A violência afeta a vida e sentimentos das mulheres, além do histórico de violência de 

gênero na família. As privações e necessidades básicas de sobrevivência foram relatadas por 

uma entrevistada. Assim, diversas expressões da violência marcam a vida dessa mulher. 

Vejamos o trecho a seguir:  

“Eu nunca pensei que eu nem ia mim casar na minha vida por que eu tomei 
abuso de homem, um ódio!! Num gosto não. Eu acho que, que Deus me deu 
dois filhos para ver se eu mudo esse..sabe...é! É eu tenho uma raiva tão 
grande dentro de mim do sexo masculino que começa pelo meu pai! que é 
um nojento. Ele ficava, batia muito na minha mãe, minha mãe vivia com  
cara toda roxa, toda machucada, e ele cheio de rapariga...e deixava... Se 
não fosse meu avô, minha vó dá a comida a gente, acho que passava fome.  
�oi o primeiro marido dela e aí ela dei�ou ele.”  

 Relatos de estupro conjugal foram expostos por três entrevistadas. Nas falas, é 

explícita a concepção do ‘sexo a força’ (e não mensuração de estupro), como elemento 

integrante da relação conjugal.   
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“A minha �ltima filha eu lembro como ho�e era final de de�embro, não sei 
se era noite de natal ou se era ano novo, uma seis horas da tarde, eu 
morava com minha mãe, aí ele mim puxou pro quarto, e a gente teve 
relações, a força. Nessa época eu tava tentando fazer tabela, por que a 
minha menina tava com 11 meses, e eu não queria ter outro filho logo, e 
nem queria tomar remédio por que tava amamentando ela. Mas ele disse 
que queria e pronto, e quis e fez, e eu fique certa que fiquei grávida. 
Quando foi com nove meses ela nasceu. Eu tomei chá, tinha uma raiva e 
uma revolta por que tenha ficado grávida dela. Fiquei revoltada a vida toda 
até quando ela nasceu. Eu cheguei a dizer até a ela, que eu tomei remédio, 
mas deixe que foi chá, foi besteira. E ela não morreu. E eu disse isso a ela. 
Isso foi muito revoltante uma filha saber que a mãe rejeitava a filha né. 
Tudo isso por que, por problema do casamento que eu não tinha vida, eu 
não tinha casa, não tinha emprego, não tinha nada. Só ele mandando em 
mim e a família que a�udava. Eu tive ela sem ser na hora n�.” (E.2) 

“�or que eu �� fi� terapia, na aceitação do meu se�undo filho, por que eu 
engravidei dele sem querer né!.Eu não queria, aí ele chegou...ele bebia 
ainda, aí chegou meropesado e..! A força! Aí isso foi violência, também foi 
estupro né! Depois vi ... que eu não queria! Aí eu disse tá sem preservativo, 
eu to sem o DIU eu não tomo remédio e...por que eu tava amamentando, e 
eu não queria, por que esses comprimidos sempre passa alguma coisa. 
Engravidei e quando vim saber que tava grávida tava com cinco meses 
pirei, pirei mesmo! E cadê aceitar o bichinho! Tanto que o menino até hoje 
nem fala! (ar de riso) Agora que tá começando falar! Mas só que teve o 
processo de gestação todinha, fiz o acompanhamento da psicóloga lá do 
Cândida Vargas, fiz o curso de hidroterapia da Unipê. Os meninos eu sei 
que são minha vida.” (E. 4) 

O estupro conjugal é um crime ocultado pela sociedade, o qual é revestido pelo poder 

do homem no contrato sexual, considerando que os homens dispõem de todo direito de 

‘utilizar’ do corpo e sexualidade das mulheres. Fato este que contribui para a não dimensão 

real desse crime. Destacamos que o reconhecimento do estupro conjugal é fruto de lutas 

históricas, travadas por feministas. No caso brasileiro, não era considerado, pois participava 

das ditas ‘obrigações matrimoniais’.  

Os dados de violência sexual totalizaram cinco, e em nenhum caso, foi denunciado, 

contribuindo para naturalização. Ainda, observamos que duas gestações foram forçadas, e 

devido à violência, refletem no desenvolvimento das crianças e nas relações entre mães e 

filhas. 

Não obstante, a ideologização da família, como instituição sagrada e perfeita, 

constituída por membros que representam ‘confiança’ e proteção. As mulheres são 

socializadas para temer as pessoas entranhas, embora o perigo encontre-se no próprio espaço 

familiar e de ligação com os/as agressores/as. A divulgação dos crimes, nas relações afetivas e 

privadas, possibilita dessacralizar a família, como lócus exclusivo de proteção de afetividade. 
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Conforme os dados obtidos na pesquisa, convergem com outros estudos, que afirmam que as 

mulheres são alvos preferenciais da violência, nas relações familiares e conjugais/afetivas.   

“E �� tentou fa�er se�o comi�o � força. Uma vez fez quando eu tava 
operada. Só que agora pouco ele tentou mais não consegui não, por que eu 
mim sentei no chão (riso), mim segurei nas cadeiras, e ele não consegui 
não. Quando eu tava operada ele conseguiu por que eu não podia mim 
defender. Eu fiz histerectomia e com 18 dias de operada ele foi fazer sexo 
comi�o. Era violência. �ão denunciei não, ficou assim mesmo.” (E. �). 

 
Ao analisarmos as relações de gênero, de modo específico as modalidades de 

violência, não podemos desvencilhar do corpo dos sujeitos sociais sexuados, como defende 

Saffioti (2009, p.1), “o gênero é construído socialmente, considerando o corpo que é o 

substrato material sobre o qual a sociedade atua”.  

 Ressaltamos que, na ordem patriarcal de gênero, o poder dos homens sobre o corpo da 

mulher é presente, sobremaneira nas relações conjugais. Nessa perspectiva, destacamos o 

pensamento de Pateman (2003) que considera o patriarcado moderno, expresso nas relações 

contratuais, refere-se às relações entre homens e mulheres e a abrangência do direito sexual 

masculino.  O contrato social, materializado no casamento, é centrado nas relações sexuais e 

sobre mulheres personificadas como seres sexuais. 

A concepção do poder sobre o corpo da mulher, nos relacionamentos conjugais, é 

percebido como natural, possibilitando que as mulheres sintam-se obrigadas a fazer as 

vontades dos maridos.  

“Ele teve relação de outro �eito que eu não queria. Ele che�ou mim 
amarrar minha mão pra trás (choro)..nem gosto de mim lembrar, foi triste 
de mais. Ele mim amarrou, e doeu demais. Eu pensava que era por que eu 
era casada com ele, era normal. Uma vez saiu sangue. Uma vez eu até 
perguntei a minha cunhada que se pegava menino. Eu era tola. E ela 
sabendo de tudo e não fa�ia nada.” (E. 2)  

O depoimento da E. 2, refere-se à relação sexual anal, em que o marido forçou 

realizar. A entrevistada explicitou que mantinha as relações para atender ao marido e 

concebia, como normal e obrigação, no relacionamento conjugal.  

 Apesar de não mencionar a violência sexual, a E. 10, no término da entrevista, ao 

falarmos sobre o assunto, implicitamente sinaliza para a vivência dessa modalidade de 

violência.  
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“Então fica difícil eu responder por que tudo que ele queria eu fa�ia, 
mesmo sem querer. Mesmo quando ele chegava bêbado. Antes eu fazia o 
que ele queria. O que eu soube eu aprendi com ele. Por isso ele tomou 
assim... conta da minha vida como se eu fosse propriedade dele.” (E. ��)  

Verificamos, a partir dos dados da pesquisa, que a violência de gênero, ocorrida no 

âmbito doméstico e familiar, é marcada pela rotinização dos atos violentos, ou tendo os 

mesmos agressores e ‘vítimas’. Isso incide diretamente na vida e existência das mulheres, 

ainda, fragilizando possibilidades de laços e redes sociais, como amigos, trabalho, 

vizinhanças.  

Obviamente, as modalidades de violência física e sexual refletem as marcas da 

autoridade e poder masculino, contudo não podemos refutar, quanto é nocivo à saúde das 

mulheres, a violência psicológica, simbólica e moral que cotidianamente estão expostas às 

mulheres. Ainda, compromete o desempenho e envolvimento no trabalho. Decerto, essas 

formas de violência atingem profundamente os sonhos, esperança, perspectivas e projetos de 

vidas, sobremaneira, as próprias estratégias de saírem do ciclo de violência.  

Quanto à indagação sobre a violência sofrida, as mulheres manifestam que essa 

situação é ruim, péssima, maléfica, desgastante, angustiante e, com consequências severas 

para a saúde. A fala de uma entrevistada expõe as consequências da violência de gênero, no 

âmbito doméstico e familiar. 

“Ah, isso � muito triste uma pessoa passar por isso. �ão tem quem �oste de 
passar por uma coisa dessa não. Isso fica um trauma na vida da pessoa pra 
sempre. Eu sei bem, eu vou morrer um dia, mas essa ferida não vai 
cicatri�ar nunca. Eu que eu passei foi muito s�rio, e to passando ainda.” 
(E. 9) 

“A violência � muito dolorido. ��i demais passar por isso. � uma coisa que 
eu não gostaria que passasse. Só quem passa. Por que eu passei e não sei 
e�plicar sabe�” (E.5) 

O sentimento de angústia e impotência, por não reagir ou não ter denunciado, foi 

elucidado por uma entrevistada, conforme o depoimento a seguir:  

“Eu sinto, eu sinto muita dor, muita angústia pelas coisas que eu já passei. 
E que queria ter feito alguma assim. Tipo assim, no momento que eu passei 
aquela situação, eu gostaria de ter ido e ter denunciado, e eu nunca fiz isso! 
Com medo dele, de não ter prova, eu não sei, medo de alguma coisa, eu não 
sei explicar por que eu não fui.” (E. 5) 
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 Esse depoimento mostra a ambiguidade nas ações das mulheres em situação, vontade 

de denunciar que se confronta com o medo, e especialmente, evidencia o receio quanto ao 

posicionamento tomado, dos sentimentos envolvidos e julgamentos das outras pessoas. 

 A questão da socialização, para condutas e posturas ambíguas das mulheres, foi 

suscitada apenas por uma entrevistada, expresso no trecho abaixo. 

“A educação começa em casa, � a partir de casa, por que os meninos são 
liberado pra namorar e as meninas não são? Hum.. eu já vivi isso! Minha 
menina tem que vestir roupa sem mostrar nada e os meninos pode comer as 
meninas todinha! As crianças da gente já crescem... os homens eu posso, eu 
posso, as mulheres eu devo eu não devo, eu devo eu não devo, eu posso, eu 
tenho que aceitar ou eu não tenho. Aí fica aquele conflito n��” (E.�)  

 Essa lógica de ambiguidade, da socialização das mulheres, reflete na busca de 

estratégias, para sair da relação de violência, consequentemente, no processo de denúncia 

contra seu/sua agressor/a, sobretudo, quando mantêm relação afetiva e conjugal.  

 A procura por políticas de atendimento ocorre depois de vários anos de violência de 

gênero. Os dados da pesquisa demonstram que a média de tempo de envolvimento, em 

relacionamento violento das entrevistadas, é entre 10 a 16 anos, totalizando 6 entrevistadas, 

conforme gráfico abaixo.  

 

Gráfico 5: Distribuição das Entrevistadas quanto ao Tempo de Relação de Violência 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                                  Fonte: Primária. João Pessoa, 2010. 

  

 Conforme dados da pesquisa, é um processo que envolve aspectos como medo, 

insegurança, vergonha e, sem desconsiderar, o afeto e o carinho que muitas sentem pelos/as 

agressores/as. 

 A idealização do amor romântico e da construção e manutenção de uma família, bases 

do processo de socialização das mulheres, é verificada nas falas das entrevistadas.  
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“�rincipalmente quando você o ama, eu casei com ele por que o amor, eu 
não odeio, o amor, por que o desejo. Eu não consigo nem desejar outra 
pessoa, querer outra pessoa. Não vou dizer que não tentei, tentei. Mas ele 
não me sai da cabeça. (risos). Gosto desse homem desde o 15 anos ou 14, 
sei lá, 13, que eu gosto dele. Aí ainda ele tira onda: você não pediu tanto a 
Deus pra você? Agora agüente! Eu disse a ele uma vez que eu fiz um voto 
né, por que como eu sou evangélica e ele é evangélico, só que tá parado 
sem ir pra igreja. Aí realmente foi uma promessa, assim pra gente que 
acredita. Somente que Deus tava contemplando a palavra, pede dá! Mas 
saiba o que pedir. (risos).” (E. �) 

 Esses ideais de amor conferem às mulheres uma situação de submissão, subordinação 

e dependência emocional aos seus maridos/companheiros/as.  Tal questão se insere no 

processo de permanência das relações em que as mediações de violência, cotidianamente, são 

presentes na história dessas mulheres.  

“Aí passei dois anos fora de casa e voltei pra ele, por que ele vivia 
perturbando, chorando, dizendo que ia se matar e eu não voltar, vivi 
perturbando, e também por que eu gostava dele. Também por que eu não 
estava mim sentindo bem. Por que desde que mim entendo de gente eu 
moro, que eu convivo com uma pessoa entendeu, eu sai de casa com 18 
anos pra morar com essa pessoa de � anos. (E.�)” 

No tocante aos motivos que contribuíram para a permanência na relação de violência, 

sete mulheres alegam a dependência econômica, como aspecto que favorece a convivência 

com os/as agressores/as. Duas por que gostam e desejam a manutenção da família, e uma 

aponta o medo de não criar sozinha os/as filhos/as.  

 A idealização do amor romântico e da construção e manutenção de uma família, bases 

do processo de socialização das mulheres, são verificadas nas falas das entrevistadas.  

“�rincipalmente quando você o ama, eu casei com ele por que o amor, eu 
não odeio, o amor, por que o desejo. Eu não consigo nem desejar outra 
pessoa, querer outra pessoa. Não vou dizer que não tentei, tentei. Mas ele 
não me sai da cabeça. (risos). Gosto desse homem desde o 15 anos ou 14, 
sei lá, 13, que eu gosto dele. Aí ainda ele tira onda: você não pediu tanto a 
Deus pra você? Agora agüente! Eu disse a ele uma vez que eu fiz um voto 
né, por que como eu sou evangélica e ele é evangélico, só que tá parado 
sem ir pra igreja. Aí realmente foi uma promessa, assim pra gente que 
acredita. Somente que Deus tava contemplando a palavra, pede dá! Mas 
saiba o que pedir. (risos).” (E. �) 

 Esses ideais de amor conferem às mulheres uma situação de submissão, subordinação 

e dependência emocional aos seus maridos/companheiros/as. Tal questão se insere no 
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processo de permanência das relações, em que as mediações de violência cotidianamente são 

presentes na história dessas mulheres.  

 No tocante às condições que torna a mulher propensa a manter um relacionamento 

violento, os dados mostram como a insegurança e o medo de tornar-se responsável pela 

criação dos/as filhos/as, foram explicitados por quatro mulheres, embora, que de forma 

implícita, é mensurada no decorrer das falas de demais entrevistadas.  

“E outra cosia tamb�m que eu me detive por que eu tinha dois filhos 
homens pequenos. Como hoje eu tenho esse que é totalmente voltado pra 
ele. Que eu via isso. E nessa época que eu sofri, não sei qual foi o tipo, 
tinha uma Fátima que se chamava até Fátima da galinha, que vendia 
frango abatido, criou filho, parece que tem um deles que está foragido. Eu 
associei isso, a pessoa criar dois filhos sem pai. Por que pra isso ele foi 
sempre foi um bom pai.” (E.11) 

A questão econômica se apresenta como pano de fundo para quase todas as mulheres 

permaneceram na situação de violência, seja quanto à dependência econômica, na maioria dos 

casos, por não ter condições de sustentar a si e sua família; ou quanto à divisão de bens e 

patrimônios. Tal situação é evidenciada, nos dados da pesquisa, em que os/as agressores 

possuem as maiores rendas da família. A ameaça de empobrecimento, agravamento da 

situação econômica e a responsabilidade exclusiva com os filhos podem induzir para que as 

mulheres suportem a relação de violência.  

Todavia, não assumimos uma visão simplista, ao resumir o aspecto econômico como o 

causador da violência e a permanência das mulheres, nessa complexa relação. Mas 

depreendemos que as condições materiais em que estão inseridas as mulheres, é um dos 

fatores que concorre para tal situação. Sem dúvida, a inserção, nas relações de classe, 

condiciona a vida e a relação dos sujeitos na sociedade, inclusive a propensão a determinadas 

formas de violência. Portanto, a probabilidade de os sujeitos sociais tornarem-se vítima de 

violência, não pode desvincular-se da sua inserção e o lugar que ocupa na estrutura social. 

Concordamos com Saffioti (2004 a) sobre a argumentação de que a violência de 

gênero, especificamente na sua modalidade doméstica e familiar, ignora fronteiras de classes 

socais, contudo as condições materiais podem contribuir com situações de estresse que são 

experimentadas pelos sujeitos, favorecendo a violência.  
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3.6   Discutindo a busca por serviço de atendimento especializado  

 

Os dados da pesquisa demonstram que a procura por serviços de entendimentos 

especializados ocorreram num momento de agravamento da violência de gênero, incidindo e 

comprometendo a saúde das mulheres, desencadeada por forte sofrimento 

psicológico/emocional ou físico. Situações elucidadas nos trechos abaixo. 

“�oi num momento que eu tava chorando, muito triste, querendo al�u�m, 
querendo conversar, desabafar, aí foi quando meu colega deu esse panfleto. 
Foi num momento que ele tinha batido em mim. Eu sai de casa e fui 
acolhida por essa minha amiga, foi de madrugada, Dalí foi que eu comecei 
conversar com meu ami�o.” (E. 5) 

“Quando eu tava fa�endo o cursinho no �E, a�ora pra prestar vestibular e 
ele queimou, tinha queimado todas as minhas roupas, e o que pegou de 
livro meu, bolsa, sapato, tênis deu ir malhar, roupas de malhar.” (E. �) 

“Eu posso di�er que s� falar a verdade durante esses 2� anos. �as s� que a 
partir de um ano e meio pra cá a coisa se acertou mais, que se tornou mais 
visível, apertou mais. Tanto apertou que eu, não fui eu quem falei, mas foi o 
corpo que falou. O pessoal daqui tomou conhecimento por que meu corpo 
falou! (...) O povo o que é isso, o que isso. Só as pessoas mais íntimas que 
sabiam né! As mais intimas sabiam! Inclusive o pessoal é agora é mais 
novo, mas as mais antigas sabiam, mas viam que não dava em nada, 
passava�” (E.��) 

  As observações, do último relato, apontam para duas questões importantes na 

compreensão das relações de violência de gênero, ocorridas no âmbito doméstico e familiar. 

Uma remete-se ao ciclo de violência que comporta fases de tensão, ação violenta e 

apaziguamento; e a outra aponta a descredibilidade das pessoas, que estão interligadas a essa 

situação, no que tange a não compreensão da complexidade dos fatores para a permanência da 

relação de violência.  

 Destacamos que apenas duas entrevistadas verbalizaram que a relação de violência 

oscila entre intensos conflitos e melhora do agressor, contudo, implicitamente, essa questão se 

fez presente nas falas de todas as mulheres.  

“�lhe por que a violência ela �, ela ocorre de forma descontínua, ela 
ocorre assim diríamos como aquele círculo que eu falei, ela tem momento 
que são alternados né, tem momentos de bondade e tudo né, tá entendendo, 
de flores né! Então quando eu comecei a ver, a sentir, talvez a gente sinta e 
não perceba.  Aliás, a gente passa pela aquela situação, e não tá percebe 
que t� passando pela aquela situação n��” (E.��) 
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 Soares (2005) analisa três fases do ciclo de violência ocorrida no espaço doméstico e 

familiar. A primeira é a fase da construção da tensão no relacionamento, ocorrendo por tempo 

indefinido, é marcada por incidentes menores, como agressões verbais, ciúmes, ameaças, 

destruição de pertences, em que a mulher tenta contornar a situação, mostrando-se dócil e 

atendendo ao agressor, ou ainda, buscando sair ou evitar situação de raiva. Situação que 

desencadeia, geralmente, a culpabilização das mulheres, como provocadora da situação. 

“Eu tinha medo de sair do quarto, tinha medo de sair da cama, por que se 
eu saísse ele mim pegava e mim botava de novo. Eu tinha medo de sair da 
cama. Aí uma vez eu inventei uma alergia, e fui dormir na sala, eu botei pra 
tossi, eu tava tossindo, mas aí era que eu tossia mesmo. Aí forrei um pano 
no chão, passei seis meses dormindo na sala no chão. Com medo de sair 
pro quarto das meninas, assim pra ele não dizer que eu saí pro quarto das 
meninas, que sai dele. Aí fiquei dormindo na sala, aí minha besteira, às 
vezes eu mim lembro as besteiras que eu fiz, não! Pra puder ir pro quarto 
das meninas, ai foi quando eu fui! (E.2) 

  A partir dos depoimentos obtidos, em grande medida, as mulheres acreditam que 

podem contornar a situação, resolvendo sozinha o problema, ou ainda, o agressor mudará o 

comportamento. Nenhuma das pesquisadas denunciou as primeiras agressões sofridas.  

“� eu não tenho vontade de, assim de separar, divorciar não...por que, 
contudo, assim a família né! Ele é um bom pai pros meninos, ele era uma 
boa pessoa. Eu só quero que ele entenda que eu tenho necessidade de 
desabrochar também, de crescer, eu não quero ser só uma doméstica não. 
No momento que ele passar a entender isso, aí fica ótimo. Mas se ele não 
passar, vai terminar de acontecer é de separar, por que... e eu não quero! 
(choro)”. (E.�)  

 A segunda fase é da explosão da violência, com descontrole e destruição no 

relacionamento. Decorrentes do agravamento das tensões, as agressões são agravadas. Tudo 

se torna motivo de descontrole e violência. A terceira fase é a lua-de-mel, fase mais curta, em 

que o agressor mostra arrependimento, buscando justificativa para os atos, pedindo perdão e 

promessas de não cometer mais agressões.  

“�as ele sempre fica mim chamando, �� foi na casa de minha sobrinha, pra 
gente ficar junto assim, pra transar. Mas isso eu não queria, eu não quero 
só isso. Eu quero isso e quero ficar com ele, pra gente retornar nossa vida. 
Aí eu parei de aceitar os convites dele, e já o que dois meses, três meses que 
eu não aceito mais os convites dele de ir pra lá pra gente transar. Agora 
não! (...) Aí, de lá pra cá eu parei, por que eu fiquei com vergonha por 
causa dos meus filhos né, aí eu fiquei com vergonha e não fui mais ter nada 
com ele. (...) Dele mim chamar, eu vou pra lá, e ficar com ele, quando eu 
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saiu ela fica, vai pra lá, fica com ele. Mas agora eu parei com isso, eu não 
to indo mais (...).” (E. 5) 

 Verificamos que, após vários anos ou décadas, as mulheres resolvem romper com esse 

ciclo de violência, buscando aliados para superar as angústias e desgastes, gerados nesse 

processo de rotinização de sofrimentos.  

A tentativa de ruptura é expressa como um processo doloroso, especialmente para 

efetuar a denúncia contra o agressor, numa simbiose de sentimentos: medo, amor, afeto e 

dificuldade de enxergar e reconhecer a situação a que está inserida, em alguns momentos, sob 

o signo de fracasso do relacionamento e a não mudança do companheiro/marido. 

Foi unânime a contribuição de amigos, na articulação das redes sociais das mulheres, 

para a busca de serviços de atendimento especializado. Ainda, os familiares também foram 

significativamente apontados pelas entrevistadas. No tocante às forma de apoio, três 

entrevistadas verbalizaram ajuda na religião, seja na participação de grupos de orações ou na 

leitura da Bíblia. 

“�eve uma �poca que ele tava ruim, ruim. �inha �poca que ele melhorava 
uma coisinha. Aí quando ele piorava eu saia assim com o povo. Eu 
participava da igreja, e o povo da igreja não dão conselho pra você deixar 
não né. E eu era daquele negócio era da renovação carismática, só oração, 
oração e esperando que Deus mostrasse � que dizer só Deus foi que 
mostrou o jeito mesmo, eu acho assim que às vezes tem gente que não 
acredita em Deus, mas tudo que a gente faz é no dia e na hora certa � eu 
pedia muito a Deus que mim mostrasse um jeito, um trabalho, uma coisa 
pra eu sair daquele sofrimento. Eu sei que eu ia pra igreja, só orando, 
orando, orando, pedindo a Deus que acalmasse o coração dele, não sei o 
que. Eu sei que tem igreja tem gente que quando entende, elas dão razão a 
pessoa, pra pessoa sair daquele sofrimento, mas tem gente que aconselha 
só pra pessoa orar, só entregar a Deus, entregar a Deus, sem sair daquele 
sofrimento. E eu s� esperando, esperando.” (E.2) 

  As observações da entrevistada evidenciam uma tendência para naturalização, 

aceitação e conformismo para que as mulheres aceitem e convivam com a situação de 

violência. Ou seja, chama atenção para reprodução de normas de conduta e de conformismo.  

Os dados obtidos na pesquisa demonstram que a procura por serviços de saúde é a 

procura inicial das mulheres, em situação de violência, em face das sequelas. Esses dados 

corroboram com os estudos de Almeida (1998) e Saffioti (2009), no que tange à tendência da 

medicalização das mulheres, em decorrência da violência de gênero.  Do total de onze 

entrevistadas, cinco declararam procurar atendimento, e serem medicadas para suportar e 

enfrentar a situação às quais estão ou estavam inseridas.  
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“Aí eu não sei não, essa fase tem que passar se não eu sei não� Aí to indo 
pro médico, ele passou rivotril, mas eu não tô querendo tomar pra não ficar 
acostumado (E.�)” 

“�e uma certa forma...assim, ho�e eu to conversando conti�o a�ora mais to 
usando calmante (risos) que tomei hoje de manhã. (risos) Mas é 
fitoterápico, foi uma camomila, passiflora, maracujá, aquele calmapax, 
calmamente natural. Mas eu só tomo um, se não eu assim, não agüento, 
juro a você. Hoje estou bem melhor. Tem vezes que eu fico...mas teve época 
que eu ficava pra morrer. Eu não sofro só psicologicamente, eu sofro 
fisiologicamente também.  Que nem, meu celular quando toca eu fico 
assustada, com medo de ser alguma coisa. Que nem depois eu vou te 
mostrar as mensagens que ele me mandou. Eu tô tomando fitoterápico 
(riso), mas eu voltei hoje (...) eu fiquei, parece que não adiantou o que eu 
tinha feito, parece que voltou todo aquele medo, aquele nervoso, aquelas 
tremuras que eu tenho mesmo sabe assim, voltou tudo de novo sabe..” (E.�) 

“Aí quando foi uma vez, eu tava parecendo uma doida, aí fui bater no PAM 
de Jaguaribe pra falar com a psiquiatra, eu não procurei psicóloga, eu 
procurei uma psiquiatra, pra tomar remédio por que eu tava até sem 
dormir, um aperreio, uma agonia. (...)Eu não tomei o remédio não, por que 
minha filha menina não deixou eu tomar, disse que era melhor participar 
desses �rupos assim.” (E. 2) 

 O impacto da violência de gênero é extremamente prejudicial à saúde das mulheres, 

favorecendo, inicialmente, a procura pelos serviços de saúde, questão discutida em vários 

estudos sobre a interface da violência com a saúde. Os dados da pesquisa mostram que a 

solução para os casos de violência de gênero, em número crescente, está na prescrição de 

calmantes. Saffioti (2009) aponta que 67% dos calmantes, consumidos por mulheres, 

decorrem das violências sofridas, as quais são feridas da alma, que se manifestam no corpo, 

sob diversas maneiras. Ainda, ressalta que os precários serviços de saúde favorecem para a 

“imbeciali�ação” das mulheres. Nessa direção, concordamos com o argumento de Almeida 

(1998), ao considerar esse tratamento, nos serviços de saúde, volta-se para a medicalização de 

um problema que é, sobretudo, político, cultural e jurídico.  

 Não desconsideramos a importância, caso necessário, de uma medicação imediata, 

mas é indispensável um atendimento em rede, procedendo encaminhamentos aos outros 

serviços para enfrentamento à violência. Nesse caso, é imprescindível o conhecimento por 

parte dos profissionais de saúde, dos serviços de atendimento às mulheres, em situação de 

violência no município. 
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3.6.1 Atendimento na DEAM e no Judiciário 

  

A busca pelo serviço da DEAM foi apontada por duas entrevistadas, apenas para saber 

informações, sendo que uma sobre direitos como ‘amante’, na divisão de um imóvel; e outra 

para denunciar o marido que entrou em sua casa e subtraiu objetos e extraviou documentos.  

Nesses casos, as fortes agressões físicas, que levaram ao serviço hospitalar, não foram os 

motivos principais da queixas prestadas, mas sim, a questão patrimonial/financeira que 

desencadeou a procura. Nesses casos, uma entrevistada não desejava a prisão do pai dos seus 

filhos; e no outro, a mulher não teria onde morar e sobreviver, já que era dependente 

economicamente do companheiro.  

Ao questionamos sobre a avaliação dos serviços prestados pela DEAM, apenas uma 

afirma ser péssimo, e as demais colocam como bom. Esse dado merece destaque, pois as 

mulheres que afirmaram “bom” o atendimento recebido, não consideram se a demanda foi 

atendida completamente, mas apenas reduzem a forma de tratamento prestado pelos/as 

funcionários/as. Verificamos, no decorrer das falas, exposições de questões cruciais, quanto à 

formalização das denúncias e, inclusive, de direitos e proteção dessas mulheres.  

Situação difícil anterior à Lei Maria da Penha, em que a própria mulher entregava a 

intimação ao agressor, foi apontada por uma entrevistada. Embora, atualmente, com a 

aprovação de uma lei específica sobre a violência de gênero, na modalidade doméstica e 

familiar, algumas dificuldades persistem para efetuar a denúncia dos agressores. Os dados da 

pesquisa apontam que a exigência de apresentar duas testemunhas é um obstáculo para as 

mulheres, pois ainda vigora o pensamento que em “briga de marido e mulher não se mete a 

colher”.  

Tal argumentação foi apresentada por duas mulheres, mesmo considerando bom o 

atendimento prestado na DEAM, conforme relatos abaixo. 

“�ui bem atendida. Quando eu che�uei l� uma moça mim deu um cha�inho 
de camomila, mandou eu sentar, mandou eu respira, ficar calma. Teve uma 
outra que eu acho, não sei se era assistente social ou psicóloga num sei, 
conversou comigo e depois que eu mim aclamei me passou pra delegada.  
Eu gostei do atendimento. (...) aí a delegada mandou eu arrumar duas 
testemunha e levasse pra lá. Só que eu não fiz isso, não levei as duas 
testemunhas porque eu não tinha certeza se elas iriam, nem cheguei a falar 
com elas, por isso eu não fui.  ” (E. 5) 
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“Assim, se di�er assim, vai d� quei�a do marido, aí no caso a �ente tem que 
levar duas testemunhas, pra mim mesmo foi difícil arrumar duas 
testemunhas. Por que ninguém que ir não, eu só consegui por que as 
pessoas eram muito amiga minha. Mas ninguém queria ir não. Não ficam 
com medo, por que pode se descobrir, por que a família dele é muito 
agressiva. Tem uma irmã aí! Eu disse ninguém vai descobrir não, que vocês 
tem que mim ajudar, aí elas foram. É uma dificuldade isso. Eu andei tanto 
na minha rua pra conseguir. Eu achei dificuldade. Mas eu mesmo assim eu 
fiquei. �oi difícil mas eu arrumei.” (E.�) 

A exigência de trazer as testemunhas para a formalização da denúncia, para 

prosseguimento do processo, torna-se um obstáculo para as mulheres, pois aqueles que 

presenciam e conhecem a relação, na situação de violência, não se disponibilizam a depor, 

alegando receio em receber represálias ou, ainda, acreditar que não se deve interferir em 

assuntos do espaço privado e familiar. Essa concepção ainda vigora, embora a Constituição 

Federal de 1988 assegure a obrigação do Estado, em criar mecanismos para coibir a violência 

no âmbito de suas relações familiares.  

É imperioso ressaltar que muitos episódios de violência ocorrem na presença de 

familiares que não podem testemunhar e, sobretudo, as manifestações de agressões e 

humilhação são realizadas apenas entre os casais, sem presença de testemunhas.   

A medida de exigir testemunha é justificada, para evitar acusações falsas, sem dúvida, 

é algo possível, contudo esse procedimento é um complicador para a tentativa de ruptura da 

violência por muitas mulheres. Outro aspecto, que deve ser considerado, é que a polícia civil 

tem a função de investigar as denúncias e crimes, contudo parece que essa função não se 

aplica aos casos da violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar, não realizando a 

investigação das denúncias.  

Apenas uma entrevista afirmou que a DEAM dá suporte e amparo às mulheres, em 

situação de violência, cumprindo sua função. Essa afirmação parte de uma entrevistada que é 

funcionária da própria delegacia.  

A insatisfação de uma entrevistada, quanto aos serviços de proteção, percebendo que o 

repasse de responsabilidades entre instituição é um sério complicador para o acesso aos 

direitos e, sobretudo, a não solução do problema mesmo nas políticas especializadas.  
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“�inceramente p�ssima� �inceramente p�ssima. (...) �essa ve� eu não fui, 
por que da última fez eu já tinha me decepcionado, por que não quiseram 
nem fazer um BO. Nem um BO não quiseram fazer! (...) E lá nem um 
registro que eu fui na Delegacia da Mulher eles fizeram. Não fizeram não! 
Tem como é nome..., um livro lá que eles ficam anotando, mas anota com a 
letra horrorosa, que se eu fosse usar isso... O que eu vi que na Delegacia da 
Mulher o que eu vi, na época que eu fui, só a gente dando entrada morta já, 
e mesmo assim, corre o risco de entrar e nada ser feito. Só se entrar morta. 
Por que sinceramente, eu não vi nenhuma atitude assim do tipo, de dizerem 
procure o Centro de Habilitação, procure uma psicóloga, vamos fazer um 
BO, vamos ver que isso que tá acontecendo com você. Você pode chegar lá 
sangrando, sei lá desesperada. Sinceramente eles não tão, eles não tem 
preparo aqui. Devia ter uma coisa maior, deveria ter profissionais. Assim, 
você chega à pessoa que anota o nome é uma analfabeta! Nem atender 
direito, nem anotar o nome, você tem que ficar ditando o nome pra falar 
com a danada da delegada! (...) Que nem falei uma com a delegada, da 
mesma vez que fui pra delegacia dá parte que a M. tava, como medo de 
acontecer algo com minha filha (...) Me mandaram pra Delegacia da 
Infância e da Juventude porque não seria na Delegacia da Mulher. Quando 
chego na Delegacia da Infância e da Juventude me mandaram rezar! Me 
mandaram rezar! Me mandaram rezar! Volte pra casa e reze! (E. 6) 

As observações da entrevistada expõe a fragilidade de alguns serviços, propiciando a 

descredibilidade dos/as usuários/as. Situação que se relaciona com a retração de investimentos 

do Estado; inexistência de uma política de qualificação e valorização dos funcionários e 

excesso de burocratização. Decerto, não podemos refutar a análise de que a omissão, 

precarização e não efetividade desses serviços exprimem o posicionamento e a intervenção do 

Estado, quanto à importância dessas questões.  

É notória a defasagem, precarização e sucateamento de várias delegacias, não apenas 

no âmbito estadual, mas também no nacional, e ainda, o problema de recursos humanos, 

especialmente nas Delegacias de Atendimento aos segmentos sociais, como crianças e 

adolescentes, idosos, mulheres, homossexuais, que requer dos/as profissionais um 

conhecimento da temática e das complexas mediações nas quais se inscreve a violência. A 

criação dessas delegacias, com destaque a DEAM, teve, como objetivo, oferecer tratamento 

respeitoso a esses segmentos, caso que não ocorria nas delegacias comuns, contudo a situação 

apresentada aponta para a premência de priorizar ações sobre a problemática da violência de 

gênero.  

   As dificuldades enfrentadas pelas mulheres na DEAM, de formalizar as queixas, 

foram ressaltadas por mulheres, que alegaram não procurar esse serviço, por histórico de 

desrespeito no atendimento prestado a sua irmã.  
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“�rincipalmente se for na �ele�acia da �ulher, por que � maltrato, acha 
que a mulher sempre tá errada. A própria delegada acha que a mulher tem 
que ficar calada, e o companheiro né, ele quem tá certo. Alguma coisa foi a 
mulher é que fez de errado! O próprio delegado de Mangabeira falou se ele 
bateu ou fez alguma coisa, é por que ela deu o motivo. E qual é o motivo? 
Será possível que qualquer motivo é motivo pra bater, pra matar, pra 
quebrar? Acho que num é bem atendida não! Principalmente dá até medo 
de dá queixa! Eu sei por que minha irmã foi dá queixa do namorado dela e 
ela foi maltratada, levou nome de rapariga até! Assim o cara não disse 
rapariga, mas o que o ele falou pra ela, só se o cara for idiota e burro 
demais pra num entender�” (E.�) 

 Obviamente, a ideologia patriarcal, eivada na totalidade da vida social, reflete na 

postura do atendimento e entendimento da violência de gênero, em que os agentes, que eram 

para possibilitar o acesso, naturalizam a situação, inviabilizando o direito de denúncia e 

proteção às mulheres.  Assim, os agentes, que deveriam proteger, favorecem a violação e 

desrespeito aos direitos conquistados.  

Importante questão quanto aos serviços que compõem a rede de atendimento à mulher, 

em situação de violência, é o judiciário. Do total das mulheres que procuraram a DEAM, 

apenas três ações, tramitam no judiciário, no tocante à separação, pensão e violência.   

A morosidade e as práticas preconceituosas, pelos agentes do judiciário, são apontadas 

como principal entrave para as mulheres. As ações do judiciário brasileiro são permeadas por 

concepções conservadoras e patriarcais, expressas em lei e decisões, no tocante à questão da 

mulher, uma vez que, só em 2006, que o Brasil aprova uma lei que trata especificamente da 

violência contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar. Duas entrevistadas afirmam que as 

defesas dos advogados dos agressores exprimem uma visão machista e preconceituosa. 

“Ele foi citado, fez a defesa dele, defesa péssima, péssima, que era muito 
incoerente, justamente muito machista. Alegando que eu saia, que 
trabalhava no horário comercial de 08 as 18, já vem a mentira, que daqui 
eu ia pra Faculdade e sexta e sábado eu fazia especialização. Na própria 
defesa deixava claro que não correspondia a verdade. Eu saio daqui as 
13h, corro pra casa nas carreiras, e vou preparar uma jantinha por que 
meu filho estuda medicina. Mais ou menos cinco e pouca, uma colega 
minha que é dono do cartório ela mim pega pra irmos pra faculdade. Ele 
nem lembrou dessa minha colega.” (E.��) 

“�as que nem no primeiro processo eu também me senti violentada, pelo 
fato do processo que foi feito pro pai da minha filha não pagar a pensão, 
em nenhum momento foi citado assim que ele não teria condições, ou que 
ele ganhasse pouco, não! O processo só falta dizer que eu sou uma puta, me 
botar em palavras de baixo calão, me botar isso, isso, isso e aquilo. E isso 
não existe! Porque isso não tem nada a ver com pagamento de pensão! 
Pagamento de pensão é outra coisa! (...) E também no outro processo que 
eu tive, o advogado dele ficava me olhando de cima pra baixo, como se eu 
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fosse um ob�eto ou uma pessoa...� Ainda, falando com ironia, que eu, “ah� 
você vai conse�uir um empre�o�”. “você não sei o que...”. Enquanto eu 
tava trabalhando, eu sai do emprego no ano passado, em novembro. Eu 
trabalhava numa academia, mesmo estudando. Estudava de manhã e 
trabalhava de tarde. Sai do emprego agora pouco né, faz o que, cinco meses 
pra cá!  E não deixa de ser uma violência né! Isso fora do relacionamento! 
Fora do relacionamento entre aspas n�, por que tudo se correlaciona n��” 
(E. 6) 

A aferição dos operadores do direito/judiciário, sobre a conduta e comportamento das 

mulheres, traduz a visão patriarcal que interfere no acesso das mulheres ao judiciário.  É 

notório no último relato, como no dispositivo cultural da ordem patriarcal de gênero, os 

corpos das mulheres são vistos como objetos, incorporados nas argumentações e atitudes no 

judiciário.  

Contraditoriamente, nos espaços com incumbência de garantir o cumprimento dos 

direitos, tem-se a reprodução da discriminação, preconceitos e desrespeitos dos direitos 

consagrados. A imbricação da naturalização da sociedade e da tolerância do Estado, 

materializada na omissão quanto às exigências ao cumprimento da lei, sobre a proteção as 

mulheres em situação de violência, favorece para a banalização e a reprodução dessa 

problemática, em larga escala.  

Outro elemento, que compromete o acesso aos direitos de proteção à mulher, é a 

inexistência da Vara ou Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, prevista 

na Lei Maria da Penha, que é de 2006. Os casos de violência de gênero, no âmbito doméstico 

e familiar, são encaminhados para as Varas Cíveis e Criminais da Capital. 

O tratamento da violência de gênero, no âmbito familiar e doméstico, no Poder 

Judiciário, reforça essa pseudodicotomia entre público e privado, não reconhecendo essa 

problemática como crime, portanto, requer a punição dos agressores. Tal aspecto resulta da 

visão que, historicamente, a violência, nas relações familiares e privadas, era vista como 

natural e não considerada como uma questão política, consequentemente, isenta de uma 

intervenção política e pública.   

“�ei�a quei�a na �ele�acia da �ulher, aí a dele�ada disse tra�a duas 
testemunhas, que o caso vai pro Fórum Criminal. Aí eu dei a queixa, levei 
duas testemunhas. Aí o caso foi pro Fórum Criminal. No dia 14, marcaram 
a audiência pro dia 14 de setembro (2009) aí foi adiado pro dia 06 de 
outubro. No dia da audiência o juiz falou que esse caso não era pra ter 
vindo pra cá, repara só, que isso aqui é um Fórum é lugar pra preso, pra 
bandido, e vocês não são bandidos são pessoas de bem. (...) Que esse fórum 
não é especializado da lei Maria da Penha. (...) Aí ele perguntou: a senhora 
quer continuar com o processo. Eu disse quero. Mas se a senhora continuar 
ele vai preso, vocês têm um filho de menor, o menino vai ficar revoltado 
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com a senhora, que não quer o pai preso. Aí... eu fale...mas só que não dá 
mais certo mais viver junto, por que ele é muito agressivo. (...) Vamos dar 
seis meses pro senhor se ajeitar. E eu não pude fazer nada! Ele deu essa 
ordem. Mas se ele desse uma ordem pra ele sair tudo bem. O juiz deu seis 
meses para ele se ajeitar, por que se ela voltar aqui a coisa vai se 
complicar pro senhor viu. (...) Agora  audiência s� no outro ano...”  (E. �)  

No caso dessa entrevistada, após um mês da audiência, sofreu outra tentativa de morte 

pelo seu agressor. Verificamos, no direcionamento, um “arranjo” discriminatório no 

tratamento à violência de gênero, que compromete a vida daquela mulher, sobretudo, 

possibilitando um retorno na convivência com seu agressor, numa situação mais 

subalternizada, agravando a humilhação, quando retorna para casa e, ainda, a descrença nos 

aparatos de proteção.  

A prática conciliadora, na decisão judicial, expressa o não cumprimento da Lei Maria 

da Penha. De fato, reforça a culpabilização da mulher para as possíveis consequências para o 

filho, para a família, com o prosseguimento do processo. Todavia, não se considera ou reflete 

sobre as profundas sequelas da violência, nas relações familiares, que afeta a sociabilidade 

dos sujeitos da família, rendimento escolar, trabalho e na saúde. Ainda, reafirma o papel da 

mulher, em contornar as relações violentas, e tolher a intenção de exercer um direito que lhe é 

assegurado. Nesse sentido, a modificação de uma lei específica, sobre essa problemática, não 

implicou mudanças em práticas jurídicas costumeiras, que corroboram para a legitimação e 

banalização da violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar.  

Almeida (1998) analisa que a cultura do desrespeito aos direitos, às leis, no cenário 

brasileiro, propicia a que os operadores do direito encontrem justificativas para o não-

enquadramento legal da violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar.  

Verificamos, portanto, um padrão discriminatório, relativo à violência de gênero, no 

âmbito doméstico e familiar, nos casos expostos. Ainda, visualizamos que o acesso e 

atendimento no judiciário, além de outras políticas públicas e demais espaços da sociedade, 

são sexuados. Assim, a justiça, na sua forma de injustiça, concorre para a manutenção das 

desigualdades entre homens e mulheres na sociedade, ou seja, da ordem patriarcal de gênero.  

  A morosidade dos processos pode favorecer para que as mulheres fiquem reticentes a 

fim de efetuar uma denúncia, e representarem a ação contra os agressores, muitas vezes, não 

dispondo de estrutura econômica e emocional para enfrentar o longo percurso de um processo 

judicial. Além de reforçar e estimular o comportamento dos homens. 
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“(...) tenho vontade de um dia escrever um livro com o título �enunciei e 
daí? E agora o que é que eu faço? (...) é muito complicado incentivar as 
mulheres a denunciarem, pois elas denunciam e como elas ficam? Quem é 
que as ampara? Qual é a proteção� �omo elas se encontram�” (E.��) 

  Durante seu relato, a entrevistada mostrou-se enfática, ao se colocar contrária ao 

movimento que se tem para que as mulheres denunciem, pois não têm como serem 

amparadas. Decerto, uma questão é indiscutível: as políticas de proteção às mulheres 

precisam ser efetivadas, pois denunciar e não assegurar a proteção a elas, em muitos casos, 

coloca em risco a vida das ‘vítimas’.  

Não denunciar significa naturalizar e perpetuar a lógica de violência cometida contra 

as mulheres, pois não denunciar não significa a redução da situação ou que estas estejam 

amparadas. Sem dúvida, essas colocações fazem refletir sobre o grande problema, que além 

do caldo cultural patriarcal e machista, tem-se a ausência ou insuficiência da intervenção do 

Estado, na efetivação das políticas de atendimento. Isso reflete a dissonância nos direitos 

conquistados, materializados nos instrumentos legais e a sua concretização.  

Outro elemento central reporta à morosidade do Poder Judiciário, e com certeza, este é 

permeado por valores patriarcais, consequentemente, contribuindo para a secundarização da 

questão da violência contra a mulher, que é muito evidente e acentuada na atualidade, 

refletindo na impunidade dos agressores.  

Verificamos que apenas, em um caso, foi decretada a medida protetiva, resultando na 

prisão do agressor. Sobre essa decisão a entrevistada coloca que foi uma privilegiada. Como 

trabalha na DEAM e possui conhecimentos no judiciário, possibilita uma situação mais 

favorável de que outras mulheres. Inclusive reconhece que a questão financeira é crucial para 

aquelas que querem romper com o ciclo de violência. 

A questão da dificuldade encontra em obter uma proteção, e é mensurado por uma 

entrevistada com ação judicial.  

“A �ente tem a dificuldadezinha por que não é particular, é negócio do 
Estado, mas a gente consegue né, com paciência a gente chega lá. Por que 
disseram a mim que se a gente pagar é mais rápido, eu num sei por que eu 
nunca tive condições de pagar. Mas disseram a mim mesmo se esse caso 
seu fosse pago já tinha resolvido. Eu num sei né, se realmente tinha mesmo. 
�as di�em que n�, muita �ente �� disse isso pra mim.” (E. �) 

 No depoimento,ela mostra a desvalorização dos serviços públicos, ainda, como o 

pagamento de serviços privados de advocacia torna o processo mais rápido. Isso não é regra, 

contudo o lugar que o sujeito ocupa, na estrutura social, condiciona as possibilidades de se 
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apropriar de direitos. Embora o cerne da questão seja a matriz cultural patriarcal, que propicia 

a não focalização de ações de enfrentamento e enquadramento da violência de gênero, no 

âmbito doméstico e familiar.  

No que concerne a efetuar a denúncia até acesso ao judiciário às mulheres, é um árduo 

e longo processo, em que o desejo de continuar e se libertar daquela situação se confronta 

com práticas discriminatórias e desgastantes, que não deixa de ser mais outra manifestação da 

violência.  Ao mesmo tempo, a presença do preconceito, aliado ao despreparo das autoridades 

e demais operadores do direito, no atendimento às mulheres, torna-se obstáculo ao acesso à 

justiça.  

Neste relato, é elucidado como a atitude de conseguir proteção e acesso ao direito é 

visto como algo negativo pela sociedade e familiares.  

“E outra coisa que eu lhe di�o, quando a �ente, � muito difícil, por que a 
gente sofre no durante, no durante a violência, e depois ainda vai carregar, 
que querem imputar a culpa quer não ter feito aquilo. Que no momento a 
gente está exercendo um direito, querendo se libertar de uma situação que 
não é conveniente, mas ainda existe aquela que não devia ter sido feito 
aquilo. (...) Eu aguardei, fiquei esperando numa casa de uma amiga, depois 
foi à noite fui pra casa, quando cheguei ele não estava mais em casa. Um 
dos filhos não fala mais comigo, o que é mais chegado a ele, quando eu 
che�uei ele saiu da sala e foi pro se�undo andar, sem mim d� atenção.” (E. 
11) 

Isso demonstra à complexidade da violência de gênero, em que as mulheres, na 

tentativa de ruptura do ciclo de violência, além da ambivalência, emoção, sentimentos, estão 

expostas às aferições dos familiares e da sociedade.  

 
3.6.2  Centro de Referência: serviço diferenciado para as mulheres 

 
Do total das mulheres entrevistadas, quatro realizaram, pela primeira, vez a procura 

por um serviço especializado no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, órgão 

municipal. A iniciativa para esse atendimento também foi marcado por vergonha e decorreram 

do agravamento da situação em que estava inserida.  

Ao questionarmos as entrevistadas sobre a forma de conhecimento do Centro de 

Referência da Mulher, obtivemos respostas diversificadas, conforme o gráfico 06. Os dados 

não diferem dos obtidos pela DEAM, em que amigos/as e redes sociais de relacionamento são 

significantes nesse processo de incentivo e apoio às mulheres, em situação de violência.  
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Gráfico 6: Distribuição das respostas das entrevistadas, quanto à forma de conhecimento do 

Centro de Referência 
                                       

 

 

    

 

 

                                                      Fonte: Primária. João Pessoa, 2010. 

 

 Do total de 11 entrevistadas, cinco tiveram informação por profissionais e 

serviços da área da educação, saúde e policial. Verificamos que apenas em dois casos, houve 

a orientação de instituições que compõem a rede de proteção as mulheres, em situação de 

violência, a DEAM e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Isso pode 

sinalizar uma fragilidade na articulação da rede de atendimento.  

Correspondente ao item outros, inclui-se: trabalho, Jornal de TV, gabinete de 

vereadora e passando na rua da instituição. No caso do gabinete da vereadora, a entrevistada 

enfatizou que só obteve essa orientação, porque a parlamentar é envolvida em questões do 

direito da mulher. A divulgação e articulação com a política de serviços de saúde e educação, 

além dos demais serviços que compõem a rede de atendimento e órgãos públicos, são 

necessárias para o conhecimento das mulheres.    

No tocante ao tipo de atendimento de que as entrevistas participam, do Grupo de 

Mulheres (duas); do atendimento jurídico (três); do acompanhamento psicológico (duas), e 

conjuntamente do Grupo de Mulheres e do acompanhamento psicológico (quatro).  

Concernente ao atendimento ofertado no Centro de Referência da Mulher Ednalva 

Bezerra, todas as entrevistadas afirmam ser muito bom, sempre em evidência os serviços 

prestados pelas profissionais, com apoio, acolhimento e envolvimento pela causa.  

No tocante à contribuição do Centro para as vidas das mulheres, o apoio e a 

reconstrução da autoestima são apontados como importante no processo de superação da 

situação de violência.  
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“A muita coisa� At� na melhora deu res�atar meu artesanato, que tava, eu 
tinha parado de fazer qualquer coisa, por que realmente eu estava me 
achando o ��A fraquíssimo como meu marido disse.” (E.4) 

“�i�nificou, foi, foi não � uma base do alicerce que eu estou começando 
construir agora. Num fosse o centro de Referência, fosse só com minha 
vontade eu não teria conseguido, poderia até ter conseguido, mas o Centro 
de Referência serviu como uma das bases do alicerce: o Centro, meus filhos 
e minha força de vontade, e outros fatores menores. Mas o Centro é à base 
do alicerce que eu estou construindo agora. E pra mim está participando 
faz parte de minha vida o Centro. Assim num dia que eu não vier eu morro, 
por que já teve vezes que eu faltei terapia. Se eu morasse aqui pertinho eu 
não dei�ava essas meninas em pa� (risos).” (E. �) 

 Estes excertos deixam claro como o acompanhamento no Centro de Referência torna-

se um apoio para as mulheres que buscam superar ou tentam romper com a relação de 

violência, visando aliviar a dor e sofrimento consequentes das agressões e humilhações, pois a 

violência fragiliza o contexto no qual as mulheres estão inseridas. Nesse caso, o serviço do 

Centro de Referência apresenta-se como um instrumento importante para as mulheres, apoio 

emocional, de informação e acolhimento. Não esquecendo que o Centro, também, é um 

espaço de esclarecimento de direitos, como é mensurado por uma entrevistada.  

“Aqui eu cresci muito como pessoa. Eu vejo assim os direitos que eu 
posso... , a questão da liberdade sabe, que é muito importante, que eu 
sempre busquei isso, mas sempre, não sabia como, não encarava, de 
encarar os meus medos. Aprender a viver a minha vida, por que eu vivia a 
vida do outro. Ainda to aprendendo isso (risos)”.  (E.�) 

Os esclarecimentos dos direitos das mulheres são necessários, no processo de 

rompimento e superação do ciclo de violência, ampliando o conhecimento, visualizando a 

situação e a perspectiva de espaços de ajuda. O não acesso à informação e ao direito é uma 

expressão da violência presente na cultura brasileira, sem menor relevância. O corte da classe 

social também condiciona e agrava esse processo, cujos setores mais subalternos são alijados 

ao usufruto da informação e esclarecimentos de acesso aos direitos.    

Durante os depoimentos das mulheres, o apoio e a segurança que representam o 

Centro de Referência ganharam destaque.  

“�rincipalmente, eu acho assim, de se�urança, assim mim trou�e conforto� 
Por que, que nem hoje eu ter chegado aqui, talvez se eu não tivesse isso 
aqui eu tivesse desesperada, correndo pro lado pro outro, que nem houve a 
história do meu advogado, que acho que meu advogado se vendeu por outro 
lado né, devido a esses problemas, meu advogado não faz nada. Defensores 
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públicos estão em greve. Delegacia da Mulher não faz nada. Assim, pra 
onde eu ia� Assim...” (E. �) 

 No excerto acima, o Centro de Referência da Mulher representa segurança e acesso a 

serviços, diante de um contexto de não confiança em outros serviços de atendimento à 

mulher, em situação de violência, e ainda, a dimensão da classe social que, de forma 

contundente, torna-se obstáculo para a proteção. Tal situação demonstra como, nas vivências 

cotidianas, é caracterizada por relações e ações heterogêneas e, no cerne, as hierarquias, nas 

relações sociais. Não se pode desprender de uma análise de como a inserção de classe social 

e, sobretudo, de gênero, estão imbricados e inscritos no modo de sociedade capitalista, 

determinando situações e possibilidades de utilizar serviços e direitos.  

 A satisfação, quanto aos serviços ofertados pelo Centro de Referência, foi sempre 

mensurada nos relatos das entrevistadas. Ao questionarmos sobre o que poderia melhorar nos 

serviços daquela instituição, do total de onze entrevistas, apenas três afirmaram que estavam 

bons, não opinando sobre possíveis melhoras. Contudo, essas mulheres não estavam 

regularmente frequentando os atendimentos do Centro.  

 Quanto à melhora no serviço, sete entrevistadas apontaram a viabilização de cursos 

profissionalizantes, investindo em comunicação e divulgação, aumentando número de 

psicólogas e atendimento jurídico especializado, e oferecendo espaço para atendimento 

médico.  

“Eu acho que a prefeitura, o �overno deveria investir mais, al�m de 
divulgação do Centro, em oficinas, existe, existem duas oficinas, mas 
deveria investir mais em capacitação pras usuárias. A maioria como eu 
nunca trabalhou. Eu já trabalhei, mas pra um emprego hoje em dia você 
tem que comprovar capacitação né! Qualificação, capacitação 
profissional.” (E.�) 

“� n�mero de psic�lo�o. �� � muito bom, l� tem at� �o�a. A�ora muita 
pessoa não sabe disso! (...)O que está faltando um atendimento jurídico 
especiali�ado para a mulher, por que l� e nem aqui (�EA�) não tem não.” 
(E.11) 

“� atendimento m�dico podia melhorar. �er uma sala reservada pra um 
caso de emergência. Como eu já passei mal, e S. mim levou com R. pro 
Trauminha em Mangabeira. Se tivesse aqui seria melhor, numa sala 
especial.” (E. 5) 

A comunicação/divulgação sobre o Centro de Referência e a realização de cursos 

profissionalizantes foram as sugestões mais recorrentes. Quanto aos cursos 

profissionalizantes, apresenta-se como possibilidade de emprego para as mulheres, que é 
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ponto central na fala das entrevistas, para a autonomia e não subalternidade nas relações 

familiares e conjugais. Tal questão remete a uma das direções das políticas de atendimento às 

mulheres, em situação de violência, que é a intersetorialidade com as demais políticas sociais. 

Esta se configura como enorme desafio das políticas sociais e públicas, no contexto brasileiro, 

envolvendo articulação entre as políticas, com mecanismo de monitoramento, referência e 

contra-referência sobre os serviços prestados.  

Explícita ou implicitamente, as mulheres revelam a importância de se ter informação, 

pois muitas delas desconhecem os serviços e os direitos, no que se refere ao atendimento 

especializado em caso de violência. A não informação dificulta a sua chegada aos serviços 

especializados, como exposto no depoimento abaixo.  

“E fui procurar a�uda nos �abinetes de vereadores e deputados pra 
conseguir uma cesta básica, comida, por que não tinha o que comer em 
casa. Por que eu tinha mim mudado de bairro, e pelo fato de ter mudado de 
bairro perdi o Programa Pão e Leite, que era o que alimentava os meninos, 
por que os meninos não estavam estudando ainda. Não tinha botado em 
creche por que não tinha creche no bairro que eu morava, da prefeitura. Aí 
eu fui procurar ajuda, aonde eu achava que podia conseguir. Realmente a 
gente nunca consegue ajuda, em Câmara, em Assembléia Legislativa, no 
Palácio do Governo, mas só que consegue esse tipo de ajuda quem conhece 
alguém lá dentro, como eu não conhecia ninguém, eu não consegui. Na 
maioria dos locais que eu ia procurar ajuda podia ter mim encaminhado 
pra cá logo, mas ninguém mim encaminhou só quando eu cheguei na 
SPPM. Aqui é pouco divulgado, pouquíssimo! Eu faço, eu faço divulgação 
do Centro de Referência da Mulher, eu preguei monte de papel na creche, 
distribui com as professoras, com as tias, no PSF, lá no bairro da creche 
dos meninos” (E. �) 

  As observações da entrevistada evidenciam como a violência é parte intrínseca da vida 

da maioria das mulheres pesquisadas. No caso acima, a falta de recursos financeiros faz com 

que não tenham acesso à alimentação, necessidade básica para sobrevivência; além do não 

acesso a políticas sociais. Ainda, revela a ausência do Estado na garantia de serviços básicos, 

como creche.  

Retomando a questão da melhoria dos serviços no Centro de Referência, apenas uma 

entrevistada levantou uma questão sobre o funcionamento da instituição, conforme relato 

abaixo.  

“Eu não sei se posso falar isso, mas eu vou falar� �em uma falha aqui que 
to achando péssima, a questão dos portões fechados. Eu acho absurdo. 
Como é que a pessoa que sofre violência, que já tá com aquela coisa assim 
dentro, eu vou procurar um espaço e vou mim expor e tal, por que na 
cabeça dela tá isso né que eu vou mim expor. Então você chega bate com 
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porta fechada, num vai bater né, vai embora. Eu acho isso péssimo, chegar 
ali, ter que chamar alguém pra vim abrir. Eu já só da casa já sei como 
funciona, mas quem não é, que veio pela primeira vez, que tá procurando 
apoio. Isso é um erro. Aí já mostra a deficiência do sistema, por que assim 
se e é um lugar pra proteger as mulheres, pra dá apoio e tal, as mulheres 
daqui de dentro são presas com medo dos agressores vir e bater. Botem um 
segurança ai fora, no portão, deixa o portão coberto e bota uma segurança, 
uma câmara, alguém. Por que fica as atendentes com medo de vir algum 
a�ressor tomar satisfação ai.” (E. �)   

 A estratégia de proteção aos/as funcionários/as torna-se um complicador paras as 

mulheres, ao se depararem com os portões fechados, pois podem desistir ou pensar que o 

centro não está em funcionamento. E a implantação de outras formas de monitoramento com 

vistas à proteção da equipe profissional do Centro, pois os serviços direcionados às pessoas 

em situação de violência, requerem esse cuidado. Sem dúvida,com o fechamento dos portões, 

as mulheres ficam ‘presas’ no espaço de atendimento que busca romper com a situação de 

violência.  

 Nesse caso, a proteção é essencial não apenas para os/as funcionárias/as, mas para 

mulheres, muitas vezes perseguidas pelos/as agressores/as. Todavia, seria interessante 

repensar outras estratégias, como circuito interno de TV, conforme apontado pela E.7. 

Aspecto que chamou a atenção, foram as observações realizadas por uma entrevistada sobre o 

trabalho do Assistente Social, da importância desse profissional em divulgar os serviços da 

instituição e de acompanhar as mulheres atendidas. Vejamos a seguir: 

“A assistente social de ir na casa, de procurar aquela a mulher que t� 
passando pela violência, de trazer pra cá. E também ir atrás daquelas que 
não vem mais, de saber por que não vem mais, por que desistiu. Eu acho 
que a assistente social tem que trabalhar mais, de não ficar só aqui, tem 
que trabalhar fora, de tra�er aqui pro centro.” (E. 2) 

 Nesse relato, o foco na divulgação e acompanhamento das mulheres atendidas no 

Centro de Referência, evidencia a percepção do trabalho do Assistente Social naquela 

instituição. Conforme as orientações sobre funcionamento dos Centros de Referência, os 

Assistentes Sociais compõem a equipe multiprofissional, no acolhimento, atendimento social 

e encaminhamentos às redes e políticas sociais, cuja responsabilidade da realização de 

campanhas e ações educativas e informativas é de responsabilidade da equipe profissional.   

Contudo, o questionamento da entrevistada remete à inserção dessa categoria 

profissional, naquela instituição. A especificidade dessa profissão está em atuar nas diversas 

expressões da ‘questão social’, ou seja, nas necessidades da classe social constituída pelos 
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setores mais subalternizados que, em sua maioria, encontram-se alijados do acesso a bens, 

serviços e riqueza socialmente produzidas. 

 Os resultados da pesquisa demonstram que apenas uma entrevistada compreende a 

Criação do Centro de Referência da Mulher, como um direito das mulheres, decorrente de 

suas lutas. Apenas duas verbalizaram que, antes do seu funcionamento, era mais difícil e 

complicado o acesso ao serviço especializado.  

 

  

3.6.3 Conhecimento sobre a Lei Maria da Penha 

 

Concernente ao conhecimento da Lei Maria da Penha, foram unânimes as respostas do 

avanço para as mulheres, embora apresente distintos enfoques quanta a sua aplicação, como a 

prisão do agressor, a não aplicabilidade da lei, impunidade, e ainda, o cuidado para não 

ocorrer falsas acusações. O destaque sobre a proteção da mulher foi presente em todos os 

relatos.  

“�i�nifica uma mão na roda. �or que tem muito cabra que tem medo ho�e 
em dia de chegar perto da mulher, de bater, por que a mulher diz, vai que 
eu lhe denuncio, bota logo a Lei Maria da Penha. Eu mesmo tenho quase 
certeza que ainda eu não levei porrada do meu marido, por que eu abro a 
boca, por que eu digo vá, que eu boto na delegacia bem, eu lhe denuncio. 
Até agora eu não denunciei não, por que você tá agredindo muito 
psicologicamente, quebrando as coisas dentro de casa, eu não aguento mais 
ver meus troços e as coisas quebradas ou então vender, o que eu mais 
gosto, ele dá e toma. Aí, isso aí, meu amor eu não tenho como prova pra lhe 
denunciar! Mas, mim deixe roxinha aqui, tem a Lei Maria da Penha! Mas 
tem muita assim! É bom por isso! Até em relação ao trabalho! Por que tem 
gente que machuca as funcionárias! Principalmente se for empregada 
dom�stica. �or que tem muita �ente que trata como escravidão�” (E. �) 

   

No depoimento a utilização da Lei Maria da Penha, durante os conflitos, apresenta-se 

como um mecanismo de defesa apenas à agressão física. Contudo, a lei inova, ao especificar 

os tipos de violência, inclusive as citadas no depoimento. Tal situação pode refletir o não 

desejo de denunciar o marido. Outro relato expõe essa questão.  

“Eu sei assim, que a Lei Maria da Penha é aonde as mulheres que são 
agredidas pelos maridos fisicamente né, vai em algum lugar  e diz e eles 
vão ser presos por conta disso. Eu acho bom (riso). Eu acho muito! Mas o 
que falta é a gente ter coragem de chegar lá e fazer a parte da gente, 
entendeu, denunciar e dizer o que tá acontecendo. Mas acho que a gente 
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não quer ver a pessoa presa.  Da minha parte, por que, por que eu gosto 
muito dele e não gostaria de ver ele sofrendo, bem que jê ele mim fez sofrer 
muito! Mas eu não queria que ele sofresse. Por que eu penso assim, que ele 
preso ele iria sofrer agressão que fez comigo e eu não quero, eu não quero 
que ele sofra.” (E. 5) 

 Embora considere importante a Lei Maria da Penha, o relato mostra como algumas 

mulheres são reticentes quanto à prisão dos agressores. Essa punição foi apresentada por duas 

entrevistadas, como algo que pode trazer consequências para as mulheres, após a liberdade do 

agressor.  

 A necessidade de efetivar e tornar mais rígida, a lei foi destacada por três entrevistas. 

A não aplicação das medidas protetivas e impunidade dos agressores são elementos 

destacados. 

 “� passa na televisão direto a �aria da �enha (risos). �om, eu sei que 
essa Lei Maria da Penha é pra proteger a mulher da violência doméstica 
né? Agora só que tem uma coisa, que eu to achando ela meio devagar. 
Pronto, esse caso meu mesmo até agora não fizeram nada. Esse tempo 
todinho não fizeram nada. Por isso que eu to achando. Eu num to achando 
essas coisas demais também não. No caso dele já ele ter saído de dentro de 
casa, no dia mesmo da audiência o �ui� era pra ter tirado ele.” (E.�) 

“Eu acho sim, que de primeiro os homens pa�avam feira, pa�ava não sei o 
que e ia trabalhar, essa coisa todinho, essas coisas e agora vai preso. Mas 
eu vejo tanta coisa errada ainda, sem essa lei resolver. Por que minha 
sobrinha  ela é casada, ela procurou esse negocio da Lei Maria da Penha, 
por que o marido dela tem outra, vive batendo nela e tudo, e ela foi 
procurar e pra ela não achou resultado não. Não achou mesmo. Quando 
chega lá no juiz não deu nada. Ela tem medo por que ele policial 
rodoviário. Aí não existe, é muita dificuldade. Ela mesma disse que não tá 
�ostando não, o povo di� uma coisa e quando a �ente che�a l� � outra”. (E. 
2)  

 As investidas de descumprimento da lei favorecem para descredibilidade e 

desestímulo, na procura de acesso à justiça, ou melhor, de exigir a efetivação dos direitos. 

Decerto, essa questão coaduna com a direção daqueles que estão representando o Poder 

Judiciário, balizado pelo machismo e conservadorismo, evidenciado pela desqualificação aos 

direitos da mulher e a despolitização da violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar. 

Isso é percebido nas constantes investidas e nos discursos sobre a inconstitucionalidade da Lei 

Maria da Penha. Esses elementos concorrem para uma banalização da referida lei, no senso 

comum.  
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“Ela � muito boa, mas o homem t� batendo de frente com a lei, batendo 
mesmo, pois não respeita a lei. Uma vez, eu ri tanto com o vizinho: ele 
brigando com a mulher. Ela disse cuidado com a Lei Maria da Penha. Ele 
disse nem importa, pode vir Maria da Penha, Maria da Paz, Maria 
Francisca (riso). Eu entrei em casa e ri tanto com o jeito que ele falou. Na 
verdade eles estão batendo de frente com a lei.” (E. 8)  

 O desrespeito à lei e impunidade integrada à dinâmica brasileira, Almeida e Netto 

(2001) afirmam que a impunidade é um dos grandes desafios para a efetivação dos direitos, 

como mecanismo de ultrapassar a mera formalidade e serem efetivados.  

Embora todas as mulheres concordem com o avanço da lei sobre a violência, com 

mulheres nas relações familiar e doméstica, nenhuma mencionou a obrigação do Estado em 

intervir nessa problemática, inclusive uma das entrevistadas, que trabalha numa instituição de 

proteção à mulher, em situação de violência, não reflete sobre essa questão.  

Ressaltamos que duas entrevistadas apontaram que é necessário ouvir ‘as duas partes’ 

,para não ocorrerem denúncias falsas, em que as mulheres visem prejudicar o agressor.  

“�arece que ho�e em dia de certa forma coagir mais né, assim, ele tem 
receio de fazer alguma coisa com você, ele no caso né, pelo fato de ser 
preso.  Mas por outro lado, a gente vê também, que parece até devido esse 
problema da Delegacia da Mulher, que mulheres se fazem que apanham 
pra prejudicarem seus companheiros também, tem essa problemática aí. De 
mulheres que querem prejudicarem seus companheiros, eu não vou dizer 
que todos os homens são ruim tamb�m não.” (E. �) 

O discurso de desvalorização da Lei Maria da Penha é notório no cenário brasileiro, 

como se esta fosse um mecanismo de proteção desnecessária, uma vez que as mulheres podem 

utilizar desse instrumento, como mecanismo de punição dos/as companheiros/as por mera 

vingança e raiva. Acusações falsas podem ocorrer em qualquer crime ou situação, contudo 

sustentá-la é outra questão. O ponto fulcral dessa argumentação é o descrédito da lei que tem, 

como foco, a proteção às mulheres violentadas nas relações do espaço privado, que 

historicamente, foi concebido como questão que não requer intervenção externa, pública. Ou 

seja, a resolução da violência de gênero ficaria a cargo dos familiares e agentes envolvidos na 

situação, como se esse espaço fosse distante das decisões externas, isto é, política e 

econômica.  
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3.6.4 Dificuldades, contribuições do serviço especializado e possibilidade de sua melhoria  

 

 Os resultados obtidos, quanto às dificuldades enfrentadas pelas mulheres, na procura 

por políticas de atendimento especializadas, todas as entrevistadas alegam ter muita 

dificuldade para esse processo, sendo mais recorrentes aspectos subjetivos, como medo, 

vergonha e ausência de coragem para enfrentar a situação de violência, tendo a frequência em 

seis relatos.  

“Sabe o que é, assim, eu acho que é o medo. A hora de sair e de chegar que 
por tudo isso eu passei. Eu tinha muito medo. Se eu saísse, queria chegar 
cedo, que eu só saia escondido, eu vinha com aquele medo, porque eu tinha 
que chegar antes dele. Porque ele não queria que eu saísse. Eu acho assim, 
que a mulher tem que sair quando dá, na hora do almoço, na hora do 
jantar, na hora que der pra sair. Sem botar a passagem, muitas têm 
condição, mas acho que é o medo.”   (E.2) 

“O atendimento hoje em dia está bem mais acessível. O problema é a 
coragem. A coragem no sentido do medo não, mas é a disposição. Tem hora 
que dá vontade de não vir, de não ir, eu acho que vem aquela coisa da 
depressão, por não dá vontade de nada, vem aquele desleixo, não tem 
vontade de pentear o cabelo, de escovar os dentes.” (E.11) 

“Agora assim, também não é um passo que também não fácil. Por que dá 
meio que vergonha. Sabem acho que no primeiro momento, eu tinha meio 
que isso! Como eu vou chegar e tá falando da pessoa que eu convivo com 
ela? E como eu to dormindo com a pessoa e por trás tá metendo o pau na 
pessoa. Não é fácil não, não é mesmo. Apesar de tudo eu gostava muito 
dela. Mas também eu tinha medo até que ponto podia chegar.” (E. 7) 

 A falta ou pouca comunicação e informação nas comunidades, e para as mulheres, foi 

identificada como outro fator que dificulta a procura das mulheres pelos serviços, com 

frequência em três relatos. O fator, falta de recursos financeiros ou dependência econômica ao 

agressor, recorrente quatros vezes, é considerado sério problema para as mulheres. Conforme 

relato abaixo, essa questão também compromete o acesso aos serviços.  

“As dificuldades é o que, é transporte, é o meio de comunicação, medo de 
chegar, porque quando você chega num lugar que não conhece você num 
sabe nem o que vai falar o que deve falar, se deve!” ( E. 5) 

Os resultados da pesquisa revelam que apenas três mulheres mencionaram as 

dificuldades de procura às políticas de atendimento, a dinâmica de funcionamento das 

instituições, como a impunidade dos agressores, a dificuldade de conseguir testemunha, e a 

morosidade do judiciário.  
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“Antes foi pior né, agora tem o �entro de �eferencia da Mulher (risos), 
mas quando não tinha! (...) Assim, a mulher vai lá dá queixa, tudinho, e não 
prende o meliante, ainda, corre o risco de ser morta, ou então de levar 
outras bofetadas mais ainda “porque você foi me denunciar, sua 
cachorra”! E lhe quebrar no pau! (risos)” (E.�) 

“� porque a justiça é lenta. Tem dificuldade tem. Faz mais de um ano que 
eu to resolvendo esse problema na justiça. (...) Eu fui atrás porque ele 
queria que eu saísse da casa, ele mim expulsa direto por que eu não quero 
mais nada com ele!” (E. �) 

“Eu acho que tem dificuldade da sociedade, porque ninguém ap�ia as 
mulheres que denuncia. Eu acho que 99% das mulheres que querem 
denunciar o agressor não têm o apoio de ninguém. Aí tem o apoio assim, 
vai, vai, mas que se meter na história? Porque pra denúncia tem que ter 
testemunha, é como uma denúncia policial normal, e ninguém quer ir! 
Como dizia minha bisavó, em briga de marido e mulher não se mete a 
colher.  (E. 1) 

 É patente como a exigência de testemunhas favorece para não se efetuarem as 

denúncias contra os/as agressores/as, atreladas à banalização da violência vivida no âmbito do 

‘espaço privado’, onde impera a concepção de que esse tipo de violência não precisa de 

interferência externa. Um forte agravante é a impunidade e morosidade nos processos. As 

mulheres vivenciam um contexto de medo e tensão, pois muitas vezes, não tem sido decretada 

medida protetiva, e ainda, favorece ao descrédito da problemática, como escopo de 

enquadramento legal dos agressores.   

Outro depoimento ressalta processo de reconhecimento da relação conjugal como 

violenta também; foi apresentado como algo que dificulta a procurar por 

serviços/atendimentos.  

“E eu nem sabia que era vítima de violência, eu não sabia, eu só vim saber 
quando cheguei aqui (...) quando vi tava lá usuárias do Centro de 
Referência da Mulher Vítima de Violência, violência psicológica, moral e 
patrimonial. E meu nome tava lá no meio. Eu disse oxente eu não sou vitima 
de violência? Eu fiquei assim! Sabe? Depois de um tempo que eu fui mim 
acostumando com a idéia de dizer que eu sou vitima de violência. Hoje eu 
digo eu sou vitima de violência daquele meliante! Mas eu freqüentando o 
Centro, fazendo terapia, comigo e os meninos, tudo, e não caiu a ficha!” (E. 
1) 

 O reconhecimento da situação de violência, na qual as mulheres estão inseridas não é 

fácil para elas, admitir que o relacionamento não esteja bem, de que a pessoa que ‘escolheu’ e 

se tem carinho, amor e intimidade,é violenta. Um processo que reflete a impotência diante 

daquele contexto, complexo e ambivalente, Saffioti (2002) aponta que tantos homens como 
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mulheres oscilam da onipotência à impotência. Enquanto esses sentimentos são mais 

generalizados nos homens, pois os vivenciam em todos os setores da vida. As mulheres 

experimentam, de forma específica, como mães e esposas, quando acreditam que podem 

transformar os/as filhos/as e maridos/companheiros nas pessoas idealizadas.  

 Isso posto, é um processo muitas vezes doloroso, uma vez que implica na 

desconstrução da imagem do amor romântico, da idealização de família e, sobretudo, 

reconhecer a relação de violência que traz profundas sequelas para a sua vida. 

Quanto aos resultados sobre a importância de procurar serviço especializado no Centro 

municipal, todas as mulheres afirmaram ser um passo decisivo, importante e necessário para 

sair ou enfrentar aquela situação, em que foram evidenciados: meio de barrar as investidas dos 

agressores; reconstrução e fortalecimento da autoestima, através do espaço de escuta, 

compreensão e desnaturalização das relações de submissão e violência nas quais estão 

inseridas. Apoio e proteção são fundamentais no processo de ruptura do ciclo de violência, de 

fortalecer as mulheres, na construção de novas perspectivas e horizontes, de reconstrução de 

suas vidas. 

Quanto ao principal atendimento às mulheres, em situação em violência, os dados da 

pesquisa demonstram que o atendimento psicológico foi o de maior incidência, sendo 

frequente nas falas dez mulheres, conforme o gráfico 08. Esses dados refletem como as 

condições psicológicas e emocionais afetam as mulheres, sendo destacada a necessidade de 

apoio e fortalecimento da autoestima, de compreensão e reflexão sobre a situação, como já foi 

exposto no decorrer da apresentação dos dados da pesquisa.  

 

Gráfico 7: Distribuição das entrevistadas, quanto ao principal atendimento para as mulheres, 

em situação de violência 

 
                            

 

 

 

 

 

 

                                                    Fonte: Primária. João Pessoa, 2010. 
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O atendimento às mulheres, em situação de violência, com orientação e 

acompanhamento jurídico, é necessário, inclusive para a proteção de suas vidas. Mesmo com 

menor incidência, não se pode desconsiderar como as condições financeiras das mulheres 

condicionam a forma e possibilidades de acesso aos serviços e direitos. Quanto às 

informações nas comunidades, é importante, na medida em que divulga e esclarece os 

serviços que são disponibilizados. Contudo, para todos esses atendimentos, é imprescindível a 

existência de políticas públicas articuladas e que efetivem os direitos das mulheres.  

 No tocante às melhorias nas políticas, quatro entrevistadas ressaltaram a necessidade 

da disponibilidade de casa-abrigo; da criação do Juizado Especial e agilidade no judiciário; 

não exigir as testemunhas para efetuar a denúncia.  

“� ter um local pra colocar as mulheres, que for agredida. �or que não 
adianta ela voltar pra casa. Ele vai tá lá, ele não vai ser preso, por que ele 
não vai ser preso, só se deixar ele preso, enclausurado. Se não ter um local 
pra ela se livrar e ...! Por que uma colega minha foi agredida pelo 
namorado, levou altas porradas e ela que teve que fugir pro interior. Por 
que ela deu quei�a.” (E. �) 

“�a hora de dá a quei�a do marido não precisasse de testemunhas né, que 
não precisasse, por que isso dificulta também. Por que nem todo mundo que 
ir, olhe gente amiga minha mesmo não queria ir não.” (E. 1) 

“E que esse caso resolvesse logo, não demorasse, por que �s ve�es 
consegue até uma morte dentro de pra que o agressor ser preso. Como esse 
caso que tá acontecendo lá em casa, eu mesmo se eu não saio de dentro de 
casa assim no final de semana que é quando ele bebe eu já tava era morta.” 
(E. 9) 

 Outras sugestões, quanto a melhorias das políticas de atendimento, uma entrevistada 

aponta a melhoria do serviço médico, no atendimento às mulheres, em situação de violência; e 

para outra entrevistada, a importância de investir em qualificação profissional das mulheres.  

 O atendimento na área de saúde é fundamental para as mulheres. Os resultados dessa 

pesquisa demonstram que é o serviço inicial de procura pelas mulheres, em consequência das 

agressões físicas ou dos transtornos psicológicos, ocasionados pela relação de violência que 

compromete a saúde. Fato que favorece a medicalização das mulheres, muitas vezes, sem 

encaminhamentos políticas especializadas, refletindo um desconhecimento ou banalização da 

problemática.  

 Ao questionarmos as entrevistadas sobre o que seria necessário para diminuir ou 

eliminar a violência contra as mulheres, mencionam a importância de uma educação não 
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machista; do diálogo e respeito e a criação de grupos de apoio psicológico e/ou capacitação 

para os homens violentos foram os mais destacados, conforme gráfico abaixo.  

 

Gráfico 8: Distribuição das entrevistadas, quanto ao que seria necessário para diminuir a 

violência contra a mulher 
 

                               

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: Primária. João Pessoa, 2010 

 

Quanto ao item sobre grupo de apoio aos agressores, é uma questão de discussão entre 

as feministas e os profissionais que trabalham com a problemática. Esse tipo de experiência 

foi desenvolvido no Canadá, na década de 80, uma experiência grupal com homens que 

agrediam as esposas, com o objetivo de ajudar os homens a assumirem a responsabilidade 

pelas condutas, e poderem controlar a conduta violenta (GROSSI, CASANOVA, 

STAROSTA, 2004). Sobre a questão, Saffioti (2002) questiona a validade da experiência 

canadense, ao instituir uma política para todos os homens perpetradores de violência. 

Primeiro porque o tratamento psicológico deve estar ancorado no desejo de mudança da 

pessoa; segundo, pela ausência de mecanismo de controle do poder judiciário, no 

comparecimento e acompanhamento dos agressores.  

No Brasil, existe um trabalho realizado em Canoas (RS), com homens que exercem 

violência conjugal, que tem os candidatos encaminhados pelo Juizado Especial Criminal 

(GROSSI, CASANOVA, STAROSTA, 2004). Estas autoras colocam que essa foi uma idéia 

desafiadora, pois inicialmente atendiam apenas as ‘vítimas’ de violência, porém essa ação 

mostrou como é significativo envolver todos os envolvidos na relação de violência, ocorrida 

no espaço doméstico e familiar.  
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Decerto, o caráter educativo é importante na punição dos agressores, e essencial, uma 

vez que não pode mudar uma relação violenta, quando se trabalhada exclusivamente uma das 

partes.  

Assim, o desejo de mudança é indispensável para esse processo. Outro aspecto de 

destaque é o cuidado na execução e concepção dessas ações, evitando reforçar o discurso do 

homem violento como ‘louco’, numa patologização do agressor e da violência de gênero, 

como se esta fosse algo excepcional e não vista como elemento estruturante das relações de 

poder, e hierarquia na ordem patriarcal de gênero.  Portanto, a experiência é válida, se for 

deslocado o enfoque de patologia do agressor, para uma aproximação de direitos humanos, 

reflexão da práxis dos sujeitos, nas relações sociais. 

Correspondente ao item, as entrevistadas não responderam, expressaram não saber o 

que é necessário para diminuir a violência, tendo em vista a situação em que se encontra.  

“�oje eu não sei di�er não. �or que se eu soubesse eu teria diminuído a 
minha. Eu não posso dizer, eu não sei dizer, vou dizer mais na frente. Por 
que se eu soubesse... eu ainda to no processo.” (E. 11) 

A violência de gênero, especialmente no relacionamento íntimo, é complexa e 

desafiadora, impondo limites na tentativa de ruptura do ciclo de violência.  

Quanto ao resultado da pesquisa, sobre o que é necessário para melhorar a situação das 

mulheres na sociedade, o trabalho foi apontado por dez entrevistadas como o principal fator 

para melhoria de vida das mulheres. A percepção do trabalho para representa a independência 

econômica, a liberdade e autonomia das mulheres.  

“�em mulher que é dependente do homem. Eu era eu era dependente pra 
tudo dele. Por isso que ele mim excluía, ele dizia não precisa você 
trabalhar por que os homens vão cantar você, os patrões, ele tinha esses 
negócios, essas ideias na cabeça. (...)Aí depois que eu tomei essa atitude, 
que resolvi mudar assim, denunciei ele, consegui arrumar trabalho, aí o 
negócio coisa ficou preta, ele num gostou de jeito nenhum, botou logo na 
cabeça que eu tenho um homem, e diz até hoje que tenho homem. isso. Por 
que eu vivi dependente demais dele, vivia muito dependente, dependente, o 
perigo que aconteceu foi isso aí. (...)a gente não pode ser daquele jeito não, 
a gente tem que ser dependente da gente mesmo. Ter o trabalho da gente, 
por que se a gente for dependente de homem ele pensa que pode fazer tudo 
o que quer  com a gente.  Então, por isso que eu digo, que a mulher tem que 
ser dependente dela mesma, conseguir um trabalho e não depender de 
homem nenhum.” (E. �) 
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“O mais importante, o trabalho, por que independ�ncia financeira é tudo. 
(...)Por que assim eu dependia dela, não tinha pra onde ir, sabe aquela 
coisa, a mesma situação do hetero (riso) sabe, da mulher submissa e tal!” 
(E. 7) 

 “Sim, o trabalho, por que assim quando a pessoa trabalha tem aquela 
autonomia do trabalho, por que a mulher sem trabalho não é ninguém não. 
Não é ninguém não uma mulher sem trabalho! Em primeiro lugar tá o 
trabalho, por que a pessoa precisa de roupa, de tudo, sair limpa, arrumada, 
ou dizer hoje eu vou sair pro meu trabalho, ter dinheiro de pagar o que ela 
queira comprar! A mulher sem trabalho não é ninguém não.” (E. 2) 

 Nos excertos acima, o ponto crucial para a vida das mulheres é a independência 

econômica, mas também a possibilidade de interação e sociabilidade promovida pelas 

relações, a partir do trabalho. Ainda, as entrevistadas enfatizaram a influência de uma 

educação não machista, e também, o estudo das mulheres, como forma de conhecimento da 

realidade e crescimento.   

Apenas uma entrevistada afirmou que a proteção as mulheres deve ser maior, com 

destaque as ‘mulheres amantes’.  

“�er mais apoio dá mais apoio, mas gente pra apoiar a mulher, mas coisa 
pra apoiar a mulher. Mais lei pra proteger a mulher, mais lei. 
Principalmente assim, não é por que eu sou uma, principalmente pra 
amante, entendeu! Eu já fui mulher e agora eu sou amante. É difícil. É 
muito difícil! Quem tá de fora ver com outros olhos, vai criticar, mas só 
quem sabe é quem tá ali vivendo e passando.” (E. �) 

No depoimento, o ponto central é o preconceito e discriminação sobre as condutas e 

comportamentos das mulheres, a partir de parâmetros culturais e sociais da sociedade. Essa 

distinção entre a “mulher de casa”, tão reforçada na socialização das mulheres, sob influência 

do pensamento burguês, ainda se faz presente na dinâmica social. Independente do status do 

relacionamento, os dados demonstram como a categoria social mulher é exposta á violência. 

Apesar dos direitos alcançados por essa categoria, a violação e desrespeito são elementos 

constitutivos nas vidas cotidianas das mulheres.  

Portanto, ao analisar a violência de gênero, não devemos reduzir o domínio das 

relações interpessoais, mas situá-lo num contexto mais amplo, como elemento estruturante 

das relações sociais de gênero, inscrita numa ordem patriarcal. Problemática complexa, que 

deve ser encarada como uma questão política e social, tornando-se imprescindível a 

intervenção do Estado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A violência de gênero, em suas várias faces, frequentemente afeta as mulheres no 

espaço familiar e doméstico, configurando-se como violação dos direitos humanos. 

Entretanto, a ideologia patriarcal e machista, arraigada na cultura de nossa sociedade, 

favorece sua reprodução e, apesar de não se tratar de um fenômeno natural, é vista como ato 

de descontrole ou como caso excepcional das relações sociais de gênero, sobretudo, nos 

relacionamentos familiares e íntimos.  

Apreendemos que a violência direcionada às mulheres é intrínseca da organização 

social, na ordem patriarcal de gênero. Através da breve incursão teórica, argumentamos que, 

historicamente, o patriarcado no Brasil é explicito e eivado na dinâmica da vida social, com 

fortes comprometimentos do Estado em sua reprodução.  

Concebemos a vitalidade do patriarcado, na compreensão das relações sociais entre 

homens e mulheres, das quais derivam a identidade de gênero. Afirmar que o patriarcado não 

tem validade ou é artefato do passado, reproduzindo uma análise fragmentada de ruptura entre 

velho e novo, significa a perda da processualidade histórica, considerando que o presente traz 

traços do passado, e torna-se base para a reflexão das distintas e novas expressões que 

legitimam a ordem patriarcal de gênero. Isso compreendendo o contexto histórico, uma vez 

que a sociedade e suas relações não são estáticas e imutáveis, mas que essa ideologia, de 

forma tênue ou ostensiva, latente ou explícita, atravessa a totalidade da vida social e dos 

sujeitos sociais.  

De acordo com as ideias defendidas ao longo desse estudo, desperta a convicção da 

real importância, em adotar a categoria gênero, na compreensão dos processos históricos e das 

relações sociais que são estabelecidas. Contudo, considerar uma análise isolada em torno 

dessa categoria, torna-se estéril e insuficiente, uma vez que é fundamental na apreensão de 

sua complexidade atrelar a teoria social crítica. Esta permite desvendar a realidade concreta e 

da totalidade social, cujas relações sociais de gênero são condicionadas pelas relações 

materiais e concretas de cada sociedade, em dado momento histórico.  

Decerto, numa tendência pós-moderna a teoria social, também sofre influência, com 

recusa à perspectiva teórica crítica e de abordagem da totalidade social, correlacionando com 

as condições concretas e materiais que marcam a vida social, em dado contexto. Ao mesmo 

tempo, tem-se a valorização das análises superficiais, com ênfase na subjetividade, nos 
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símbolos, no imaginário, desvencilhando de uma reflexão mais profunda, do sentido histórico 

e das determinações desse, da realidade. Compreende-se que as relações sociais, que são 

estabelecidas entre homens e mulheres, são intrinsecamente vinculadas às condições objetivas, 

materiais da vida social, em cada momento histórico.  

Verificamos que, ao longo da história, revelam-se constantes formas de exclusão 

ostensiva às mulheres, mas também se percebem profundos deslocamentos de conquistas para 

as mulheres e por elas, resultando em mudanças substanciais da condição e inserção das 

mulheres na sociedade.  

É necessário reconhecer que as relações sociais de gênero estão se modificando, a 

partir dos avanços conquistados pelas mulheres, que organizadas em movimentos sociais, 

conseguiram inserir suas demandas na esfera pública e política, consequentemente resultando 

em vitórias, quanto ao reconhecimento de políticas que atendem suas necessidades.  

Contudo, mesmo com esses avanços, apreendemos que os direitos e alargamento da 

cidadania das mulheres encontram limites, nos marcos da sociedade capitalista, especialmente 

na fase de ampliação exacerbada da acumulação, paralelo ao acirramento das desigualdades 

sociais e exploração do indivíduo da venda da força do trabalho.  Para alterações nas relações 

de gênero na ordem patriarcal, são necessárias ações macroestruturais, que possibilitem 

igualdade entre homens e mulheres, em todos os espaços e dimensões da vida social.  

Consequentemente, as transformações sociais, decorrentes da acumulação capitalista, 

acirram a reprodução da ordem patriarcal de gênero, acentuando a divisão social e sexuada 

hierárquica do trabalho, com aumento da exploração, discriminação, subordinação e opressão 

das mulheres.  Segundo Tonet (2004), a atual forma de sociabilidade, sob a égide do capital, 

mesmo incluindo a democracia e cidadania, agrava os problemas postos para a humanidade na 

contemporaneidade, num contexto de expansão da acumulação capitalista.  

Decerto, a limitação da efetivação de direitos e da cidadania afeta homens e mulheres, 

contudo, de forma contundente, atinge o segmento feminino, seja no âmbito do trabalho, com 

inserção mais precarizadas, exploradas e sem garantias trabalhistas; seja no acesso às políticas 

e direitos e, especialmente, na cobrança pelo acompanhamento e cuidado dos membros da 

família. Tal tendência é reforçada pela direção assumida pelas políticas sociais de corte 

neoliberal, que focaliza as mulheres, como corresponsáveis pela implantação, 

acompanhamento e efetivação de alguns serviços e programas.  

Essas argumentações corroboram com uma das questões que nortearam essa pesquisa 

pois, mesmo com avanços no campo dos direitos das mulheres, permanece a influência da 
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cultura do patriarcado e machismo e desigualdades sociais, que interferem na visibilidade e 

percepção da violação dos direitos das mulheres.  

    As políticas sociais públicas configuram-se como um conjunto de procedimentos que 

transforma as demandas sociais em prioridade política, ou seja, objeto de intervenção 

governamental. Nesse sentido, à luz da perspectiva dialética dos direitos sociais, estas são 

apreendidas como conquistas dos/as trabalhadores/as, não apenas como instrumentos da 

burguesia.  

O reconhecimento de direitos e proteção às mulheres é essencial na construção da 

cidadania, dessa classe social, fruto da luta histórica de mulheres e feministas que 

questionaram o autoritarismo, hierarquia e assimetria entre os sexos. Embora isso não 

implique na sua efetivação, a formalização permite reivindicação junto ao Estado, para 

assegurar os direitos, situação que não é possível sem o reconhecimento legal, uma vez que, 

nessa sociedade burguesa, a normatização de direitos é imprescindível.  

Desse modo, portanto, ao falarmos da ‘questão social’, das políticas de enfrentamento 

a violência de gênero, é imperioso referenciar ao capitalismo e ao Estado por ele constituídos, 

considerando as inflexões do movimento capital, com a complexidade das contradições, 

limites evidentes quanto às possibilidades dos direitos sociais na sociedade capitalista 

A retórica neoliberal defende a lógica do capital financeiro, com a maximização da 

acumulação e dos lucros, favorece para a precarização das políticas sociais, 

consequentemente, dos serviços e direitos sociais. Assim, tem-se, cada vez mais, a ausência 

do Estado, como mediador, e intervindo nos conflitos entre capital e trabalho, com 

implementação de políticas que atendam aos segmentos subalternizados, dentre os quais as 

mulheres. Isso é reforçado pelo discurso falacioso e mitificador da falência do Estado, na 

intervenção e regulação social, todavia torna-se forte para a defesa dos interesses do capital.  

Nesse sentido, como sinalizou Vieira (2007), não se pode analisar a política social, 

sem se remeter à questão do desenvolvimento econômico, isto é, ponderar as transformações 

de cunho quantitativo e qualitativo, das relações econômicas, em face ao estágio de 

acumulação do capital.  

Ao analisarmos a implantação do Pacto de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher, consoante ao PNPM e assumida pelo governo federal, em resposta aos graves 

problemas da violência de gênero, atentando os tratados internacionais que o país é signatário, 

representa um avanço no cenário político brasileiro. Isso porque afirma a responsabilidade do 

Estado na intervenção, numa questão que, historicamente, era concebida de competência 



201 
 

privada, e não de fórum público, como uma questão política, reconhecida como crime, 

defendendo a atenção e assistência às mulheres ‘vítimas’, e punição dos agressores.  

Ao analisar a dinâmica das distintas vivências e de enfrentamento da violência de 

gênero, na sua face doméstica e familiar, é indispensável considerar as condições materiais 

das mulheres, das relações sociais, em dado contexto histórico, pois a imbricação de gênero e 

classe social determina as desigualdades, nas vivências dos sujeitos sociais.  

Aspecto verificado em nossa pesquisa, uma vez que, no serviço de atendimento 

investigado, foi evidenciado o corte de classe social das usuárias. Isso não significa que  

aconteça violência de gênero apenas em segmentos mais subalternizados, ao contrário, é um 

fenômeno que ocorre em todas as classes sociais, etnias/raças. Porém, é importante observar 

que as usuárias do serviço especializado estão inseridas em contextos de maior 

vulnerabilidade social, além de vivenciarem constantemente outras formas de violência. 

Assim, não se trata de qualquer mulher, mas de sujeitos sociais com inserção mais 

subalternizadas na sociedade condicionada, em virtude do lugar que ocupa na estrutura de 

classe. Desse modo, o gênero e a classe social determinam desigualdades nas vivências dos 

sujeitos sociais, e da forma que se apropriam da noção de direitos.  

Diante das informações obtidas, podemos afirmar que a convivência com parceiros 

íntimos e familiares é perpassada por diversas manifestações de violência, com incidência a 

violência psicológica e agressão física. Decisivamente, é iminente o risco para a vida das 

mulheres, com ameaças e tentativas de morte, mesmo que não consideradas inicialmente 

como violência. Vislumbra, portanto, a gravidade da problemática da violência de gênero, na 

nossa sociedade, e que a ausência e precarização, na implantação de serviços especializados, 

corroboram para reprodução do fenômeno.  

 Um ponto de destaque concerne à sexualidade feminina, como observamos nos dados 

da pesquisa, ainda é marcada pela violência sexual, apresentando-se, como experiência 

dolorosa e em iminente ameaça para as mulheres, sejam crianças, adolescentes ou adultas, 

especialmente nos relacionamentos familiares íntimos e afetivos.  

O estudo aponta para outra questão norteadora, em que a violência de gênero, ocorrida 

numa relação afetiva, torna-se mais complexa, quanto ao processo de denúncia, em face da 

ambivalência das mulheres quanto à busca por serviço especializado, explicitada pelo medo, 

amor, esperança de mudança do/a agressor/a, e reconhecer-se numa relação de violência.  

O enfrentamento à violência de gênero, mediante política pública, é foco de destaque 

com a criação das Coordenadorias e/ou Secretarias de Políticas Públicas para Mulheres, 

previstas nos âmbitos nacional, estadual e municipal, na perspectiva de promover a prevenção 



202 
 

e o atendimento, através de serviços e ações direcionadas às mulheres, em situação de 

violência. Atende, portanto, às prerrogativas de órgãos oficiais, inclusive de direcionamento 

de organismo multilaterais.  

O PNPM e o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

representam avanços significativos para iniciativas de prevenção à problemática. Outra 

fundamental conquista política foi a aprovação da Lei Maria Penha, ao especificar o 

tratamento da violência de gênero, no âmbito doméstico e familiar, contudo a não efetivação 

dos seus preceitos dificulta a materialização da proteção às mulheres. A inexistência da Vara 

ou Juizado Especial, no município de João Pessoa, é um obstáculo para o encaminhamento e 

atendimento especializado, com equipe multiprofissional.  

Verificamos, nos dados da pesquisa, que mesmo com a superação da prática 

conciliadora, imbricada por ações preconceituosas e em descumprimento dos direitos 

alcançados, vislumbra a descompasso entre a Lei Maria da Penha, e a proteção e atenção do 

judiciário às mulheres, em situação de violência de gênero, especialmente, aquela ocorrida no 

âmbito doméstico e familiar.  

Percebemos, nos relatos das entrevistadas, que a defesa da família e a busca pela 

harmonização dos conflitos sobrepõem à defesa da real interessada, na circunstância da 

violência, que são as mulheres, ou seja, os direitos das mulheres são obscurecidos pela 

reprodução discriminatória e preconceituosa contra elas, demonstrando a vitalidade da 

ideologia patriarcal no Poder Judiciário. Isso pelo forte embate do conservadorismo, nessa 

instância de poder.  

Observamos que a impunidade dos/as agressores/as é um desafio para enfrentamento 

da violência de gênero, contribuindo para a reprodução ampliada do fenômeno na sociedade. 

Não resta dúvida, que isso reflete o posicionamento do Estado, no momento em que favorece 

para o não cumprimento da lei, explicitando sua postura na intervenção da problemática, ou 

seja, demonstra a ideologia patriarcal reproduzida pelo Estado, seja na ausência de políticas 

ou na lassa impunidade. Portanto, fere a política de direitos humanos das mulheres, da 

materialização dos direitos conquistados.  

Esses dados afirmam uma de nossas questões norteadoras, pois a aprovação da Lei 

Maria da Penha, que coibe a violência de gênero, na forma doméstica e familiar, marca um 

avanço para a proteção e assistência, porém não se traduz na efetivação desses serviços e 

preceitos.  

Pertinente aos serviços de enfrentamento à violência, destacamos as dificuldades nas 

condições institucionais e estruturais dos serviços, com destaque para DEAM, quanto aos 
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recursos humanos, com capacitação na área de gênero, sem uma política de qualificação 

contínua, que incide na qualidade dos serviços ofertados.   

Isso propicia a reflexão sobre a contribuição das Universidades, na articulação e 

fomento das discussões e retorno para a sociedade; e os locais, onde frequentemente são 

desenvolvidas as pesquisas, através de parcerias na capacitação dos/as profissionais dos 

serviços especializados.   

Outro aspecto, que pode se apresentar como outro foco de estudo, é a questão da 

prevalência de contratos temporários dos/as integrantes da equipe do Centro de Referência, 

além de expressar a fragilidade e insegurança na inserção trabalhista, compromete a 

continuidade dos investimentos em capacitação dos/as técnicos/as, tendo em vista o caráter 

provisório da condição de prestação de serviço, favorecendo a rotatividade dos/as 

profissionais, refletindo no andamento das ações e atividades realizadas na instituição.  

  O Centro de Referência da Mulher “Ednalva Bezerra” constitui importante iniciativa 

da Prefeitura Municipal de João Pessoa, na promoção de serviços de enfrentamento, 

fortalecendo ações de assistência às mulheres, através de esclarecimentos e orientações de 

direitos e dos demais serviços e equipamentos sociais. Ainda, permite um apoio jurídico e 

psicossocial, seja com atendimento individual ou grupal, na busca de superar os impactos da 

violência de gênero.  

Esse serviço configura-se como espaço importante para as mulheres, possibilitando 

‘dar voz’, atenção e apoio, propiciando a reconstrução da autoestima, contribuindo para a 

confiança e fortalecimento pessoal. Ao considerá-las como sujeitos sociais, propicia que as 

mulheres se percebam com capacidade de decisão, seja para formalizar a denúncia ou para 

romper com ciclo de violência e separação do/a agressor/a. Ainda, enfoca a desconstrução e 

desnaturalização do signo da subalternidade e inferioridade feminina, portanto permite a 

reflexão sobre as vidas das mulheres.  

 Nesse estudo, um fator revelado é a necessidade da divulgação e articulação com 

demais políticas, fundamental para o conhecimento das mulheres sobre o serviço, além de 

fomentar a discussão nos distintos espaços institucionais. Com o estudo, observamos um 

número reduzido de atendimento sistemático no Centro de Referência, em torno de 40, tendo 

em vista a população e o aumento de casos de violência de gênero, mesmo que estes não 

representem a real magnitude da problemática no município.   

Outro aspecto de destaque é a questão de financiamento, um desafio para a real 

implantação e continuidade dos serviços. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher prevê recursos federais para os Estados que assinam o ‘convênio’, para criar 
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serviços inexistentes e, também, melhorar e ampliar os existentes, durante período 

determinado. Permitiu, portanto, a viabilização de uma casa-abrigo e de mais um Centro de 

Referência em João Pessoa, sob responsabilidade do governo estadual. Assim, o repasse de 

recursos financeiros é fundamental para funcionamento dos serviços, portanto é indispensável 

a dotação orçamentária para continuidade dos serviços que compõem a política de 

enfrentamento e atendimento à mulher, em situação de violência.  

A tendência de os municípios ampliarem as iniciativas de políticas não é uma 

expressão exclusiva da proximidade da população, que demanda serviços, políticas e 

programas, mas aponta, sobretudo, para o processo de descentralização administrativa, 

empreendida no cenário brasileiro, no final dos anos 80. Decerto, apresenta avanço, no que 

concerne à maior articulação com a população local, contudo esbarra na questão de 

financiamento que, muitas vezes, os municípios não dispõem de dotações orçamentárias 

próprias.   

 Apontamos essa questão, mesmo que não sendo investigada na presente pesquisa, 

contudo, apresenta-se possível objeto de estudo, para compreender as limitações e a 

insuficiência da política de enfrentamento à violência de gênero, no Brasil.  

Os argumentos elencados afirmam outra questão que norteou a pesquisa: trata-se da 

inexistência ou precarização de políticas públicas ofertadas e direcionadas às mulheres, em 

situação de violência, marcadas pela retração de investimentos ou não priorização das ações 

do Estado capitalista e patriarcal, comprometendo a materialização dos direitos das mulheres.  

Verificamos, portanto, alguns avanços, com a expansão de serviços de enfrentamento 

à violência de gênero, no município de João Pessoa, embora o quantitativo seja ainda 

incipiente, dispondo apenas de uma casa-abrigo e uma DEAM, e atualmente, dois Centros de 

Referência da Mulher.  Tem-se, ainda, restrições de ordem estruturais e institucionais 

adequadas para a efetivação da política pública com qualidade, que deve atentar aos interesses 

das usuárias, garantindo assistência, proteção e segurança para mulheres, em situação de 

violência. 

Sumariamente, apontamos, como desafios e limites na implantação da política de 

enfrentamento à violência de gênero, em João Pessoa, desarticulação dos serviços e 

programas; preconceito de servidores públicos e operadores do direito; impunidade dos/as 

agressores/as; morosidade do judiciário; ausência de uma Vara ou Juizado Especializado; 

política de recursos humanos e capacitação continuada.  

Mesmo perpassada por fragilidades, signo das políticas sociais brasileiras, a política de 

enfrentamento à violência contra a mulher, com o Pacto e o PNPM, evidenciaram a 
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necessidade de formulação de serviços e estímulo para a articulação e atuação em rede de 

enfrentamento. Vislumbra a violência de gênero, como uma questão multifacetada e 

complexa, abrangendo as áreas da saúde, assistência social, educação, habitação, trabalho, não 

restringindo à questão da judicialização ou segurança pública.  

É fundamental a existência de um trabalho em rede, com encaminhamentos das 

mulheres às demais políticas. Para isso, é requisitado um trabalho de discussão e 

envolvimento de profissionais que integram a rede de serviços de atendimento às mulheres, 

em situação de violência. Isso contribuirá para que o acesso aos direitos, assistência e 

proteção às mulheres seja garantido.  

A intersetorialidade das políticas sociais é um aspecto crucial, apresentando lacunas na 

sua concretização, interferindo na viabilização do encaminhamento e da assistência às 

mulheres usuárias, como também do monitoramento e avaliação da política.  

A rede de atendimento tem uma inovação com a Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra às Mulheres, que prevê a criação do Centro de Referência e Reabilitação do 

Agressor, destinado ao acompanhamento de homens, encaminhados pelos Juizados Especiais 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou demais varas/juizados. Tal serviço visa 

à reeducação dos homens, autores de violência, discutindo a construção da masculinidade e 

responsabilidade quanto aos atos praticados. Esse tipo de atendimento apresenta-se como 

espaço para realização de estudo, para analisar sua efetivação junto aos Juizados, da 

realização do trabalho com agressores, e sua importância na política de enfrentamento à 

violência direcionada às mulheres.  

 Diante das considerações, compreendemos que estas exprimem uma tentativa de 

aproximação do real. Não assumimos, portanto, uma visão fechada sobre o objeto em foco, 

mas apreendemos, numa relação dinâmica, histórica e em constante movimento. 

Naturalmente, a complexidade que envolve o fenômeno da violência de gênero, no âmbito 

doméstico e familiar, evidencia a incompletude desse estudo. Mas, ao mesmo tempo, sinaliza 

a necessidade de outras análises que possam contribuir para politização do enfrentamento e 

discussão do tema, que se apresenta como questão política e social, a exemplo da notificação 

de violência nas unidades de saúde; o trabalho dos Juizados Especiais com a equipe 

multiprofissional; e a efetivação e resultados do Centro de Reabilitação para Agressores.  
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APÊNDICES 



 

APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL  

Prezado (a) Senhor (a),  

Esta pesquisa sobre Violência de gênero e políticas públicas para mulheres no município de João 

Pessoa/PB; avanços e desafios, está sendo desenvolvida pela mestranda em Serviço Social da UFPB, 

Michele Ribeiro de Oliveira, sob orientação da Prof.ª Maria do Socorro de Souza Vieira.  

Apresentamos, como objetivo geral do estudo analisar os limites e desafios para efetivação e 

implementação de políticas públicas para mulheres, em situação de violência de gênero no município 

de João Pessoa/PB. Ainda, tem-se, como objetivos específicos: verificar como vêm se efetivando os 

direitos, quanto ao acesso aos serviços de assistência a proteção às mulheres, em situação de violência 

de gênero; dimensionar a percepção das mulheres sobre a violência sofridas, os direitos e acesso a 

políticas públicas; e analisar as formas de violência d gênero, na sua face doméstica, com as mulheres 

atendidas em políticas públicas. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o debate sobre a implementação de políticas de 

atendimento às mulheres, em situação de violência, sendo de grande importância dar visibilidade à 

temática.  

Solicitamos a sua colaboração para participar da entrevista, como também sua autorização para 

apresentar os resultados deste estudo, em eventos da área das ciências sociais, serviço social e áreas 

afins, e publicar em revistas científicas. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para sua saúde e vida 

social.

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, a entrevistada não é obrigada a 

fornecer e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela pesquisadora. Caso decida não participar do 

estudo, ou resolver a qualquer momento desistir, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação 

na assistência que vem recebendo da instituição. 

A pesquisadora se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários a 

qualquer momento da realização da pesquisa.  



 

Diante do exposto, eu, ____________________________________________________________, 

declaro que fui devidamente esclarecido/a e dou meu consentimento para participar da pesquisa e para 

publicação do resultado. 

___________________________________________ 
���������� ���� ������������ �� �������� 

________________________________                                        João Pessoa (PB), ____ de ________ de ____  
         Assinatura da Pesquisadora 



 

APÊNDICE B – Roteiro de entrevista aplicado com mulheres em situação de violência 

I – Dados Pessoais 
Nome: ___________________________________________________________________ 

Idade:__________                                 Escolaridade: ______________________________  

Estado Civil:____________ Se casada, união consensual, por quanto tempo? ___________ 

Ocupação:__________ Renda Familiar: R$ ______ Principal responsável pelo provimento: ________ 

Possui filhos/as? (  ) Não  (  )Sim       Quantos? _________________    

Beneficiária de programa social: (   ) Não   (   )Sim   Qual? ___________________________  

Bairro: ________________________ Mora com quem? ____________________________ 

Moradia: (   ) Própria    (   ) Alugada   (   ) Cedida  Outros: ____________________________  

II – Violência contra a mulher 

01) O que você entende por violência?  

02) Foi “vítima” de qual forma de violência?  

03) Que foi o/a agressor/a?  

04) Quanto tempo vem sofrendo violência?  

05) Como você analisa a violência sofrida? 

06) Quando resolveu procurar atendimento em serviço de proteção à mulher, em situação de 

violência?

07) Teve orientação para essa iniciativa? Por quem? 

08) Procurou ajuda de familiares ou amigos? Em que ajudaram? 

09) Para você, o que representa a iniciativa de procurar o serviço/atendimento em consequência da 

violência?  

III – Relação de Gênero 

01) Acha que, na sociedade, há diferença entre os homens e as mulheres?Como? 

02) Para você, quem é mais exposto à violência, o homem ou a mulher? Por quê?   

03) Acredita que sofreu algum tipo de violência por ser mulher? Como? Por quem? 

04) O que você acha que necessário para diminuir a violência contra a mulher? 

05) O que seria necessário para melhorar a condição de vida das mulheres na sociedade? 

IV – DEAM  

01) Já procurou a DEAM? 

02) Como avalia esse serviço? 



 

V – Sobre a Lei Maria da Penha 

01) Você conhece a Lei Maria da Penha? 

02) O que sabe sobre a lei? O que acha da Lei? 

VI – Políticas Públicas e Direitos (Centro) 

01) Acha que há dificuldades para as mulheres em situação de violência, procurarem atendimento? 

Quais?  

02) O que acredita que poderia ser realizado para facilitar o atendimento de mulheres? 

03) O que esse serviço/atendimento contribui para você (para as mulheres em situação de violência)? 

04) Para você, qual ação seria (ou é) mais importante para o atendimento das mulheres, em situação 

de violência? 

05) Em que você acha que o serviço poderia melhorar? 

06) Para você, o que significa esse espaço de atendimento? Qual a importância desse serviço? 
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