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RESUMO 

 

Durante séculos as agressões cometidas por homens contra as mulheres não pertenciam ao 

universo da violência, nem tão pouco eram denominadas enquanto tal. Os elementos 

apresentados nesta dissertação buscam explicitar como a violência contra as mulheres era 

naturalizada e como ganhou visibilidade a partir do movimento feminista, enfatizando as 

relações sócio e historicamente construídas entre homens e mulheres baseadas em estereótipos 

e preconceitos, em papéis e características previamente definidos para ambos os sexos, e como 

essas diferenças construídas historicamente se transformaram em desigualdades entre homens 

e mulheres. A incorporação das categorias: violência contra as mulheres e relações patriarcais 

de gênero deram sustentação a essa pesquisa, trazendo a compreensão do porquê tantas 

mulheres estão em situação de violência e como se dão as relações de gênero no contexto de 

uma sociedade capitalista/racista/patriarcal. A compreensão da origem das desigualdades entre 

homens e mulheres ajudou a desvendar a extensão do problema, que somado a um olhar atento 

para o sistema capitalista/patriarcal pode-se ver que os tais papéis, estabelecidos como 

atividades próprias de cada sexo, foram internalizados pelos sujeitos e que ao reproduzirem 

suas práticas e valores contribuem para a manutenção desses sistemas, potencializando a 

violência contra as mulheres. Destacamos, ainda, que as relações patriarcais de gênero estão 

associadas às dimensões de raça/etnia e classe social de forma consubstancial, ou seja, uma 

relação formada por três subestruturas distintas no que rege cada contradição, mas fundidas em 

um sistema de poder que as unifica, o capitalista/patriarcal. A partir dessas considerações 

podemos relacionar masculinidade com as violências contra as mulheres, considerando que a 

formação do masculino traz elementos que compõem a identidade dos homens no interior de 

uma ordem patriarcal de gênero, cujo fundamento é a manutenção do poder/dominação dos 

homens sobre as mulheres. A construção das masculinidades, sendo uma construção social a 

partir de padrões de comportamento, é passível de desconstrução. Como alternativa para essa 

desconstrução apresentamos uma experiência de intervenção com homens autores de violência 

no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na comarca de Mossoró-RN, 

desenvolvida com um grupo de reflexão responsabillizante, que serviu como campo para nossa 

pesquisa que teve como objetivo apreender a experiência do referido grupo reflexivo e se a 

mesma contribui para a redução dessa problemática da questão social.  

Palavras-chave: Gênero. Patriarcado. Violência. Reeducação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

For centuries the aggressions committed by men against women did not belong to the world of 

violence, nor were labeled as such. The evidence presented in this dissertation seek to 

understand how violence against women was naturalized and how won visibility from the 

feminist movement, emphasizing that relations partner and historically built between men and 

women based on stereotypes and prejudices, in papers and previously defined features for both 

sexes and as historically constructed differences turn into inequality between men and women. 

The incorporation of the categories: violence against women and patriarchal gender relations 

give opening for this research bringing an understanding of why so many women are in a 

situation of violence and how do gender relations in the context of a capitalist 

society/racist/patriarchal. Understanding the origin of inequality between men and women. 

helps unravel the extent of the problem, which added to a closer look at the patriarchal society 

we can see that such papers, established as activities specific to each sex, have been internalized 

by the subject and which to reproduce their practices and values, contribute to the maintenance 

of the system, patriarchal violence against women. We emphasize that the patriarchal gender 

relations are associated with dimensions of race/ethnicity and social class of the form nature, a 

relationship made up of three distinct frameworks governing each contradiction, but merged 

into a power system that unifies, patriarchal/capitalist. From these concepts can relate to 

masculinity with violence against women, whereas the male brings elements that make up the 

identity of men within a patriarchal gender order, whose Foundation is the maintenance of 

power/dominance of men over women. The construction of masculinities, being a social 

construct from patterns of behavior, is subject to deconstruction. As an alternative to this 

deconstruction, we present an intervention experience with men perpetrators of violence, in the 

juvenile court of domestic violence against women and the family, in the region of Mossoró-

RN, developed in an responsabillizante, who served as field for our research that aims to capture 

the experience of that thinktank and if it contributes to the reduction of this problem of social 

questions. 

Key-words: Gender. Patriarchy. Violence. Re-education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Durante séculos as agressões cometidas por maridos e companheiros contra as mulheres 

não pertenciam ao universo da violência, nem tão pouco eram denominadas enquanto tal. Há 

um salto significativo quando essas agressões passam a ser reconhecidas e publicizadas como 

formas de violência. 

A organização e mobilização do movimento feminista no Brasil, que se iniciou na 

década de 1970, tendo as suas ações políticas e sociais voltadas para o fortalecimento da 

construção das relações de igualdade entre os gêneros, trouxe significativas contribuíções para 

as mudanças de valores na sociedade capitalista/patriarcal. Mediante as lutas dos movimentos 

feministas, as mulheres conquistaram grandes avanços nos direitos constitucionais, porém, 

esses direitos sofrem cotidianamente inúmeras violações, isso porque ainda existe uma forte 

desigualdade nas relações de gênero produzidas e reproduzidas pelo patriarcado, que é um 

sistema de opressão e dominação dos homens sobre as mulheres fortemente enraizado na 

sociedade capitalista. 

Nesse contexto, a violência contra as mulheres caracteriza-se como uma expressão da 

questão social, deixando de ser um problema de foro íntimo para se tornar um problema 

político, se expressando como violação de direitos humanos e como problema de saúde pública, 

em que se faz necessário leis e políticas públicas de enfrentamento às cotidianas formas de 

violência que as mulheres têm sofrido historicamente. Como afirma Safiotti (2000, p. 57)  “[...] 

a violência de gênero não tem caráter privado, mas público. O fato de ocorrer, via de regra, no 

interior do domicílio, não nega sua natureza pública". 

A violência doméstica e familiar tem sido a forma mais expressiva de violência contra 

as mulheres, sendo assim classificada porque ocorre geralmente dentro de casa e o autor da 

violência mantém ou já manteve relação afetiva com a mulher agredida: são maridos, 

namorados, ex-maridos, ex-namorados, companheiros e ex-companheiros. Isso ocorre porque 

o espaço doméstico, campo das relações afetivas e conjugais entre os sexos, é potencialmente 

carregado de tensões e conflitos, refletindo as desigualdades históricas e sociais que produzem 

as relações de poder dos homens sobre as mulheres. 

Nesse sentido, a violência contra as mulheres é também uma violência sexista, 

considerando que todo tipo de violência contra as mulheres é baseada na desvalorização do 

gênero feminino, e para entendermos essa relação é necessário perceber as formas de expressão 

de masculinidade e feminilidade construídas historicamente na qual homens e mulheres são 



12 
 

educados/as mediante a definição de papéis diferenciados e desiguais para cada um, que se 

expressam nas brincadeiras, nos comportamentos, na escola, nas ruas, no trabalho, na família.  

A partir da minha experiência profissional, como assistente social, iniciada no mês de 

julho do ano de 2013 no Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da 

comarca de Mossoró-RN, vivenciando fatos concretos da violência de homens contra as 

mulheres e diante dos desafios e questionamentos colocados no cotidiano profissional, senti a 

necessidade de analisar de forma mais aprofundada essa realidade para trabalhar com a 

concepção de enfrentamento a essa problemática.  

Ao serem planejadas as ações interventivas do serviço social percebemos que o 

atendimento aos homens e às mulheres, envolvidos em situação de violência, deveriam ir além 

do acompanhamento das medidas punitivas, e que havia necessidade e possibilidade de 

desenvolver ações que proporcionassem uma possível mudança nas atitudes e comportamentos 

dos autores de violência contra as mulheres, não apenas durante o trâmite processual, mas no 

relacionamento cotidiano com essas mulheres, objetivando a prevenção de reincidências. 

Para tanto, se fez necessário ao profissional de Serviço Social, que atua no combate à 

violência contra as mulheres, criar alternativas e possibilidades para uma atuação que enfrente 

os desafios postos a essa problemática. Assim iniciamos a experiência de intervenção com 

homens autores de violência, em um grupo de reflexão responsabilizante. 

A proximidade diária com os homens autores de violência1 contra as mulheres, como 

profissional, e a experiência no grupo reflexivo me motivou, como mestranda em Serviço Social 

e Direitos Sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), a pesquisar 

sobre o trabalho reflexivo com os homens autores de violência contra as mulheres, passando a 

vivenciar o desafio de ser a profissional que planejou a realização do grupo reflexivo e a 

pesquisadora que, inserida no referido grupo, realizou observação participante e entrevistas com 

os autores de violência para produção de dados da realidade concreta dessa expressão da 

questão social. 

Com o tema Reeducar para não reincidir: análise da experiência de grupos reflexivos 

com homens autores de violência no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher de Mossoró-RN, a pesquisa visa investigar as relações entre violência contra as 

mulheres e o sistema patriarcal, numa perspectiva feminista de desnaturalização da conduta 

violenta a partir da responsabilização do autor de violência por seus atos, analisando se o 

                                                           
1 Adotamos, a exemplo de outros grupos existentes no Brasil, a denominação “homens autores de violência” em 

substituição à denominação “agressores” para designar os homens que foram ou tem sido violentos com as 

mulheres, mas que podem mudar sua maneira de pensar e agir. Enquanto “agressor” possui uma conotação 

biopsicológica, ou seja, com uma predisposição destrutiva, sem perspectiva de mudança. 
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trabalho reflexivo com homens autores de violência contra as mulheres traz mudanças 

atitudinais, promovendo relações igualitárias entre homens e mulheres e, consequentemente, a 

redução da violência de gênero. 

Partindo das questões de pesquisa: A reflexão responsabilizante com homens autores de 

violência contribui para redução da violência contra as mulheres?  A possibilidade de repensar 

papéis femininos e masculinos contribui para desconstrução de estereótipos sexistas e 

possibilita o processo de construção das desigualdades nas relações de gêneros? A formação de 

grupo reflexivo para homens contribui para o entendimento da violência contra as mulheres 

como uma violação de direitos humanos, potencializando a mudança nos comportamentos?  

Com o objetivo geral: apreender a experiência de grupo reflexivo com homens autores 

de violência contra as mulheres que respondem processos jurídiciais no Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Mossoró-RN, e se a mesma contribui 

para a redução dessa problemática. Traçamos como objetivos específicos: analisar a 

compreensão dos autores de violência contra a mulher sobre os atos de violência cometidos; 

identificar os aspectos nos discursos dos homens, que apresentam-se como indicadores de 

novos comportamentos nas relações patriarcais de gênero; e apreender limites e possibilidades 

do grupo reflexivo como estratégia de enfrentamento à violência contra as mulheres.  

A proposta da presente pesquisa foi, portanto, analisar a experiência em um grupo de 

reflexão responsabilizante com homens autores de violência contra as mulheres, que respondem 

processos jurídiciais no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na comarca 

de Mossoró-RN. Considerando que os grupos reflexivos com homens se inserem em programas 

bastante recentes no Brasil, que é uma nova forma de pensar o combate a violência contra as 

mulheres, vinculando-se as possibilidades e limites da implantação e de sua aplicabilidade.  

Nessa introdução serão discorridos, sinteticamente, os elementos apresentados para 

construção dessa dissertação, que buscou compreender como a violência contra as mulheres é 

naturalizada e como ganhou visibilidade a partir do movimento feminista, enfatizando como as 

diferenças construídas historicamente se transformam em desigualdade entre homens e 

mulheres, potencializando a violência nas relações patriarcais de gênero e quais as 

possibilidades de desconstrução do poder dos homens sobre as mulheres. 

No primeiro capítulo, nos caminhos metodológicos percorridos no processo 

investigativo, foram analisados os dados construídos na observação participante em oficinas e 

mediante os discursos  de 08 (oito) autores de violência participantes do grupo reflexivo  no 

Juizado da Violência Doméstica e familiar contra a Mulher de Mossoró-RN. 
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A dimensão aparente do real, conforme exposto por Saffioti (2013), a partir do método 

materialista histórico dialético de Marx, é um ponto de partida e a essência da chegada. Assim, 

refletir a realidade da violência contra as mulheres a partir do pensamento e discurso dos autores 

dessa violência, foi o caminho trilhado para chegar ao concreto, ou seja, a real maneira de como 

esses homens vêem seus atos de violência contra as mulheres e assim trabalhar uma mudança 

de pensamento e comportamento destes visando a garantia dos direitos humanos das mulheres 

em situação de  violência. 

Para “descortinar as violências contra as mulheres”, no segundo capítulo, foi abordado 

como as diferenças de gênero, que são construídas historicamente, são transformadas em 

desigualdades compondo as causas de várias expressões do poder dos homens sobre as 

mulheres.  

No decorrer da explanação teórica, são abordadas questões referentes aos estudos de 

gênero, como consolidou-se no Brasil no final dos anos 1970, concomitantemente à atuação do 

movimento feminista no país que deu visibilidade às violências contra as mulheres. Ao levantar 

bandeiras de luta o movimento chama a atenção das mulheres sobre o caráter político de sua 

opressão vivenciada de forma individualizada. 

E ainda, como as diferenças de sexo são transformadas, historicamente, em 

desigualdades de gênero, compondo as causas de várias expressões do poder dos homens sobre 

as mulheres, analisando-as à luz das categorias: relações patriarcais de gênero e violência contra 

mulher. 

A violência doméstica e familiar contra as mulheres, na maioria das vezes, desenvolve-

se no espaço privado, em um contexto de relações intimas, imerso numa instituição sacralizada 

e considerada inviolável – a família, fazendo com que as pessoas envolvidas considerem tais 

delitos meros problemas conjugais, naturalizando as violências praticadas, que se agravam no 

chamado ‘ciclo da violência’ que é uma forma das violências contra as mulheres se 

manifestarem em suas variadas maneiras. 

Por isso, é importante que se alargue os conceitos de violência contra as mulheres, 

descortinando-se assim, para além da agressão fisica, introduzindo outros conceitos de 

violência entre as práticas que produzem, também, danos morais, sexuais e psicológicos nas 

mulheres em situação de violência. 

As relações patriarcais de gênero, como eixo explicativo das violências contra as 

mulheres, no terceiro capítulo, avaliza a abertura para esse debate e nos leva à necessidade de 

compreendermos além do caso em si, precisamos discorrer porque tantas mulheres estão em 

situação de violência, como se dão as relações de gênero no contexto de uma sociedade 
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capitalista-racista e patriarcal, e quais são as políticas sociais para enfrentamento desta 

problemática social. 

Deve-se compreender que essas relações patriarcais de gênero estão associadas às 

dimensões de raça/etnia e classe social de forma consubstancial, ou seja, uma relação formada 

por três subestruturas distintas no que rege cada contradição, mas fundidas em um sistema de 

poder que as unifica, o capitalista/patriarcal. Essa consubstancialidade “é o cruzamento 

dinâmico e completo do conjunto de relações sociais, cada uma imprimindo sua marca nas 

outras, ajustando-se às outras e construindo-se de maneira reciproca” (KERGOAT, 2010, p. 

100).  

O quarto capítulo aborda a trajetória histórica e dinâmica da profissão do Serviço Social 

na América Latina e no Brasil, a sua ruptura com os ditames da classe dominante afirmando 

um compromisso com a classe que vive do trabalho. Isso possibilitou à profissão a elaboração 

de um Código de Ética pautado nos valores de liberdade, democracia, justiça social, respeito e 

defesa das minorias. Essa opção pela ética e por uma postura política comprometida com o 

combate às desigualdades e as opressões construiu uma identidade profissional respeitada, 

requisitada e necessária às diversas políticas públicas sociais implementadas pelos governos em 

todas as áreas e esferas governamentais. Esse fato abriu um leque de possibilidades de atuação 

para essa profissão, inclusive no combate à violência contra as mulheres, que  por ser uma 

problemática social antiga, grave e perversa, exige da intervenção profissional uma orientação 

ética que nomeia a democracia, a defesa das minorias, a luta por uma igualdade na orientação 

dos sexos, o respeito pelas mulheres e a explicitação da questão de gênero. 

A criação de espaços de reflexão para homens autores de violência passou a ser debatida 

e aceita por profissionais e estudiosos da área de violência contra as mulheres, na medida em 

que foi se construindo a compreensão que  trabalhar apenas com as mulheres estava lidando 

somente com uma das partes envolvidas na situação de violência, e tendo o entendimento de 

que os homens, autores de violência, sendo submetidos a algum tipo de intervenção contribuíria 

para a diminuição da reincidência de violência em seus relacionamentos atuais e futuros.  

Além da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) prever a criação de 

centros de reeducação para os homens, autores de violência, o Relatório da ONU de 2006 cita 

o envolvimento de homens no desenvolvimento de estratégias e na implementação de ações de 

prevenção da violência contra a mulher como um dos princípios norteadores de práticas 

promissoras na prevenção dessa violência. Já de acordo com Dias (2007, p.139). 
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A imposição de medidas restritivas de direitos, que leve o agressor a conscientizar-se 

de que é indevido seu agir, é a melhor maneira de enfrentar a violência doméstica. Só 

deste modo se poderá dar um basta às diversas formas de violência cometidas contra 

a mulher de forma tão reiterada e há tanto tempo. Ninguém duvida que a violência 

doméstica tem causas culturais, decorrentes de uma sociedade que sempre proclamou 

a mulher e os filhos.  

 

Podemos, ainda, argumentar o porquê de trabalhar com os homens autores de violência 

contra a mulher  com base em Saffioti (2004, p. 68): 

 

As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar. É por esta 

razão que não se acredita numa mudança radical de uma relação violenta, quando se 

trabalha exclusivamente com a vítima, sofrendo esta algumas mudanças, enquanto a 

outra parte permanece sempre o que foi. Mantendo seu habitus, a relação pode, 

inclusive, tornar-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de 

ajuda, mais poucos veem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de 

auxílio para promover uma verdadeira transformação da relação violenta. 

 

Para tanto, o grupo de reeducação para homens autores de violencia tem o papel de 

questionar os discursos, os estereótipos sexuais e os valores tradicionais masculinos que 

reforçam e legitimam a violência contra as mulheres, numa perspectiva de desconstrução e 

mudança de comportamento para promover a equidade de gênero.  
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

No presente estudo, será analisado a experiência de um grupo composto por 08 (oito) 

homens denunciados por violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei 

11.340/06 – Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), que foram encaminhados pelo juiz para 

acompanhamento no grupo de reflexão responsabilizante. Assim, o locus da pesquisa foi o 

Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JVDFM), comarca de Mossoró-

RN, e o objeto de estudo são os homens autores de violência contra as mulheres, que 

respondem processos jurídiciais e estão sendo acompanhados pelo setor de serviço social. 

Vale salientar  que este foi primeiro grupo constituído no JVDFM na cidade de Mossoró-RN. 

No período de 05 (cinco) meses foram realizadas 10 (dez) oficinas em encontros 

quinzenais com duração de 02 (duas) horas cada, totalizando 20 (vinte) horas de atividades, 

em uma sala localizada no térreo do Fórum Dr. Silveira Martins, na Alameda das 

Carnaubeiras, 355, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN. A sala onde aconteceram as oficinas 

estava equipada com cadeiras, birô, data show, ar condicionado e boa iluminação. Os demais 

materiais necessários para realização de dinâmicas nas oficinas foram disponibilizados 

quando solicitados pelos colaboradores,  como: cartolinas, lápis pilot, canetas, papel, bola, fita 

adesiva e crachás. 

As oficinas foram  realizadas num processo de desconstrução de papéis, apresentando a 

questão de gênero como eixo central das reflexões sobre violência, em razão da compreensão 

das desigualdades que há nas relações entre homens e mulheres. Esse eixo perpassou todas as 

temáticas trabalhadas, principalmente a discussão sobre a formação e naturalização dos papéis 

de homens e mulheres no contexto da ordem patriarcal de gênero.  

Considerando as regras de participação no grupo determinadas pela equipe de 

elaboração e formação, aos homens participantes foi permitido apenas uma falta justificada, 

sendo que poderiam ser desligados do grupo os que tivessem duas faltas consecutivas, 

ponderando que a sequência dos temas trabalhados não poderia ser perdida, pois prejudicaria o 

processo de reeducação. Neste caso, o juiz seria imediatamente comunicado da falta, com 

certidão expedida pelo serviço social e acostada nos autos do processo, para as determinações 

judiciais cabíveis. Dos 10 (dez) participantes iniciais, 01 (um) faltou e justificou que estava 

cirurgiado e outro não compareceu e não justificou. Ficando, portanto, com 08 (oito) 

participantes até o décimo encontro do grupo. 

Ressaltamos que, como pesquisadora nesse trabalho, não conduzimos as oficinas 

realizados no grupo reflexivo. Mesmo sendo assistente social da instituição, optei pela 
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parcialidade e por não ministrar as oficinas, convidando outros profissionais, de diversas 

áreas, para colaborar nesse processo. A pesquisa foi materializada a partir da observação 

participante, que é uma técnica muito utilizada pelos pesquisadores que adotam a abordagem 

qualitativa e consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo observado, tornando-se 

parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano 

para sentir o que significa estar naquela situação. 

A realização da observação participante, no grupo reflexivo, se fez a partir de um guia 

específico que norteou a observação para produzir informações e dados. Como pesquisadora, 

estar inserida no grupo por 05 (cinco) meses, sendo parte ativa dele, nos permitiu adentrar nas 

tarefas realizadas pelos indivíduos no seu cotidiano, conhecendo mais de perto suas 

expectativas, suas atitudes e condutas diante de determinados estímulos dados pelos 

facilitadores das oficinas, sendo possível a apreensão dos valores, relações, estruturas, 

necessidades, desejos e conflitos. 

As falas dos sujeitos foram obtidas mediante duas estratégias: as escutas nas oficinas do 

grupo reflexivo e a realização de entrevistas semiestruturadas.  

Utilizamos como ferramentas de apreensão dos dados, o diário de campo para registro 

da ambiência da pesquisa; a entrevista semiestruturada2 com roteiro de perguntas abertas e 

fechadas que foi realizada com 04 (quatro) participantes do grupo, de acordo com a 

disponibilidade dos sujeitos em responder às questões. Aplicamos, ainda, questionários3 para 

construção do perfil sóciodemográfico, com informações relacionadas aos 08 (oito) dos 10 

(dez) participantes. 

Os nomes dos sujeitos da pesquisa são ficiticios para resguardar o sigilo e a intimidade 

de cada um4. A faixa de idade dos participantes do grupo é de 35 a 54 anos; a maioria é natural 

de Mossoró; a cor branca é predominante entre eles; quase que a totalidade são separados ou 

divorciados; a escolaridade é bem diversificada, sendo de sem escolaridade até pós graduação; 

a renda salarial é de 01 a 02 salários mínimos; a maioria mora sozinho e tem de 02 a 08 filhos/as 

(QUADRO 1). 

 

 

                                                           
2 Ver roteiro no Apêndice A 
3 Apêndice B 
4 Baseado na Resolução 510/2016 que versa sobre a Ética na pesquisa em ciências humanas e sociais. 
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QUADRO 1 – PERFIL SÓCIODEMOGRAFICO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

Nome Idade Naturalidade Cor 
Estado 

Civil 
Escolaridade Filhos(as) 

Renda 

individual 

Convive 

/mora com: 

Local de 

trabalho 

Luiz   54 Mossoró  Branco  Separado  Superior 

incompleto  

08  Acima de 02 

salários 

mínimos  

Sozinho  Autônomo   

João  44 Outra cidade 

do RN  

Branco  Solteiro  Fundamental 

completo  

03  Ate 01 salário 

mínimo  

Sozinho  Autônomo  

Neto  53 Outra cidade 

do RN  

Branco  Divorciado  Sem 

escolaridade  

04  Até 01 salário 

mínimo   

Com outra 

companheira  

Autônomo   

Bião  35 Mossoró  Branco  Divorciado  Superior 

Completo  

03  Acima de 2 

salários 

mínimos  

Com outra 

companheira   

Educador 

físico  

Costa  52 Mossoró  Branco  Separado  Fundamental 

incompleto  

03  Até 01 salário 

mínimo   

Sozinho  Técnico em 

eletrônica   

Pedro  40 Mossoró  Negro  Separado  Médio 

incompleto  

02  Até 01 salário 

mínimo   

Com a mãe   Motorista  

Paulo   41 Mossoró  Pardo   Divorciado  Pôs graduação  02  Acima de 2 

salários 

mínimos  

Sozinho  Professor de 

sociologia   

José   47 Mossoró   Branco  Divorciado   Fundamental 

incompleto   

02  Sem renda  Com outros 

famíliares  

Desempregado   

 Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 
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O método que fundamentou a nossa pesquisa foi o materialismo histórico dialético, que 

aborda o caminho teórico, conduzindo-o para a compreensão da dinâmica da realidade social e 

assim, faz entender o processo histórico do fenômeno estudado. Conforme explica Netto (2011) 

a dialética é o método para pensar o mundo enquanto movimento e que apresenta o objetivo de 

um pesquisador de como distinguir a aparência e a essência. Na pesquisa, parte-se da aparência 

e conforme avança a análise da pesquisa chega-se a conceitos e novas abstrações e retorna-se 

ao objeto concreto (NETTO, 2011).  

O método dialético provoca sempre uma revisão e uma reflexão crítica e totalizante da 

realidade, porque, como afirma Mioto (2007), o conhecimento da realidade não é apenas a 

simples adaptação dessa realidade para o pensamento, mas sim uma reflexão crítica a partir de 

um conhecimento acumulado. No desvendamento do real e a apreensão da sua essência, 

prevalece os elementos produzidos social e historicamente, apreendidos a partir da realidade 

estudada. O método dialético nos levou a trabalhar sempre considerando a contradição e o 

conflito, o movimento histórico, a totalidade e a unidade do contraditório. Assim, os resultados 

da pesquisa não são cristalizados e sim mutáveis, considerando que há uma dinâmica nas 

relações.  

A dimensão aparente do real, conforme exposto por Saffioti (2013), a partir do método 

materialista histórico dialético de Marx, é um ponto de partida e a essência da chegada. Assim, 

pensar a realidade da violência contra as mulheres, a partir do pensamento e discurso dos 

autores dessa violência, é o caminho trilhado para chegar ao concreto, ou seja, a real maneira 

de como esses homens veem seus atos de violência contra as mulheres, para assim trabalhar a 

mudança de pensamento e comportamento. 

Na compreensão de que o conhecimento se constrói numa relação dinâmica entre a 

realidade concreta e a análise sobre essa realidade, a pesquisa torna-se uma atividade 

fundamental para indagação e construção dessa realidade, sendo capaz de articular pensamento 

e ação. Assim, “nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro 

lugar, um problema da vida prática” (MINAYO, 1994a, p. 17). 

Considerando que o conhecimento não se restringe a um apontamento de dados isolados, 

mas está em um contexto fluente de relações, a nossa pesquisa tem natureza qualitativa, pois 

nos permitiu apreender os significados, valores, projetos políticos e ideológicos dos 

acontecimentos e dos sujeitos, para além da imediaticidade (MINAYO, 1994b).  

Para Martinelli (1999) a pesquisa qualitativa possibilita um viés interpretativo para os 

dados tendo como pressuposto a singularidade do sujeito, compreendido como um ser histórico, 

detentor de um modo de vida que lhe particulariza, ao mesmo tempo em que o situa em suas 
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relações sociais, sendo, portanto, privilegiada para estudos que abordam sujeitos coletivos, 

como no nosso caso. É uma pesquisa de campo que aponta dados de um determinado grupo e, 

sendo uma pesquisa qualitativa, possibilita um maior aprofundamento do real conhecimento, 

reforçando o nosso compromisso de pesquisadora com base  no conhecimento técnico. 

A pesquisa bibliográfica, como procedimento metodológico, é um importante 

instrumento na produção de conhecimento cientifico, capaz de gerar as questões que servem de 

ponto de partida para a pesquisa. Consiste em leituras que objetivam localizar e selecionar o 

material que pode apresentar informações referentes ao tema, fundamentando teoricamente o 

objeto estudado.  

No decorrer da explanação teórica serão abordadas as questões referentes ao estudo de 

gênero, como consolidou-se no Brasil no final dos anos 1970, concomitantemente à atuação do 

movimento feminista no país que deu visibilidade à violência contra as mulheres, e ainda, como 

as diferenças de sexo são transformadas, historicamente, em desigualdades de gênero, 

compondo as causas de várias expressões do poder dos homens sobre as mulheres. Analisando 

a violência contra as mulheres, numa perspectiva das relações patriarcais de gênero, discorre-

se o porque de tantas mulheres em situação de violência e como se dão as relações de gênero 

no contexto de uma sociedade capitalista-racista e patriarcal. 

Para tanto, trazemos a incorporação das categorias: violência contra as mulheres e 

relações patriarcais de gênero que são fundamentais para nossa pesquisa, que tem por base a 

desigualdade entre homens e mulheres como potencializadora da violência contra as mulheres. 

A base teórica fundamenta-se nas autoras feministas Saffioti (2000, 2004 e 2013), 

Beauvoir (1967), Chauí (1985), Scott (2016), Diniz (2009), Queiroz (2008) entre outras. Os 

caminhos da pesquisa foram guiados com embasamento em Minayo (1994) e o método dialético 

de Marx, estudado a partir de José Paulo Netto (1993), Kosik (2002) e Miotto (2007). 

Sendo a teoria a reprodução do movimento real do objeto pelo sujeito que pesquisa 

(NETTO, 2011) e que o problema intelectual advém de uma realidade concreta, os resultados 

da pesquisa também precisam retornar a essa realidade, com a perspectiva de transformá-la. 
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3 DESCORTINANDO AS VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES: O 

PROTAGONISMO DO MOVIMENTO FEMINISTA 

 

A abertura para o debate sobre violência contra as mulheres, numa perspectiva das 

relações patriarcais de gênero, nos leva a necessidade de compreendermos, além dos casos de 

forma individual, mas precisamos discorrer porque tantas mulheres estão em situação de 

violência; como se dão as relações de gênero no contexto de uma sociedade capitalista-racista 

e patriarcal; como as diferenças entre os gêneros foram transformando-se, historicamente, em 

desigualdades; e quais são as políticas sociais para enfrentamento desta expressão da questão 

social5.  

A história demonstra que a violência ocorre nas famílias desde sua origem e as mulheres 

fazem parte do grupo de pessoas historicamente mais agredidas no domicilio familiar. Segundo 

o Mapa da Violência 2015 (WAISELFSZ, 2015) a residência ainda permanece como o local de 

maior ocorrência da violência não letal contra a mulher, com índice de 71,9%;  em segundo 

lugar 15.9% das violências contra a mulher ocorrem na rua. Quanto aos agressores de mulheres, 

os parentes imediatos, parceiros e ex-parceiros são responsáveis por 67,2% dos casos de 

violência registrados. A violência contra as mulheres é uma das mais graves formas de 

discriminação em razão de sexo/gênero, constituindo uma violação dos direitos humanos e das 

liberdades, atingindo a cidadania das mulheres, impedindo-as de tomar decisões de maneira 

autônoma e livre. Um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, grupos, 

posições econômicas, raciais, orientações sociais e profissionais, além de ser um grave 

problema de saúde pública.   

A violência doméstica e familiar, que acontece no âmbito privado, não é de fato um 

problema privado, pois as causas e consequências dessa violência são gestadas pelas relações 

sociais, sendo, portanto, uma problemática pública. Assim, “meter a colher” na violência contra 

as mulheres significa, antes de tudo, que é um problema público e que essa situação está 

associada às estruturas de poder e dominação historicamente construídas, que impõem às 

mulheres uma condição de opressão/dominação e exploração em relação aos homens. 

No Brasil, foi na década de 1970 que a violência contra as mulheres ganhou visibilidade 

e passou a ser reconhecida como problema público. As primeiras manifestações e mobilizações 

das mulheres brasileiras clamavam pela punição dos chamados crimes passionais, demandando 

a revogação do estatuto da “legítima defesa da honra” e levantavam bandeiras de luta mediante 

                                                           
5 Questão social apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades na sociedade capitalista 

(IAMAMOTO, 2009, p. 27). 
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os slogans – “Quem ama não mata” e “O silêncio é cúmplice da violência”. Ao erguer essas 

bandeiras de luta o movimento feminista chamava a atenção das mulheres sobre o caráter 

político da opressão vivenciada de forma individualizada no mundo privado, identificada como 

meramente pessoal. Um dos principais objetivos do movimento feminista, portanto, era dar 

visibilidade pública à situação da violência em que vivem as mulheres, iniciando a luta para 

combatê-la.  

Muitos foram os avanços alcançados por meio da luta das mulheres, sendo a maioria 

situada em conquistas formais de igualdade de direitos entre homens e mulheres. No entanto, 

como afirma Saffioti (2004), o problema habita na prática, instância na qual a igualdade legal 

se transforma em desigualdade, contra a qual tem sido a constante luta feminista. Isso porque, 

as formas propostas para enfrentamento à violência contra mulheres numa sociedade capitalista 

é incompatível com a igualdade e liberdade substancial nas relações sociais. 

A violência corresponde a uma ação contra o ser humano que não é tratado como sujeito, 

se expressa mediante a desvalorização, a hierarquia e o controle do opressor sobre a vítima, 

afetando sua integridade física, moral e psicológica. A violência contra as mulheres tem sido 

denominada como “violência de gênero”, isso significa que não são as diferenças biológicas 

entre os homens e as mulheres que determinam o emprego da violência. Essa expressão é 

utilizada para fazer referência aos diversos atos praticados contra as mulheres como forma de 

submetê-las ao sofrimento físico, sexual e psicológico, incluindo as diversas formas de 

ameaças, não só no âmbito familiar, mas abrangendo a sua participação social em geral, pela 

imposição, subordinação e controle do gênero masculino sobre o feminino. No entanto, 

adotamos em nosso trabalho a expressão “violência contra as mulheres”, pois, a nosso ver, o 

termo “violência de gênero” não nomeia que o sujeito vitimado pela violência são as mulheres, 

já que gênero refere-se tanto a homens como a mulheres (QUEIROZ, 2008). 

 A violência doméstica e familiar contra as mulheres, na maioria das vezes, desenvolve-

se no espaço privado, em um contexto de relações íntimas de afeto, imerso numa instituição 

sacralizada e considerada inviolável – a família, fazendo com que as pessoas envolvidas 

considerem tais delitos meros problemas conjugais, naturalizando as violências praticadas, que 

se agravam no chamado ‘ciclo da violência’, que é uma forma das violências contra as mulheres 

se manifestarem em suas variadas maneiras. 
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3.1 O movimento feminista no Brasil: visibilidade para o combate à violência contra as 

mulheres 

 

As violências praticadas contra as mulheres atingem mulheres em todo o mundo, 

independente da classe social, raça, nacionalidade, geração e grau de instrução, contudo tal 

problemática é aprofundada quando se trata de mulheres pobres devido sua condição 

socioeconômica, ou ainda, por questões étnicas e raciais. Apesar de ser um fenômeno bem 

antigo, atualmente vem sendo problematizado e amplamente discutido pela academia e por 

profissionais que atuam nessa área, levantando acirrados debates nas sociedades modernas, 

fruto das pressões do movimento feminista e de direitos humanos que visam prevenir e 

combater a violência contra as mulheres. 

A abordagem sobre a real situação de submissão e de violência sofrida pelas mulheres, 

sob a perspectiva de gênero, somente foi possível a partir da atuação dos movimentos 

feministas, no final da década de 1970, quando trouxeram para ordem do dia a subordinação e 

silêncio dispensado às mulheres, objetivando que a violência contra as mulheres passasse a ser 

entendida como uma problemática pública. Se fizermos uma breve viagem ao tempo veremos 

que os atos de agressão cometidos por homens contra as mulheres eram naturais, socialmente 

autorizados e consequentemente invisibilizados.  

As violências físicas, sexuais e psicológicas atribuídas às mulheres partem de nossas 

raízes culturais trazidas pelos colonizadores europeus, respaldados nas estruturas sociais em 

diferentes épocas e de diferentes formas até a nossa realidade atual, sempre marcados pela 

opressão e pela violência dos homens sobre as mulheres, em nome da honra e do poder. 

De acordo com Giordani6 (2006) quando são mencionados dados históricos do Brasil 

relativos ao Período Colonial, esses dados revelam que, já na ordenação do reino era permitido 

aos maridos ‘emendar’ suas companheiras pelo uso da chibata. 

Durante a colonização portuguesa, a maioria dos portugueses tomou por força, não 

somente as terras, mas também as mulheres (GIORDANI, 2006). Esses homens se relacionaram 

sexualmente e abusivamente, primeiro com as mulheres índias, depois com as mulheres  

escravas, em virtude de que as mulheres brancas portuguesas só viriam para o Brasil 

posteriormente e quando chegavam ao país se mantinham nos moldes de “Maria”, eram tidas 

como assexuadas, resguardadas para o casamento, viviam restritas aos limites da casa e da 

                                                           
6 Annecy Tojeiro Giordani, graduada em enfermagem e obstetrícia em Marilia-SP com especialização em 

administração hospitalar. É membro do Grupo de Estudos para Atenção à Vítima de Violência Doméstica e 

Agressão Sexual, dedicando-se a desenvolver pesquisa junto as detentas, para compreender o processo degradante 

no qual essas mulheres estão inseridas. 
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Igreja que exerciam severa vigilância doutrinal, voltada à organização familiar nos padrões 

vigentes da tradição europeia.  

Na política monárquica, a autoridade dos homens reafirmava a autoridade do rei, para 

tanto era preciso confirmá-la no núcleo menor, na família, fazendo com que as mulheres fossem 

submissas aos maridos.  Assim, “O modelo escravagista de exportação vincava as relações de 

gênero” (GIORDANI, 2006, p. 65). 

Ainda no tempo do Brasil Colônia, a lei portuguesa admitia que o homem matasse a 

mulher e seu amante se surpreendidos em adultério; o mesmo não valia para a mulher traída. 

Com o primeiro Código Penal do Brasil (1830) eliminou-se essa herança portuguesa, no 

entanto, o Código Penal posterior (1890) não considerava crime o homicídio praticado sob um 

estado de “perturbação dos sentidos e da inteligência”. Entendia-se que um estado emocional 

gerado pela descoberta de um adultério da mulher seria tão intenso que o marido poderia 

experimentar uma “insanidade momentânea” e, nesse caso, não sofreria condenação criminal.    

Os crimes cometidos pelos homens contra as mulheres era justificado por ter sido 

empreendido na tentativa de que seu “amor” fosse reconhecido como único, e isso não 

acontecendo a mulher pagaria com a sua vida. Geralmente este tipo de crime era, e ainda é, 

cometido por homens que argumentam se sentirem desrespeitados por suas companheiras e 

agem para reafirmar o controle e domínio que exercem sobre elas, alegando a “defesa da honra”, 

que mesmo não havendo mais previsão legal, ainda é vigente nos costumes sociais. O homem 

como “todo poderoso” não se conforma em ter “sua” mulher preterida por outro homem, nem 

se conforma quando “sua” mulher o abandona. Seja qual for a razão do rompimento da relação, 

quando a iniciativa é da mulher constitui-se um afronta para o homem, que não pode admitir 

perder o “poder e a posse” sobre a mulher e chega ao extremo de matá-la. 

O Código Penal de 1940 eliminou a “excludente de ilicitude”7 referente à “perturbação 

dos sentidos e da inteligência” que deixava praticamente impune os assassinos passionais, 

substituindo por uma nova categoria de delito o “homicídio privilegiado”8. Desta forma, o crime 

passional não ficaria impune, mas receberia uma pena menor que a atribuída ao homicídio 

simples, reforçando a ideia de que o homem traído tinha o direito de matar a mulher como seu 

desafeto. A mudança trazida pelo Código Penal, à época, significou um avanço obtido com 

                                                           
7  O Código Penal (CP) enumera como uma das causas de excludentes de ilicitude: estado de necessidade — 

quando o autor pratica a conduta para salvar de perigo o atual direito próprio. 

8  Quando uma pessoa mata outra pessoa dominado por compreensível emoção violenta. 
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muita luta por uma parcela da sociedade indignada com a complacência como eram tratados os 

homicidas julgados por matar a mulher.  

Os advogados de defesa, no entanto, não aceitando a condenação de seus clientes, 

procuravam uma penalidade menor do que era previsto no homicídio privilegiado, e fizeram 

surgir a tese da “legítima defesa da honra e da dignidade” para perdoar essa conduta criminosa. 

Vale ressaltar que esse argumento era aceito pelos jurados e foi usado inúmeras vezes, com 

sucesso, para absolver assassinos de mulheres.  

A honra masculina, presente nas afirmações de juristas e advogados, apoiava-se no fato 

de que, quando o homem viola a lealdade conjugal o faz por causa de um desejo fútil ou por 

direito, não destruindo o “amor” pela mulher. Em relação a mulher adúltera, contudo, a 

interpretação é contrária, ou seja, sua atitude fatalmente afeta a ordem interna da família, sendo 

portanto, socialmente inaceitável e entendida como inadequada ao seu “papel natural” de mãe 

e esposa, demonstrando claramente o machismo que permeia a sociedade e vem suscitando a 

desigualdade entre homens e mulheres. 

Até a década de 1970 essa concepção de que a infidelidade conjugal da mulher, que era 

um afronta aos “direitos” do homem e um insulto ao cônjuge enganado, continuavam 

encontrando eco nos sentimentos dos jurados, que eram compostos majoritariamente por 

homens. A “honra” era usada num sentido deturpado referia-se ao comportamento da mulher 

que feria a “honra” do homem, e uma vez traído o homem teria o direito de lavar sua honra, 

matando-a. Entendendo assim, que a “honra” é um valor em que as pessoas estão dispostas a 

matar por ela, e especificamente na questão de gênero a honra masculina está associada a 

honestidade ou infidelidade feminina, assim, o risco reside justamente na força que o termo 

“honra” possui ao ser capaz de remeter seu significado a domínios importantes como a  

submissão das mulheres aos homens.  

Segundo Ferreira (2014) o termo honra não se restringe somente aos antigos ou as 

sociedades ditas tradicionais, apesar de modernamente ela não desempenhar o mesmo papel de 

que era reservado naquelas sociedades, sua presença ainda se faz notar. Considerando  que seu 

significado varia no tempo, no espaço e de uma classe para outra, o conceito de honra não é 

único e nem estável, a autora complementa que honra é um valor que só existe na consciência 

dos individuos em razão da existência na sociedade. Assim, a problemática que envolve homens 

e mulheres no “mundo da honra” está relacionado ao lugar que cada um deles ocupa na 

sociedade e sendo uma sociedade machista e patriarcal prevalece a “honra” do homem em 

detrimento do comportamento da mulher,  para assim justificar os atos de violência cometidos. 
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Um, entre muitos casos de homicídio de mulheres, que foram de clamor público, em 

que o acusado argumenta ter matado por paixão, é relatado no livro “Paixão no banco dos réus” 

(ELUF, 2002) a morte da atriz Ângela Diniz, que foi assassinada por Doca Street, seu ex-

companheiro, que descarregou seu revolver no rosto e crânio da mulher, como se tivesse, não 

só matando a mulher, mas matando o feminino, tirando a sua beleza.9 Ângela Diniz havia 

decidido romper definitivamente sua relação amorosa com Doca Street, que inconformado, a 

matou. Em seu primeiro julgamento, em 1980, um famoso criminalista, Evandro Lins Silva, 

que ficou conhecido como ‘advogado do diabo’, ressuscitou a tese de legitima defesa da honra 

e a condenação de Doca Street foi de apenas dois anos de detenção. 

Levando em consideração que o assassino havia declarado em seu depoimento que 

“matou por amor”, e a partir deste argumento um grupo de feministas do Estado do Rio do 

Janeiro, se organizou e com o slogan “Quem ama não mata” mobilizou a população de Cabo 

Frio-RJ, de onde sairia o corpo de jurados para um novo julgamento e tal mobilização resultou 

em um segundo julgamento e o réu foi condenado a quinze anos de reclusão.  

As primeiras manifestações e mobilizações das mulheres feministas brasileiras, 

portanto, clamavam pela punição dos chamados crimes passionais, pediam a revogação do 

estatuto da “legítima defesa da honra”, e levantavam bandeiras com os slogans “Quem ama não 

mata” e “O silêncio é cúmplice da violência”, sendo um dos principais objetivos do movimento 

feminista, o de dar visibilidade à violência contra as mulheres, trazendo a problemática para a 

discussão pública e iniciando a luta para combatê-la.  

 

3.1.1 Lutas e conquistas dos movimentos feministas no Brasil 

 

Visando a igualdade entre os gêneros, o feminismo pode ser definido como movimento 

social e político, que surge a partir dos ideais iluministas e das propostas transformadoras da 

Revolução Francesa (1789) na qual nasceram pensamentos envolvendo os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade. As ações do movimento feminista são direcionadas para construção 

da igualdade entre os gêneros por meio do fortalecimento político e da autonomia das mulheres, 

impulsionando e contribuindo para mudanças sociais, políticas e culturais, provocando 

transformações de valores nas sociedades capitalistas/patriarcais (PINTO, 2003). 

O movimento feminista não se limita, no entanto, a uma única linha de pensamento. 

Desde o surgimento como movimento organizado, a partir da Revolução Francesa, as pautas de 

                                                           
9 Este crime foi cometido em 30 de setembro de 1976, na residência de Ângela, na Praia dos Ossos, município de 

Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. 



28 
 

reivindicações em torno dos direitos das mulheres passam por várias discussões que buscam 

demarcar as prioridades de luta e de conquistas.  

A primeira expressão do movimento feminista foi de cunho liberal, em que 

fundamentalmente, esperava-se que as mudanças nos processos de educação e socialização das 

mulheres acabariam com o entendimento de hierarquia entre os indivíduos. Acreditava-se que 

as diferenças entre homens e mulheres residiam na forma como estas eram educadas e na falta 

de direitos civis e políticos. Ou seja, para essa corrente o alcance de direitos iguais para homens 

e mulheres faziam com que se tornassem efetivamente iguais na vida (MIRANDA, 2009). 

Nessa perspectiva, o direito de votar e ser votada foi conquistado no final do século 

XIX, tido como vitória do movimento das sufragistas10, mas somente foi autorizado no Brasil 

em 1932, ainda assim, limitado às mulheres casadas com autorização do marido, ou às mulheres 

que tivessem renda própria. Outra conquista fundamental do movimento feminista, foi a 

garantia do ingresso das mulheres no sistema educacional, quando o acesso ao ensino era 

exclusivo dos homens e negado às mulheres11 e escravos. Carrara et al (2010) traz ditos 

populares do século XIX, que deixam claro o pensamento da época: “Mulher que sabe latim 

não tem marido, nem bom fim” e “Escravos que sabem ler, acabam querendo mais do que 

comer”. De acordo com o autor as estudantes brasileiras iniciaram o ingresso na faculdade na 

década de 1879, mas somente as solteiras com autorização do pai e as casadas com autorização 

dos maridos.  

Essas duas conquistas fundamentais das feministas – o direitos a educação e ao voto, se 

constrituíram nas primeiras bandeiras de luta das mulheres de classes altas, conhecida como a 

“primeira onda feminista”, agitada por mulheres burguesas, atribuída a luta pelos direitos civis 

e políticos. 

 

Não só o direito ao voto foi reclamado, mas a instrução incipiente e a falta de leis para 

ampliar a educação superior e abrir novas áreas profissionais que estavam restritas aos 

homens foram demandadas de mulheres das classes privilegiadas. O não voto para as 

mulheres era justificado pela educação diferenciada e pelos papéis sociais que 

cristalizavam a conduta masculina e a feminina com influências da cultura patriarcal 

(ALVARES, 2014, p. 160). 

 

 

Ao  protagonizar tais reinivindações, o movimento feminista chama a atenção das 

mulheres sobre o .caráter político de sua opressão vivenciada de forma individualizada, no 

                                                           
10 Movimento feminista do final do século XIX na Inglaterra, numa luta pelo direito das mulheres ao voto. 
11 Algumas mulheres burguesas brasileiras para ingressarem em cursos superiores, foram para o exterior, mesmo 

assim, eram exceção (CARRARA et al, 2010). 
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mundo privado, identificada como meramente pessoal. Assim, "[...] as feministas foram às ruas 

manifestar-se contra a dominação masculina e suas consequências" (TELES; MELO, 2002, p. 

100).  Nesse período, amadurecem os questionamentos sobre os espaços público e privado, 

dando abertura a discussão sobre a submissão e violência sofrida pelas mulheres.  

 

Ao afirmar que “o pessoal é político” o feminismo traz para o espaço da discussão 

política as questões até então vistas e tratadas como especificas do privado, quebrando 

a dicotomia público-privado, base de todo pensamento liberal sobre as especificidades 

da política e do poder político. Para o pensamento liberal, o conceito de público diz 

respeito ao Estado e às suas instituições, à economia e a tudo mais identificado como 

público. Já o privado se relaciona com a vida doméstica, familiar e sexual (COSTA, 

2005, p. 10). 

 

Assim, o slogan "O pessoal é político", se tornou sinônimo da “segunda onda” do 

feminismo, que  teve início na década de 1960 e se estendeu até a década de 1980. Neste período 

as feministas observavam as desigualdades culturais e políticas que as descriminavam e as 

encorajavam ativamente a compreenderem aspectos de suas vidas pessoais como sendo 

intensamente politizados, refletindo as estruturas do poder sexista. 

Uma importante bandeira que propõe mostrar que a luta feminista é por direitos de 

cunho político e social, e  tem por base a crítica ao sistema capitalista, acreditando que os ideais 

da Revolução Francesa teriam sido conquistas concedidas apenas à classe burguesa e 

influenciadas pela teoria marxista, entendiam que a subordinação feminina aconteceria da 

própria organização econômica. A sua expressão seria  a economia e o mundo do trabalho e, 

assim, a libertação das mulheres se daria com a abolição da propriedade privada e com a 

transformação da divisão sexual do trabalho.  

A feminista Betty Friedman em seu polêmico livro Mistica Feminina (1963)12  a qual 

foi uma das desencadeadoras da chamada segunda onda feminista, traz grandes contribuições, 

a partir de sua própria experiência e da experiência partilhada por outras mulheres, 

principalmente as casadas, que ela conheceu em seu trabalho como repórter de uma revista. Ela 

analisou em seu livro como as mulheres americanas estavam se casando cada vez mais jovens 

e que frequentavam cada vez menos as universidades. O lar era a referência maior, lugar de 

onde as mulheres saiam apenas para comprar, levar as crianças para a escola ou acompanhar 

seus maridos a reuniões sociais. As mulheres que não se ajustavam a esses papéis de mãe e 

esposa, eram acometidas de um “mal sem nome”, sentimento de vazio e de sentir-se incompleta 

como mulher. Friedman em 1963 apontou a “mística feminina” como a causa maior para esse 

                                                           
12 Livro que tornou-se best seller nos Estados Unidos, discutia a crise de identidade feminina, analisando a 

construção da imagem da mulher como dona de casa, mãe e esposa.  
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problema, afirmando que as mulheres que passaram a vida procurando realizar o papel 

feminino, não seguiam uma carreira e a maior ambição era casar e ter filhos, viviam uma 

insatisfação sem explicações. A autora sugere, a época, que esse problema precisava ser 

encarado de maneira séria pela sociedade. Ou seja, que as mulheres precisavam sair da esfera 

privada, “quebrar” a imagem de dona de casa, mãe e esposa e serem tratadas como pessoas 

capazes de participarem da sociedade na esfera pública, conquistando direitos e indo além do 

processo reprodutivo como determinado pela sociedade (DUARTE, 2006). 

É importante também ressaltar, com base em Carole Pateman13, que há uma crítica 

feminista contemporânea da dicotomia público e privado. As feministas abandonam a 

argumentação de que a separação entre público e privado é resultado das características naturais 

dos sexos e argumentam que uma compreensão da vida social só é possível se considerarmos 

as esferas doméstica (privada) e a sociedade civil (pública) como opostas e interligadas. São os 

dois lados da mesma moeda do patriarcado liberal.  

A partir do entendimento que  opressão às mulheres perpassa os direitos civis e sociais, 

da primeira onda, bem como a questão econômica da segunda onda, é importante pensar que a 

opressão de gênero exige a realização de demandas tanto de reconhecimento cultural quanto de 

redistribuição de renda. Como destaca Saffioti (1967) há necessidade de ir além e se opor a 

tripla dominação-exploração que atinge as mulheres por meio do patriarcado, do racismo e do 

capitalismo. Nesse contexto, as bandeiras do feminismo pasasam a ser levantadas, como as da 

nacionalidade, raça e sexualidade.  

As tendências atuais misturam influências das três correntes de pensamento feminista: 

liberal, marxista e radical, e procuram incluir demandas de diferentes tipos. Na opinião de 

Saffioti (2000), para que se avance nos estudos sobre como alcançar a igualdade substancial, 

seria necessário colocar no mesmo nível as discussões de gênero, raça/etnia e classe social. Essa 

é a proposta do feminismo materialista-socialista, a qual a autora é adepta. Tal corrente procura 

lidar simultaneamente com todas as contradições básicas da sociedade regida pelo patriarcado-

racismo-capitalismo.  

É nesse contexto que se desenvolve o chamado feminismo radical, que identifica o 

patriarcado como “raiz” da dominação masculina. Para essa corrente, não seria somente o 

sistema econômico que oprimiria as mulheres, mas também e de igual maneira, o sistema social 

do sexo – o patriarcado. O patriarcado se revela no controle dos corpos femininos, pela 

                                                           
13 Criticas Feministas à dicotomia público/privado. In: MIGUEL, Luiz Felipe; BIROLE, Flávio. Teoria Politica 

Feminista: textos centrais. Disponível em: <https://disciplinas.stoa.usp.br/mod/resource/view.php>. Acesso em: 

06 nov. 2016. 

https://disciplinas.stoa.usp.br/mod/resource/view.php


31 
 

maternidade e sexualidade das mulheres, assim, o fim da  opressão feminina se daria com o fim 

do patriarcado e a reapropriação pelas mulheres de seus próprios corpos.  

Apesar de tudo, são muitos os exemplos de mulheres que não aceitavam passivamente 

seu destino de subordinação feminina, mas que raramente foram exaltadas por seus atos 

“heróicos”, pelo fato de serem mulheres. Nísia Floresta14, abolicionista, republicana e 

feminista, nascida no Rio Grande do Norte, foi ardorosa defensora da educação feminina, 

denunciou a ignorância em que eram mantidas as meninas, protestou contra a condição de 

dependência em relação aos homens, sempre ancorada no desprezo com que era vista a 

educação das mulheres. Chiquinha Gonzaga15, foi outra importante figura feminina que com 

muita coragem defendeu sua liberdade de escolha e lutou pela arte e a música numa época em 

que era atividade exclusivamente masculina.  

Hoje as mulheres têm grande representatividade em alguns espaços – tais como a 

educação, são mais escolarizadas, têm profissões qualificadas na área da saúde, de pesquisas 

científicas e médicas, mas têm pouca representatividade na esfera política. Elas ainda carregam 

dificuldades de inserção onde existe poder, nos mecanismos de construção de poder, sobretudo 

o político. Como enfatiza Fátima Pacheco Jordão, socióloga e conselheira do Instituto Patrícia 

Galvão16, “o grande problema em relação à baixa participação feminina na esfera política é que 

elas são barradas nos espaços de poder”. 17 

Nas décadas de 1970 e de 1980, como resultado das lutas feministas, foram registrados 

avanços históricos e importantes na condição das mulheres no Brasil. Entre as atuações políticas 

pioneiras da militância feminista se destacam as criações do SOS Corpo de Recife em 1978 e 

do SOS Mulher de São Paulo em 1980, eram atos da sociedade civil provocados pela ação 

política do movimento feminista. Estas organizações eram espaços de atendimento às mulheres 

em situação de violência, bem como espaços de reflexão para mudança das condições de vida 

dessas mulheres. Foram criados no processo de luta pela redemocratização no Brasil, num 

momento em que o movimento feminista ventilava duas opções: assumir a luta pelas questões 

político-sociais mais gerais ou enfrentar as chamadas “questões específicas” das mulheres. 

                                                           
14 Precursora do feminismo brasileiro, educadora, escritora e poetisa, Dionísia Pinto Lisboa, que adotou o 

pseudônimo de Nísia Floresta Brasileira Augusta, nasceu no dia 12 de outubro de 1809, em Papari, hoje município 

de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. Disponivel em: <http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index>. 

Acesso em: 16 mar. 2017. 
15 Francisca Edwiges Neves Gonzaga (1847-1935) ficou conhecida como Chiquinha Gonzaga. foi compositora, 

pianista e regente brasileira. Primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Disponível em: 

<https://www.ebiografia.com/chiquinha_gonzaga/>. Acesso em: 16 mar. 2017. 
16 Disponível em: <http:/www.patriciagalvao.org.br>. 
17 Atualmente, as mulheres ocupam apenas 13,5% dos cargos nas câmaras municipais e 12% das prefeituras de 

todo o país, revelou levantamento da Secretaria de Políticas para Mulheres (2016). Em números absolutos, são 

7.782 mulheres vereadoras; os homens, que ocupam 86,5% das vagas, somam 49.825. 

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index
https://www.ebiografia.com/chiquinha_gonzaga/


32 
 

Priorizaram a segunda opção e os SOS se tornaram as primeiras experiências de contato direto 

com as mulheres em situação de violência, expressa nas discussões e nas práticas das entidades, 

contribuindo para estabelecer um precioso campo de reflexões sobre as violências contra as 

mulheres, trazendo também referências para as iniciativas de combate a essas violências.  

Em 1975 foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU)  a “Década da 

Mulher”, momento em que vários encontros foram organizados e criados diversos grupos 

feministas por todo o país, tendo como foco o fim da discriminação contra as mulheres. O 

movimento feminista pressionou e contribuíu para que houvesse revisão de diversos códigos e 

leis brasileiras para que se tornassem equitativas entre homens e mulheres.  

Em 1979, as Nações Unidas firmaram a Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher determinando a observância da igualdade jurídica 

em todas as esferas da vida púbica e privada, incluindo a família. Nessa Convenção é 

relembrado que: “A discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos 

e do respeito da dignidade humana, dificultando a participação da mulher, nas mesmas 

condições do homem, na vida política, social, econômica e cultural do país”. A parte IV dessa 

Convenção trata os direitos civis relativos à igual capacidade de mulheres e homens para firmar 

contratos, administrar bens, escolher domicilio, bem como dispõe sobre os direitos no âmbito 

da família. Nesse sentido, o Artigo 16 da Convenção recomenda que os Estados parte, devam 

adotar “[...] todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos 

os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares [...]” garantindo a igualdade entre 

homens e mulheres, especificando, com olhar na questão de gênero, descrito na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948)18.  

A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

Mulher foi ratificada pelo Brasil em 1984 com algumas reservas, considerando que o nosso 

Código Civil Brasileiro não reconhecia a igualdade entre marido e mulher, uma vez que era 

dada aos homens a chefia conjugal. Somente com a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

1988), em seu Artigo 226 §3º, foi reconhecida, juridicamente, a igualdade entre homens e 

mulheres na família, eliminando legalmente o obstáculo de ratificar por completo a referida 

Convenção.  

Com o fim da ditadura militar em 1985, o movimento feminista volta a ganhar a atenção 

e visibilidade na imprensa, principalmente após a criação de novas políticas públicas para as 

mulheres, que garantiam uma maior participação nas decisões de Estado. É criado, então, o 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.escoladegoverno.org.br/artigos/115-direitos-humanos-declaracao-1948>. 
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Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) em 1985, composto por 17 conselheiras, 

nomeadas ao cargo pelo ministro da justiça, e tinha como proposta: “[…] promover, em âmbito 

nacional, políticas para assegurar à mulher condições de liberdade, igualdade de direitos, e 

plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país” (MIRANDA, 2009, 

p. 10). Foi no final da década de 1980, também, que ocorre uma mudança teórica significativa 

nos estudos feministas no Brasil, sob influência dos debates estadunidenses e franceses as 

acadêmicas feministas começam a substituir a categoria “mulher” pela categoria “gênero”, 

categoria essa que será tratada posteriormente. 

A aprovação da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), pela Assembléia 

Nacional Constituinte, demarcou a ruptura com um governo autoritário instalado no Brasil a 

partir de 1964, por meio de um novo ordenamento político, jurídico e legislativo. No processo 

de luta pela restauração da democracia, o movimento de mulheres teve uma participação 

marcante ao visibilizar um conjunto de reivindicações relativas ao seu processo de exclusão, 

assim como, ao lutar pela inclusão dos direitos humanos para as mulheres, tendo o seu marco 

na apresentação da “Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes”, em 198819, que 

influenciou a redação de vários artigos da Constituição, assegurando definitivamente o voto das 

mulheres e sua elegibilidade, a proibição da distinção de salários por sexo ou estado civil e o 

acesso de mulheres as carreiras públicas.   

A Constituição de 1988 incorporou, ainda, no Artigo 5°, I: “Homens e mulheres são 

iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. E no Artigo 226, Parágrafo 5°: 

“Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela 

mulher”. Esses dois artigos garantiram, juridicamente, a condição de equidade de gênero, bem 

como a proteção dos direitos humanos das mulheres pela primeira vez na República Brasileira.  

As demais Convenções da década de 1990 reafirmaram esse princípio do 

reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. Já a Declaração de Viena, em 199320, 

aponta a indivisibilidade dos direitos humanos cujos preceitos devem se aplicar tanto aos 

direitos civis e políticos, quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais, e reconheceu 

explicitamente os direitos humanos das mulheres. 

Os avanços jurídico-legais, no entanto, ainda não representam a garantia de igualdade 

entre homens e mulheres. Os números do Censo do IBGE de 201021 revelam que, em dez anos 

                                                           
19 Disponível em: <http/www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislação/constituição-brasileira>. Acesso em: 

13 maio 2016. 
20 Declaração e Programa de Ação adaptado pela Conferência Mundial de Viena sobre Direitos Humanos em junho 

de 1993. Disponível em: <https://www.oas.org/dil/port/1993>. Acesso em: 13 maio 2016. 

 
21 Disponível em: <http:/censo2010.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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o nível de instrução das mulheres alcançou índices mais elevado que o dos homens e que as 

mulheres ganharam mais espaço no mercado de trabalho. O nível de ocupação das mulheres 

passou de 35,4% para 43,9%, enquanto o dos homens foi de 61,1% para 63,3%. O que 

destacamos é que o percentual de homens, em nível de ocupação, é bem maior que o das 

mulheres, é de 20,3% a mais, e que apesar do crescimento intelectual das mulheres, de 8,5% 

em dez anos, ter sido mais elevado que o dos homens, que foi 2,2% no mesmo período, as 

mulheres não conseguem igualdade de participação em atividade públicas, de produção e de 

poder econômico.  

A pesquisa também revela que a seção de atividades de maior predominância feminina 

foi a dos serviços domésticos (92,7%), em seguida a seção de educação (75,8%) e de saúde, 

humana e sociais (74,2%). A participação feminina é, portanto, fundamentalmente nas 

atividades de reprodução e de cuidados, reforçando o caráter de divisão sexual do trabalho. 

Tema que será abordado posteriormente.    

Com os resultado de diversas conquistas que o movimento feminista obtive no país no 

ano de 1988, alcançando maiores garantias de direitos constitucionais para as mulheres, abriu-

se maiores possibilidades para o movimento feminista desenvolver ações e iniciar inúmeros 

debates acerca dos direitos das mulheres. Nesse momento, ocorre uma importante aproximação 

entre as mulheres intelectualizadas de classe média, que iniciaram o movimento, e as mulheres 

das comunidades periféricas e favelas, que também lutavam por direitos e melhorias na 

qualidade de suas vidas. Esse encontro de mulheres de diversas classes e diferenciados 

objetivos, possibilitou novas formas de pensar e fortaleceu o movimento feminista brasileiro. 

Ainda na segunda metade da década de 1980, a partir do protagonismo do movimento 

feminista, foram criados os primeiros serviços no âmbito das políticas públicas para as mulheres 

em situação de violência doméstica e familiar, dentre elas as Delegacias Especializadas em 

Atendimento as Mulheres (DEAMs), os Centros de Referência, as Casas Abrigo e a Assistência 

Jurídica. Vale ressaltar que, antes da criação das DEAMs, as mulheres que quisessem denunciar 

criminalmente o seu agressor teriam que procurar a polícia em delegacias comuns, onde 

frequentemente eram submetidas a tratamentos desumanos, humilhações e constrangimentos, 

que acabavam por desestimular novas denúncias. 

Apesar das DEAMs terem dado maior visibilidade às violências perpetradas contra as 

mulheres, uma década após a sua criação é possível observar que, como afirma Saffioti e 

Almeida (1995), mesmo as policiais femininas não têm formação no domínio das relações de 

gênero que inferiorizam as mulheres, isso inclui as delegadas cujo perfil é excessivamente 

policial, que desempenham suas funções sem perspectivas de gênero, reforçando muitas vezes 
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o sistema patriarcal em que os homens têm o “direito” de dominar as mulheres, 

consequentemente podendo puni-las em razão da “desobediência”. A ausência de serviços, 

realmente especializados para atendimento legal às mulheres em situação de violência, como a 

falta de equipe multidisciplinar para as orientações psicológica, jurídica e social nas DEAMs 

reforça a violação de direitos humanos das mulheres. 

Até a aprovação da Lei 11.340/06, Lei Maria da Penha22, a violência contra as mulheres 

não recebia a devida atenção, nem da sociedade, nem dos legisladores e muito menos do 

judiciário, pois eram violências ocorridas no “lar doce lar”, lugar privado e que ninguém 

interferia, nem mesmo o poder público.  

No ano de 1995 com criação dos Juizados Especiais Criminais23 regidos pela Lei 

9.099/95, a violência contra as mulheres passa a ser ajuizada. No entanto, como afirma Dias 

(2007), esse Juizado Especial Criminal veio dar efetividade as medidas despenalizadoras, à 

adoção de um ritmo sumaríssimo dos processos e à possibilidade de aplicação da pena mesmo 

antes do oferecimento da acusação, no entanto, sem a devida discussão da culpabilidade do 

acusado. 

A violência contra as mulheres nos Juizados Especiais Criminais, estava inclusa nos 

crimes considerados de menor potencial ofensivo, ou seja, sem importância e sem gravidade, 

em que o legislador não levava em conta a questão subjetiva da convivência entre as partes, não 

considerava que existia desequilíbrio social e cultural entre a vítima e o agressor que, na maioria 

das vezes, é o seu marido, o seu companheiro, ex-marido ou ex-companheiro, e que nas relações 

de gênero colocavam as mulheres em posição de inferioridade e de subalternidade. 

Na década de 1990, a violência contra as mulheres ganhou mais visibilidade quando 

passou a ser vista como problema de saúde pública, reconhecendo a amplitude de consequências 

que a violência vinha acarretando para a saúde física, mental e reprodutiva das mulheres. 

Contudo, somente em 2011 a Organização Mundial da Saúde (OMS)  afirmou que a violência 

contra as mulheres representa uma prioridade urgente de saúde pública, quando a divulgação 

em boletim a agência afirma que: “a violência contra mulheres é talvez a mais vergonhosa das 

violações de direitos humanos” (OMS, 2011)24. 

                                                           
22 Homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica que sofreu duas tentativas de feminicídio por 

parte do marido e, na primeira delas, ficou paraplégica. Mesmo quinze anos após o primeiro julgamento dos crimes, 

a justiça brasileira não havia condenado o agressor. Após muita luta de grupos de mulheres, que levaram o caso a 

Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (OEA), em 2002 foi determinado que o Brasil sancionasse uma 

Lei para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.  
23 Competentes para conciliação, julgamento e execuções de infrações penais de menor potencial ofensivo. 
24 Disponível em: <http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional>. Acesso em:   

01 jun. 2016. 

http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional
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No Brasil, o enfrentamento a questão da violência contra as mulheres foi adotado pela 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2004)25, que diz respeito 

à implementação de políticas amplas e articuladas que procuram dar conta da complexidade da 

violência contra as mulheres em todas as suas dimensões. Esse enfrentamento demanda a ação 

conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, 

educação, assistência social, entre outros), no sentido de propor ações que desconstruam as 

desigualdades e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; 

interfiram nos padrões sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o 

fortalecimento das mulheres e garantam um atendimento qualificado e humanizado para as que 

se encontram em situação de violência. 

As conquistas jurídicas, com relação as mulheres, são bastante significativas a exemplo 

da Lei Maria da Penha, 11.340/06, considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

uma das três melhores leis do mundo sobre violência de gênero. Apesar desta Lei ter dado 

visibilidade ao sofrimento de mulheres em situação de violência, de ter amenizado a tradição 

histórica de tolerância e impunidade a este tipo de crime e ter diluído a ideia de que as agressões 

eram uma questão familiar sobre a qual a justiça não poderia intervir, ela ainda é passível de 

críticas relacionadas à sua efetivação.  

O avanço legal ainda não representa a garantia de uma vida livre de violência para as 

mulheres, quando estima-se que no Brasil a cada 5 minutos uma mulher é agredida, e que a 

cada 03 (três) pessoas atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) por violência, duas são 

mulheres. Os números revelam também que a mais extrema violência, o feminicídio, está 

presente no cotidiano de muitas mulheres, quando a cada 02 (duas) horas uma mulher é morta 

em condições violentas, segundo os dados do Mapa da Violência 201526. 

Para diminuir a distância entre o texto legal e a efetiva fruição de direitos, é preciso 

expandir os serviços especializados previstos na Lei 11.340/06, ampliando a quantidade e 

qualidade dos equipamentos existentes, ainda, formando equipes multidisciplinares capacitadas 

para atuar nesses serviços, e que os envolvidos nas áreas de segurança e justiça saibam da grave 

violação de direitos humanos que é a violência contra as mulheres. Entender que a justiça para 

coibir a violência, não somente no âmbito criminal, é necessário a responsabilização dos 

autores, e que por outro lado, as mulheres saibam seus direitos e como acessa-los.  

                                                           
25 Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf>. Acesso em: 

01 jun. 2016.  
26 Mapa da Violência. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br>. Acesso em: 01 ago. 2016. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_sexual_saude_reprodutiva.pdf
http://www.mapadaviolencia.org.br/
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A Lei Maria da Penha, que completou 10 anos, tem sua efetivação ameaçada pela 

ausência de políticas públicas e mecanismos judiciais. A Lei que preconiza além do aparato 

legal, prevê a criação de uma rede integrada de serviços para as mulheres em situação de 

violência. De acordo com o artigo 35, da Lei 11.340 (BRASIL, 2006), temos: 

 

Cabe a união, ao Distrito Federal, aos Estados e aos municípios criar centros de 

atendimento integral e multidisciplinar para as mulheres; casas abrigo, delegacias, 

defensorias públicas, bem como centros de referência médico legal especializado para 

atendimento à mulher em situação de violência. 

 

No entanto, no cenário atual do capitalismo, as políticas públicas são cada vez mais 

focalizadas, seletivas e fragmentadas, reflexo das ideias preconizadas pelo neoliberalismo, 

preceito no qual o Estado não deve investir em políticas sociais, pois para este sistema tal 

investimento é uma das causas principais da crise no sistema capitalista. Nesse contexto, as 

expressões da questão social são cada vez mais intensificadas, e com a retração do Estado nos 

investimentos sociais faz surgir diversos desafios para a materialização dos direitos das 

mulheres em situação de violência (QUEIROZ; RUSSO; RAMOS, 2010).  

Apesar da Lei Maria da Penha, o Mapa da Violência 2015 traz o Brasil como quinto 

país do mundo com maior taxa de homicídios de mulheres - feminicídio,27 nessas condições, 

uma punição mais severa justifica a necessidade de uma lei especifica para os crimes de 

homicídios relacionados a questão de gênero.  

A cada duas horas uma mulher é assassinada por um homem no Brasil, apenas por ser 

mulher, é a esse crime que se dá o nome de feminicídio28, termo que passou a ser reconhecido 

com a sanção da Lei 13.104/2015 e que o tornou uma qualificadora do homicídio, para além do 

motivo torpe29 e do motivo fútil30. A Lei do feminicídio é mais uma grande conquista da luta 

de mulheres, que estão sendo mortas por serem mulheres, se constituindo assim numa violência 

sexista. Sancionada no dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher, a Lei do feminicídio tem 

nuances que o diferem do homicídio e está diretamente conectado às relações de poder dos 

homens sobre as mulheres. 

De cunho punitivo, a Lei 13.104/2015 altera o Código Penal para prever o feminicídio 

como um tipo de homicídio qualificado, incluso no rol de crimes hediondos e com os seguintes 

                                                           
27 Disponível em: <www.mapadaviolencia.org.br>.  
28 O feminicídio se configura quando são comprovadas as causas do assassinato, devendo este ser exclusivamente 

por questões de gênero, ou seja, quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher.  
29 Configura-se motivo Torpe (Artigo 121 § 2º I do Codigo Penal) a vingança, o ódio reprimido que levam o agente 

a prática do crime.  
30 Fútil (Artigo 121, § 2º II do CP) o mesmo que insignificante, irrelevante, sem importância, de modo que a reação 

do acusado, ao matar a mulher, configure-se totalmente desproporcional ao motivo que o levou ao ato. Por 

exemplo: matou por ciúme. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/
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agravantes: a pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado: a) durante a gravidez 

ou nos 03 primeiros meses posteriores ao parto; b) contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 

60 ou com deficiência; c) na presença de ascendente ou descendente da vítima.  

Apesar de o sistema de proteção aos direitos humanos, das abordagens inovadoras 

trazidas pela Constituição de 1988 e dos avanços dados por uma interpretação legal e política 

busquem a igualdade de gênero, étnico/racial e de classes, não chegaram a propiciar a 

efetividade plena dos direitos humanos e liberdade das mulheres. Embora as conquistas do 

movimento feminista tenha trazido grandes avanços para a condição das mulheres, fatores e 

questões sociais e culturais ainda impedem que as mulheres tenham o livre domínio de seu 

corpo e de suas atitudes. Beauvoir (1967) expõe que, mesmo quando o estatuto legal da mulher 

é igual ao do homem, seus direitos são só abstratamente reconhecidos, pois não encontram sua 

expressão concreta nas culturas, uma vez que a hierarquia, construída num processo sexista, 

reserva ao feminino um lugar inferior – o segundo sexo. 

A igualdade de direitos entre homens e mulheres existe de acordo com a legislação, no 

entanto, como afirma Saffioti (2004, p. 44): “o problema reside na prática, instância na qual a 

igualdade legal se transforma em desigualdade, contra a qual tem sido sem trégua a luta 

feminista”. As formas propostas para enfrentamento à violência contra mulheres numa 

sociedade capitalista, que é incompatível com a igualdade e liberdades nas relações sociais, dão 

ênfase às lutas revolucionárias voltadas para a eliminação da divisão sexual do trabalho, da 

propriedade privada, do trabalho assalariado e desvalorizado, de toda ideologia naturalizante 

do patriarcado, que mesmo sendo anterior ao capitalismo é mantido e acentuado por esse 

sistema ao longo da história de opressão das mulheres, apropriando-se da subordinação 

feminina para obter mais lucro diante da sua condição de inferioridade. 

Assim, a emancipação das mulheres constitui uma ameaça aos interesses capitalistas e 

às relações patriarcais, que com suas hierarquias e sua estrutura de poder contaminam toda a 

sociedade. O sistema patriarcal perpassa, não apenas a sociedade civil, mas todo o Estado, e a 

violência contra as mulheres é um fenômeno que somente pode ser compreendido na teia das 

relações socioeconômicas, políticas e culturais, pois é fruto de diversos fatores das 

desigualdades sociais e de diferentes preconceitos (SAFIOTTI, 2004). 

Para os sujeitos usufruírem realmente de liberdade e igualdade, tem que haver um 

processo de formação de consciência, que segundo IASI (2007) é um desenvolvimento dialético 

e não algo que possa ser adquirido. A consciência inicial de um sujeito é formada pela 

interiorização de valores, normas e das relações vividas, sendo a família a primeira instituição 

que nos coloca diante das relações sociais desiguais, logo é onde se iniciam os padrões de 
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conduta do indivíduo; seguida da escola que determina as regras do que pode e o que não pode 

fazer, formando cidadãos disciplinados; e vai ser no trabalho que se aprende como, quando e o 

que fazer para manter a “ordem e progresso” da sociedade. Ainda de acordo com IASI (2007), 

se no desenvolvimento do sujeito, ele passa a compreender o mundo a partir de seu vínculo 

imediato, sua consciência expressa-se como alienação.  

Marx (2004) na obra “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” (1844) diz que o sujeito 

alienado é aquele que não consegue perceber a possibilidade de uma mudança, e essa condição 

de alienação contribui para reproduzir a ideologia dominante de uma sociedade capitalista/ 

patriarcal, já que a ideologia age sobre a base alienada para exercer sua forma de dominação. 

Neste sentido, uma mulher submetida à condição de opressão/dominação na família 

desde a infância, em que é condenada a trabalhos domésticos e situações de violência, pode 

viver isso a vida toda como algo natural, e para ela a violência torna-se inevitável e aceitavel. 

No entanto, essa mesma mulher, num estado de comoção, fazendo parte de um grupo em que 

possa ver outras companheiras vivenciando a mesma situação, julgada como somente sua, pode 

começar a desenvolver pensamentos e ações contra o que considera injusto, pois, as novas 

relações vividas com a identificação em grupo e participação em movimentos de lutas, tem o 

mesmo potencial de interiorização que as experiências apreendidas na consciência alienada, 

gerando valores que serão a base para novas condutas e comportamentos, iniciando-se o 

processo de superação da alienação pessoal, passando a ser um sujeito de direitos.   

Com base nessa apreciação, início da década de 1990, feministas e acadêmicas 

começam a usar a expressão “mulheres em situação de violência” ao invés de “mulheres vítimas 

de violência”, numa perspectiva de que estando em “situação de violência” as mulheres têm a 

possibilidade de mudança, enquanto a vitimização naturalizada não muda as relações de 

submissão/opressão e desigualdade vivenciada pelas mulheres. 

 

3.2 Violência contra mulheres: perspectivas conceituais 

 

Violência, em um significado mais generalizado, quer dizer o uso da força física, 

psicológica ou intelectual para obrigar uma pessoa a fazer algo, é um ato constrangedor, é 

impedir a liberdade de alguém, “sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser 

espancada, lesionada e morta” (TELES; MELO, 2002). 

Ainda de acordo com Teles e Melo (2002), conforme o agente que exerce a violência 

essa diferencia-se em seus vários tipos: policial, institucional, social, econômica, política, 

estatal entre outras. Podemos adjetivá-la, também, segundo a população atingida, como a 
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violência étnico-racial que discrimina e fere direitos da população de determinado tipo ou 

região geográfica, cor, cultura, idioma ou ainda as manifestações racistas, como as indígenas e 

as negras. A violência pode ser nomeada, ainda, conforme o espaço em que ocorre, no interior 

do lar é denomina como violência doméstica, que pode ter como vítima as pessoas idosas, 

crianças, deficientes e mulheres. Nessa abordagem iremos particularizar as mulheres, que 

perdem sua autonomia, sua liberdade de pensar, sentir e agir quando vivenciam, 

cotidianamente, situações de violência.   

A primeira corrente teórica, que identificamos como uma das principais referências de 

análise sobre violência contra as mulheres nos anos 1980, corresponde ao reconhecido artigo 

de Marilene Chauí (1985)31, intitulado “Participando do Debate sobre Mulher e Violência”. 

Nesse trabalho Chauí concebe violência contra as mulheres como resultado de uma ideologia 

de dominação masculina que é produzida e reproduzida tanto por homens como por mulheres.  

Chauí a define como uma ação que transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com 

o fim de dominar, explorar e oprimir. São violências geralmente praticadas por pessoas com as 

quais as mulheres mantêm relações afetivas – maridos/ex-maridos, companheiros/ex-

companheiros, namorados/ex-namorados – em qualquer lugar, mas principalmente em casa, 

lugar esse, que deveria ser de segurança e proteção.  

Segundo a  IV Conferência Mundial sobre a Mulher em 1995, 

 

Violência contra a mulher se refere a qualquer ato de violência que tenha por base o 

gênero, e que resulta ou pode resultar em danos ou sofrimento de natureza física, 

sexual ou psicológica. Coerção ou privação arbitraria da liberdade quer se reproduzam 

na vida pública ou privada, podem ocorrer como formas de violência.  

 

A violência contra as mulheres tem sido comumente denominada como violência de 

gênero32, esta expressão significa que não são as diferenças biológicas entre os homens e as 

mulheres que determinam o emprego da violência contra as mulheres, significa que sob os 

papéis sociais impostos a homens e mulheres, reforçados por culturas patriarcais, se 

estabelecem as relações de violência entre os sexos. Se constitui numa das formas mais graves 

de discriminação em razão de gênero, manifesta-se de diferentes formas, como o estupro, a 

violência sexual, a prostituição forçada, o assédio sexual na rua ou no local de trabalho, o 

                                                           
31 Marilena de Souza Chauí é filosofa brasileira e professora da USP, autora do artigo “Participando do debate 

sobre mulher e violência”. In: Perspectivas Antropológicas da Mulher 4 – sobre mulher e violência. Rio de Janeiro: 

Zahar, 1985. 
32 Definido como uma relação socialmente construída entre homens e mulheres, servindo como categoria de análise 

para investigar a construção social do feminino e do masculino. 
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estupro conjugal, e outras violências que ocorrem nas relações de casal, também conhecida 

como violência doméstica ou familiar, que serão especificadas posteriormente. 

Uma forma silenciosa de manifestar a agressão refere-se a violência psicológica, que é 

sofrida pelas mulheres em seu cotidiano e pouco percebida como um tipo de violência. Ela 

costuma se expressar por meio da ridicularização do físico das mulheres pelos homens que 

utilizam expressões como “gorda”, “velha”, “relaxada” etc; fazendo menção a sua incapacidade 

intelectual, denominando-a de “burra” e “desinformada”; ou mesmo adotando constantes 

atitudes de censura, caracterizadas por pressões, cobranças e comparações grosseiras. Esse tipo 

de violência costuma ser provocada por chantagens, ameaças, humilhações e desprezo pessoal 

por parte dos autores das violências.  

Já o conceito de gênero no Brasil,  se estende a partir  da tradução do artigo da 

historiadora e feminista estadunidense Joan Scott, especialmente em seu artigo publicado em 

1989, intitulado “Gênero: uma categoria útil para a análise histórica”33, no qual a autora formula 

sua definição de gênero como sendo “um elemento constitutivo das relações sociais, baseado 

em diferenças percebidas entre os sexos” (SCOTT, 1989, p. 21). Posteriormente, a autora 

aprimora o conceito, e afirma que gênero é um campo primário no qual e através do qual o 

poder é articulado e que se materializa em quatro dimensões: simbólica, normativa, 

organizacional e subjetiva (SCOTT, 1989).  

Na análise da autora, a dimensão simbólica está culturalmente disponíveis e evoca 

representações múltiplas e frequentemente contraditórias, por exemplo: Eva e Maria, como 

símbolo da mulher “pecadora” e “santa”. Já os conceitos normativos colocam em destaque 

interpretações do sentido dos símbolos que tentam fixar e conter as suas possibilidades 

metafóricas. Segunda a autora, “esses conceitos são expressos nas doutrinas religiosas, 

educativas, científicas, políticas ou jurídicas e tipicamente tomam a forma de uma oposição 

binária que afirma de forma categórica e sem equívoco o sentido do masculino e do feminino” 

(SCOTT, 1989, p. 21). A dimensão organizacional refere-se a organismos que aprofundam as 

relações desiguais entre os gêneros, diz respeito às organizações e instituições sociais. Na 

identidade subjetiva, a autora chama a atenção para análise de como as identidades de gênero 

são naturalmente construídas.  

Apesar do referencial da autora, como uma das principais teóricas sobre o uso da 

categoria de gênero, tercemos uma crítica ao seu posicionamento quanto à  compreensão da 

categoria patriarcado, quando afirma ser uma categoria fora de uso, portanto atemporal, e ainda, 

                                                           
33 Disponível em: <http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/categoriautilanalisehistorica.pdf>. Acesso em: 

03 jul. 2016. 

http://www.direito.mppr.mp.br/arquivos/File/categoriautilanalisehistorica.pdf
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por a autora não fazer articulação de gênero com as dimensões de raça/etnia e classe, que ela 

diz não ter como explicar o que a desigualdade de gênero tem a ver com as outras desigualdades. 

Em contraponto, seguimos a corrente teórica na perspectiva feminista- marxista do patriarcado, 

que vincula a dominação masculina ao sistema capitalista e racista, que será abordado 

posteriormente.  

De acordo com Teles e Melo (2002, p. 16), busca-se, por meio da categoria gênero: 

 

Demonstrar e sintetizar as desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e 

homens, que repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os sexos, 

impondo a eles papéis sociais diferenciados, que foram construídos historicamente e 

criaram polos de dominação e submissão. 

  

No final dos anos 1980, sob influência dos debates estadunidenses e franceses, as 

acadêmicas feministas brasileiras começam a substituir a categoria “mulher” pela categoria 

“gênero”. Segundo Queiroz (2008, p. 99), 

 

A incorporação da categoria gênero nas discussões, no interior da teoria feminista, 

trouxe, inegavelmente, uma grande contribuição para o feminismo no processo de 

desmistificação da opressão das mulheres, tendo como eixo metodológico a ruptura 

com o sistema binário, sistema este que situa homens e mulheres em polos contrários.  

 

Influenciado pela perspectiva de gênero, os estudos sobre violência contra as mulheres 

no Brasil passam a usar a expressão “violência de gênero”. Uma das primeiras autoras 

brasileiras a utilizar esse termo foi Heleieth Saffioti (2004), na publicação do livro “Gênero, 

Patriarcado e Violência” a autora define violência de gênero como tudo que tira os direitos 

humanos, numa perspectiva de manutenção das desigualdades hierárquicas existentes para 

garantir obediência, subalternidade de um sexo sobre o outro. Apresenta-se como forma mais 

ampla e se generaliza como expressão utilizada para fazer referência aos diversos atos 

praticados contra as mulheres, como forma de submetê-las a sofrimento físico, sexual, 

psicológico, incluindo as diversas formas de ameaças, não só no âmbito familiar, mas 

abrangendo a sua participação social em geral, com ênfase, inclusive, nas relações de trabalho, 

pela imposição ou pretensão de subordinação e controle do gênero masculino sobre o feminino.  

Apesar de usar o conceito de violência de gênero, Saffioti não incorpora esse conceito 

a sua definição de “violência contra as mulheres”. Isso porque a autora não abandona o 

paradigma do patriarcado e continua reafirmando a violência contra as mulheres como a 

expressão máxima da dominação masculina. Definindo, assim, a violência de gênero como uma 

categoria mais geral, que pode abranger as violências doméstica e familiar contra varias 

pessoas, invisibilizando desta forma, os sujeitos vitimizados pelas violências em estudo, que 
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são as mulheres. Nos apropriamos, portanto, do conceito de “violência contra as mulheres” e 

não  “violência de gênero” por este não situar claramente quem é o sujeito da opressão, no caso, 

as mulheres. 

A violência cometida contra as mulheres também é comumente denominada de 

doméstica, sendo uma das formas mais comuns de violação de direitos humanos e também a 

mais praticada, discriminada em todas as camadas sociais e para qual não existe fronteiras, 

porque tratar-se de um fenômeno mundial. Para que a violência sofrida por uma mulher seja 

reconhecida como “doméstica” é necessário que o agressor seja algum familiar seu, pessoa que 

frequenta a casa ou frequentava, ou pessoa que more com ela, namorado, noivo, amigo ou 

agregado. A violência doméstica atinge também pessoas que não pertencem a família, mas que 

vivem, parcial ou integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso das empregadas 

domésticas.   

Para Saffioti (2004), a violência doméstica contra as mulheres tem uma importante 

característica: a rotinização. A transformação do comportamento violento em um fenômeno 

quase que cotidiano contribui para que o casal construa uma relação de co-dependência, o que 

termina por promover a fixidez da relação. Como essa situação de violência ocorre no interior 

de uma relação afetiva a autora considera que haja a necessidade de intervenção externa para 

auxiliar o casal a reconfigurar a relação. Para ela, as formas de resistência ao rompimento da 

relação violenta, encontradas pelas mulheres, não podem ser caracterizadas como 

cumplicidade, pois só pode se avaliar o consentimento de alguém numa relação quando há igual 

poder entre ambos. 

A violência doméstica é também denominada de violência familiar e, nesse caso, pode 

ocorrer no interior do domicílio ou fora dele, mas como resultado de relações violentas entre 

membros da própria família. Apesar de outros integrantes da família como as crianças, as 

pessoas com deficiências ou idosas sofrerem esse tipo de violência, reafirmamos que as 

principais vítimas são as mulheres, considerando para isso os índices do Mapa da Violência 

201534, onde 27,1% de feminicídios ocorridos no lar é quase o triplo dos masculinos, e que de 

07 em cada 10 casos de atendimentos hospitalares de mulheres em situação de violência, o 

agressor é parente, parceiro ou ex-parceiro da vítima. 

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

Mulher (1994), conhecida como  “Convenção de Belém do Pará”, define  violência contra as 

mulheres como “qualquer ação ou conduta, baseada em gênero, que cause morte, dano ou 

                                                           
34 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso 

em: 16 jul. 2016. 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher tanto no âmbito público como no privado”. 

Nessa concepção a violência é expressa não só no recinto das relações do grupo familiar que 

integra, como também nos demais setores sociais. Apesar de ser comprovado que é no seio 

familiar que as mulheres sofrem mais violência, é certo que essa prática também se desenvolve 

nos mais diversos contextos sociais e dentro da acepção “violência contra as mulheres” em suas 

diversas formas e espécies.  

As formas de violência contra as mulheres que a Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) 

traz em seu artigo 7º, são as mais praticadas contra a mulher no âmbito familiar e doméstico e 

também nas relações íntimas de afeto, mesmo quando não caracterizadas pela coabitação.  Entre 

elas estão descritas: 

 

I -  a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade 

ou saúde corporal; II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que 

lhe cause danos emocional e diminuição da auto- estima ou que lhe prejudique e 

perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças, e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; 

III- violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, 

a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimação, ameaça, 

coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 

a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force 

ao matrimonio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 

suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais 

e reprodutivos; IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V- violência moral, entendida 

como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.  

 

A execução das políticas públicas para o enfrentamento das violências contra as 

mulehres deve ocorrer, de forma integrada e articulada, nas distintas esferas governamentais, 

com a criação de serviços especializados e o estabelecimento da rede de atendimento às 

mulheres, conforme prevê a Lei 11.340/06 em seu artigo 35: 

 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas competências: 

I – centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 

dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II – casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; 

III – delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia 

médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar; 

IV – programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar; 

V – centros de educação e de reabilitação para os agressores. 
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Os serviços descritos nos incisos I, II, III e V são definidos na Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres35 nos seguintes termos:  

Os Centros de Referência são espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, 

orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que devem 

proporcionar o atendimento e o acolhimento necessários à superação da situação de violência, 

contribuindo para o fortalecimento das mulheres e o resgate de sua cidadania.  

As casas-abrigo, são locais seguros que oferecem moradia protegida e atendimento 

integral as mulheres em risco de vida iminente, em razão da violência doméstica. É um serviço 

de caráter sigiloso e temporário, no qual as usuárias permanecem por um período determinado, 

durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) são unidades 

especializadas da Polícia Civil para atendimento às mulheres em situação de violência. 

As Defensorias da Mulher têm a finalidade de dar assistência jurídica, orientar e 

encaminhar as mulheres em situação de violência. É órgão do Estado, responsável pela defesa 

das cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por seus 

próprios meios. 

Instituto Médico Legal (IML) desempenha um papel importante no atendimento a 

mulher em situação de violência, principalmente as vítimas de violência física e sexual, cuja 

função é criar provas contra o agressor. 

Em Mossoró esses serviços da rede são incipientes, dispondo somente a Delegacia 

Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), que não funciona a noite e finais de semana, 

horários em que mais ocorrem as violências, por ter apenas uma delegada e, ainda, trabalha 

com ações meramente policiais,  desconsiderando muitas vezes as questões de gênero, além de 

não dispor de uma equipe técnica para orientação e acompanhamento das mulheres em situação 

de violência, agravando a problemática da violência vivenciada pelas mulheres. Já o Centro de 

Referência da Mulher (CRM), apresenta uma pequena demanda devido o difícil acesso  para as 

mulheres, por localização não central, e a falta de estrutura física e de materiais. A Defensoria 

Pública  não se faz presente nas audiências de violência contra a mulher porque há poucas/os 

defensoras/res na comarca e, apesar de nomeada para esse fim, não pode deter-se a uma só vara; 

fazendo com que, no Juizado da Violência Contra as Mulheres, as mulheres compareçam nas 

audiências sozinhas para enfrentar seus agressores, deixando-as fragilizadas e inseguras, 

levando-as muitas vezes à desistência do processo. Não há, na cidade, Casa Abrigo para 

                                                           
35 A íntegra do documento. Disponível em: <http://www.sepm.gov.br>. Acesso em: 19 ago. 2016. 
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acolhimento das mulheres que fogem de casa para não serem mortas; não há Instituto Médico 

Legal (IML) específico, como também  não há os demais serviços de saúde especializada para 

mulheres violentadas.  Percebe-se que nesmo os órgãos existentes na cidade, não atendem a 

contento as mulheres em situação de violência, gerando uma insegurança na hora de denunciar. 

Teles e Melo (2002) ampliam a relação de formas de violência contra as mulheres, 

citadas na lei 11.340/06, e conceituam violência conjugal, como sendo a que ocorre nas 

relações entre marido e mulher ou naquelas propiciadas pela união estável; a violência 

interpessoal, termo empregado para indicar a pratica da violência entre pessoas que se 

conhecem; a violência sexista que refere-se àquela praticada em decorrência da discriminação 

sexual tendo a mulher como vitima, termo muito usado nas atividades da Marcha Mundial das 

Mulheres36; o assédio sexual, poder exercido geralmente por um homem contra uma mulher, 

que se encontra em posição inferior no trabalho, ou em outro tipo de instituição hierarquizada, 

em que o homem se aproveitando dessa condição de superior obriga, ou tenta obrigar, a outra 

pessoa subordinada a aceitar suas propostas sexuais.  

Destacamos, também, a violência simbólica, que confere poder aos meios de 

comunicação, que ao reproduzir os estereótipos patriarcais relegam uma posição de 

subalternidade às mulheres. A imagem das mulheres, social e culturalmente, enquanto objeto 

sexual ou como reprodutora submissa aos homens, prevalece em nossa sociedade, alimentada 

pela mídia que tem apresentado, não poucas vezes, mulheres em condições de degradação física 

e moral.  Seja na TV, no teatro, em revistas ou em letra de músicas, a banalização do corpo e 

da sexualidade das mulheres é bastante evidente. Elas não precisam falar nada, apenas fazem a 

exposição das partes eróticas de seu corpo para vender produtos, ou vender o seu próprio corpo 

como produto de forma a mercantilizá-los.  

Exemplo dessa mercantilização, comumente vinculada nas mídias, trazemos a 

manchete: “Polícia fecha bar no Ceará que anunciou mulher como prêmio de bingo”, publicada 

em 08/07/2016, site G1 Ceará37, comprovando uma das formas da violência simbólica social e 

sexual sofrida pelas mulheres. O evento previsto para acontecer em Barbalha-CE, não 

aconteceu porque foi denunciado ao Ministério Público local por um grupo de feministas da 

cidade que lutam por direitos das mulheres. O ato de denunciar evitou que mais uma mulher 

fosse leiloada em um bingo, como uma mercadoria, juntamente com outro prêmio: uma caixa 

de cerveja.  

                                                           
36 Movimento que congregou mulheres de mais de 150 países, em 17 de outubro de 2000, para manifestar suas 

lutas contra a pobreza e a violência contra as mulheres. 
37 Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/07/policia-fecha-bar-no-ceara-por-anunciar-bingo-de-

uma-mulher.html>. Acesso em: 26 ago. 2016. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/07/policia-fecha-bar-no-ceara-por-anunciar-bingo-de-uma-mulher.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/07/policia-fecha-bar-no-ceara-por-anunciar-bingo-de-uma-mulher.html
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O assédio sexual, violência que ocorre nas ruas e nos locais de trabalho, frequentemente 

denominado de “cantada”, termo usado para diminuir a gravidade do fato por ser mais 

socialmente aceito, assim como a "mão boba", são violações da privacidade e da intimidade das 

mulheres, violências estas ainda pouco discutidas e denunciadas. Segundo Queiroz e Diniz 

(2016, p. 119):  

 

O assédio sexual se dá tanto no âmbito das relações hierarquicamente superiores 

(assédio vertical), como no âmbito das relações sem hierarquia superior, podendo 

ocorrer entre colegas do mesmo nível hierárquico (assédio horizontal). Contudo, a 

tendência é a prevalência nas relações onde está presente alguma forma de hierarquia, 

seja ela de gênero ou de função no âmbito profissional, contudo de acordo com a 

pesquisa da OIT a maioria das vítimas desta forma de violência são as mulheres. 

 

“É por isso que ela se incomodou, por isso que reagiu, por isso que perdeu a vida...” 

Cansada das cantadas diárias, Michelle, diarista de 30 anos, resolveu tirar satisfação com o 

agressor. Só que Leonardo (agressor) não gostou da reação e resolveu agredir Michelle 

fisicamente com uma série de pauladas na cabeça. O crime aconteceu em março do ano de 2016, 

em Niterói/RJ. Desde então, a diarista estava internada em estado grave e não resistiu, chegando 

a falecer.38 Temos mais um exemplo de assédio sexual, desta vez a viol~encia foi praticada na 

rua. 

Muitas e variadas são as formas de violência praticada contra as mulheres, 

acrescentamos o feminicídio como tipo extremo da violência contra as mulheres, termo que 

passou a ser difundido com a sanção da Lei 13.104/2015 e que se tornou uma qualificadora do 

homicídio. De cunho punitivo, a referida lei altera o Código Penal para prever o feminicídio 

como um tipo de homicídio qualificado e inclui-lo no rol de crimes hediondos e com agravantes. 

Os feminicídio não acontecem por acaso, normalmente decorrem da “necessidade” masculina 

de matar o feminino quando outras maneiras de se “adestrar” as mulheres, para que elas se 

mantenham numa posição de inferioridade e de submissão, fracassam. 

Essa condição de subordinação das mulheres é um dos fatores que corroboram para que 

não consigam sair de uma situação de violência dentro de sua própria casa, ficando mais 

vulnerável ao feminicídio íntimo, aquele que acontece nas relações conjugais, principalmente 

quando a mulher quer se separar e o companheiro não, assim os meses que antecedem e 

sucedem essa tentativa de separação torna-se o período de maior incidência de feminicídio. 

Nessa situação o risco do feminicídio aumenta, pois o homem, que enxerga a mulher como de 

                                                           
38 Disponível em: <http://www.buzztimes.com.br/noticia/mulher-reage-a-cantada-e-e-espancada-e-morta>. 

Acesso em: 26 ago. 2016. 

http://www.buzztimes.com.br/noticia/mulher-reage-a-cantada-e-e-espancada-e-morta.%20Acesso
http://www.buzztimes.com.br/noticia/mulher-reage-a-cantada-e-e-espancada-e-morta.%20Acesso
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sua posse, não aceita “perdê-la”, o que gera o clichê tantas vezes repetido: “se ela não é minha, 

não será de mais ninguém”. 

Um xingamento, um empurrão, um soco, uma facada... a vítima: a mulher. A violência 

doméstica conjugal tem uma relação muito íntima com o feminicídio, embora o feminicídio não 

aconteça somente como a expressão máxima de um ciclo de violência vivido pela mulher dentro 

de seu próprio lar, a relação entre eles é inegável. O Mapa da Violência 2015 mostra que 13 

mulheres são mortas diariamente no Brasil e que 67,2% dos assassinatos femininos cometidos 

em 2014 no Brasil tiveram autoria de parentes imediatos, parceiro ou ex-parceiro da vítima.  

Segundo dados extraídos do Mapa da Violência 2015, as armas de fogo continuam 

sendo o principal instrumento de assassinatos femininos – representando 48,8% deles, o número 

fica pequeno quando comparados aos casos masculinos que é de 73,2%, mas é importante 

observar os outros tipos de armas utilizadas nos crimes, como objetos cortantes (facas, navalhas, 

giletes), perfurantes (pregos, garfos, chaves de fenda) ou contundentes (socos, bastões de 

madeira, pedaços de pedras), os estrangulamentos e sufocação somam 40% nos assassinatos de 

mulheres. As armas brancas: facas, facões e diversas outras como foice, pau e picarete são 

utilizadas, também, para fazer ameaças e cometer violência contra as mulheres39.  

Enquanto escrevia essa dissertação, mais mulheres estavam sendo mortas ou sofrendo 

algum tipo de violência. A cada linha escrita, poderia acrescentar barbaridades que acontecem 

e que são noticiadas. No estado do Rio Grande do Norte (RN), de 1º de janeiro a 18 de agosto 

de 2016, ocorreram 81 assassinatos de mulheres, sendo 21 enquadrados na violência 

doméstica40. Em números mais recentes, o Mapa do Feminicídio 201741, atualizado em 08 de 

março de 2017, mostra que 16 mulheres já foram mortas no RN no primeiro trimestre do ano, 

do total 04 vítimas teriam sido assassinadas por questão de gênero. 

A violência contra as mulheres está arraigada na cultura humana que se dá de forma 

cíclica, como um processo regular com fases bem definidas, o chamado “ciclo da violência” 

que é uma forma muito comum das violências contra as mulheres se manifestarem. 

Compreender esse ciclo ajuda a entender a dinâmica das relações violentas e a dificuldade das 

mulheres saírem dessa situação. Começa com a fase da tensão, em que as ofensas, insultos e 

ameaças vão se acumulando, assinala-se a violência psicológica; em seguida vem a fase das 

agressões físicas, caracterizando-se como uma explosão das tensões; depois vem a chamada 

                                                           
39 Ver fotos de armas utilizadas para ameaçar e lesionar as mulheres, dos arquivos dos autos de processos no 

Juizado da Violência Doméstica e Familiar, da comarca de Mossoró (Anexo I). 
40 Dados do Observatório da Violência Intencional no RN (OBVIO/RN). Disponível em: 

<https://observatoriodaviolencia.com/>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
41 Disponivel em: <g1.globo.com/rn/riograndedonorte/noticia/2017>. Acesso em: 22 mar. 2017. 
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fase “lua de mel”, em que o agressor pede perdão e promete mudar de comportamento, ou faz 

de conta que nada aconteceu, fica mais carinhoso e a mulher acredita que a violência não vai 

mais acontecer. Esse ciclo costuma se repetir com episódios cada vez mais graves e em 

intervalos menores. Dias (2007, p. 19) é mais enfática quando se refere ao ciclo da violência 

que ela diz ser perverso: 

 

Primeiro vem o silêncio seguido da indiferença. Depois surgem as reclamações, 

reprimidas, reprovações e começam os castigos e as punições. Os gritos transformam-

se em empurrões, tapas, socos, pontapés, num crescer sem fim. As agressões não se 

cingem à pessoa da vítima, o varão destrói seus objetos de estimação, a humilha diante 

dos filhos. 

 

Formalizar uma denúncia, buscar por ajuda de familiares e amigos ou tentar a separação, 

não são decisões imediatas nem fáceis de serem tomadas por qualquer mulher. Elas sofrem 

vários episódios de violência até que consigam tomar coragem para romper o silêncio. Seja 

porque não dispõe de mecanismos emocionais, psicológicos ou financeiros para tal, ou porque 

é muito difícil para as mulheres, que crescem com o ideal de casamento perfeito, do filho 

próximo aos pais, da família unida, deixar de lado todas essas representações sociais de um 

projeto de vida, que lhe foi passado como ideal, e denunciar um homem que, na maioria das 

vezes, ela amou ou ainda ama e que é o pai dos seus filhos. Ainda, a vergonha de se expor e 

expor a privacidade da família, a falta de credibilidade na justiça, o desconhecimento de seus 

direitos e da não compreensão dela, mulher, como sujeito de direitos.  

Associado a tudo isso está o medo, pois a violência gera o medo, que leva a 

comportamentos típicos de isolamento e alienação, situações que se opõem a qualquer 

movimento de expressão do exercício de direitos civis, como a vida, a liberdade e as igualdades. 

Aprofundando as desigualdades, o medo paralisa a busca por soluções não violentas nas 

relações patriarcais de gênero, uma vez que “a dinâmica entre o controle e o medo rege o 

patriarcado” (SAFFIOTI, 2004, p. 136). A autora reforça a categoria patriarcado, quando define 

a violência como expressão da dominação masculina e como o “único conceito que se refere 

especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito político que todos os 

homens exercem pelo fato de serem homens” (SAFFIOTI, 2004, p. 55). 

Sob diversas formas e intensidades, a violência contra as mulheres é recorrente e 

presente no mundo todo, motivando crimes hediondos e graves violações aos direitos humanos. 

Os valores vinculados às convenções e expectativas sociais das relações entre homens e 

mulheres, são elementos potencializadores dos atos violentos. Visões de mundo conservadoras, 

patriarcais e preconceituosas contribuem com a responsabilização das vítimas pela violência 

sofrida e os meios de comunicação podem também reforçá-las. O Mapa da Violência 
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WAISELFSZ ( 2015) aponta que “culpa-se a vítima pela agressão, seja por não cumprir o papel 

doméstico que lhe foi atribuído, seja por ‘provocar’ a agressão dos homens nas ruas ou nos 

meios de transporte, por exibir seu corpo”.   

Como ilustração das citações supracitadas, um homicídio ocorrido em Ceará Mirim, 

município da grande Natal-RN, uma adolescente de 14 anos de idade foi encontrada morta e 

degolada (G1)42. O homicida, seu ex-companheiro, em depoimento justificou que a vítima 

trabalhava de babá e que ela o traia com o patrão, isso foi divulgado nas redes sociais e a vítima 

foi “julgada” e “condenada” por ser jovem e já está convivendo maritalmente com um homem. 

Esse é um entre tantos outros absurdos relatados em comentários, no mesmo site G1, como: 

“[...] essas meninas ficam atrás desses caras de corrente no pescoço e cueca de fora, acham que 

estão na moda. [...] o maior erro dessa menina é viver no Brasil, se tivesse ido ser babá nos 

USA hoje estaria bem de vida [...]” (G1).  

Os argumentos absurdos de matar culpabilizando as mulheres, ainda são usados pelos 

homens que continuam matando suas parceiras ou ex-parceiras muitas vezes com requintes de 

crueldade, ateando fogo, esquartejando-as e degolando-as. O julgamento destes criminosos é 

quase sempre feito sob a influência do sexismo43 reinante na sociedade, que transforma a vítima 

em ré e quem é julgado, na realidade, é o comportamento da mulher. 

As justificativas são atreladas a uma sociedade patriarcal e machista, que cobra de 

meninas e mulheres os mesmos valores e comportamentos há séculos, dentre eles os vinculados 

à honra, aos bons costumes, à virgindade e ao casamento, o que denota que o corpo não é da 

mulher, mas pertence ao pai, posteriormente, ao marido, ou seja, sempre está a serviço do outro, 

prioritariamente, aos homens. Simone de Beauvoir 44 (1949) em seu célebre livro “O segundo 

sexo” denuncia que a mulher é classificada em segundo plano, quando a autora afirma que o 

homem é o sujeito, o absoluto e a mulher é o “outro”. 

Os atos de violência contra as mulheres, além de responsabilizar a “vítima”, são 

justificados, ainda, pelo vício ou uso abusivo de álcool ou outras drogas, transferindo a 

responsabilidade para as substancias psicoativas e por determinadas patologias (transtornos 

mentais).  

                                                           
42 Disponível em:  <g1.globo.com/rn/riograndedonorte/noticia/>. Acesso em: 08 nov. 2015. 
43 O sexismo é a discriminação ou tratamento indigno a um determinado gênero, ou ainda a determinada identidade 

sexual e orientação sexual.  
44 Simone de Beauvoir, francesa, nascida em 09 de janeiro de 1908, faleceu em 14 de abril de 1986. Foi uma 

escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa. De Beauvoir teve 

uma influência significativa tanto no existencialismo feminista quanto na teoria feminista. Disponivel em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir>.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intelectual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Existencialista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simone_de_Beauvoir
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Todavia ressaltamos que o álcool e as drogas não são determinantes da violência. O 

psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial-Alcool e Drogas (CAPS-AD), Dr.Alcedir Gabriel, 

em oficina realizada no grupo com homens autores de violência contra as mulheres, no Juizado 

da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, comarca de Mossoró – locus da nossa 

pesquisa, diz não haver evidências suficientes que indiquem que o uso de álcool e drogas 

estejam diretamente responsáveis pelas agressões, uma vez que vários elementos estressores 

podem conviver no mesmo contexto. No entanto, o uso do álcool pode deixar algumas pessoas 

mais violentas por despertar uma vontade reprimida, onde já existe um sentimento que aparece 

com o efeito psicofármacos do álcool. Muitas vezes, a violência contra as mulheres por homens 

que fazem uso de álcool, se dá no momento do excesso ou abstinência, quando o usuário pode 

ter delírios de ciúmes, traição ou de perseguições, sendo o alcool, portanto, agente 

potencializador e não causador da violência. 

As falas dos  autores de violência que participaram da referida oficina, denominada: Uso 

abusivo de álcool como potencializador da violência, reforçam a justificativa do consumo de 

álcool no momento que ocorreu a violência, referindo-se a bebida como causa da violência 

contra as mulheres: 

 

[...]Tinha bebido, agredi e ameacei, mas graças a Deus não houve nada.  (Luiz) 

 

[...]Eu bebia e chegava fazendo zuada, um dia cheguei e disse que se batessem em 

mim eu matava eles (mulher e filhos) e me matava. (Costa). 

 

Os depoimentos de Luiz e de Costa denotam a não responsabilização pelos atos de 

violência cometidos, culpabilizando o consumo de bebida alcoólica, essas afirmações são  

reforçadas pelo depoimentode Pedro, a seguir:  

 

[...]A relação vem de muitas vezes a pessoa chega em casa na situação, muitas vezes 

embriagado, né? Com bebida você ter o poder de querer mandar....exigir muitas 

coisas. (Pedro). 

 

Em pleno século XXI nos deparamos com as falas de José, Neto, Costa e Bião, autores 

de violência contra a mulher, obtidas em momentos de observação participante nas oficinas do 

grupo reflexivo, que responsabilizam as mulheres pelas violências sofridas, justificando tal 

fenômeno como se legítimo fosse: 

 

[...]Estou aqui e a culpa é dela. (José) 

 

[...]Estamos aqui por causa da sem-vergonhice das mulheres. (Neto) 
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[...]Mulher é para obedecer ao homem. (Costa) 

 

[...]A mulher é que provoca o homem.  (Bião) 

 
 

As relações patriarcais de gênero que colocam as mulheres em situação de 

subordinação/opressão foram explicitadas quando Manoel e José verbalizam em oficina, 

enquanto era feito uma reflexão sobre a relação da violência com o sistema de dominação dos 

homens sobre as mulheres. As falas abaixo  reafirmam a naturalização do poder dos homens 

sobre as mulheres. 

 

[...[A mulher é para obedecer ao homem, está na bíblia. (Manoel) 

 

[...]A mulher é como um carro, quando fica velho a gente troca. (José) 

 

Diante de tais comportamentos e depoimentos dos homens autores de violência, 

nitidamente machistas, podemos verificar que o pensamento patriarcal, construído 

historicamente, persiste e eterniza-se nessa violência secularmente praticada contra as 

mulheres. Um fato que se origina de conflitos interpessoais e se desenvolve em espaço privado, 

em um contexto de relações intimas, ao redor de uma entidade considerada inviolável, a família, 

faz com que os próprios envolvidos considerem tais delitos meros problemas conjugais “coisas 

que acontecem”, naturalizando a violência praticada contra as mulheres.  

Na pesquisa do IPEA em 2014 “Tolerância social à violência contra as mulheres” 

(WAISELFSZ, 2014)45, 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que “casos 

de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família”; 89% 

consideram que “a roupa suja deve ser lavada em casa” e 82% consideram que “em briga de 

marido e mulher não se mete a colher”. Percebe-se que não é possível compreender a violência 

contra a mulher sem desnaturalizá-la e sem apreender a relação de gênero que “diz respeito às 

imagens que a sociedade constrói destes mesmos masculinos e femininos” (SAFFIOTI, 2004. 

p. 110). Essa perspectiva patriarcal de gênero como produto das relações sociais releva a lógica 

da existência do conflito entre homens e mulheres. 

Os depoimentos de Pedro e de Paulo, expressos nas entrevistas semi estruturadas, 

refletem bem a relação entre  violência contra as mulheres e o poder dos homens, numa 

perspectiva de naturalização. 

 

                                                           
45 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso 

em: 01 ago. 2016. 
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[...] Porque o homem já tem o poder de mandar e quer sempre exigir da mulher e 

chega ao ponto de agredir, então até a morte (Pedro). 

 

[...] O poder do homem de mandar gera a violência. Da forma de ser superior, sou 

contra. (Paulo). 

  

Essa naturalização da violência contra as mulheres no horizonte sociocultural do 

patriarcado tem justificado, e mesmo “autorizado” os homens a praticarem violências contra as 

mulheres, com a finalidade de supostamente “punir e corrigir” comportamentos femininos que 

transgridam o papel esperado de mãe, esposa e dona de casa.  

As agressões brutais, quando não matam, deixam marcas e sequelas para que as 

mulheres não consigam esquecer sua posição de inferioridade e de que o homem é quem manda 

e tem o poder, evidenciando que as violências sexistas se encontram nas relações de 

subordinação das mulheres e dominação dos homens.  

De acordo com o Mapa da Violência – Homicídio de Mulheres46, e as estatísticas 

reunidas com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do 

Ministério da Saúde, que registra os atendimentos na rede do Sistema Único de Saúde (SUS), 

mostram que os atendimentos a mulheres vítimas de violência sexual, física ou psicológica em 

unidades do SUS somam, por ano 147.691 registros, sendo 405 por dia, ou seja uma mulher é 

violentada a cada quatro minutos. Ressaltando, ainda, que a maior procura por serviços de 

saúde, após casos de agressão, se dá entre adolescentes de 12 a 17 anos47.  

Nessa faixa etária está a vítima de um recente estupro coletivo. O crime, que veio a 

público com a divulgação de um vídeo feito pelos próprios estupradores, levanta o tapete que 

escondia os 47.646 casos de estupros ocorridos por ano no país. Segundo Cleto (2016) isso 

significa que pelo menos uma mulher é estuprada a cada 11 minutos e as estimativas ainda dão 

conta de que somente de 30% a 35% dos casos sejam citados, muito em função dos 

desdobramentos que vão do medo de represálias à exposição desqualificadora da vítima. A 

paritr do exposto “O estupro coletivo de uma jovem brasileira de 16 anos, no Rio de Janeiro, 

sepulta de vez o discurso imobilista de que o feminismo não seria necessário numa sociedade 

ocidental do século 21” (CLETO, 2016). 

                                                           
46 Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf>. Acesso 

em: 01 ago. 2016. 

47Disponíveis em: <http://www.geledes.org.br/violencia-leva-ao-sus-uma-mulher-cada-4-minuto:. Acesso em: 29 

maio 2016. 
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Nos últimos dois anos, casos sobre a violência contra a mulher vem enchendo cada vez 

mais os noticiários, e a pesquisa do IPEA (WAISELFSZ, 2015) indica que 26% dos 

entrevistados consideram que “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser 

atacadas”. A cultura do estupro é uma estrutura onde a mulher é culpada por qualquer 

constrangimento sexual que venha a passar. A cultura do estupro é dissiminada em uma 

sociedade que banaliza o fato de uma mulher ser constrangida na rua por uma cantada; que 

acredita ser  natural uma mulher ser estuprada por estar bêbada ou usando roupas curtas; é 

normal uma mulher ser forçada a fazer sexo com o companheiro, afinal, ele é seu marido ou 

namorado; ou ainda uma mulher ser vista apenas como objeto para satisfazer as vontades 

alheias; Uma sociedade em que é normal uma mulher ser intimidada por homens heterossexuais 

quando é lésbica, porque na verdade ela tem que “aprender a gostar de homem”. 

A cultura do estupro é uma prática que no decorrer da história serviu para consolidar 

várias experiências de dominação: os conquistadores europeus estupraram mulheres indígenas 

na conquista do Novo Mundo e no Brasil não foi diferente, portugueses estupraram índias 

durante a ocupação da antiga colônia, senhores brancos estupravam suas escravas nas senzalas, 

filhos da classe média alta estupravam suas empregadas domésticas como um modo de 

iniciação à vida sexual. Isso tudo era natural. 

Não há como negar a existência da cultura do estupro, e quando se insinua que é uma 

invenção das feministas isso não é somente um atestado de ignorância histórica, mas uma falta 

absoluta de respeito com a dor das vítimas. Afinal, para mudar esse quadro de brutalidade contra 

as mulheres é imprescindível exercer uma educação não sexista, para assim formar relações 

igualitárias entre homens e mulheres, eliminando na origem as violências motivadas pela 

questão de gênero. Porque, apesar de a legislação brasileira ser bem definida com relação à 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, somente a proteção jurídica não é 

suficiente, pois o ranço histórico e cultural patriarcal com relação às desigualdades de gênero 

está enraizado em nossa sociedade, na qual os privilégios dos homens sobre as mulheres ainda 

permanecem.  
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4 RELAÇÕES PATRIARCAIS DE GÊNERO COMO EIXO EXPLICATIVO 

DAS VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES 

 

Neste capítulo será abordado como as diferenças entre os sexos, que são construídas 

historicamente, são transformadas em desigualdades compondo as causas de várias expressões 

do poder/dominação dos homens sobre as mulheres, dentre elas as violências contra mulheres. 

No bojo da sociedade patriarcal/capitalista/racista, notadamente hierarquizada, são 

determinados papéis masculino (produção) e feminino (reprodução) que consolidam a 

subordinação/opressão das mulheres, cujos fatores se encontram nas raízes do casamento e suas 

fundações patriarcais em que a violência constitui o exercício da autoridade masculina. 

A compreensão das origens das desigualdades, entre homens e mulheres, ajuda a 

desvendar a extensão do problema, que somado a um olhar atento para a sociedade capitalista 

podemos ver que tais papéis, estabelecidos como atividades próprias de cada sexo, foram 

internalizadas pelos sujeitos, que ao reproduzirem suas práticas e valores, contribuem para a 

manutenção do modelo patriarcal potencializando a violência contra as mulheres. 

As relações patriarcais de gênero, tidas como relações de dominação e exploração dos 

homens sobre as mulheres, não constituem o único princípio disciplinador das sociedades 

capitalistas, existem outras relações desiguais, como as relações sociais de classe e as relações 

étnico/raciais, em que as mulheres também estão inseridas. 

 

4.1 Patriarcado, Gênero e Consubstancialidade das Relações de Raça/Etnia, Classe e Sexo 

 

De acordo com o Dicionário Crítico do Feminismo48, o vocábulo patriarcado indica 

uma formação social em que o homem detém o poder, ou seja, o poder é dos homens, sendo 

assim, patriarcado é sinônimo de dominação masculina. 

Neste aspecto, a lógica da dominação masculina e da submissão feminina só poderá ser 

verdadeiramente compreendida quando analisamos os “efeitos duradouros que a ordem social 

exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, às disposições espontaneamente harmonizadas 

com essa ordem que as impõe” (BOURDIEU, 1999, p. 49-50). O autor atesta, ainda, que o 

presente envolve o passado e que toda história foi feita pelos homens e portanto, construíram 

um mundo extremamente masculino.  

 

                                                           
48 HIRATA, Helena et ol. Dicionário Crítico do Feminismo, São Paulo: Ed. UNESP, 2009. 
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Para Saffioti (2004, p.136) a categoria gênero “carrega uma dose apreciável de 

ideologia”, justamente a ideologia patriarcal, que cobre uma estrutura de poder desigual entre 

mulheres e homens. Segundo esta autora, tratar esta realidade exclusivamente em termos de 

gênero distrai a atenção do poder do patriarca, em especial como homem/marido, 

‘neutralizando’ a exploração-dominação masculina. 

Por isso a autora, Saffioti (2004), defende o uso da categoria patriarcado por esta 

representar um tipo hierárquico de relação que está presente em todos os espaços sociais e que 

é uma relação não privada. O patriarcado concede direitos sexuais aos homens sobre as 

mulheres, possui uma base material e corporifica-se, além disso, diz respeito a uma estrutura 

de poder que tem por base a ideologia e a violência. 

Essa  perspectiva feminista e marxista do patriarcado, introduzidas no Brasil pela 

socióloga  Heleieth Saffioti, vincula a dominação masculina ao sistema capitalista  e racista, 

logo, o patriarcado não se resume somente a um sistema de dominação, mas de exploração 

econômica, sendo assim impensável analisar as relações sociais entre os  gêneros dissociados 

de raça/etnia e de classe, que de forma consubstancial, distintas no que rege cada contradição, 

são fundidas em um sistema de poder que as unifica no patriarcado/ capitalismo. 

O sistema patriarcal, com a cultura e ideologia que gera a sua correspondente estrutura 

de poder, perpetrou em todas as esferas da vida social, enquanto o capitalismo mercantilizou 

todas as relações sociais, nelas incluídas as de gênero, de classe e de raça/ etnia, com tudo que 

implica em termos de discriminação e de poder. O patriarcado, assim, se faz presente nas mais 

diversas relações sociais, representando “uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia, 

como na violência” (SAFFIOTI, 2004, p. 57-58). O patriarcado e o capitalismo compõem duas 

faces do mesmo modo de produzir e reproduzir, qualificando as relações desiguais e 

explicitando o sentido de dominação do homem sobre a mulher. 

Camurça (2007) assinala alguns eixos explicativos que compõem o sistema patriarcal e 

que dão sustentação a este sistema de dominação e violação dos direitos humanos, que 

constantemente se reinventa e se reproduz. 

 

A prática da violência contra a mulher para subjugá-las: o controle sobre o corpo, a 

sexualidade e a vida reprodutiva das mulheres; a manutenção das mulheres em 

situação de dependência econômica e a manutenção, no âmbito do sistema político e 

práticas sociais, de interdição à participação política das mulheres (CAMURÇA, 

2007, p. 20). 

 

 

Esses eixos  se constituem em mecanismos que reforçam a violência contra as mulheres. 

A dominação do corpo das mulheres se expressa, fundamentalmente, na repressão e no controle, 
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limitando a sua liberdade de autodeterminação reprodutiva, na exploração de sua imagem, bem 

como na prostituição e violência sexual.  

A manutenção das mulheres na dependência econômica, retrata a dominação dos 

homens, impondo a elas o trabalho doméstico como única tarefa para o qual tem capacidade de 

realizar. As falas dos autores de violência contra as mulheres, durante as oficinas de reflexão 

sobre a relação de homens e mulheres, reforçam tais assertivas: 

 

 [...[ Enquanto só o homem está botando dinheiro em casa está tudo bem.(João) 

 

 [...] A mulher quer ganhar seu dinheiro e isso traz a separação.(Bião) 

 

 [...] A mulher não sabe o que é dinheiro. Só sabe comprar sapato e roupa. (João) 

   

 [...] Acabe o dinheiro que acaba o amor. (João) 

 

 

Nota-se que as falas de  João e de Bião demonstram claramente o pensamento 

fundamentado no modelo patriarcal de domínio dos homens sobre as mulheres , afirmando que 

enquanto as mulheres forem dependentes financeiramente dos homens, a harmonia no 

casamento está garantida.  

Essa afirmação é reforçada por Diniz (2009) quando afirma que as relações patriarcais 

dos casamentos se expressam pelo controle das decisões que envolvem dinheiro. A autora 

refere-se, também, a não participação das mulheres nos espaços públicos como reforço à 

dominação patriarcal, justificando que, sem a participação nas instâncias de poder as mulheres 

continuam sem opinar nas decisões políticas e, consequentemente, continuam desproporcional 

a garantia de seus direitos. Reforçando os eixos explicativos de Camurça (2007), Diniz (2009, 

p. 126) afirma: 

 

Esses quatro mecanismos, são, a nosso ver, estruturantes da dominação patriarcal, 

contribuindo, sobretudo por trazer a reflexão dos elementos imprescindíveis para 

assegurar a reinvenção do patriarcado como base estruturante de dominação e 

exploração, que na atualidade encontra assento nas desigualdades de gênero, classe, 

raça/etnia, dentre outras formas de opressão das mulheres. 

 

 

Precisamos compreender as relações patriarcais de gênero associadas às dimensões de 

raça/etnia e classe social de forma consubstancial, ou seja, uma relação formada por três 

subestruturas distintas no que rege cada contradição, mas fundidas em um sistema de poder que 

as unifica, o capitalista/patriarcal. Essa consubstancialidade “é o cruzamento dinâmico e 

completo do conjunto de relações sociais, cada uma imprimindo sua marca nas outras, 

ajustando-se às outras e construindo-se de maneira reciproca” (KERGOAT, 2010, p. 100).  
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Essa imbricação das relações sociais de sexo, “raça” e de classe foi proposta na França, 

no final dos anos de 1970 por Danièle Kergoat49, que compreende de maneira não mecânica as 

práticas sociais de homens e mulheres norteada pela divisão social do trabalho, em sua tripla 

dimensão: de classe, de gênero e de origem (raça/etnia), propondo, com isso, uma visão 

relacional de poder em que classe, “raça” e gênero devem ser apreendidos, cada uma como uma 

relação social, que é “uma relação antagônica entre dois grupos sociais instaurada em torno de 

uma disputa” (KERGOAT, 2010, p. 94).  

A respeito desta articulação Saffioti (2004, p. 11) explicita que, “o nó formado por essas 

três contradições apresenta uma qualidade distinta das determinações que as integram. Não se 

trata de somar racismo + gênero + classe social, mas de perceber a realidade compósita e nova 

que resulta dessa junção”. 

A consubstancialidade das relações sociais, adotada pelas feministas materialistas 

francófonas50, se dá a partir de uma análise materialista, histórica e dinâmica das relações de 

poder, de classe, gênero e “raça”, que na análise materialista entrecruzam-se na exploração, 

dominação e opressão. Nas relações patriarcais de gênero as disputas são formadas pela divisão 

sexual do trabalho e o controle social da sexualidade e da função reprodutiva das mulheres. 

Essas relações devem conter também uma análise histórica, pois passam por transformações 

que correspondem a períodos históricos, constituindo a análise da dinâmica do funcionamento 

das relações sociais. Portanto, não é suficiente uma análise culturalista das desigualdades entre 

homens e mulheres, considerando que as fragmentações são reforçadas, principalmente, pela 

divisão sexual do trabalho, a qual discutiremos mais adiante. 

Assim, avigoramos que a análise das relações patriarcais de gênero não pode ser feita 

em separado de classe e raça/etnia, uma vez que o fenômeno da subordinação, opressão e 

exploração das mulheres não está na "mulher", assim como a questão étnico/racial não está no 

"negro" ou no "índio", estão sim, nas formas de organização e de convívio em sociedade, da 

exploração que, através dos tempos, legitimam a superioridade e dominação dos homens sobre 

as mulheres, dos brancos sobre os negros e índios, e da classe dominante sobre a classe 

trabalhadora. São relações sociais formadas por situações contraditórias, seja nas relações de 

gênero, de classes e de raça/etnia, são opressões distintas, mas que se entrelaçam numa 

sociedade patriarcal, racista e capitalista.  

                                                           
49 Feminista francesa, pesquisadora e  diretora emérita de pesquisa no Centre Nacional de la Recherche Scientifique 

(CNRS). 
50 Feministas que elaboram na língua francesa.  
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Beauvoir na obra O Segundo Sexo (1949) já fazia indagações do porquê as mulheres 

não contestarem a soberania dos machos e de onde vem essa submissão das mulheres. Esclarece 

que, uma categoria consegue dominar a outra por desigualdade numérica, por exemplo: a 

maioria impõe a "lei" à minoria, mas as mulheres não são minorias, por que são subordinadas? 

Um acontecimento histórico explica o surgimento de classes diferentes e inferiores, mas sempre 

existiram mulheres, por que elas são inferiorizadas? A subordinação das mulheres aos homens, 

portanto, não é consequência de um evento ou de um acontecimento histórico pontual, por mais 

longe que se remonte a história a mulher está ligada ao homem pelo habitat, pelo trabalho, pelos 

interesses econômicos, pela condição social, pelas relações afetivas, enfim, o laço que une as 

mulheres aos seus opressores não é comparável a nenhum outro. 

Os fatores que explicam a subordinação das mulheres encontram-se nas raízes do 

casamento e nas suas fundações patriarcais, em que os princípios da autoridade marital 

asseguravam ao chefe da família a obediência e a subalternidade dos seus membros, mulheres 

e crianças. Assim os conflitos e a violência constituem práticas necessárias ao exercício da 

autoridade masculina e permanência das relações e do patrimônio familiar.  

O discurso de Bião, durante a oficina intitutada “O que é ser homem, o que ser mulher” 

no grupo reflexivo, demonstra o poder do macho-pai, quando afirma: 

 

[...] A mulher tem mais afinidade fisiológica com os filhos, mas eu apenas falo “psiu” 

para meus três filhos e eles se calam. Enquanto a mãe grita e eles não atendem. (Bião). 

  

 A afirmativa que mulher tem a função da maternidade, mas é o homem que tem o poder 

de mandar, reforça o sistema  patriarcal, ou seja a obediência e as subalternidade dos membros 

da família ao homem. 

Desde os tempos remotos, a espera pelo nascimento do filho homem, capaz de perpetuar 

a linhagem e carregar o nome da família por outras gerações, era uma conduta normal em meio 

à maioria das famílias. Uma simples gestação exercia influência considerável na mentalidade 

sexista da sociedade, pois as filhas mulheres eram indesejáveis, uma vez que as meninas só 

serviam para os trabalhos domésticos, pouco lucrativos e, portanto inferiores (GIORDANI, 

2006). 

Os casamentos eram decididos pelo pai da noiva, que tinha o dever de ofertar um dote, 

como encargo de o marido manter e sustentar, a partir dali, a mulher que estava recebendo para 

ser “sua” esposa. Da subserviência paterna a mulher passava a submissão e obediência do 

marido, assim como uma “Terezinha de Jesus” da cantiga de rodas: [...] o primeiro foi seu pai, 
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o segundo seu irmão e o terceiro foi aquele que a Tereza deu a mão [...] referindo-se aos homens 

que dominam a mulher durante a sua vida. 

 Algumas cantigas de rodas, que eram e são cantadas “inocentemente” repassam a 

cultura do domínio masculino de maneira que as pessoas não percebam, mas uma simples 

canção ou pequenos costumes são apropriados pela sociedade para repassar e perpetuar o 

patriarcado.  

Até hoje, no ritual do casamento tradicional na Igreja, o pai entra com a filha e a entrega 

ao marido, simbolicamente está passando o poder para este, que posteriormente fará jus ao 

restante da canção de roda “Terezinha de Jesus” que diz: [...] tanto sangue derramado dentro do 

seu coração[...] uma vez que o  sistema patriarcal, desde a Idade Média, autorizou o homem a 

dominar a mulher, a possuí-la, a fazer dela também sua propriedade, e sendo assim, quando a 

mulher o desagrada, a força pode ser utilizada e atos violentos foram e são justificados e 

autorizados socialmente.  

Devemos advertir que, mesmo a instituição família, em todas as culturas e épocas, não 

tem se organizado sob os princípios fundamentais de respeito à pessoa humana, ao contrário, a 

família tem sido um espaço de hierarquia, de discriminação e de subordinação, a violência em 

seu interior tem gerado sofrimento para aqueles e aquelas que a ela estão submetidos ou 

subordinadas, particularmente às mulheres.  

A família tradicional era vinculada a uma imagem de estabilidade e continuidade “[...] 

com base numa estrutura fortemente hierarquizada a família obtinha a estabilidade necessária 

ao funcionamento interno e a ordem social” (DIAS, 2007, p. 41). Essa estabilidade e ordem na 

família eram obtidas por meio da opressão que os homens exerciam sobre os seus membros 

mais dependentes. Desta forma a violência doméstica permaneceu em “silêncio”, em espaço 

privado, pois a “sagrada família” seria ameaçada se a violência fosse reconhecida como uma 

problemática social e comum a todas as famílias. 

Para a continuidade desse modelo familiar há uma internalização de valores 

conservadores em que homens devem aprender, desde cedo, o conceito de virilidade e força 

física, que ele é o provedor do lar e se algo faltar aos seus, ele será cobrado, pois é o homem 

quem toma as decisões da casa e da família. A prevalência e a adesão ao “mito da família 

idealizada” contribuem para a preservação da família enquanto instituição de controle social, 

pois estrutura-se como um grupo hierárquico mais próximo do padrão de autoridade patriarcal, 

em que o homem é provedor e a mulher dona de casa, fortalecendo assim o domínio de classes. 

Como ressalta Saffioti (2004, p. 128), 
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[...]a interpretação do patriarcado como direito do PAI causou um obscurecimento da 

relação entre marido e mulher na origem da família, pelo fato de que antes de serem 

pais e mães, os homens e mulheres são maridos e esposas, e o “contrato sexual”, 

destacando a figura do marido/homem, mostra o caráter desigual deste pacto que une 

“um indivíduo a uma subordinada”.  

 

 

A estrutura social da família tradicional era caracterizada pela indissolubilidade dos 

laços do casamento e de filiação, pela autoridade do chefe e pela dependência legal e econômica 

dos outros membros. Isso favorecia especialmente a manifestação de sentimentos negativos, o 

ódio, a indiferença, o ciúme e a inveja que eram alimentados, principalmente, entre os casais. 

O amor era reprimido pela moral da época que surgia como uma “moral do pecado” e a 

violência era aceita em nome da preservação da família, do patrimônio e da sociedade.  

Já a família moderna, meados do século XX, passa a ter a centralidade no amor 

romântico, que passa a constituir o fundamento do casamento. É a dimensão sentimental que, 

em princípio, conduz as escolhas matrimoniais. Os indivíduos são socializados para se 

apaixonarem e se deixarem guiar por esse sentimento na escolha do cônjuge, sendo de imediato, 

insensíveis as escolhas dos pais. No entanto, a família continua a controlar e a vigiar as relações 

e os meios em que filhas e filhos fazem suas escolhas, pois apesar de os pais e os costumes 

terem deixado de ditar explicitamente a escolha do cônjuge, a proximidade entre regulamentos 

sociais dos parceiros pode influenciar nesse processo (GIORDANI, 2006). 

Como as relações românticas têm como base o cuidado, a fidelidade, a compreensão, o 

amor e o sacrifício, a violência contra a mulher emerge como espécie de “tabu”, sendo incabível 

nesse contexto, pois as uniões conjugais passaram a ser celebradas com votos de amor, e os 

casais, principalmente as mulheres, imaginavam uma vida de felicidades eternas no casamento 

que, como nos contos de fadas, seriam “felizes para sempre”.  

Consequentemente, a violência fica resguardada na “intimidade” do casal e do lar, já 

que não se permitiu interferência na escolha do cônjuge, não se deixa “meter a colher” nos 

desentendimentos, que são naturalizados em nome do amor romântico. Esse romantismo, que 

oculta a violência, faz lembrar mais uma canção de roda que diz: “Pirulito que bate, bate, 

pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu... pirulito que bate, bate, 

pirulito que já bateu, que importa a você que eu bata, se eu bato no que é meu”.  

A ideologia do amor romântico, que conduziu ao romantismo das relações, veio ocultar 

as instabilidades e violências nos casamentos e nas famílias modernas, que na realidade se 

envolvem em inúmeros conflitos e abusos de poder dos homens sobre as mulheres. Mas, se as 

diferenças existentes eram autorizadas por uma “licença social”, os comportamentos advindos 

dela eram legítimos, não havendo razão para intervenção externa porque era um acontecimento 
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privado. Sendo assim, o fenômeno da violência doméstica constitui uma das maiores 

contradições da família moderna.  

No contexto juridicamente codificado e de proteção à família como entidade dotada de 

patrimônio, foi reservado à mulher um papel secundário. As leis no Brasil chegaram a tratar a 

mulher como alguém sem capacidade para assinar um cheque, um contrato, alugar um imóvel, 

ou seja, para realizar qualquer ato jurídico a mulher dependia de um responsável ou tutor, que 

normalmente era o pai ou o marido. 

O Código Civil de 1916, no inciso IV do artigo 6º, referia-se a mulher como 

relativamente incapaz, figurando como os menores de 18 anos, os silvícolas e pródigos. No 

item relacionado à família, o Código era marcado por moralismo, tradição e por um modelo 

familiar especifico, unificando regras de convivência e poderes privados, expressando relações 

já existentes no seio da organização patriarcal brasileira ao contemplar o pátrio poder, a 

diferença entre filhos legítimos e ilegítimos, biológicos e adotados, por ter a figura do homem 

como chefe da relação conjugal e à mulher cabia atribuições como desempenhar o papel de 

esposa, mãe e dona do lar. O Código contemplava uma grande quantidade de regras e 

procedimentos de conteúdo moral e cristão, de acordo com as classes para as quais se destinava.  

Durante a década de 1950, a grande batalha, travada pelas mulheres, foi para abolir 

dispositivos discriminatórios do Código Civil de 1916 que trazia a supremacia do homem como 

“cabeça” do casal e em seu art. 233 citava que o marido é o chefe da sociedade conjugal, tendo 

a mulher função de colaborar com o marido no exercício dos encargos da família. A conquista 

maior da campanha em prol da modificação desse regime foi a aprovação em 1962, da lei 4.121 

assinalada como “Estatuto da Mulher Casada” que trouxe o começo de um processo para o 

marido deixar de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal e modificou vários artigos do 

Código Civil vigente, anulando muitas normas consideradas discriminatórias.  

Nesse Estatuto foi consagrado o princípio do livre exercício profissional da mulher 

casada permitindo que ela ingressasse livremente no mercado de trabalho tornando-a 

economicamente ativa sem a necessidade de autorização do marido; amplia seu poder de 

decisão e de convívio familiar e a mulher passa a ter direitos sobre os seus filhos, 

compartilhando do pátrio poder, em caso de separação podia requisitar a guarda dos filhos.  

O Estatuto da Mulher Casada marcou o início de muitas transformações no âmbito legal 

no que diz respeito aos direitos e deveres das mulheres, no entanto, além de não conseguir 

eliminar as injustiças que mantinham as mulheres inferiorizadas nas relações conjugais,  não as 

libertou do autoritarismo masculino, reforçando a ideia que a mulher precisa da proteção 

masculina, declarado até mesmo no titulo  “Estatuto da mulher casada”. 



63 
 

Ao longo da década de 1970, o senador Nelson Carneiro51 encaminhou vários projetos 

com iniciativas de proteção a mulher, em relação aos direitos trabalhistas, como: a proibição da 

dispensa de empregada grávida; pagamento em dobro para a mulher despedida por motivo de 

casamento ou gravidez; acréscimo de 30% sobre o valor do salário contratual, para o trabalho 

noturno e aposentadoria proporcional para a mulher após 25 anos de serviço. No entanto, foi 

encontrada muita dificuldade para aprovar a lei do divórcio, Lei 6.515/77, mais uma vez era o 

entrave da questão relacional do homem e mulher, encontrando maior resistência por parte da 

Igreja católica que tinha muita influência nas decisões políticas do país. 

A referida Lei do Divórcio foi aprovada em 1977, e com ela o casamento passou a ser 

dissolvido após previa separação judicial de três anos ou após cinco anos de separação 

comprovada. Campo e Corrêa (2008, p. 75) relatam que, 

 

Existia a possibilidade de separação judicial, através da figura do desquite. Este 

legitimava a separação, mas impedia que fosse contraído novo casamento. Em 

consequência uma mulher desquitada que pretendesse constituir nova família, com 

base legal, não podia fazê-lo. Multiplicavam-se as uniões de fato, que criavam 

diferentes formas de discriminação contra a mulher, pelo fato de não estar legalmente 

casada. 

  

Apesar dessa lei ter tornado o casamento juridicamente dissolúvel, havia o período de 

espera para consumação legal, ficando a mulher separada ou desquitada sofrendo as 

discriminações de mulher “largada” e sem poder refazer a sua vida conjugal. Vem-me a cabeça 

uma machinha de carnaval dos anos 1962: Adorinha52, que diz: “[...] mulher casada que anda 

sozinha é andorinha...é andorinha que sozinha faz verão...mulher casada cuidado, o homem 

casado sozinho é gavião [...]”. A mulher separada não podia andar sozinha, diferentemente do 

homem separado, ela tinha que se resguardar em seu domicilio, pois não tinha um homem ao 

seu lado.  

Vale ressaltar que apesar dos avanços, principalmente os levados a efeito pela 

Constituição Federal de 1988, a ideologia patriarcal ainda persiste no Brasil. Nas últimas 

décadas a construção e implementação de políticas públicas de prevenção e punição da 

violência contra a mulher e de atendimento especializado a este seguimento, tem sido uma 

demanda do movimento feminista.  

                                                           
51  Foi um político e jornalista brasileiro com larga atuação parlamentar. Tornou-se conhecido pela defesa da causa 

do divórcio, quando senador foi o autor da Lei do Divórcio aprovada no ano de 1977.  
52 Marcha de carnaval dos anos 1962, letra de Haroldo Lobo e Milton Oliveira. Disponível em: 

<www.millarch.org/artigo/há30anosmarchasesambasfaziamocarnaval>. Acesso em: 16 mar. 2017. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Div%C3%B3rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1977
http://www.millarch.org/artigo/há
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Passados mais de 10 anos da Lei Maria da Penha, de muita batalha da organização 

feminista e de muitos avanços no enfrentamento à violência contra as mulheres, a luta agora é 

para a aplicação da Lei integralmente e para impedir os retrocessos na forma como ela é 

implementada, principalmente em relação a prevenção da violência contra as mulheres que 

demanda investimento na educação, abordando assuntos sobre o que é machismo, racismo, 

homofobia e outros crimes de ódio e preconceitos que estão envolvidos em ataques contra a 

integridade das mulheres. Tratar essas questões no âmbito da educação  está previsto na Lei 

Maria da Penha 11.340/06, artigo 8º pargrafo IX: “O destaque, nos curriculos escolares de todos 

os níveis de ensino, para o conteúdo relativo aos direitos humanos, à equidade de gênero e de 

raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher”.  

No entanto, atualmente há pelo menos cinco Projetos de Lei (PLs), tramitando no 

Congresso Nacional, com o objetivo de interferir diretamente nos conteúdos abordados em sala 

de aula, evitando o que fundamentalistas religiosos chamam de “doutrinação política e 

ideológica”. Um dos PLs é o 2731/2015, que altera o Plano Nacional de Educação (PNE), 

proibindo a discussão de gênero e sexualidade nas escolas e, ainda, prevê pena de prisão para 

professores que desrespeitem a determinação. Outro é o PL 7180/2014 que pretende alterar a 

Lei de Diretrizes de Base (LDB) para proibir a discussão da “ideologia de gênero” nas escolas. 

Nesse contexto tem prevalecido a censura à expressão de gênero em diversos desses 

Projetos de Lei, acarretando retrocessos em relação aos direitos humanos das mulheres e 

reforçando a ideologia patriarcal.  Considerando que a  escola é um espaço não só para ensinar 

letras e números, mas também para promover cidadania; e nesse sentido, deve ser espaço 

democrático e inclusivo, a qual crianças e adolescentes  aprenderão que é possível o convívio 

com as diferenças sem violência e opressão, falar e promover a igualdade de gênero na escola 

não é anular as diferenças ou promover ideologias, mas garantir que qualquer cidadão e cidadã 

brasileira viva e apresente-se da forma como quiser,  pois discutir  gênero nas escolas é garantir 

que todos e todas sejam respeitados e respeitadas por seus direitos humanos e, assim, combater 

a ideologia do poder e superioridade dos homens sobre as mulheres garantindo a igualdade 

entre os gêneros. 

Além do Congresso, projetos semelhantes e inspirados no movimento “Escola Sem 

partido” tramitam em Assembleias Legislativas de pelo menos 09 (nove) estados e em alguns 

municípios, eles falam sobre os direitos e deveres dos professores dentro da sala de aula, os 

direitos dos pais na decisão sobre o conteúdo da educação dos filhos e regras para a definição 

de livros didáticos a serem adotados pelas escolas. A maioria dos PLs apresentados 

recentemente seguem os moldes do anteprojeto elaborado pelo ‘Escola sem Partido’ que em 
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site oficial53  diz se preocupar "com o grau de contaminação político-ideológica das escolas 

brasileiras", e afirma que "um exército organizado de militantes travestidos de professores 

prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-

lhes a sua própria visão de mundo". Diante disso, professores/as de todo o país passaram a 

protestar contra o que classificam de “lei da mordaça”, que segundo os/as docentes, o 

movimento tenta controlar o que se pode ou não dizer em sala de aula e confunde a população 

quando fala que é possível ensinar sem ideologia.  

No município de Mossoró-RN a Câmara Municipal aprovou por unaminidade e o 

Prefeito sancionou a Lei 3.290 de 03 de agosto de 2015, que “Dispõe sobre a proibição da 

introdução de gênero, no plano municipal de educação e sua grade curricular de ensino em sala 

de aula”54.  

Ninguém merece ser agredido por ser mulher ou LGBT, as pessoas merecem respeito e 

é este o grande propósito de se discutir a questão de gênero nas escolas, para que todas as 

crianças sejam respeitadas e aprendam a respeitar, aprendam que somos diversos em muitos 

aspectos e que essa diversidade não deve ser utilizada para classificar as pessoas, para atribuir 

valor diferente a cada um de acordo com seu gênero, sua cor, etnia/raça, religião, orientação e 

identidade sexual dentre outras diversidades. 

Questionamos, portanto, “se todos são iguais perante a lei”, se a legislação brasileira 

realmente assegura a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, ou, em alguns casos, 

vem fortalecendo a ideologia sexista-patriarcal de discriminação que está enraizada em nossa 

sociedade, na qual os privilégios dos homens sobre as mulheres ainda permanecem nítidos. 

Recorrer à esfera judicial é imprescindível para garantir direitos, mas para enfrentar a ideologia 

patriarcal que reduz as mulheres à propriedade dos homens é preciso ir além, faz-se necessário 

reconhecer e enfrentar os entraves para a efetivação da Lei 11.340/06, das Políticas Públicas e 

dos serviços em rede; transformar culturas, valores e hábitos que são historicamente construídos 

e fortemente enraizados na sociedade. 

Considerando que a violência é um comportamento socialmente aprendido e que pode 

ser mudado, prevenir a violência contra as mulheres exige desconstrução cultural, e o grande 

desafio nesse processo é "[...] promover uma consciência social acerca da violência exercida 

sobre as mulheres, que se traduz em todos os níveis da sociedade" (QUEIROZ, 2008, p. 244), 

iniciando um processo de conhecimento e transformação das relações patriarcais de gênero. 

                                                           
53 Disponivel em: <http://www.programaescolasempartido.org>. Acesso em: 17 mar. 2017. 
54 A publicação da Lei Municipal 3290/2015 está disponível no Jornal Oficial de Mossoró, de 04 de agosto de 

2016, no site da Prefeitura de Mossoró. Acesso em: 12 set. 2016.  

http://www.programaescolasempartido.org/
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Nos últimos anos, apesar da violência contra as mulheres ser reconhecida como um 

grave problema de saúde pública e violação de direitos humanos, decorrente da necessidade de 

cuidados provocados pela violência física e pelas sequelas psicológicas, lesões e dores que 

levam mulheres a procurar reiteradamente pelos serviços de saúde, o foco nesta área é para que 

a questão não seja restrita apenas a alguns setores e, principalmente, que os profissionais da 

saúde saibam reconhecer os sintomas e lesões causadas pela violência física, moral ou sexual 

contra as mulheres e façam um atendimento especializado e humanizado, sem perder de vista 

que a problemática da violência contra as mulheres é uma violação dos direitos humanos e 

envolve as áreas da segurança pública, da justiça, da educação e toda a rede de assistência social 

(QUEIROZ, 2008). 

Uma pesquisa de opinião realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia Galvão 

(2004)55, revelou expressiva preocupação da sociedade com a violência doméstica e os 

assassinatos de mulheres pelos parceiros e ex-parceiros no Brasil. Além de 7 em cada 10 

entrevistados considerarem que as brasileiras sofrem mais violência dentro de casa do que em 

espaços públicos, metade avalia ainda, que as mulheres se sentem de fato mais inseguras dentro 

da própria casa. Os dados revelam que o problema está presente no cotidiano da maior parte 

dos brasileiros: entre os entrevistados, de ambos os sexos e todas as classes sociais, 54% 

conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem um homem que já 

agrediu uma parceira.  

Além de mapear a preocupação da sociedade, a pesquisa levantou ainda a percepção 

sobre o que mudou com a lei de enfrentamento à violência doméstica e as avaliações sobre as 

respostas do Estado frente ao problema. O estudo mostra que apenas 2% da população nunca 

ouviu falar da Lei Maria da Penha e que, para 86% dos entrevistados, as mulheres passaram a 

denunciar mais os casos de violência doméstica após a Lei. Apesar de a legislação ser 

massivamente conhecida, as respostas apresentadas pelo Estado ainda dividem opiniões. 

Embora 57% acreditem que a punição dos assassinos das parceiras é maior hoje do que no 

passado, metade da população considera que a forma como a Justiça pune não reduz a violência 

contra as mulheres. 

O medo da denúncia também se mostrou bastante presente: 85% dos entrevistados 

acham que as mulheres que denunciam seus parceiros correm mais riscos de serem 

assassinadas. O silêncio, porém, não é apontado como um caminho seguro: para 92%, quando 

as agressões contra a esposa/companheira ocorrem com frequência, e quando não há denúncia 

                                                           
55 Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/wp 

content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp%20content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp%20content/uploads/2013/08/livro_pesquisa_violencia.pdf
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podem terminar em assassinato (feminicídio). O fim do relacionamento é visto como momento 

de maior risco à vida da mulher, em consonância, a vergonha e o medo de ser assassinada são 

percebidas como as principais razões para a mulher não se separar do agressor. 

Enfim, para mudar a situação de violência, enfrentada por muito tempo de forma 

solitária, é fundamental que as mulheres rompam com o silêncio e sejam bem acolhidas por 

uma rede de serviços e de atendimento, haja visto que denunciar não é fácil, considerando que 

as agressões partem, geralmente, de uma pessoa com quem as mulheres tem uma relação íntima 

de afeto, cujo rompimento traz impactos emocionais e que envolvem a desestruturação do 

cotidiano, da vida conjugal e da “sagrada” família.  

A própria dinâmica da violência, que costuma se repetir tornando-se cada vez mais grave 

e frequente, mina a capacidade de reação da mulher, gerando o sentimento de medo, de culpa e 

de vergonha que são grandes aliados do patriarcado. A isso se associam outros fatores 

relevantes como a falta de conhecimento de seus direitos e da rede de atendimento, a 

dependência financeira, a dependência emocional e, ainda, a mulher não consegue abandonar 

os “papéis” que a sociedade determinou para ela, já que a mulher não é somente ela nessa 

relação, ela é a unidade familiar e quase sempre avalia a situação incluindo os filhos. 

Ao observar as relações entre sujeitos, masculino e feminino, verifica-se que as 

características sexuais são fatores condicionantes para identificação de papéis e as atividades 

públicas que, embora pudessem ser exercidas por ambos, foram determinadas apenas para os 

homens, configurando as desigualdades sociais que implicam, até hoje, na exclusão das 

mulheres, contribuindo para a perpetuação do sistema capitalista/patriarcal/racista, que se 

percebe no dia a dia. Basta um olhar atento para a sociedade para deduzir que os papéis 

estabelecidos como atividades próprias dos sexos foram internalizadas e que reproduzem, 

mesmo que inconscientemente, práticas e valores apesar de todas as conquistas das mulheres. 

As políticas sociais, conquista de direitos, entram nesse cenário de forma contraditória, 

caracterizadas como: paternalistas e geradoras de desequilíbrio consequência da reestruturação 

do Estado, em meados da década de 1970, quando o capitalismo passa por uma crise e por 

transformações, pautando-se em desmantelar o sistema de proteção social.  

As ideias neoliberais, que foram formuladas ainda na década de 1940, começaram a 

ganhar força e o receituário neoliberal passa a orientar o papel do Estado, que deve agir no 

sentido de garantir e proteger as liberdades individuais. As principais reformulações do Estado 

vão se dar no sentido de restringir os direitos sociais e isso se deve, em grande parte, a ideia de 

que a crise do sistema capitalista tinha como fundamento os gastos excessivos do Estado com 

a proteção social. Com apoio nessa ideia, a reformulação do Estado passou a ser no sentido de 
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restrições dos direitos anteriormente conquistados pelos/as trabalhadores e trabalhadoras, a 

estratégia passou a ser a de diminuir a atuação do Estado nas políticas sociais e, 

consequentemente, ampliar a atuação do Estado na Política Econômica. Nessa perspectiva, os 

benefícios, serviços e programas sociais deixam de ser direitos sociais para se tornarem direito 

dos consumidores, levando às convergências de desresponsabilização e desfinanciamento da 

proteção social pelo Estado, que vai se configurando em Estado mínimo para os trabalhadores 

e máximo para o capital (NETTO, 1993).  

As políticas sociais passam a destinar-se para os seguimentos mais pobres da classe 

trabalhadora, ao contrário da universalização posta no Estado de Bem Estar Social. Em 

contrapartida, serviços de saúde, assistência social, educação e previdência, que antes se 

configuravam como direitos universais, passam a ser ofertados como mercadoria no âmbito 

privado, assim a população mais pauperizada, que não tem como pagar pelos serviços, fica na 

dependência das mínimas políticas sociais estatais ou recorrem as ONGs e filantropias que, 

contraditoriamente, são em grande parte financiadas com recursos públicos.  

É uma realidade que, para os sujeitos usufruírem de liberdade, tem que haver a tomada 

de consciência e para isso as mulheres devem ter acesso à educação, ao emprego, ao poder 

político, e estes devem ser iguais ao dos homens para assim construir a emancipação das 

mulheres e sua independência em relação ao poder dos homens.  

É necessário reafirmar a efetividade das leis, que estas não sejam apenas aparatos legais, 

mas sim, que sua implementação faça parte do compromisso ativo dos poderes públicos na luta 

pela garantia da igualdade de direitos entre mulheres e homens. A efetivação das leis de forma 

real é a única garantia de que se dispõe para se construir sociedades mais igualitárias. Enfim, o 

poder e participação das mulheres na sociedade contribui para uma nova ordem social, política, 

cultural e econômica. 

 

4.2 Os Papéis Femininos e Masculinos na Sociedade Capitalista-Patriarcal-Racista 

 

Quando nos deparamos com o grande número de violência de homens contra mulheres, 

devemos ver além do caso em si, precisamos analisar por que tantas mulheres vivem em 

situação de violência, como surgiu essa submissão, como se dão as relações patriarcais de 

gênero56 no contexto de uma sociedade capitalista e quais as políticas públicas para 

enfrentamento desta expressão da questão social. 

                                                           
56 Refere-se especificamente à sujeição da mulher, e que singulariza a forma de direito político que todos os 

homens exercem pelo fato de ser homem.  
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A obra de Engels “A origem da família, da propriedade privada e do Estado” (1984) foi 

considerada como um dos primeiros trabalhos a abordar a problemática do patriarcado, uma 

vez que aborda o surgimento da considerada sociedade patriarcal/capitalista, trazendo 

elementos históricos fundantes da constituição entre patriarcado e capitalismo. 

Segundo Engels (1984), a opressão da mulher coincide com o surgimento da 

propriedade privada e o fim do comunismo primitivo, quando os seres humanos começam a 

produzir além do suficiente para viver e alguns passam a se apropriar da produção que antes 

era destinada a todos, acarretando o surgimento da propriedade privada, a divisão do trabalho 

e da sociedade.  

Quando a divisão de tarefas era absolutamente espontânea, existente entre homens e 

mulheres naturalmente, os homens incumbiam-se da caça e da pesca, procuravam as matérias 

primas para a alimentação e as mulheres cuidavam da casa, preparavam comida e 

confeccionavam roupas. Cada um comandando o seu espaço sem que houvesse domínio de um 

sobre o outro, mesmo assim, podemos observar que ao homem já cabia o trabalho externo e a 

mulher tarefas no interior do domicilio, mas que apesar disso, o fruto do trabalho pessoal ainda 

era de propriedade comum. Com a apropriação de rebanhos e outras riquezas surge a divisão 

social do trabalho e todo excedente deixado pela produção passa a pertencer ao homem, ficando 

para a mulher a participação somente no consumo e não na propriedade. A divisão do trabalho 

na família que havia sido a base para a distribuição da propriedade entre homens e mulheres 

era agora baseada, apenas, nas relações domésticas.  

De acordo com Queiroz (2008, p. 34), nesses tempos pré-industriais, ainda não se 

referiam as mulheres como fracas, sensíveis e inadequadas para o trabalho físico pesado, “tão 

pouco o cuidado com as crianças excluía a participação da mulher no processo econômico. Ao 

contrário, enquanto os dois setores – família e trabalho – não estavam separados, as mulheres 

trabalhavam ao mesmo tempo, na produção e na reprodução”.  

É possível observar, portanto, que as transformações político-econômicas da sociedade 

pré-industrial proporcionaram uma separação entre as funções domésticas e as funções sociais: 

aos homens passa a caber o espaço público da produção, das grandes decisões e do poder; às 

mulheres é atribuída a responsabilidade da reprodução, em todas as suas formas no seio da 

família, realizando tarefas que as isolaram, afastando-as cada vez mais do mundo público, 

inibindo processos de realizações pessoais, profissionais e de sociabilidades coletivas.  

Por essas razões, afirma-se que a subordinação das mulheres perante os homens se 

fortalessem na definição de papéis sexualmente impostos, nas diferentes esferas sociais, bem 

como na divisão sexual do trabalho.  
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Conforme assegura Bourdieu (1999, p. 41) 

 

As divisões constitutivas da ordem social e, mais precisamente, as relações sociais de 

dominação e de exploração que estão instituídas entre os gêneros se inscrevem,assim, 

progressivamente em duas classes de habitus diferentes, sob a forma de hexis 

corporais opostos e complementares e de princípios de visão e de divisão, que levam 

a classificar todas as coisas do mundo e todas as práticas segundo distinções redutíveis 

à oposição entre o masculino e o feminino. 

 

Nessa perspectiva, a divisão sexual do trabalho é o maior exemplo de discriminação e 

injustiça social cometida contra as mulheres. No mercado de trabalho, as posições oferecidas 

as mulheres, ratificadas pela família e pela ordem social que a reproduzem, impõe a elas as 

tarefas femininas, de cuidado com o outro e de submissão ao homem. 

Para Hirata e Kergoat (2007) a divisão sexual do trabalho é decorrente das relações 

sociais entre os sexos e se funda em dois princípios organizadores: o princípio da separação, o 

trabalho do homem é diferente do trabalho da mulher; e o princípio da hierarquia, o trabalho 

dos homens vale mais que o trabalho das mulheres. É uma divisão compreendida como 

atribuição de atividades sociais diferentes e desiguais segundo o sexo, fruto de uma construção 

sócio histórica, com caráter econômico e de classe sobre a exploração e opressão das mulheres. 

Na divisão sexual do trabalho, as tarefas femininas são vistas como atributos naturais 

das mulheres e não são consideradas como trabalho. Essa desvalorização induz as mulheres a 

não se perceberem como trabalhadoras, levando-as a não participem politicamente das lutas da 

classe trabalhadora e não reivindiquem seus direitos. Essa posição fortalece, consequentemente, 

uma cultura sexista de permanência das mulheres no âmbito privado, como se o setor público, 

e todas as questões que o envolvem, pertencessem somente aos homens, como foi 

historicamente determinado. 

A naturalização dos papéis atribuídos às mulheres e aos homens atende diretamente aos 

interesses do sistema capitalista/patriarcal, uma vez que a subordinação das mulheres e as ditas 

“habilidades femininas” são apropriadas pelo capitalismo com intuito da ampliação de lucros, 

pois diminui o custo da reprodução da força de trabalho. Sob a ótica do capital, sem o trabalho 

doméstico não remunerado, realizado por mulheres, o Estado teria que dispor de restaurantes, 

lavanderias, creches e escolas públicas em tempo integral, de modo a atender a classe 

trabalhadora. Outra opção seria aumentar o salário mínimo para que o/a trabalhador/a pudesse 

pagar por alguns serviços necessários à reprodução da força de trabalho, que são “tarefas das 

mulheres” (HIRATA; KERGOAT, 2007). 

O trabalho doméstico é, por excelência, um modo de exploração das mulheres, mas não 

é o único, pois tem crescido a exploração do trabalho feminino fora do ambiente doméstico. 
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Nesse sentido concordamos com o pensamento de Falquet (2008), que o trabalho desvalorizado 

das mulheres engloba o que vai do trabalho não remunerado ao assalariado, sempre marcados 

pela exploração e precarização.  

O modo de produção capitalista levou as mulheres ao mercado de trabalho diante da 

necessidade da força de trabalho barata e abundante, além de fatores como a ineficiência do 

homem como provedor e gerador de renda, ocasionada pela própria estrutura no mercado de 

trabalho e insuficiência salarial, impulsiona a família a lançar outros membros no mercado de 

trabalho, abrindo espaço público para as mulheres.  

No entanto, as mulheres são inseridas no mercado de trabalho, como afirma 

Vasconcelos (2008), em setores correlatos as suas atividades domésticas e com menor prestígio 

que os homens, reproduzindo no espaço público as desigualdades sexuais já existentes. Além 

disso, mesmo trabalhando no espaço público, as mulheres mantém suas atribuições domésticas, 

fato que se configura em jornadas extensivas e intensivas de trabalho, com demanda de tempo 

para a esfera produtiva e disponibilidade para tarefas domésticas. 

 

[...] A mulher tem que ter a responsabilidade da casa, mesmo que trabalhe fora. (João). 

 

 

O discurso de João, na oficina “O que é ser homem, o que é ser mulher”, reafirma que 

a responsabilidade das tarefas domésticas é da mulher e que apesar da conquista de trabalhar 

fora de casa, a mulher deve acumular as tarefas. Assim, as mulheres tem  uma extensiva jornada 

de trabalho sem o devido reconhecimento de seu trabalho doméstico ou de  reprodução. 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho, na política, na educação e em todos 

os espaços da vida pública não significa uma transformação das relações patriarcais de poder e 

dominação. A subordinação das mulheres, mediante a divisão sexual do trabalho, responde a 

interesses econômicos e políticos transmitidos naturalmente, de geração a geração, construídos 

a partir da base material concreta que move a estrutura das sociedades capitalistas/patriarcais.    

Vivemos em uma sociedade patriarcal em que, desde a infância meninos e meninas 

recebem uma educação sexista, que formam homens e mulheres de maneira não só diferente, 

mas desigual.  

No grupo de reflexão responsabilizante com homens autores de violência contra as 

mulheres, na oficina intitulada “Construindo a história de um menino e a história de uma 

menina”, os participantes foram estimulados a criar estórias de forma eventual e  trazendo o seu 

pensamento imediato. Ao formarem um círculo, os participantes passavam uma bola 

aleatoriamente, e quem estivesse com a bola falava algo referente às experiências de vida de 
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um menino, e em um outro momento de uma menina, desde o seu nascimento e em diversas 

fases da vida. Essa dinâmica tem como objetivo conhecer, a partir do discurso dos participantes, 

o que pensam sobre a formação dos “papéis” femininos e masculinos na sociedade.  

Durante a oficina foram atribuídos, pelos participantes, os seguintes “papéis” para os 

meninos: 

 

“Teimoso, agitado, brinca na rua, joga bola, com a morte do pai ele assume a chefia 

da família, briga muito, gosta de esportes, farreia, não obedece a mãe, envolveu-se 

com uma mulher que bagunçou a vida dele”. (depoimentos de vários participantes) 

 

 

Quanto à formação da história de uma menina, os participantes ressaltaram que:   

 

“Teve enxoval cor de rosa, foi criada dentro de casa, no modo tradicional de família, 

evangélica, meiga, carinhosa, dedicada, estudiosa, era cuidada pelo pai, casou e o 

esposo cuidava dela, não estudou, virou dona de casa, o marido sustentava, cuidava 

da filha e dava bom exemplo, conquistou seu espaço, estudou e arrumou emprego, 

começaram os conflitos, queria igualdade, separou-se”. (depoimento de vários 

participantes). 

 

 

No decorrer da observação participante  junto ao grupo, percebemos que os homens 

relataram, na dinâmica  acima referida, os papéis construídos pela sociedade para formação da 

identidade social de homens e de mulheres, deixando claro as diferenças que produzem 

desigualdades, damos destaque na historia da menina que quando conquistpou espaços e queria 

igualdade, separou-se. E, ainda, que as falas foram “naturalmente” reproduzindo  as suas 

próprias vivências, numa construção social baseada na diferenciação dos sexos, representada 

pela discriminação de funções, atividades, normas e condutas, refletindo as construções de 

papéis sexistas que vão sendo repassadas para as futuras gerações com naturalidade, criando 

um solo fértil para as violências contra mulheres. 

Esta construção social desigual se dá desde o nascimento dos bebês- machos e fêmeas, 

e em seu desenvolvimento os adultos vão reproduzindo diferenças bem concretas entre meninos 

e meninas, como as formas diferentes de vestir, de brincar  e de se relacionar. As estórias 

infantis em que os papéis das personagens homens brancos e ricos e mulheres negras e pobres  

são bem definidos e desiguais, levando as crianças a se identificarem com os modelos do que é 

feminino e do que é masculino, bem como a condição de raça/etnia e classe, ressaltando que os 

papéis atribuídos às mulheres não são somente diferentes dos atribuídos aos homens, são 

também desiguais e desvalorizados. 

Esses papéis são naturalizados, ou seja, homens e mulheres nascem para ser “desse 

jeito”, e essa naturalização é utilizada para justificar a situação de diferenças e desigualdades 
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entre homens e mulheres. São papéis construídos historicamente e as relações sociais 

antagônicas que daí decorrem, consequentemente, variam ao longo da história. 

Em entrevista realizada com participantes do grupo reflexivo, alguns depoimentos 

referem-se aos papéis masculinos e femininos determinados pela sociedade patriarcal, como 

podemos ver nos depoimentos a seguir: 

  

[...] Em casa eu fiz muito esses papéis, até comer eu fazia e não era mulher. (Costa). 

 

[...] A divisão de papéis de meninos e meninas contribui para chegarmos aqui. (Paulo). 

 

 

As falas de Costa e de Paulo reforçam que existem tarefas determinadas para homens e 

para mulheres, ressaltando que as tarefas domésticas são femininas, e Paulo reconhece, em sua 

fala, que essa divisão de papeis para meninos e para meninas contribui para uma relação 

violenta entre homens e mulheres. 

Na sociedade capitalista/patriarcal essas diferenças construídas entre homens e mulheres 

são bem marcadas por papéis e comportamentos exigidos de ambos os sexos. Os meninos são 

educados para serem homens racionais, fortes e dominadores; às meninas cabe a delicadeza no 

trato, a pureza, a sensibilidade, a honestidade, a capacidade de doação e da dedicação às prendas 

domésticas. Assim, o binômio domínio/submissão prevalece, sendo o primeiro prerrogativa dos 

homens e o segundo destinado às mulheres. 

A reprodução dos papéis masculinos e femininos está garantida, como afirma Bourdieu 

(1999), em três instâncias principais – Família, Igreja e Escola, que objetivamente agem sobre 

as estruturas da formação pessoal e social dos sujeitos.  

À família cabe o papel principal de reprodução da dominação masculina, é na família 

que se impõe a precoce divisão sexual do trabalho. Quanto a Igreja sempre foi marcada pelo 

anti-feminismo com um clero pronto a condenar todas as “faltas” femininas à decência, 

sobretudo em relação a moral familiarizada, dominada por valores patriarcais e principalmente 

pela inferioridade designada às mulheres.  Na instituição Escola se transmite os pressupostos 

da representação patriarcal, dividindo o que é de menino e o que é de menina nas lições, nos 

brinquedos e brincadeiras, até mesmo na colocação dos lugares na sala de aula. 

Por fim, o papel do Estado que ratifica e perpetua o sistema  patriarcal inscrito em todas 

as instituições encarregadas de gerir e regulamentar uma visão conservadora da ordem social, 

fundamentada na prioridade absoluta dos homens em relação as mulheres.  

Portanto, para compreendermos o desenvolvimento das relações desiguais entre homens 

e mulheres e, principalmente, a manifestação da violência contra as mulheres, temos que refletir 
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sobre seu atrelamento com o funcionamento desta sociedade capitalista/patriarcal, sobre a base 

real das relações de produção e suas articulações com a superestrutura, onde instituições 

reafirmam o lugar social feminino e reproduzem os ideais morais patriarcais e burgueses.  

Neste sentido, é importante salientar que historicamente o capitalismo fortalece uma 

divisão desigual e hierarquizada entre as classes e baseia-se, dentre outros elementos, na 

apropriação privada dos resultados da produção, tendo no patriarcado um aliado estrutural 

fundamental para a reprodução ampliada do seu modo exploratório, associando a divisão social 

do trabalho a uma divisão sexual do trabalho, na qual o trabalho feminino é desvalorizado.  

O processo histórico da “cultura da fragilidade feminina” leva muitos homens a 

sentirem-se legitimados e impulsionados a exercer o domínio/poder sobre as mulheres, que por 

sua vez, costumam assumir o lugar de passivas e frágeis. Teles e Melo (2002) entendem que as 

mulheres, ao serem tratadas como propriedade dos homens, perdem sua autonomia, liberdade 

e controle sobre seu próprio corpo e submetendo-se à violências nos espaços públicos e 

privados, pois detém cotas diferentes e desiguais de poder.  

Saffioti (2013, p. 65-66) afirma que tais desigualdades entre homens e mulheres foram 

construídas paulatinamente na sociedade capitalista:  

 

No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, ela 

[a mulher] contaria com uma desvantagem social de dupla dimensão: no nível 

superestrutural, era tradicional uma subvalorizarão das capacidades femininas 

traduzidas em termos de mitos justificadores da supremacia masculina e, portanto, da 

ordem social que a gerara; no plano estrutural, à medida que se desenvolviam as forças 

produtivas, a mulher vinha sendo progressivamente marginalizada das funções 

produtivas, ou seja, perifericamente situada no sistema de produção. 

 

Nessa compreensão, o papel feminino da reprodução, estabelece a maternidade como 

principal atribuição das mulheres e, com isso também o cuidado da casa e dos filhos/as, a tarefa 

de guardiã do afeto e da moral da família, ela é uma pessoa que deve sentir-se realizada em 

casa. Já o homem típico é considerado o provedor, isto é, o que trabalha fora, traz o sustento da 

família e realiza-se fora de casa, no espaço público (FARIA; NOBRE, 1999). 

A premissa básica do processo de socialização masculina é, portanto, se diferenciar 

das mulheres, colocando-se em uma posição de superioridade, tornando a relação entre homens 

e mulheres hierarquizada, e nessa situação a violência se apresenta como recurso sempre 

disponível para manutenção de ditos privilégios masculinos.  
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5  SERVIÇO SOCIAL NO CAMPO SOCIOJURÍDICO: REEDUCAÇÃO PARA 

HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA 

 

O Serviço Social é uma profissão historicamente determinada, tem sua gênese 

intrinsecamente ligada às relações sociais construídas com o surgimento do sistema capitalista. 

Tais relações sociais desde a industrialização, marco do sistema capitalista, se constituem de 

forma antagônica e contraditória na mediação de interesses dos (as) usuários (as) e dos 

empregadores. 

A proposta para o Serviço Social, em seu surgimento, é determinada pelas classes 

dominantes e sofre influência da Igreja Católica. Como afirma Yasbek (2009), é na relação com 

a Igreja Católica que o serviço social brasileiro vai fundamentar a formulação de seus primeiros 

objetivos políticos/sociais, orientando-se por posicionamentos de cunho humanista- 

conservador. 

De acordo com Iamamoto (2007) a profissão não se caracteriza apenas como nova forma 

de exercer a caridade, mas como forma de intervenção ideológica na vida da classe 

trabalhadora, com base na atividade assistencial.  A autora  aponta que o Serviço Social atuava 

junto aos trabalhadores/as não com uma proposta caritativa de filantropia, e sim como uma 

profissão, porém, de forma assistencialista e com ações corretivas que tinham por intenção a 

busca do consenso e conformidade dos trabalhadores em relação ao sistema capitalista e a 

apropriação do lucro pelo capital.   

Com o surgimento do desenvolvimentismo no Brasil, e a criação de inúmeras 

instituições, o Serviço Social se legitima e se institucionaliza como uma profissão inscrita na 

divisão sociotécnica do trabalho, ainda com a perspectiva de assistencialismo e favorecimento 

da expansão do capital e da industrialização. Segundo Silva (2006), a profissão vincula-se à 

criação e ao desenvolvimento das grandes instituições assistenciais, estatais, paraestatais e 

autarquias, a partir da década de 1940. 

Essa forma de atuação profissional do Serviço Social permaneceu até meados dos anos 

1960, quando a categoria inicia um processo de questionamento sobre uma atuação voltada à 

resolução dos problemas socais da classe trabalhadora, de forma crítica e questionadora sobre 

o posicionamento e atuação tradicional da profissão. Esse questionamento teve início, de acordo 

Yasbek (2009), no contexto de mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais que 

expressam as novas configurações que caracterizam a expansão do capitalismo. 

A construção da vertente modernizadora da prática profissional, tem como marco o 
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Encontro de Araxá (1967)57. Esse documento foi muito importante, pois foi uma das primeiras 

iniciativas de teorização do Serviço Social, onde identificou-se entre outras coisas, a natureza, 

os objetivos, as funções, a metodologia e a vinculação entre a teoria e a prática. 

Ressaltamos que a vertente modernizadora não representa ainda o processo de mudança 

e ruptura com a forma de atuação tradicional, mas deu início aos questionamentos que 

desencadearam no Movimento de Reconceituação da Profissão do Serviço Social58. Esse 

Movimento teve início, no Brasil, nos anos de 1970 e constituiu-se no interior da profissão com 

a proposta para que os/as assistentes sociais desenvolvessem uma atuação mais voltada para a 

especificidade dos problemas sociais da realidade latino-americana (IAMAMOTO; 2009). 

De acordo com Barroco (2008) a elaboração de teorias, em sólida fundamentação 

Marxista, levou à compreensão dos fundamentos sócio-históricos da profissão do Serviço 

Social e conduziu a uma ruptura com os pressupostos da visão conservadora, possibilitando 

uma base crítica de reflexão sobre a ética profissional, e uma reorientação para construção de 

um novo Código de Ética.   

A profissão do Serviço Social pauta-se no Código de Ética que foi reformulado em 1986 

e 1993, o atual Código de Ética59, que foi instituído pela resolução CFESS nº237/93 de março 

de 1993, traz em seu texto a perspectiva para uma atuação profissional comprometida com a 

classe trabalhadora, a ética, a liberdade, a emancipação, a autonomia, a democracia, a justiça 

social, a socialização da riqueza, a participação política, o pluralismo e a não discriminação. 

Esses valores são fundamentais para o trabalho do/a assistente social na luta por um projeto 

social que conduza à igualdade e ao fim da exploração de qualquer espécie, cultivando o 

respeito e a construção de uma sociedade igualitária.   

O Serviço Social contemporâneo atua com posicionamento ético-político comprometido 

com as lutas da classe trabalhadora, a garantia dos direitos dos/as usuários/as e contrário a todas 

as formas de opressão. É uma ética revolucionaria que busca a efetivação dos direitos sociais e 

a defesa das minorias.   

A profissão constrói, de acordo com seu projeto-ético-político, alternativas e estratégias 

que façam frente à questão social, objeto de intervenção do Serviço Social. Para Iamamoto 

                                                           
57 O documento de Araxá, comentários sobre o documento disponível em: 

<http://servicosocialnoceara.blogspot.com/2013/07/documento-de-araxa.html#.WJuwAtIrJdg>. 
58 Movimento de reconceituação do serviço social representa uma grande mudança, dada sua busca de 

desvinculação do Conservadorismo e das técnicas importadas do Serviço Social Norte-Americano. surge com a 

necessidade de adequar as práticas profissionais a realidade do País e a ruptura com o Conservadorismo 

(denominado Serviço Social “tradicional”), construindo novos métodos e técnicas a partir das necessidades 

populares, para um agir profissional com identidade própria, condizente com a realidade social. IAMAMOTO, 

Marilda.O serviço social na contemporaneidade:trabalho e formação profissional. 2009. 
59 Codigo de Ética do serviço social. Disponível em: <http://www.cfess.org.br/arquivos/CEP_1993.pdf>. 
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(2007) entende-se por questão social o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade, 

e as/os assistentes sociais trabalham nas mais variadas expressões da questão social em diversas 

áreas. Uma das áreas de atuação do Serviço Social é o sociojuridico, nessa área a profissão atua 

em diversas políticas sociais e na garantia de direitos. 

 

5.1 A Atuação do Serviço Social no Campo Sóciojurídico: A Experiência no Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Mossoró-RN 

 

A inserção profissional do serviço social no sistema judiciário data, no Brasil, da própria 

origem da profissão, como Iamamoto e Carvalho (1982) revelam essa inclusão se deu 

inicialmente no Juizado de Menores, que foi um dos primeiros campos de trabalho dos 

assistentes sociais em 1923 e com a promulgação do primeiro Código de Menores em 1927, 

quando iniciou-se as primeiras reflexões relacionadas à necessidade de contratação de um 

profissional capacitado para atender às demandas relacionadas à crianças e adolescentes. 

 

[...] um dos primeiros campos de trabalho de assistentes sociais na esfera pública foi 

o Juízo de Menores do Rio de Janeiro, então capital da República. Emergente, diante 

do agravamento dos problemas relacionados à ‘infância pobre’, à ‘infância 

delinquente’, à ‘infância abandonada’, manifestos publicamente no cotidiano da 

cidade, o serviço social é incorporado a essa instituição como uma das estratégias de 

tentar manter o controle almejado pelo Estado sobre esse grave problema, que se 

aprofundava no espaço urbano (CFESS, 2014). 

 

A aprovação da Lei de Execuções Penais (LEP), Lei 7.210/84, propiciou o Serviço 

Social  desenvolver um trabalho no âmbito do Sistema Penitenciário. Outros espaços 

ocupacionais que surgiram a partir dos anos 2000 foi a atução no Ministério Público e na 

Defensoria Pública. Ao longo da história, a inserção do Serviço Social no Poder Judiciário 

molda-se para dar respostas às demandas dos/as usuários/as, tornando-se profissionais 

indispensáveis no enfrentamento das expressões da questão social mediante a garantia de 

direitos dos/as usuários/as que buscam o sistema de justiça para dirimir conflitos.  

No entanto, o termo “sociojuridico“ é relativamente recente na historia do serviço social 

brasileiro, essa denominação de campo sociojurídico vai surgir a partir do X Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), no Rio de Janeiro em 2001, passando a ser 

incorporado nas suas ações temáticas. As discussões específicas dessa atuação profissional, 

como sociojurídico, tiveram início em 2004, em Curitiba-PR e está contemplado no conteúdo 

do II Encontro Nacional Sociojurídico (CRESS, 2012), realizado nos dias 29 e 30 de outubro 

de 2009, na cidade de Cuiabá-MT.  
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Para compreendermos a atuação desta categoria junto à problemática da violência 

doméstica e familiar contra  mulher, é preciso apreender que a profissão atua embasada em três 

dimensões: a dimensão ético-política, a dimensão teórico-metodológica e a dimensão técnico-

operativa. 

A dimensão ético-política tem levado a profissão a exercer um papel no sentido de 

orientar os sujeitos quanto aos seus direitos. O Código de ética permite  a esse profissional uma 

postura de compromisso, uma vez que tem sido um marco orientador para a intervenção dos 

assistentes sociais, esse aporte determina a postura que os profissionais devem assumir perante 

os sujeitos em seus onze princípios fundamentais.  

A dimensão teórico-metodológica tem como objetivo iluminar a prática profissional, 

à medida que subsidia o profissional na criação de estratégias para o enfrentamento das 

demandas postas a profissão.  

A dimensão técnico-operativa instrumentaliza o profissional do Serviço Social para a 

atuação e intervenção junto às demandas apresentadas (IAMAMOTO, 2009). 

O conjunto de instrumentais técnico-operativos utilizados pelos assistentes sociais é 

variado, mas para escolher corretamente qual instrumental irá auxiliá-lo na intervenção, o 

assistente social deve articular sua escolha às dimensões teórica e ético-política. Isso se faz 

necessário devido o cotidiano profissional ser um espaço que impõe limites, oportunidades e 

desafios, fazendo com que a reflexão, a investigação e a criticidade sejam alguns dos principais 

elementos utilizados para articular essas dimensões.  

No campo sociojuridico os trabalhos são efetuados em organizações onde desenvolvem-

se ações que aplicam, sobretudo, as medidas decorrentes de aparatos legais, civis e penais, e 

onde se executam determinações deles derivadas. Portanto, nessas áreas, direta ou 

indiretamente, os assistentes sociais trabalham com base normativa legal e em suas 

interpretações pelos operadores jurídicos. 

No entanto, o trabalho do serviço social não deve ter como prerrogativa uma motivação 

punitiva, já que o cunho social é investigativo, marcado pela dimensão da produção de 

conhecimento sobre o cotidiano e seus sujeitos, de modo a explicar a realidade e avançar na 

efetivação de direitos. Nos processos de trabalho, em várias áreas do campo sociojurídico, 

quando são realizadas entrevistas e elaborados os relatórios, está sendo sistematizado um saber 

a respeito da população usuária. Mas, não se pode esquecer que a prática se desenvolve em 

vinculação com o jurídico, onde a busca da verdade como prova geralmente está no foco da 

ação institucional.  
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A intervenção do/da assistente social no campo sociojurídico se dá, mais intensamente, 

no poder judiciário Estadual, sendo pouco desenvolvido, quantitativamente, no âmbito da 

Justiça Federal - segundo levantamento realizado pelo conjunto CFESS-CRESS (2014). No 

tocante às atribuições do serviço social no judiciário os dados do referido levantamento 

apontam: 

 

a) Perícia e acompanhamento: estudos sociais/pericia social; atendimento e 

orientação ao público; acompanhamento social (pessoas envolvidas em processos); 

assessoramento ao/á magistrado/a no atendimento às partes; acompanhamento de 

crianças acolhidas; desenvolvimento de atividades junto a cadastro de adoção; 

acompanhamento de visitas de pais a filhos/as, mediante pedido judicial; preparação 

para adoção; emissão de pareceres para acessar, judicialmente, serviços do Governo 

federal, como o BPC. 

b) Execução de serviços: atuação com penas e medidas alternativas na 

implementação da Prestação de Serviço à Comunidade nas varas criminais. 

c) Rede/avaliação de politicas públicas: conhecimento/articulação da rede 

sociassistencial; fiscalização de instituições de acolhimento e de execução de medidas 

socioeducativas; participação em fóruns, conselhos, grupos de estudos, no âmbito da 

esfera publica e privada. 

d) Recursos humanos: gerenciar convêncios de saúde; avaliação da saúde 

ocupacional, acompanhamento a funcionários/as  e magistrados/as; acompanhamento 

social aos/as magistrados/as (Supremo); participação em programas de treinamento 

de servidores/as e masgistrados/as; participação em campanhas envolvendo a saúde 

do/a trabalhador/a; perícia social em processos administrativos envolvendo saúde do/a 

trabalhador/a de seu/sua familiar. 

e) Assessoria institucional: assessoramento á direção do fórum/ apoio 

organizacional/assessorar alta administração  no marco das competências de 

assistentes sociais. 

f) Planejamento e organização do serviço social:  planejamento, execução e 

avaliação de projetos inerentes ao serviço social; sistematização do conhecimento 

social, politico e cultural dos diversos seguimentos geracionais participação e 

organização de eventos sobre serviço social; atendidos no espaço do judiciário e dos 

dados gerados pelo sistema de informação adotados no judiciário; 

participação/organização de eventos sobre serviço social; desenvolver e assessorar 

pesquisas, projetos, programas e atividades relacionadas à pratica profissional dos/as 

assistentes sociais, no âmbito do poder judiciário, objetivando seus aperfeiçoamentos 

técnicos, a produção de conhecimentos e implementação de ações que forneçam 

garantia e aplicação de direitos para os/as usuário/as dentro das respsctivas áreas de 

atuação; supervisão de estagiários/as de serviço social; atuação na prevenção de 

situações sociais atinentes às crianças, adolescentes, idosos/as, mulheres e apenados. 

 

 

Em nível da utilização dos instrumentos técnico-operativos no sociojuridico,  o relatório 

social, o laudo social e o parecer social, são instrumentos de poder, ou seja, é o saber convertido 

em verdade, que muitas vezes dá suporte a definição do futuro de crianças, adolescentes, 

adultos, famílias e grupos sociais, tendo em vista que tais  instrumentos precisam ser utilizados 

na direção de proteção social e da garantia de direitos.  

A Lei 11.340/2006 (Maria da Penha) em seu Art. 30, estabelece que é responsabilidade 

da equipe multidisciplinar:  

 



80 
 

[...] fornecer subsídios por escrito ao Juiz, ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública mediante laudos ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 

orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, 

o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e aos adolescentes. 

 

 

Lembramos, ainda, que o exercício profissional no âmbito do poder judiciário pode e 

deve ir além de um subsídio técnico, atuando para garantir o acesso da população a seus direitos 

fundamentais. Mas, como nos adeverte José Paulo Netto (1993), não somos os únicos 

profissionais a se confrontar com a questão da concretização de direitos, por isso é necessário 

conhecer os outros profissionais da área, aprender com eles e ensinar-lhes o que conhecemos. 

É preciso articular a reflexão e a prática com outras categorias profissionais, conhecer suas 

estratégias, estabelecer alianças, criar vínculos; é preciso sair do nicho profissional e levar em 

conta que os espaços profissionais são plásticos, movem-se, alteram-se, ampliam-se.  

O Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher faz parte de uma rede de 

atendimento à mulher em situação de violência, como previsto na Lei Maria da Penha 

(BRASIL, 2006) em seu artigo 8º: 

 

A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-

se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: I - a 

integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 

Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, 

trabalho e habitação. 

 

  

O JVDFM institui a garantia dos direitos humanos, especificamente, da mulher em 

situação de violência, seja qualquer tipo: física, moral, psicológica, sexual, patrimonial e de 

ameaça tendo como base a Lei Maria da Penha que em seu artigo 6º que afirma: “A violência 

doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos”.  

O JVDFM tem  competência civil/criminal e a finalidade de julgar e executar as causas 

decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com  

o Art. 14 da Lei 11.340/06, o juiz titular do JVDFM na comarca de Mossoró-RN, Dr. Renato 

Vasconcelos Magalhães, sentindo a necessidade e reconhecendo a importância de uma equipe 

multidisciplinar para trabalhar com os processos de forma a garantir os direitos humanos das 

mulheres, e por não haver previsão de concurso público na área sociojurídica, solicitou a cessão 

de profissionais da Prefeitura Municipal de Mossoró e, apesar de ter recebido uma assistente 

social, a equipe multidisciplinar ainda se encontra de forma incompleta, que além da assistente 

social conta apenas com uma pedagoga que também é cedida por um órgão do governo do 
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estado do RN. Enfatizamos, contudo, que é de suma importância uma equipe completa para 

reforçar o atendimento aos usuários da instituição, agindo em conformidade com a Lei Maria 

da Penha. 

O objeto delimitado pelo Serviço Social, no Juizado da Comarca de Mossoró-RN, é a 

mulher em situação de violência com seus direitos humanos violados, bem como o (a) agressor 

(a) cumpridor(a) das determinações judiciais, que são parte nos autos dos processos. As ações 

interventivas do Serviço Social são embasadas no Código de Ética do/a Assistente Social de 

1993; na Lei de Regulamentação da Profissão, Lei nº 8.662/93, bem como nas diversas 

resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), na Lei 11.340/06 – 

Maria da Penha, e em outras legislações quando necessárias.  

É mister ressaltar dois princípios fundamentais para o direcionamento do trabalho 

profissional do Serviço Social na área de violência contra a mulher, que não excluem os demais 

que estão contidos no Código de Ética, são: II. Defesa intransigente dos direitos humanos e 

recusa do arbítrio e do autoritarismo; VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, 

etnia e gênero. 

Desta forma, objetiva colaborar para o aperfeiçoamento do sistema protetivo à mulher, 

promovendo seus direitos a partir do atendimento interdisciplinar aos autores de violência, pois 

possibilitando a mudança de pensamento e comportamento dos homens em relação a violência 

patriarcal de gênero, pode haver uma diminuição na reincidência e maior garantia dos direitos 

humanos e saúde das mulheres.  

Neste contexto, a questão da criação de espaços de reflexão para homens autores de 

violência, passou a ser debatida e aceita por profissionais da área, na medida em que foi se 

construindo a compreensão que se trabalhar apenas com as mulheres estava lidando somente 

com uma das partes envolvidas na situação de violência, e que se os homens fossem submetidos 

a algum tipo de intervenção contribuía para a diminuição da reincidência de violência em seus 

relacionamentos atuais e futuros.  

O Relatório da ONU/2006 cita o envolvimento de homens no desenvolvimento de 

estratégias e na implementação de ações de prevenção da violência contra a mulher, como um 

dos princípios norteadores de práticas promissoras na prevenção dessa violência, indicando 

ainda que programas de reabilitação com autores de violência contra as mulheres representam 

uma possível estratégia de prevenção à violência de gênero, no entanto enfatizam a necessidade 

de mais estudos para avaliar o real impacto dos mesmos.  
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Advertimos, ainda, que a Lei 11.340/06 Maria da Penha, não trata apenas de meios para 

reprimir e punir os agressores, mas também de meios de prevenção, como no artigo 35, inciso 

V, que dispõe sobre a criação de centros de educação e reabilitação para agressores, 

reconhecendo, assim, que o trabalho reflexivo responsabilizante com os homens autores de 

violência, pode coibir novos casos de violência; bem como o artigo 45, que muda o disposto no 

artigo 152 da Lei 7.210/1984, Lei de Execução Penal (LEP) passando a prever que o Juiz, nos 

casos de violência doméstica e familiar, poderá determinar, como medidas restritivas de 

direito60, o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação.  

A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República, na sua 

proposta para implementação dos Serviços de Responsabilização e Educação dos Agressores, 

aborda que tais serviços, previstos nas leis e nos artigos supracitados, devem buscar o 

questionamento das relações de gênero que tem legitimado as desigualdades sociais e a 

violência contra as mulheres, por meio de atividades educativas, reflexivas e pedagógicas 

vinculadas à responsabilização dos agressores, contribuindo para o reconhecimento de seus atos 

de violência como sendo uma violação dos direitos humanos das mulheres. 

No Brasil, são poucos os programas, até o momento conhecidos, que atuam, de forma 

reeducativa, com homens autores de violência contra as mulheres. O Instituto NOOS, do Rio 

de Janeiro, e a Pró-Mulher, Família e Cidadania, de São Paulo são pioneiros. Desde 1998, o 

NOOS desenvolve Grupos Reflexivos de Gênero com Homens Autores de Violência, que 

objetivam realizar uma reflexão coletiva acerca dos valores envolvidos na construção da 

identidade masculina e a expressão desses valores em comportamentos e atitudes. 

Com base nas indicações e experiências citadas, na expectativa de coibir a violência 

contra as mulheres, ao serem planejadas as ações interventivas do Serviço Social no Juizado da 

Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da comarca de  Mossoró-RN, percebeu-se 

que o atendimento aos homens envolvidos em situação de violência, deveriam ir além do 

acompanhamento das medidas punitivas, e poderiam ser desenvolvidas ações que 

proporcionem uma possível mudança nas atitudes dos autores de violência contra as mulheres, 

não apenas durante o trâmite processual, mas no relacionamento cotidiano com essas mulheres, 

tendo em vista que muitas mantêm o vínculo afetivo com o agressor e ainda têm a expectativa 

de vivenciar outra forma de relacionamento, sem violência, medos ou inseguranças. 

 

                                                           
60 Substitui a condenação mediante o preenchimento de determinados requisitos, podendo ser aplicada dentro das 

medidas protetivas como forma de garantir a integridade física e psíquica da vitima. 
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5.2 Reflexão responsabilizante com Homens Autores de Violência: Identidade e Papéis 

Masculinos em Discussão para a Desconstrução   

 

Para levarmos adiante o debate sobre a violência contra as mulheres, praticada por 

homens numa relação patriarcal de gênero, e o possível combate a essa violência a partir de um 

trabalho com os autores da violência,  temos que considerar que existe uma multiplicidade de 

padrões de masculinidades. Connell (2013) afirma que não há um padrão específico de 

masculinidade, pois diferentes culturas e períodos históricos vão construir diferentes formas de 

expressão de "ser homem". Apesar disso, o próprio autor aponta que predominou por algum 

tempo o conceito de masculinidade hegemônica61, que era remetido à heterossexualidade, 

racionalidade e privilégio do poder masculino, além de referências e condutas que deveriam ser 

seguidas pelos homens. 

Esse conceito influenciou fortemente os estudos sobre homens, gênero e hierarquia 

social, por se referir a padrões de conduta, valores e funções, também força e agressividade dos 

individuos como "masculinos".  O conceito de masculinidade hegemônica foi aplicado em 

contextos culturais diversos, contribuindo com uma conduta criminal de muitos homens. 

Connell (2013) afirma ainda, que pesquisas no campo da criminologia mostraram que certos 

padrões de agressão estavam intimamente ligados com uma hegemônica masculinidade.  

Os estudos sobre masculinidades ermegiram na década de 1960, nos Estados Unidos e 

Europa, a partir do movimento feminista que passou a fazer duras críticas aos “papéis sexuais” 

de homens e mulheres na esfera social e da dominação dos homens sobre as mulheres, além da 

defesa dos direitos sexuais, principalmente de gays e lésbicas (GROSSI, 2004).  

A expansão das ações do movimento feminista, a partir dos anos 1960, e a emergência 

do movimento homossexual, que passou a questionar valores e comportamentos até então 

naturalizados, abriu espaço para denúncias de atitudes homofóbicas, de assédio sexual e de 

violência contra as mulheres. Gerando também, os debates em torno dos privilégios dos homens 

no acesso às funções e postos no mercado de trabalho. 

No Brasil, os estudos sobre masculinidades tiveram início na década de 1980, ganhando 

força no final da década de 1990 numa perspectiva relacional de gênero, com aspecto de 

construção social e relações de poder. Considerando que a construção do feminino remete 

necessariamente a relação com o masculino, as reflexões passam a incorporar a construção do 

masculino em suas investigações.  Meyer (1999, p. 115) afirma que “pensar a produção social 

                                                           
61 Hegemonia é a Ideia de supremacia e superioridade. 
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de mulheres implica pensar, também, mesmo que de forma indireta, os homens produzidos no 

mesmo contexto”.  

Na condição de "macho" os homens impõem sua autoridade, o cuidado de zelar por sua 

honra, devem manter a aparência de estar fisicamente apto inclusive sexualmente, não devendo 

admitir “desvio” da heterosexualidade em si e nem mesmo nos outros e, ainda, ter zelo 

possessivo com seus bens e com todos aqueles a ele subordinados. Considerando  que a 

afirmação da virilidade masculina é “imposta” aos homens para que possa ter os “privilégios” 

que a sociedade patriarcal dispõe, Bourdieu (1999, p. 64) afirma que “o privilégio masculino é 

também uma cilada e encontra sua contrapartida na tensão e contratensão permanentes, levadas 

por vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e qualquer 

circunstância, sua virilidade”.  

Ainda, segundo Bourdieu (1999), essa virilidade tem que ser validada por outros como 

reconhecimento que ele faz parte de um grupo de “verdadeiros homens”. Assim, os homens 

parecem estar divididos em dois grupos, os “normais” e os outros que assumem a sua 

homossexualidade. O medo de perder a estima e consideração do grupo de “normais” e de ser 

remetido à categoria feminina, dos “fracos”, dos “delicados”, dos “mulhersinhas”, criam uma 

prédisposição masculina para a violência.  

As falas dos autores de violência, durante as oficinas sobre os papeis masculinos e 

femininos, retratam bem o modelo de masculinidade determinada aos homens e qual a função 

da mulheres na sociedade: 

 

[…] A mulher dá de comer ao marido.... Se ele aceita, ele não é homem. (João) 

 

[…] A minha mulher trabalha, eu fico em casa, Quando passo na rua me chamam de 

gigolô (José) 

 

  

 Observa-se que a fala de João ressalta a inversão dos papeis, ou seja, a mulher sendo 

provedora do lar, e que o homem aceitando essa condição ele perde a sua masculinidade. Em 

relação a fala de José, ele assume que em sua relação conjugal, os “papeis” são invertidos, a 

mulher trabalha fora e ele fica com as tarefas de casa, o que não é aceito pela sociedade, fazendo 

com que ele sofra preconceito. 

Na entrevista de avaliação do grupo reflexivo com homens autores de violência, o 

depoimento  de Costa cristaliza essa posição de “homem” com relação aos papéis ou tarefas 

determinados pela sociedade capitalista/ patriarcal que os deferenciam das mulheres, atribuindo 

ao masculino o não afeminado:  
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[...]Muitos fazem por causa dessas tarefas. Um chacota de um, chacota do outro, ai 

bota na cabeça.... Chamar as pessoas de mulher, ai perturba...Tem muitos que 

cometem a violência. (Costa). 

 

Fica claro, na fala de Costa, que o medo de parecer feminino define formas de agir, 

pensar, sentir e se comportar dos homens. Nesse contexto, é preciso levar em consideração a 

imposição da heterosexualidade aos homens, que os coloca em situação de superioridade com 

relação às mulheres, sentir-se deminuidos pelo fato de serem chamados de mulher, chegando a 

cometer violência para reafirmar a sua masculinidade. 

 O paradigma heterossexual se impõe como linha de conduta para os homens, não se 

limitando a relação com o feminino ou homosexualidade, mas, toda forma de sexualidade que 

se distingue da heterosexualidade, como a bissexualidade e transexualismo. Sendo assim, 

somente o homem viril, “não afeminado”, ativo, dominante, pode aspirar os privilégios do 

gênero masculino. Os “outros” que se distinguem, por aparência ou opção sexual, são 

simbolicamente excluidos do grupo dos “homens normais”, passando ao grupo dos dominados, 

junto com as mulheres. 

No capítulo anterior conceituamos as várias formas de violência contra as mulheres e 

que estas possuem motivações "naturalizadas" como expressão do sistema patriarcal. De acordo 

com este referencial, seguido de possiveis interlocuções entre masculinidade e violência, nos 

leva à análise da questão numa perspectiva de relações patriarcais de gênero, pois a 

masculinidade hegemônica foi entendida como uma série de condutas e práticas que permitem 

a manutenção de domínio dos homens sobre as mulheres e sobre outros homens.   

Santos e Izumino (2005), identificam três correntes teóricas que norteiam os estudos 

sobre as masculinidades: a primeira denominam como dominação masculina, que define a 

violência como expressão do poder dos homens sobre as mulheres, resultando na anulação da 

autonomia da mulher, concebida tanto como “vítima” quanto como “cúmplice”.  A segunda 

corrente chamada de dominação patriarcal, influenciada pela perspectiva feminista e 

marxista, compreende a violência como expressão do patriarcado, em que a mulher é vista como 

sujeito historicamente vitimada pelo controle social masculino. Vale salientar  que é nesta 

perspectiva que baseamos nossa pesquisa. A Terceira corrente enunciada pelos autores citados 

é nomeada de  relacional, relativiza as noções de dominação masculina e vitimização feminina, 

concebendo a violência contra as mulheres como forma de comunicação e de um jogo em que 

a mulher é cúmplice. 

A partir desses conceitos podemos relacionar masculinidade com as violências contra 

as mulheres, considerando que a formação do masculino traz elementos que compõem a 



86 
 

identidade dos homens no interior de uma ordem patriarcal de gênero, cujo fundamento é a 

manutenção do poder/dominação dos homens sobre as mulheres. Esse processo de dominação 

e controle que resulta em episódios de violência faz sentido em uma sociedade 

patriarcal/capitalista/racista, caracterizada pela imposição institucional da autoridade dos 

homens sobre as mulheres. 

A construção das masculinidades, sendo uma construção social a partir de padrões de 

comportamento, é passível de desconstrução e as possiveis mudanças poderão levar as relações 

de gênero a serem mais igualitárias. Como alternativa para essa desconstrução, apresentamos 

uma experiência de intervenção com homens autores de violência, desenvolvida em um grupo 

de reflexão  responsabillizante, que serviu como campo para nossa pesquisa. 

O grupo reflexivo, programado e excutado pelo serviço social do Juizado da Violência 

Doméstica e Familar contra a Mulher, comarca de Mossoró, em busca por experiências que 

pudessem indicar um ponto de partida para o trabalho com homens autores de violência contra 

as mulheres, no que se refere aos programas aqui no Brasil, encontrou como parâmetro algumas 

organizações não governamentais e outras parceiras de entidades públicas, como o Instituto 

Albam de Belo Horizonte/Minas Gerias; o Instituto de Estudos da Religião (ISER) e o Instituto 

NOOS do Rio de Janeiro, e do Pró-Mulher, Família e Cidadania de São Paulo, os dois últimos 

pioneiros nestas atividades. 

Estas experiências, em sua maioria, antecedem à Lei Maria da Penha e têm sido 

adequadas a mesma de forma distintas, tendo como base a perspectiva de reeducação mediante  

atividades multidisciplinares que proporcionam uma ressignificação de valores para estes 

homens. Embora saibamos que a própria Lei Maria da Penha preconiza a criação de grupos 

reeducativos, ela não determina as diretrizes básicas para direcionar a dinâmica desses grupos 

e articular a criação desse serviço.  

A falta de diretrizes gerais sobre o trabalho com homens autores de violência, no 

âmbito da Lei Maria da Penha, permite que exista uma ampla variedade de atuações. Mesmo 

assim, nos últimos anos, alguns projetos e ações começaram a ser implementados, tendo como 

objetivo comum o combate a violência de homens contra as mulheres.  

Para tanto, na experiência em análise foi utilizado como referencial, a principio, o 

Instituto de Pesquisas Sistêmicas NOOS62,  uma organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, localizado na cidade do Rio de Janeiro, que desenvolve ações com enfoque em 

gênero desde 1994, dentre elas grupos com homens autores de violência, na perspectiva de 

                                                           
62 Disponivel em:< http://noos.org.br/portal>. 
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responsabilização e da não-violência contra as mulheres. Considerando o material didático do 

referido instituto, foi escolhida, como base, a metodologia de grupo descrita na publicação 

“Conversas Homem a Homem, Grupo Reflexivo de Gênero”63 para desenvolver o trabalho no 

JVDFM em Mossoró-RN. 

Ressaltando que, para se chegar ao trabalho com homens autores de violência, é 

importante delinear a gravidade da situação de violência em que as mulheres brasileiras estão 

submetidas e, ainda, considerar as relações sócio-histórica construídas entre homens e mulheres 

baseadas em estereótipos e preconceitos, em papéis e características previamente defenidos para 

ambos os sexos.  

O grupo reflexivo do JVDFM de Mossoró-RN têm como objetivos: responsabilizar os 

autores de violência pelos atos cometidos; desnaturalizar a conduta violenta relacionada aos 

estereótipos sexistas; combater as expectativas de poder e de controle dos homens sobre as 

mulheres; estimular mudanças atitudinais com relação à violência contra as mulheres, promover 

relações respeitáveis e de igualdade para prevenir a reincidência de atos violentos de homens 

contra as mulheres. Tendo um papel de questionar os discursos, os estereótipos sexuais, os 

valores e comportamentos tradicionais masculinos, que reforçam e legitimam a violência contra 

as mulheres, numa perspectiva de desconstrução e mudança de comportamento para suscitar a 

igualdade de gênero.  

A formação do grupo reflexivo, inicialmente composto por 10 homens, teve a 

determinação do juiz, Dr. Renato Vasconcelos Magalhães, para o comparecimento dos 

acusados no referido grupo, como previsto no artigo 45 da Lei 11.340/06 – Maria da Penha, 

que modificou o artigo 152 da Lei 7.210/1984, Lei de Execução Penal (LEP), no parágrafo 

único: “Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação”.  

Nos encontros quinzenais com duração de 02 horas cada, por período total de 05 (cinco) 

meses, totalizando 20 (vinte) horas, foram abordados por meio de oficinas, realizadas por 

facilitadores convidados,  temas64 como: papéis masculinos e femininos construídos 

historicamente; violação dos direitos humanos das mulheres; tipificação da violência doméstica 

de acordo com a Lei Maria da Penha; violência patriarcal de gênero; consequências psicológicas 

da violência sofrida pelas mulheres; uso abusivo de álcool como potencializador da violência. 

Tais oficinas foram realizadas mediante exposições dialogadas, com apresentações em data 

show, rodas de conversa, dinâmicas de grupo, diálogos com escuta compartilhada, troca de 

                                                           
63 Disponível em: <http://noos.org.br/portal/projetos/projetos-realizados/>. 
64 Anexo I – programação dos 10 encontros do grupo reflexivo. 
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experiências e reflexões responsabilizantes, com os/as facilitadores corresponsáveis pela 

construção de um contexto grupal favorecendo o surgimento de novas configurações de 

masculinidades. 

A participação de profissionais de diversas áreas facilitou a realização das oficinas, 

provocando a expressão dos sentimentos e vivências dos homens autores de violência, que nos 

levou, na observação participante, a perceber em primeiro lugar que os homens que agridem 

suas companheiras dificilmente admitem a violência que cometeram e que a negação dos atos 

e a minimização da intencionalidade das agressões é recorrente,  consequência da naturalização 

dos papéis e do poder dos homens sobre as mulheres.  

Quando admitem ou são levados a admitir que foram violentos, os homens buscam 

justificativas para seus atos culpabiizando a própria mulher, a família ou até mesmo o consumo 

de bebidas. Dizem que foram provocados, que estavam cansados ou, ainda que estavam 

bêbados. 

Tais assertivas podem ser ilustradas nas falas que se seguem. 

   

[...] A violência aumentou depois da Lei, os homens estão matando mais as mulheres. 

(José) 

 

[...] Tem muita mulher que está em casa trabalhando, o homem chega bêbado 

espancando a mulher. (José) 

 

[...] As vezes a família é fraca, não quer fazer, ajudar a mulher. (José) 

 

 

Nos trechos dos depoimentos, nas entrevistas realizadas com os autores de violência, 

José deixa claro que não se responsabiliza pelos atos de violência cometidos, apontando como 

resposáveis-  primeiro o mal funcionamento da lei; em segundo,  atribui o ato de violência ao 

consumo de bebida alcóolica e, por fim acusa a família, a denominando de fraca por não dar 

apoio a mulher. 

A participação mediante as falas dos homens autores de violência foi um tanto restrita 

nas primeiras oficinas, pelo impacto de ser encaminhado a uma atividade desconhecida ou por 

receio da responsabilização dos seus atos, mas no decorrer dos encontros do grupo podemos 

perceber uma melhor compreensão da violência cometida e mais expressão nos discursos dos 

participantes.  

Em entrevista semientruturada, perguntado a Pedro sobre como avalia a determinação 

do juiz para participar do grupo, ele responde: 

 

[...] Foi um impacto. Eu não esperava, né? Mas vindo para o grupo como o Juiz 

determinou eu vi o outro lado também, foi um aprendizado de vida. (Pedro) 
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Nas duas primeiras oficinas, quando relatam a versão do fato ocorrido e são provocados 

a fazer a relação com a Lei Maria da Penha, as falas são de revolta, não responsabilização e 

naturalização das violências, como veremos a seguir. 

 

[...] A maior injustiça que a justiça cometeu, foi eu está aqui. (Bião) 

 

[...] No meu caso, com minha esposa, eu fui muito mais agredido. (Bião) 

 

[...] Eu apenas empurrei com o capacete. (Pedro) 

 

 Bião e Pedro se sentem injustiçados por estarem  sendo processados, demonstrando a 

banalização da violência contra a mulher quando não sentem culpa e não reconhecem seus atos 

como crime. Já na realização da oficina sobre violência contra as mulheres, quando perguntado 

a compreensão dos autores sobre o tema abordado, Pedro e Luiz respondem: 

 

[...] Vem do machismo em relação ao homem, né? Aquele poder de dizer eu quero 

isso e tem que ser. (Pedro) 

 

[...] O homem tem atitude diferente, quando a mulher diz alguma coisa pro homem 

ele agride, principalmente quando ele está drogado ou bêbado. (Luiz) 

 

 Note-se que Pedro atribui a violência contra a mulher ao machismo, e Luiz atribui o ato 

violento às atitudes naturais de homens e mulheres, reforçadas pelo uso de drogas e álcool. São 

falas que robustecem a não responsabilização e a naturalização da violência. 

Cinco meses, após 09 (nove) oficinas realizadas, encerrou-se os trabalhos no referido 

grupo e na avaliação, no 10º e último encontro, nos deparamos com indicadores significativos 

de percepção da experiência e mudança nos discussos de 80% dos participantes, expressos em 

depoimentos nas entrevistas e falas durante as últimas oficinas. Passamos a identificar nos 

discursos dos autores de violência,  aspectos de mudança de pensamento sobre as relações de 

gênero, com indicadores de novos comportamentos. 

 

[...] O que aconteceu comigo antes, hoje não acontece mais. (Costa) 

 

[...] Se soubesse dessas coisas antes, jamais estaria aqui. (Pedro)  
 

[...] Se apareccer outra mulher, jamais vou fazer de novo. (Luiz) 

 

[...]A lei é para proteção da mulher, que é historicamente submissa. As mulheres 

conquistaram o espaço público, mas continuam com as tarefas domésticas. (Paulo) 

 

[...] Porque a gente tem um pouco de consciência de não chegar ao ponto de agredir a 

companheira que vivemos. Isso é muito bom, ter o acompanhamento desse grupo. 

(Pedro) 
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Ao visualizar esses depoimentos podemos perceber que as falas de Costa e Pedro 

demosntram o antes e o depois da participação nas oficinas de reflexão, e nos dá a impressão 

que apreenderam com as abordagens feitas nessas oficinas, pois suas falas são seguidas da 

decisão de não mais cometer atos de violência contra a mulher.  

Luiz demosntra em seu discurso que em uma nova relação não mais cometerá violência, 

enquanto Paulo confirma uma aprendizagem dos temas trabalhados quando fala que a Lei Maria 

da Penha é para a proteção das mulheres, retrata a submissão sofrida pelas mulheres e, ainda 

reconhece as conquistas deste segmento e a sua extensiva jornada de trabalho. 

Apreendendo os limites e possibilidades do grupo reflexivo como estratégia de 

enfrentamento à violência contra as mulheres, destacamos como limites, por ser uma 

experiência inovadora algumas dificuldades foram enfrentadas, foi o primeiro grupo e reuniu 

um pequeno número de participantes, iniciando com 10 (dez) e terminando com 08 (oito) não 

por falta de demanda, mas por ter a frente uma equipe de profissionais bastante reduzida, uma 

assistente social e uma pedagoga, tendo que agregar colaboradores de diversas áreas para 

executar as oficinas, dependendo da disponibilidade de cada um. Apesar de total apoio e 

incentivo do Juiz titular do Juizado, todo o trabalho burocrático, de secretaria e de confecção 

de materiais foi de responsabilidade das duas profissionais citadas com a colaboração de 

estagiárias de serviço social.  

Entre as possibilidades da atividade de reflexão responsabilizante com homens autores 

de violência ser uma estratégia de enfrentamento a violência contra as mulheres, podemos 

percerber nas falas dos participantes do grupo que a prática é profícua podendo se constituir 

num recurso importante no combate a violência contra as mulheres, uma vez que há indícios de 

mudanças de pensamento refletidos nas falas e discursos, como a seguir: 

 

[...] Pensava: você é o tal, o homem. Mas os direitos são iguais para homens e 

mulheres ( Costa). 

 

[...] Porque eu via o lado de exigir algo e hoje eu vejo uma coisa mais relativa, que 

tanto o homem quanto a mulher deve ter uma boa igualdade (Pedro) 

 

 [...] Em relação às mulheres mudou um pouco. Hoje eu posso me casar e se não der 

certo posso me separar, sem violência. (Paulo) 

 

[...]Estou solteiro, mas a próxima vai ser diferente (Pedro) 

 

 

 Pode-se perceber nas falas de Pedro e Costa, que eles achavam que eram superiores as 

mulheres e que poderiam exigir a obediência delas. No entanto, as reflexões potencializadas 

pelo grupo  contribuíram para a mudança de pensamento quando falam da possibilidade de 
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igualdades de direitos entre homens e mulheres, inclusive Paulo admite que em uma nova 

relação caso venha a se separar, pretende não mais cometer violências contra sua companheira.  

Assim, avaliamos como positiva a experiência em grupos de reflexão para homens 

autores de violência, considerando que no período de 05 (cinco) meses em que transcorreu a 

pesquisa não houve reincidência dos atos de violência praticado pelos participantes, conforme 

averiguado nos autos dos processos e nas medidas protetivas. E ainda, constatamos com as falas 

em oficinas e entevistas, aqui relatadas, que há indicios de apredizagem em relação aos temas 

abordados  e possíveis mudanças de pensamento. 

Fazendo o caminho do conhecimento, da pesquisa e da ação, almejando retornar à 

realidade após conhecê-la melhor na perspectiva de transformá-la, nos resta o desafio de 

implementar o processo de acompanhamento dos que participaram do grupo por período 

complementar a 02 (dois) anos, tempo que ficarão se apresentando mensalmente em Juizo, no 

setor de serviço social do JVDFM. Isso permitirá identificar, por um período mais longo, se 

haverá reincidência de episódios de violência, para assim reforçar se o trabalho com grupos 

reflexivos favorece, ou não, a prevenção da violência contra as mulheres, constituindo-se como 

mais uma forma de combate as desigualdades de gênero para garantia dos direitos humanos das 

mulheres. 
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6  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  

 

No atendimento diário aos homens, envolvidos em situação de violência contra as 

mulheres, como profissional do serviço social, e reforçando a base teórica mediante leituras e 

rflexões realizadas para construção da presente dissertação de mestrado, podemos perceber que 

é inquestionável a importância de estudar o contexto da violência contra as mulheres com um 

recorte feminista. Entendendo que a noção de enfrentamento à violência contra as mulheres não 

se restringe à questão do combate, mas compreende também as dimensões da prevenção, da 

assistência e da garantia de direitos, e ainda, que a violência é um fenômeno que não deve ser 

tratado apenas sob uma ótica, pois atinge toda a família e a sociedade, tendendo a se perpetuar 

caso os diversos paradigmas que a justificam não forem trabalhados com todos os envolvidos 

neste ciclo. 

Trabalhar no combate a violência contra as mulheres, considerando a complexidade das 

relações que as integra, exige comprometimento de todas as instâncias governamentais e da 

sociedade civil, atavés de ações que tenham como objetivo central proteger as mulheres e 

garantir seus direitos humanos, que são violados em situações de violência. Nesse sentido 

entendemos que é fundamental repensar as políticas públicas de atenção à violência contra 

mulheres, questão que tem sido tratada em diferentes espaços institucionais de maneira 

fragmentada e desarticulada, ressaltamos a importância de que tais políticas sejam revistas e 

melhor implementadas, buscando contemplar os direitos humanos das mulheres, levando em 

conta também,  a importância de se trabalhar com os autores de violência, pois para interferir 

junto a violência doméstica e familiar contra as mulheres é necessário avaliar as relações sócio 

históricas construídas entre homens e mulheres e trabalhar com os dois lados envolvidos na 

relação conflituosa. 

As oficinas realizadas no grupo reflexivo  permitiram o questionamento dos estereótipos de 

masculinidade e feminilidade favorecendo a troca de vivências e a possibilidade de tratar temas 

relacionados à violência contra as mulheres, objetivando uma reflexão responsabilizante sobre os atos 

cometidos e as atitudes dos homens em relação as mulheres.  

Durante a observação participante no grupo,  podemos observar nas primeiras oficinas 

que o posicionamento característico dos homens foi, em geral, o da própria vitimização e da 

desresponsabilização por seus atos, identificadas nas contestações e questionamentos sobre a 

determinação do Juiz para participação no grupo e na tentativa de culpar as mulheres pela 

violência sofrida.  
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Na segunda oficina, a discussão em torno da Lei Maria da Penha (11.340/06) mobilizou 

uma série de sentimentos e manifestações contrarias as normas legais, que foram consideradas, 

nos relatos iniciais, como descriminazadoras e responsáveis pela injusta “punição” a que 

estavam sendo submetidos. As criticas à lei Maria da Penha foram colocadas a partir de algumas 

reclamações dos participantes, tais como ausência de diálogo com o Juiz e o sentimento de 

“favorecimento” dos direitos das mulheres em detrimento dos homens. Nessa ação de 

desqualificação da Lei observa-se igualmente um discurso de desqualificação das mulheres. 

 Ao final da referida oficina, após o processo de reflexão e informações muito bem 

conduzidas pelo facilitador, que mediou a discussão numa perpectiva de gênero, mostrando a 

necessidade do reconhecimento dos direitos adquiridos pelas mulheres em nossa sociedade, foi 

possível observar mais abertura nas discussões e os depoimentos posteriores passaram a ser  de 

reconhecimento da importância da aprendizagem sobre a Lei 11.340/06 (Maria da Penha).  

Passada a revolta inicial, nas demais oficinas foi possível perceber a incorporação 

gradativa dos temas expostos e uma flexibilização do pensamento dos homens acerca das 

relações de gênero.  Para tanto, outros aspectos  podem ser ressaltados, como um bom 

envolvimento dos participantes nas atividades, mesmo daqueles que chegaram insatisfeitos, o 

clima de confiança que se criou, em sua grande maioria,  entre os membros participantes e os 

facilitadores das oficinas possibilitando a partilha, no grupo, sobre as situações vivenciadas por 

cada um.  

Considerando que a maior queixa dos autores de violência foi o de não terem sidos 

ouvidos sobre o fato ocorrido, o espaço de falas e diálogos nas oficinas favoreceu o 

esclarecimento e a desconstrução de sentimentos e pensamentos desses homens. 

O trabalho reflexivo com homens é um desafio posto pela situação de violência 

vivenciada pelas mulheres, e acompanhando essa nova estratégia de intervenção podemos 

observar as potencialidades da experiência com a reflexão de autores de violência numa 

perpectiva de reponsabilização, mostrando ser uma iniciativa promissora e que revela 

possibilidades de êxito.  

Embora não possamos reconhecer, de imediato, uma mudança substantiva no 

comportamento dos homens que participaram do grupo, por haver dificuldades em desconstruir 

aspectos  enraizados no imaginário masculino, podemos destacar  como relevante a menção dos 

homens mediante suas falas e entrevistas quando expõem o aprendizado e incorporação de 

novos conhecimentos a partir daquela vivência, tendo em vista que apontam uma possivel 

mudança em seus relacionamentos futuros.  
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Neste sentido, ao final do processo, os homens avaliam como relevante sua participação 

no grupo reflexivo, ou seja, ressignificaram o encaminhamento ao grupo à medida que 

reconhecem  que a participação no mesmo lhes trouxe benefícios, a despeito dos sentimentos 

contrários apresentados inicialmente. 

Vale reafirmar que nessa dissertação descortinaram-se novos aspectos presentes nas 

situações de violência contra as mulheres, cuja a pesquisa de natureza qualitativa permitiu 

visibilizar. Nesse sentido, a análise dos discussos dos homens, participantes do grupo reflexivo, 

corroborou com a questão de abertura para novas discussões e para a flexibilização das noções 

e conceitos rígidos trazidos por eles. Tal perspectiva foi  adquirida quando se instaurou uma via 

de diálogo, na qual a reflexão coletiva encontrou lugar e poderá dar início a novas formas de 

relacionamento e, consequentemente,  poderá contribuir para a redução da violência contra as 

mulheres. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM PARTICIPANTES DO 

GRUPO REEDUCATIVO 

 

 

1. DEPOIS DA LEI MARIADA PENHA HOUVE ALGUMA MUDANÇA EM 

RELAÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES? 

 

2. VOCÊ ESTÁ RESPONDENDO UM PROCEDIMENTO NO JUIZADO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. COMO VER A SUA SITUAÇÃO EM 

RELAÇÃO AO PROCESSO? 

  

3. O QUE TEM A DIZER SOBRE A VIOLÊNCIA DE HOMENS CONTRA AS 

MULHERES? 

 

4. BASEADO NA EXPERIÊNCIA DE REFLEXÃO EM GRUPO, VOCÊ ACHA QUE 

HOUVE CONTRIBUIÇÃO PARA MUDANÇA NA SUA RELAÇÃO COM A 

FAMÍLIA? 

 

5. O QUE VOCÊ PENSA SOBRE A FORMAÇÃO DE PAPÉIS MASCULINOS E 

FEMININOS? COMENTE. 

 

6. HÁ RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A FORMAÇÃO QUE 

O HOMEM RECEBE NESSA SOCIEDADE? COMENTE. 

 

7. COMO VOCÊ AVALIA TER RECEBIDO A DETERMINAÇÃO DO JUIZ PARA 

PARTICIPAR DO GRUPO? 

 

QUAIS OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DESSA EXPERIÊNCIA? 

 

8. A EXPERIÊNCIA DE TER PARTICIPADO DO GRUPO REEDUCATIVO 

DURANTE 04 MESES (10 ENCONTROS) MUDOU A SUA FORMA DE PENSAR A 

RELAÇÃO HOMEM E MULHER? (  ) SIM   (  ) NÃO. JUSTIFIQUE: 

 

 

9. DOS TEMAS DISCUTIDOS NOS ENCONTROS DO GRUPO REEDUCATIVO, 

QUAL O QUE MAIS CHAMOU A SUA ATENÇÃO? POR QUE? 

 

 

10. VOCÊ PODE NARRAR A EXPERIÊNCIA NO GRUPO REEDUCATIVO. O QUE 

MUDOU NA SUA VIDA? 
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APÊNDICE B – MODELO DO QUESTIONÁRIO – PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

DOS PARTICIPANTES DO GRUPO REEDUCATIVO 

 
 

NOME (OPCIONAL) ___________________________________________ 

IDADE___________ 

ESTADO CIVIL 

 (  ) SOLTEIRO 

 (  ) CASADO 

 (  )UNIÃO ESTÁVEL 

 (  )SEPARADO 

 (  )DIVORCIADO 

 (  )VIÚVO 

 (  )OUTRO . QUAL? __________________ 

 

COM QUEM CONVIVE ATUALMENTE 

 (  )SOZINHO 

 (  )COM OUTRA COMPANHEIRA 

 (  )COM OS FILHOS 

 (  )COM OUTROS FAMILIARES 

 (  )OUTRO. QUAL? ___________________ 

 

NATURALIDADE 

(  )MOSSORÓ 

(  )OUTRA CIDADE DO RN 

(  )OUTRO ESTADO 

 

ESCOLARIDADE 

 (  )SEM ESCOLARIDADE 

 (  )ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

 (  )ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

 (  )ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

 (  )ENSINO MÉDIO COMPLETO 

 (  )SUPERIOR INCOMPLETO 

 (  )SUPERIOR COMPLETO 

 (  )PÓS GRADUAÇÃO 

 

RENDA MENSAL 

 (  )SEM RENDA 

 (  )ATÉ 1 SALARIO MÍNIMO 

 (  )DE 1 A 2 SALARIO MÍNIMO 

 (  )ACIMA DE 2 SALÁRIO MÍNIMO 

  

TRABALHO / OCUPAÇÃO 

 (  )EMPREGADO COM CARTEIRA ASSINADA 

 (  )EMPREGADO SEM CARTEIRA ASSINADA 

 (  )AUTÔNOMO 

 (  )TRABALHA EM CASA 

 (  )DESEMPREGADO 

 (  )NUNCA TRABALHOU 

 

PROFISSÃO 

__________________________________________________________ 

 

TEM FILHOS OU FILHAS? 

 (  )SIM 

 (  )NÃO 

 EM CASO AFIRMATIVO, QUANTOS?____________ 
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INGERE BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 (  )SIM 

 (  )NÃO 

 EM CASO AFIRMATIVO, COM QUE FREQUÊNCIA?_______________________ 

 

JÁ FEZ OU FAZ USO DE DROGAS ILÍCITAS? 

 (  ) SIM 

 (  )NÃO 

 

QUE TIPO DE CRIME/VIOLÊNCIA COMETEU? 

FÍSICA(VIOLÊNCIA): 

 (  )EMPURRÕES 

 (  )SOCO 

 (  )MORDIDA 

 (  )PUXÃO DE CABELO 

 (  )ENFORCAMENTO 

 (  )QUEIMADURA 

 (  ) OUTRO. QUAL? _____________________________ 

 

AMEAÇA(CRIME): 

 (  )DE MORTE 

 (  )COM FACA 

 (  )COM PALAVRAS 

 (  )COM ARMA DE FOGO 

 (  ) OUTRO. QUAL? 

 

PSICOLÓGICA (VIOLÊNCIA): 

 (  )AMEAÇA DE BATER 

 (  )AMEAÇA DE MORTE 

 (  )AMEAÇA DE SE MATAR 

 (  )GRITOS 

 (  )INSULTO E HUMILHAÇÃO 

 (  )CONTROLE DE HORÁRIOS 

 (  )PROIBIÇÕES 

 (  )OUTROS. QUAL?______________________________ 

 

COMO VOCÊ AVALIA O SEU RELACIONAMENTO COM A COMPANHEIRA ATUAL? 

 (  )ÓTIMO 

 (  )BOM 

 (  )RAZOÁVEL 

 (  )RUIM 

 (  ) NÃO SABE RESPONDER. 

 

DURANTE O ULTIMO ANO VOCÊ PRATICOU OUTRO TIPO DE VIOLÊNCIA? 

 (  )SIM 

 (  )NÃO 

 (  )EM CASO AFIRMATIVO. QUAL? ___________________________________ 

 

QUEM FOI A VITIMA?. 

(  )MÃE 

(  )IRMÃ 

(  )COMPANHEIRA 

(  )FILHA 

(  )PAI 

(  )IRMÃO 

(  )FILHO 

(  )DESCONHECIDO(A) 

  

JÁ ESTEVE PRESO, DETIDO OU CUMPRIU OUTRA MEDIDA JUDICIAL? 

(  )SIM 

(  )NÃO 
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(  ) EM CASO AFIRMATIVO. POR QUAL MOTIVO?_____________________ 

 

RESPONDE A OUTRO PROCESSO NO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER? 

(  )SIM 

(  )NÃO 

(  ) EM CASO AFIRMATIVO. EXPLIQUE. ________________________ 
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ANEXO A – FOTOGRAFIAS DOS INSTRUMENTOS E ARMAS DAS VIOLÊNCIAS 

 

 

 

Figura 1 – Arma de fogo usada em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

 

 

Figura 2 – Instrumento usado em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 
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Figura 3 – Instrumentos usados em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

 

 

Figura 4 – Armas brancas usadas em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 
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Figura 5 – Armas de fogo usadas em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2016 

 

 

 

 

Figura 6 – Instrumentos usados em violência contra mulher, JVDFM, Mossoró, 2016 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016 
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ANEXO B – PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO REEDUCATIVO/ 2016 
  

 

1ª OFICINA - DATA: 05 DE MAIO DE 2016 

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO E COMPROMISSO DE CONVIVÊNCIA 

FACILITADORA: Drª. Inalda Freire – Psicologa   

 

2ª OFICINA - DATA: 19 DE MAIO DE 2016 

REFLEXÃO RESPONSABILIZANTE COM BASE NA LEI MARIA DA PENHA 

FACILITADOR: Dr. Thallys Emanuel Pimenta – Advogado 

 

3ª OFICINA - DATA: 02 DE JUNHO DE 2016 

O QUE É SER HOMEM E O QUE É SER MULHER 

FACILITADORA: Mairana Gomes – Estagiária de Serviço Social  

 

4ª OFICINA - DATA: 16 DE JUNHO DE 2016 

DIVERSIDADES DOS PADRÕES/PAPÉIS MASCULINO E FEMININO, UMA QUESTÃO 

DE GÊNERO. 

FACILITADORAS: Luzimar Pereira – Pedagoga e Mairana Gomes – Estagiária de Serviço 

Social 

 

5ª OFICINA - DATA: 30 DE JUNHO DE 2016 

O QUE É VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

FACILITADORA: Profª. Ma. Marwyla Gomes Lima – Assistente Social 
 

6ª OFICINA - DATA: 14 DE JULHO DE 2016 

CONSEQUÊNCIAS PSICOLÓGICAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

FACILITADORA: Drª. Natália Dantas – Psicologa do CRM 

 

7ª OFICINA - DATA: 28 DE JULHO DE 2016 

DIREITOS HUMANOS E EQUIDADE DE GÊNEROS 

FACILITADOR: Dr. Rogério Barros de Oliveira – Advogado – Presidente da Comissão de 

Direitos Humanos da OAB Seccional de Mossoró 

 

8ª ENCONTRO - DATA: 11 DE AGOSTO DE 2016 

USO ABUSIVO DE ÁLCOOL COMO POTENCIALIZADOR DA VIOLÊNCIA 

FACILITADOR: Dr. Alcedir Gabriel – Psicologo do CAPS AD.  

 

9ª OFICINA - DATA: 25 DE AGOSTO DE 2016 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES 

FACILITADORA: Profª. Oona Cajú – Membro do Centro de Referência em Direitos Humanos 

da UFERSA 

 

10ª OFICINA - DATA: 08 DE SETEMBRO DE 2016 

AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO GRUPO / APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 

FACILITADORAS: Maria Helena de Medeiros Leite – Assistente Social e Luzimar Pereira 

Leite – Pedagoga 
 


