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APRESENTAÇÃO

Em 2006, a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) inovou o sistema judiciário
e as instituições de saúde brasileiras. Passou-se a implantar políticas públicas
para as mulheres em situação de violência, elaborou normas e padrões de
atendimento, aperfeiçoou a legislação; incentivou à constituição de redes de
serviços, apoiou projetos educativos e culturais de prevenção à violência,
ampliou o acesso das mulheres à justiça e aos serviços de segurança e saúde
pública. A partir desse advento iniciamos a alteração da consciência social
acerca da precariedade da vida e da violência inerente ao ambiente doméstico.
Este livro é um convite à luta pelos Direitos Humanos das Mulheres e sua
mais profunda reflexão, fruto das pesquisas de cientistas das cinco regiões do
Brasil.
Esta é mais uma das chamadas públicas promovidas pela Editora Expressão
Feministas, cujo objetivo é contribuir para emancipação de mulheres cientistas
através da publicação e divulgação e pesquisas acadêmica. Mulheres do Brasil,
uni-vos!
Boa leitura!
As organizadoras, Junho de 2021.
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CAPÍTULO 1
O FEMININO EM O PRIMO BASÍLIO: UMA CONSTRUÇÃO DO GÊNERO E DA
SEXUALIDADE
Stephanie Sales Rodrigues Nonato
Tatyana Alves da Conceição
INTRODUÇÃO
Embora as discussões sobre a desigualdade de gênero tenham se desenvolvido bastante nos últimos
anos, o assunto ainda está longe de ser esgotado. Com o passar dos anos essa temática tem exigido constante
trabalho por parte de ativistas e educadores. A forma como a figura feminina tem sido representada
socialmente sofreu mudanças variadas, tais como: a luta de movimentos sociais por igualdade e, o anseio por
uma sociedade mais isonômica com relação aos direitos de homens e mulheres. Tudo isso tem sido
combustível para alavancar novas concepções sociais.
Em contrapartida, a arena social é reflexo de uma sociedade de bases conservadoras e visões
patriarcais capitalistas. Podemos observar, todos os dias, a forma como o mercado de produtos incorpora
lutas de grupos contra hegemônicos, vendo e explorando nisso um nicho de mercado. Várias marcas se
apresentam com discursos montados de libertação e avanços, sustentando um suposto empoderamento
feminino, atrelando suas marcas às lutas históricas, carregadas de dor e sofrimento. Ainda assim, com todos
esses percalços e entraves que a luta pela igualdade e respeito enfrentam, o cenário se mostra longe de um
final feliz. O grande desafio é definir uma representação feminina que abarque a diversidade do ser mulher
para além dos estereótipos histórico e socialmente construídos e reafirmados com o passar do tempo, por
uma cultura patriarcal e machista.
Visando compreender a complexidade dessas e de outras questões ligadas ao discurso patriarcalistas,
é que a análise da obra e do discurso tecido por ela, se faz importante a fim de que possamos refletir sobre
as relações sociais e, principalmente, a desigualdade de gênero.
O intuito é por meio da análise do discurso e de excertos da obra O primo Basílio, perceber como o
narrador pinta as figuras femininas de modo a promover uma perpetuação de padrões tradicionais de
masculinidade, estabelecendo uma relação de desigualdade e cerceamento feminino. Logo, verifica-se como
esse tratamento vai restringindo os direitos de liberdade da mulher e até mesmo moldando as liberdades
sexuais feminina por toda a obra. Com vistas a estabelecer um paralelo entre o modo como são desenhados
esses arranjos sociais, sobretudo, na questão do gênero e a estética a priori realista da obra, devemos assim
traçar um entendimento válido sobre a diferença de gênero e a violência simbólica empregada contra a
mulher, enraizada socialmente.
A partir da revisão bibliográfica realizada, a análise do texto literário se baseou sumariamente pelas
seleções lexicais feitas pelo autor implícito, aliada aos conhecimentos já produzidos sobre o que é a
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hegemonia masculina em detrimento do feminino, historicamente legitimados, bem como a cosmovisão das
estéticas literárias criadoras da obra. Pretende-se, portanto, estudar a questão feminina no texto literário sem
deixar de situá-lo historicamente e esteticamente.
Com isso, não devemos deixar fora do contexto a importância de se partir do texto literário para
teoria, pois é a partir do texto que surgem as questões discutidas neste trabalho. Para os questionamentos
sobre a desigualdade de gênero e questões ligadas à desvalorização ou estereótipo do feminino, usaremos
como base norteadora Bourdieu com seus estudos sobre a dominação masculina.

Contexto da obra
O primo Basílio é um romance do escritor português Eça de Queirós, publicado em 1878 em Lisboa
pela Editora Livraria Chardron. O enredo é permeado de temáticas recorrentes no século XIX, como:
ascensão social, livre-arbítrio, frustrações dos quereres íntimos e educação feminina, bem como as
consequências dessa educação na sociedade (MORALES, 2001 p.9).
No contexto de produção literária Portuguesa e Europeia o foco na personagem feminina estava em
voga, na literatura lusitana temos Maria, não me mates que sou tua mãe! (1848) de Camilo Castelo Branco
e A virgem da Polônia (1947) de Conselheiro Bastos. Já na Européia percebe-se esse foco no feminino em
Ana Karênina (1877) de Tolstói e Madame Bovary (1857) de Flaubert. (MORALES,2001 p.10)
A narrativa conta a história de um Engenheiro, Jorge, que se viu num momento de sua vida com a
necessidade de casar e constituir família. Jorge então conhece Luísa, uma moça cuja beleza pudica saltava
aos olhos e também agradava aos anseios sociais, pois Luiza tinha todos os atributos característicos de uma
sociedade tradicionalista: “Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa: tinha cuidados muito
simpáticos nos seus arranjos; era asseada, alegre como um passarinho; como um passarinho amiga do
ninho e das carícias do macho; e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério”.
(QUEIRÓS, 1997, p. 8 grifos nossos).
Como pode ser notado, nesse fragmento do texto, a partir das seleções lexicais realizadas pelo
narrador, na construção da personagem Luísa, que se situam com pouca mobilidade no campo semântico da
docilidade; meiguice; amabilidade além da figura feminina ser construída de uma maneira doce, ainda
observamos tintas de servilidade colorindo a personagem, Luísa é serva do ninho e do macho, ou, da casa e
do seu marido.
Para além dessa caracterização de Luísa ser limitada ao espectro da docilidade, a todo momento esses
elementos, tidos como virtuosos, são avaliados positivamente por todos, logo, Luísa é respeitada como
mulher por atender às expectativas do patriarcado, como diz, recorrentemente Sebastião, um dos melhores
amigos de Jorge, pois Luísa agrada socialmente: “─ É um anjinho cheio de dignidade! ─ Dizia então
Sebastião, o bom Sebastião, com sua voz profunda de basso”. (QUEIRÓS, 1997, p. 8).
A segunda figura feminina presente na obra é Leopoldina, representada como modelo imperfeito e
anômalo, totalmente o contrário de Luísa:
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Leopoldina era a filha única do Visconde de Quebrais, o devasso, o caquético, que fora
pajem de D. Miguel. Tinha feito um casamento infeliz com um João Noronha, empregado
da alfândega. Chamavam-lhe a “Quebrais”; chamavam-lhe também a “Pão e Queijo”
[...] Sabia-se que tinha amantes, dizia-se que tinha vícios, Jorge odiava-a. E dissera
muitas vezes a Luísa: “Tudo, menos a Leopoldina” (QUEIRÓS, 2008 p.19, grifos
nossos)
Era muito indiscreta, falava muito de si, das suas sensações, da sua alcova, das suas
contas. Nunca tivera segredos para Luísa; e na sua necessidade de fazer confidências, de
gozar a admiração dela, descrevia-lhe os seus amantes, as opiniões deles, as maneiras de
amar, os tiques, a roupa, com grandes exagerações! Aquilo era sempre muito picante,
cochichando ao canto de um sofá, entre risinhos; Luísa costumava escutar, toda
interessada, as maçãs do rosto um pouco envergonhadas, pasmada, saboreando, com
um arzinho beato. Achava tão curiosos! (QUEIRÓS, 2008 p.21, grifos nossos).

Ao longo do romance, Leopoldina é construída como uma mulher menos digna, visto que mantém
romances extraconjugais, seu vestuário é tido como insinuante e vulgar. Leopoldina fuma, ri alto e por isso,
o marido de Luísa, sempre com atitude paternal diante de sua esposa, reprova tal amizade. Além de censurar
o comportamento da amiga de sua esposa, o marido de Luísa a proíbe da convivência com a amiga. Sobre o
pretexto de que será o melhor para ela. Leopoldina é também, bastante sexualizada na obra, visto que o
próprio apelido que as pessoas atribuem a ela tem um sentido pejorativo: “a pão e queijo”.
Dessa forma, Leopoldina é odiada e desqualificada pelo sistema imposto. Tornando-se marginal, à
margem, transformando-se em símbolo de resistência aos valores hegemônicos, já que não se assimila nem
incorpora os hábitos e valores impostos pela cultura patriarcalista vigente.
A terceira mulher representada na obra é a criada de Luísa, Juliana, apesar de existirem mais mulheres no
enredo, nos deteremos nestas três figuras: Luísa, Leopoldina e Juliana. O narrador descreve a criada da
seguinte forma:
E nunca tivera um homem; era virgem. Fora sempre feia, ninguém a tentara; e por
orgulho, por birra, com receio de uma desfeita, não se oferecera, como vira muitas,
claramente. O único homem que a olhara com desejo tinha sido um criado de cavalariça,
atarracado e imundo, de aspecto facínora; a sua magreza, a sua cuia, o seu ar domingueiro
tinham excitado o bruto. Fitava-a com um ar de bitídogue. Causara-lhe horror- mas vaidade.
E o primeiro homem por quem ela sentira, um criado bonito e alourado, rira-se dela, puseralhe o nome de “Isca Seca”. Não contou mais com os homens, por despeito, por
desconfiança de si mesma. As rebeliões da natureza, sufocava-as; eram fogachos,
flatos. Passavam. Mas faziam-na mais seca; e a falta daquela grande consolação
agravava a miséria da sua vida. (QUEIRÓS,2008 p.73 grifos nossos)

Como percebido no fragmento acima, a descrição de Juliana, revela não somente a problemática de
gênero, mas também de classe, pois a personagem é uma empregada doméstica e por isso se difere das outras
duas personagens: Luísa e Leopoldina. Juliana é a criada, serviçal que não atinge os padrões de beleza, que
também se trata de uma construção, que atribui sentidos sociais estabelecidos e introduzidos na realidade
material pelas instituições dominantes. Juliana foi hostilizada durante toda sua vida, em todas as casas por
onde passou, sempre foi chamada de ‘isca seca’. Além disso, ela é narrada como a mulher que nunca teve
um homem. O narrador, justifica a condição amarga da personagem pela falta do homem, reafirmando a
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triste premissa de que a mulher só consegue formatar sua subjetividade atrelando-se ao homem. Suas
condições psíquicas e emocionais, não podem ter um fim nela mesma, dependem do outro. A plena
existência da mulher está sempre condicionada à companhia de um homem. Nos moldes patriarcais, a mulher
introjeta e forma sua subjetividade como objeto inferior e a sua existência é condição única e exclusiva para
suprir as necessidades de outro alguém. No caso, marido, filhos e o lar. Outro ponto que merece destaque é
a esterilização da personagem, que, por não atender às exigências do mercado matrimonial, não tem direito
de exercer sua sexualidade.
A construção social da mulher como ferramenta de desvalorização do gênero
A pós-modernidade se apresenta em algumas ramificações com características desconstrutivas e
transformadoras. Mas, há quem negue até mesmo tal denominação - de pós-modernidade - quiçá as
afirmações de que tenham ocorrido mudanças provenientes dela. No entanto, os acontecimentos sociais têm
trazido à tona muitos questionamentos com relação a alguns grupos sociais e o mito da feminilidade, a figura
obediente ligada ao feminino, tem sido um deles.
Durante centenas de anos as mulheres foram sendo moldadas, podadas e domesticadas, como uma
forma de servirem a um padrão cultural completamente patriarcal e machista. O feminino tem perdido, há
séculos, sua essência, para se transformar num símbolo de obediência e servidão. O cerne da feminilidade
foi, gradativamente, sendo esterilizado e brutalmente padronizado a um modelo de perfeição e pureza,
esquizofrenicamente proposto pelo patriarcado. As consequências disso culturalmente tem sido nefastas para
a sociedade. O retrato feminino que tem sido pintado, todos esses anos, é visivelmente desleal e violento.
Em A Dominação Masculina, Pierre Bourdieu fala abertamente sobre a esquizofrenia da dominação
pelo discurso, pela violência simbólica que faz dominado e dominador estabelecerem ordens de controle,
onde permeiam absurdos, e de isso tudo parecer normal diante dos olhos da sociedade. Segundo Bourdieu,
as forças invisíveis que mantêm essas relações danificadas e viciadas não são facilmente detectadas, no
entanto, estudar seus processos é algo inteiramente importante.
As forças de que fala Bourdieu, permeiam todos os campos sociais e seus efeitos podem ser
reconhecidos em vários momentos de legitimação da violência, como por exemplo, discriminação por conta
da cor da pele, do status social, da diferença de gênero.
Esse desvio, indo a uma tradição exótica, é indispensável para quebrar a relação de
enganosa familiaridade que nos liga à nossa própria tradição. As aparências biológicas e os
efeitos, bem reais, que um longo trabalho coletivo de socialização do biológico e de
biologização do social produziu nos corpos e nas mentes conjugam-se para inverter a
relação entre as causas e os efeitos e fazer ver uma construção social naturalizada (os
"gêneros" como habitus sexuados), como o fundamento in natura da arbitrária divisão que
está no princípio não só da realidade como também da representação da realidade e que se
impõe por vezes à própria pesquisa. (BOURDIEU, 2012, p. 9-10)

Dessa forma, podemos compreender de que forma os discursos permeiam socialmente as relações
sociais moldando comportamentos e delineando a vida dos indivíduos. Assim, podemos perceber também,
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estabelecendo um paralelo com Bourdieu, essas relações de opressão do gênero masculino sobre o gênero
feminino, no contexto apresentado por Eça de Queirós em O Primo Basílio. As relações de poder se
perpetuam de modo a naturalizar comportamentos e dessa forma cristalizar condutas abusivas e perniciosas,
como é o caso dos discursos depreciativos sobre a mulher.
Na narrativa de Eça de Queirós, isso se torna visível quando temos a personagem Luísa que é
totalmente dependente de Jorge, ela deve gratidão por ter um marido que a protege e a cuide, na verdade isso
é o suficiente para mascarar a relação de posse que Jorge detém sobre sua esposa. A esposa por sua vez, não
deve sentir desejos, fraquezas que a dominem, muito menos se entregar ao prazer de sentir prazer. Como é
eternamente devedora ao marido, sua alma também o pertence e jamais lhe é permitido sentir os prazeres da
carne, pecando com outros homens. Trair o marido? Nunca! ─ isso seria um crime sem precedentes:

Há um marido que a veste, que a calça, que a alimenta, que a engoma, que a vela se está
doente; que a atura se ela está nervosa; que tem todos os encargos. Todos os tédios, todos
os filhos, todos, todos os que vierem, sabes a lei...Por consequência o primo não tem mais
que chegar, bater o ferrolho, encontra-a asseada, fresca, apetitosa á custa do marido[...]”.
(QUEIRÓS,2008 p.127).

Esse quadro nos mostra que por meio dos discursos se perpetua uma postura de cerceamento, que
inclusive permeiam o senso moral, criam barreiras psicológicas que provocam um enraizamento no
inconsciente coletivo das pessoas de modo a conservar a dominação sobre o outro. Inclusive fazendo o outro
se sentir culpado e insuficiente por ter transgredido as regras.
Nesse sentido, Simone De Beauvoir prega que a figura da mulher é construída socialmente. A mulher,
tal como é apresentada hoje, socialmente, é fruto de uma construção civilizatória que foi definindo, aos
poucos, o que é ser fêmea. As questões do corpo também apresentam ponto marcante dentro dos discursos
patriarcalista e machista. A mulher nunca é estimulada a tocar em suas partes íntimas, muito pelo contrário,
ela sofre repressão caso tente se tocar. A sociedade ensina desde muito tenra idade que a menina deve se
comportar como uma mocinha, isso é, não sentar com as pernas abertas, não usar saia curta e de modo algum
tocar suas partes íntimas.
A sorte da menina é muito diferente. Nem mães nem amas têm reverência e ternura por
suas partes genitais; não chamam a atenção para esse órgão secreto de que só se vê o
invólucro e não se deixa pegar; em certo sentido, a menina não tem sexo. Não sente essa
ausência como uma falha; seu corpo é evidentemente uma plenitude para ela, mas ela se
acha situada no mundo de um modo diferente do menino e um conjunto de fatores pode
transformar a seus olhos a diferença em inferioridade. (BEAUVOIR, 1967, p. 14)

Nesse sentido, a repressão da sexualidade feminina começa muito cedo, diferentemente dos meninos,
que têm o privilégio de se conhecerem, se tocarem e tem sua liberdade estimulada ainda jovens. Essa
diferença se caracteriza dentro do romance de Eça da seguinte forma: existe de um lado Luísa, que se dedica
a casa, o marido e os afazeres domésticos e de outro, sua amiga Leopoldina que representa toda contradição
e transgressão das normas vigentes. Leopoldina comete adultérios, ela demonstra toda liberdade que uma
mulher não pode ter em sua época.
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Luísa, por conta dos comportamentos da amiga, não pode recebê-la em casa. Seu marido, Jorge, não
gosta da ideia de sua mulher receber tal visita. Na verdade Leopoldina é mal-vista socialmente porque é
considerada uma transgressora da ordem masculina. Leopoldina vive à margem por seu comportamento, não
é aceita e não se enquadra no âmbito social em que vive:

E voltando-lhe a mesma ideia de ação, de independência: Um homem pode fazer tudo!
Nada lhe fica mal! Pode viajar, correr aventuras... Sabes tu, fumava agora um cigarrito... O
pior é que Juliana podia sentir o cheiro. E parecia tão mal!... É um convento, isto! murmurou Leopoldina. - Não tens má prisão, minha filha! Luísa não respondeu; tinha
encostado a cabeça à mão: e com o olhar vago, como continuando alguma idéia. São tolices,
no fim, andar, viajar! A única coisa neste mundo é a gente estar na sua casa, com o seu
homem, um filho ou dois… Leopoldina deu um salto na voltaire. Filhos! Credo, que nem
falasse em semelhante coisa! Todos os dias dava graças a Deus em não os ter! (QUEIRÓS,
2008 p.158)

Nesse mesmo sentido, Foucault explica que a repressão do corpo surge como forma de poder e de
status, pois ter poder sobre o próprio corpo é sinônimo de empoderamento, no entanto, a repressão passou a
ser exercida por quem detém o poder. Na antiguidade esse poder passou às mãos da igreja, que dissemina a
cultura da pureza, da castidade e atrela tudo isso à virtude e consequentemente à repressão do corpo,
sobretudo aos prazeres que dele provém. Com isso, o Estado, que passa a refletir a imagem social, qualifica
também o corpo como fator de poder, no caso do corpo feminino, isso representa a repressão em detrimento
da castidade, da manutenção da pureza. Sendo assim, o homem, que detém o poder, precisa dominar e exercer
toda sua supremacia tendo para si um corpo puro, casto e à sua disposição.
Enquanto que a experiência da "carne" será considerada como uma experiência comum aos
homens e às mulheres, mesmo se não toma a mesma forma em ambos, e enquanto que a
"sexualidade" será marcada pela cesura entre sexualidade masculina e feminina, os
aphrodisia são pensados como uma atividade implicando dois atores, cada qual com seu
papel e função — aquele que exerce a atividade e aquele sobre o qual ela se exerce. Desse
ponto de vista e nessa ética (a qual é sempre necessário lembrar que é uma moral de homem,
feita pelos e para os homens), pode-se dizer que a linha de demarcação passa,
principalmente, entre os homens e as mulheres — por causa mesmo da forte diferenciação
entre o mundo dos homens e o das mulheres em muitas sociedades antigas. (FOUCAULT,
1984, p. 45)

Assim, Foucault aborda o fator primordial para que entendamos o poder que o masculino exerce sobre
o feminino e a dominação psicológica, moral, afetiva e social. Em uma sociedade dominada por homens, a
expressão feminina acaba sendo tolhida, silenciada, principalmente sua liberdade sexual.
No contexto social atual essa problemática ainda perdura. É ainda mais marcante a discrepância entre
o tratamento de homens e mulheres. O mercado de trabalho remunera melhor os homens, mesmo sendo as
mulheres, em muitos casos, mais bem preparadas, com nível de escolaridade maior. As mulheres têm cada
vez mais ocupado os bancos universitários, no entanto, os menores salários são reservados a elas.

Revelações discursivas e a reprodução social da castração feminina
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Diante disso, podemos perceber que as formas discursivas são construídas e seu alcance pode ter
muito poder. A mulher foi construída historicamente e socialmente para servir, para não reclamar ou se voltar
contra a ordem patriarcal que se instaurou ao longo de vários processos civilizatórios. Além disso, o texto
literário pode ser visto como uma forma de representação da vida, mas não só, pode representar também
ideais que indivíduos historicamente situados têm sobre o mundo.
Dessa forma, conforme fragmentos do texto literário em questão, discutidos neste breve estudo, foi
possível perceber uma série de características que compõem o que é ser mulher em uma sociedade patriarcal:
doce, meiga, asseada, sempre disponível a servir sua casa e seu homem.
Nesse sentido, a jornada das mulheres se limita apenas ao âmbito doméstico, onde as ambições que
extrapolam esse âmbito são desde a infância permitido somente aos homens, e negado às mulheres.
Apesar de já termos avançado muito em termos de igualdade em direitos civis entre homens e
mulheres, ainda vigoram em diversas relações sociais crenças que desvalorizam e a objetificam a mulher,
ocasionando em prejuízos a saúde mental, física e financeira das mulheres.
REFERÊNCIAS
BOURDIEU,Pierre. A dominação masculina.Tradução de Maria helene Kuhner. 11. Ed.Rio de
Janeiro:Bertrand Brasil,2012.
DE SOUSA, Elri Bandeira. Autor Implícito e Narratividade no Drama de Ésquilo. Revista Graphos, v. 12,
n. 1, 2011.
FOUCAULT.Michel.Vigiar e punir:nascimento da prisão.Tradução de Raquel Ramalhete. 20.
Ed.Petrópolis:Editora Vozes,1999.
------ .História da sexualidade: o cuidado de si.Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque. 8. Ed.Rio
de Janeiro:Editora Graal,1985
------ . História da sexualidade II: o uso dos prazeres.Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque.8.
Ed.Rio de Janeiro:Editora Graal, 1984.
LOPES,Guacira Lopes. Gênero,sexualidade e educação: Uma perspectiva pós estruturalista.6° Ed.
Petrópolis:Editora Vozes,1997.
QUEIRÓS,Eça. O primo Basílio.São Paulo:Companhia Editora Nacional,2008.
MORALES, Carolina Regina. Em busca do paraíso vazio: a transgressão feminina em O Primo Basílio de
Eça de Queirós. 2001. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
BIBLIOGRAFIA DAS AUTORAS
Stephanie Sales Rodrigues Nonato 1 Graduada em Letras Português no Instituto Federal de Brasília.
Mestranda no Departamento de Linguística da Universidade de Brasília UnB. Email:stephaniesalesxd@hotmail.com
Tatyana Alves da Conceição 1 Graduada em Letras Português pelo Instituto Federal de Brasília. Graduada
em Comunicação Social – Jornalismo pelo Centro Universitário Icesp. Pós-graduanda em Ensino de
Humanidades e Linguagens no Instituto Federal de Brasília. E-mail: tatyana.alvesconceio@gmail.com

17

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

CAPÍTULO 2
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER UMA QUESTÃO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Michel Canuto De Sena
Graciele Silva
Paulo Roberto Haidamus De Oliveira Bastos
Ricardo Dutra Aydos
Ady Faria Da Silva
INTRODUÇÃO
Todas as pessoas precisam de liberdade e, sobretudo, de amor. Ao longo da História, as mulheres
foram colocadas em uma escala inferiorizada e, muitas vezes, expostas ao caos da violência. A violência
dentro de uma casa nem sempre é denunciada ou comentada, por diversos tabus. Um deles é que o casamento
precisa ser eterno, independentemente das condições de convivência.
O grande erro da humanidade é o contorno do incontornável, como perdoar um empurrão, um tapa,
um soco ou, em alguns casos, uma morte premeditada. Este artigo é reservado para falar da grandiosidade
da mulher, mas também para relatar que muitas são agredidas e maltratadas por motivos os mais fúteis
possíveis.
A agressão pode ser justificada pelo agressor por motivos banais, a título de exemplo, quando a
esposa não caprichou o suficiente no almoço, como resolver isso? Com um tapa na face? Será que os
problemas entre as pessoas precisam ser revolvidos com força bruta e tortura psicológica?
Até quando perdoar o que é imperdoável? Vidas e vidas ceifadas pelo machismo estrutural. A
cultura do massacre e do machismo predomina ainda no ano de 2021. Por outro lado, de um modo positivo,
a sociedade adotou e adota mecanismos com foco na denúncia e na prevenção à violência doméstica. O
presente artigo tem por objetivo analisar os mecanismos sociais e jurídicos de proteção à mulher.

O que conta a história sobre ser mulher
A discriminação da mulher é decorrente da construção mental negativa sobre a figura da mulher ao
longo dos tempos. A mulher, em algumas culturas, desde os primórdios da sociedade, tem sido discriminada
e colocada como a vilã.
Na cultura grega antiga, já demostrava a misoginia com o mito de Pandora, como a causadora do mal
pelo mundo, por ter aberto uma caixa que não deveria. Nas cidades gregas, a mulher era considerada
reprodutora, enquanto o homem era o provedor da família e administrador político da sociedade. A sociedade
romana era regida pelo pater familias que era respaldado pela lei que orientava o relacionamento com outras
sociedades e garantia o domínio sobre as mulheres, as crianças, os escravos, a propriedade e animais
(GEVERHR; SOUZA, 2014).
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Na cultura cristã, Eva fora feita da costela de Adão e deveria ser companheira dele, mas foi a
responsável pelo pecado original e, após ser tentada pela serpente, comeu o fruto proibido, por isso, foram
expulsos do paraíso, e Eva se torna responsável pela perdição moral do homem (GEVERHR; SOUZA, 2014).
Na Idade Média, a ideologia da Igreja fez da mulher um ser maligno e duvidoso. Disseminou um
antifeminismo a partir do século XV. Como a cultura estava nas mãos de clérigos celibatários, pregava-se a
relação com o sagrado por meio das práticas de controle do corpo, passando a exaltar a virgindade, a castidade
e o combate à tentação, com a renúncia sexual (GEVERHR; SOUZA, 2014).
Essa inferioridade imposta à mulher pelo Cristianismo foi justificada especialmente pelas Epístolas
de São Paulo e pelo relato do Gênesis sobre a expulsão de Adão e de Eva do paraíso que serviu como
justificava da retórica de que a mulher fosse submissa ao homem por ser criada da costela de Adão. Isso
levou a mulher a reproduzir o discurso fundamentado na cultura patriarcal e biológica de reprodução, a
função da mulher seria cuidar da família, da casa e ao homem era atribuído um papel mais relevante
(GEVERHR; SOUZA, 2014).
Nesse contexto, a Bíblia inicia-se com a história da expulsão de Adão e Eva, em outras linhas, uma
violência mais sutil, camuflada e difícil de se detectar e compreender o quanto abusiva é. A expulsão pode
ser entendida como uma punição por desobediência de uma ordem do pai (criador) fraternal, que se
transforma no carrasco ao perceber que sua norma foi infringida (ODALIA, 2017).
A sociedade desenvolveu relações diferentes de poder entre homens e mulheres em contextos
diferentes da história, dessas bases, surgiram as espécies de relações culturais no sistema de produção, nas
relações sociais, políticas e jurídicas. Na sociedade, sempre imperou o silêncio das mulheres. Verifica-se
que:

[...] O silêncio é um mandamento reiterado através dos séculos pelas religiões, pelos
sistemas políticos e pelos manuais de comportamento. Silêncio das mulheres na igreja ou
no templo; maior ainda na sinagoga ou na mesquita, onde elas não podem nem mesmo
penetrar na hora das orações. Silêncio nas assembleias políticas povoadas de homens que
as tomam de assalto com sua eloquência masculina. Silêncio no espaço público onde sua
intervenção coletiva assimilada à histeria do grito e uma atitude barulhenta demais como a
da “vida fácil”. Silêncio até na vida privada. (PERROT, 2005, p. 9-10).

A sociedade impõe à mulher a adesão ao silêncio para esconder o consentimento à negação que está
presente na educação feminina, tendo em vista que a narrativa histórica tradicional prefere privilegiar cenas
e parte da história em que as mulheres não fazem parte. A título de exemplo:
[...] Esta ausência no "nível da narrativa é acompanhada por uma carência de traços no
domínio das "fontes" nas quais o historiador se alimenta, devido ao déficit de registro
primário. No século 19, por exemplo, os escrivães da história - administradores, policiais,
juízes ou padres, contadores' da ordem pública - tomam nota de muito pouco do que tem o
traço das mulheres, categoria indistinta, destinada ao silêncio. Se o fazem, quando
observam a presença feminina em uma manifestação ou reunião, recorrem 'aos estereótipos
mais conhecidos: mu1heres vociferantes, megeras a partir do momento em que 'abrem a
boca, histéricas, assim que começam a gesticular. (PERROT, 2005, p. 33).
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Com o desenvolvimento da família moderna, ocorreu a “degradação progressiva e lenta da situação
da mulher no lar. Ela perde o direito de substituir o marido ausente ou louco [...] no século XVI, a mulher
casada torna-se uma incapaz, e todos os atos que faz sem ser autorizada pelo marido ou pela justiça tornamse radicalmente nulos”. Em outros termos, o papel dela oscilava aos extremos, a mulher ideal era a religiosa
e a mulher subversiva representava o mal encarnado na terra (ARIÈS, 1995, p. 214; BENTES, 2018).
Assim, a violência contra mulher está enraizada na cultura patriarcal vinculada ao fundamento da
sociedade. Nessa sociedade, os homens são privilegiados enquanto as mulheres são minimizadas e julgadas
somente pelo fato de serem mulheres, criando uma desigualdade de gênero estrutural.

O que é violência contra mulher?
A violência, segundo Hannah Arendt, pode ser entendida como instrumental e pode ser diferenciada
do poder, o qual consiste na capacidade de agir em conjunto, do vigor, que se apresenta no singular, que é o
vigor físico do sujeito. Ela ainda conceitua a força como a energia liberada por movimentos físicos ou sociais,
e, a autoridade, como o reconhecimento inquestionado que não requer nem coerção nem a persuasão e não
pode ser destruído pela violência, mas sim pelo desprezo (LAFER, 2018).
No entendimento de Bobbio, a violência pode ser direta ou indireta. No primeiro caso, quando afeta
de modo imediato o corpo de quem sofre a violência. No segundo caso, por meio de alterações ou ameaças
ao ambiente em que a pessoa se encontre ou com a destruição de recursos materiais pertencentes à vítima.
Percebe-se assim que tanto na violência direta, quanto na indireta o sentimento de impotência e os danos
causados à vítima são fatores nítidos (BITTAR; ALMEIDA, 2019).
Na obra de Kant, A paz perpétua, ele não cria uma tecnologia capaz de solucionar todos os conflitos
internacionais, mas sim uma obra de reflexão filosófica e, ainda, propõe uma superação desse status quo.
Nesse sentido, a obra de Kant é uma meta a ser atingida por meio do respeito e pelo exercício dos princípios
básicos e da paz. Ainda, o estado de paz deve ser instituído por meio do direito, em outras linhas, a meta
sempre será a paz, e o instrumento capaz de atingi-la será o direito (BITTAR; ALMEIDA, 2019).
Na atualidade, a violência está entranhada no dia a dia de cada cidadão e manifesta-se na forma de
agir e pensar, o que altera o modo de ver e viver do homem. Nesse contexto, a violência, não escolhe sexo,
cor, raça ou classe social, encontra-se presente em todos os setores da sociedade. O ato violento se apresenta
como um ato natural, e sua essência passa despercebida, entretanto, para reconhecer que esse ato rotineiro e
natural seja uma violência demanda um esforço da vítima (ORDALIA, 2017).
Um ato em si não traz etiquetas de identificação, pode envolver sutilezas e medições que podem ser
descaracterizadas como violência, como exemplo estão os costumes, as tradições dentre outros. Nesse
contexto, a violência contra as mulheres é transversal, seja do ponto de vista social ou de faixa etária, ela
atinge na mesma probabilidade. “Ora, esta transversalidade, associada aos valores encontrados, permite
afirmar que persistem problemas estruturais relacionados com a desigualdade de gênero e a regulação das
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relações interpessoais”, que afetam a violência que é exercida contra as mulheres (LISBOA et al., 2009, p.
53). A lei 11.340 de 2006 define como violência contra a mulher:
[...] Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
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 dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
(Redação
dada pela Lei nº 13.772, de 2018)
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno
ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
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 - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação
ou injúria. (BRASIL, 2006, p.1).

A violência contra a mulher possui características próprias e marcas por questões socioculturais que
são conhecidas como desigualdades de gênero. Geralmente essa espécie de violência ocorre com as classes
sociais mais baixas, mas a classe média e a alta também são assombradas com esse fenômeno horrendo.
Assim, pode-se dizer que é uma violência de gênero capaz de atravessar todas as camadas sociais
(SCHRAIBER, 2017).
Por outro lado, ela não pode simplesmente ser justificada, mas afastada e banida de qualquer cenário.
A violência não faz parte da biologia, mas encontra vida nas relações interpessoais que são traduzidas entre
a política, economia, moral, direito, psicologia que podem ser traduzidas nas relações humanas e nas
interações institucionais (SCHRAIBER, 2017). No mesmo sentido:

[...] A violência contra a mulher foi reconhecida como um problema de saúde pública, na
última década. Estudos internacionais de base populacional mostram sua alta prevalência
e o grande predomínio da violência por parceiro ou ex-parceiro íntimo. Esta violência é
considerada de gênero e muitas vezes foi denominada violência doméstica
(SCHARAIBER, 2007, p. 360).

Nesse contexto, o ambiente em que a mulher está mais exposta à violência doméstica é dentro de sua
própria casa. A violência contra mulher não é um fenômeno contemporâneo, ocorre que passou a ter maior
visibilidade política e social nos últimos 50 anos, pois por intermédio das mídias sociais passou a ser
divulgada e debatida em diversos espaços (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015).
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Desde 1990, a Organização Mundial de Saúde reconhece a violência contra a mulher como um
problema de saúde pública e exige políticas públicas mais eficientes no combate e prevenção do fenômeno
(ARAÚJO, 2008). Ela se configura como um grave problema social, apesar das políticas públicas adotadas
para dirimir essa questão. A violência contra a mulher causa sofrimento físico a toda sua família e configurase como uma grave violação dos direitos humanos.

Violência contra mulher uma questão de gênero
Antes de qualquer discurso sobre violência e gênero, a mulher deve ser entendida como um ser social
digno de respeito para que possa viver em paz em uma sociedade civilizada. Assim, surge o princípio da
dignidade da pessoa humana, como valores éticos, capaz de dar sustentação à pessoa humana, fazendo que a
pessoa tenha poder de decisão e liberdade. Ainda, a pessoa deve ser entendida como o princípio e o fim do
direito, afastando, desse modo, o conceito banalizado de coisificação da pessoa (NADER, 2011).
Nesses termos, a pessoa não deve jamais ser tratada como um objeto, mas como um ser eivado de
liberdade e expressões. Esse discurso encontra respaldo nos direitos da personalidade que são pertinentes a
todos os seres vivos, alguns deles são, direito à honra, à igualdade de oportunidade e ao seu próprio corpo
(NADER, 2011).
Talvez, o problema da violência esteja relacionado com o egoísmo e, conforme os ensinamentos de
Arthur Schopenhauer, o egoísmo inspira o horror e de uma forma delicada, as pessoas os ocultam como uma
parte vergonhosa, mas ele rasga todos os véus. Ainda, o egoísmo não apresenta limites, mas se reserva de
uma pretensão individual, somando, assim, tudo que possa potencializar o bem-estar individual. Percebe-se
que a violência está atrelada nesse conceito, pois o ato violento desrespeita e fere o próximo com uma
pretensão única e exclusivamente individualizada (SCHOPENHAUER, 2014).
Dessa forma, o conceito de gênero busca superar o determinismo biológico, relacionado à utilização
do termo sexo ou diferenciação sexual e destaca a construção social de identidades de homens e mulheres, o
que propicia a desnaturalização e desconstrução de definições e papéis referentes ao masculino e feminino
(GUIMARÃES; PEDROZA, 2015).
A violência de gênero é um ato decorrente da relação de poder, que entrelaça as categorias de gênero,
classe e raça/etnia, e, ao mesmo tempo, expressa uma forma particular de violência, que delega aos homens
o direito de domínio e controle das mulheres. Para isso, usa a violência como meios de dominação. O termo
gênero aborda diferenças socioculturais existentes entre os sexos masculino e feminino e enfatiza as
desigualdades socioculturais existentes entre os sexos masculino e feminino. A “ordem patriarcal é vista
como um fator preponderante na produção da violência de gênero, uma vez que está na base das
representações de gênero que legitimam a desigualdade e dominação masculina”. (ARAÚJO, 2008, p. 1).
No mesmo sentido:
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[...] a universalidade das categorias homem e mulher, associadas a construções binárias que
associam poder e dominação ao masculino e obediência e submissão ao feminino. Se o
gênero é relacional, não se pode admitir, no contexto das relações de gênero, um poder
masculino absoluto. As mulheres também detêm parcelas de poder, embora desiguais e
nem sempre suficientes para sustar a dominação ou a violência que sofrem. Desta forma, é
possível pensarmos em diferentes possibilidades ou modos de subjetivação e
singularização vivenciados por homens e mulheres. (ARAÚJO, 2008, p. 1)

Em termos de desigualdades de gênero, o fato das mulheres serem mais pressionadas do que os
homens no sentido de deixarem o emprego e a carreira profissional e ficarem em casa, enquanto estes são
mais incentivados a serem mais ambiciosos nos estudos ou na carreira profissional, tais práticas decorrem
em grande medida das diferenças de papéis sociais, em que as mulheres são mais condicionadas a
desenvolver as suas atividades nos espaços da esfera privada e os homens na pública (LISBOA, et al.; 2009,
p. 53). Ainda:
[...] compreender a violência, da forma como ela se apresenta na atualidade, é necessário
superar visões tradicionais das Ciências Sociais que buscam causalidades únicas e lineares
aos fenômenos. A complexidade e a emergência de novos fatores e atores sociais, menciona
o autor, exigem abordagens mais refinadas e articuladas às estruturas sociais e suas
transformações. (GUIMARÃES; PEDROZA, 2015, p. 260).

Em suma, no caso de violência contra a mulher ou violência de gênero, pode-se dizer que, mesmo
com a dominação, nem todos a utilizam da mesma maneira, assim como nem todas as mulheres se submetem
igualmente a essa dominação. “Se o poder se articula segundo o "campo de forças", e se homens, e mulheres
detêm parcelas de poder, embora de forma desigual, cada um, lança mão das suas estratégias de poder,
dominação e submissão” (ARAÚJO, 2008, p. 1). Nesse contexto, faz-se necessário compreender os
contextos específicos com seus protagonistas, de modo a aprender sobre diversidade desse fenômeno.

Proteção da mulher vítima de violência sob a ótica dos direitos humanos
A obrigação de respeitar os direitos fundamentais é direito universal, estar sobre o manto da proteção
dos direitos humanos, e nessa qualidade inerente a todos, possui valor supremo e atua como alicerce da ordem
jurídica democrática, não havendo como ignorar e esgotar a dignidade na imagem da sua inerência à natureza
humana, posto que ela possui um sentido cultural, fruto do trabalho de diversas gerações. Nesse contexto:

[...] Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os
direitos humanos são universais, interdependentes, indivisíveis e inter-relacionados. A
orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e humanidade
de cada pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso.
[...] Entretanto, violações de direitos humanos que atingem pessoas por causa de sua
orientação sexual ou identidade de gênero, real ou percebida, constituem um padrão global
e consolidado, que causa sérias preocupações. O rol dessas violações inclui execuções
extra-judiciais, tortura e maus-tratos, agressões sexuais e estupro, invasão de privacidade,
detenção arbitrária, negação de oportunidades de emprego e educação e sérias
discriminações em relação ao gozo de outros direitos humanos. Estas violações são com
freqüência agravadas por outras formas de violência, ódio, discriminação e exclusão, como
aquelas baseadas na raça, idade, religião, deficiência ou status econômico, social ou de
outro tipo. Muitos Estados e sociedades impõem normas de gênero e orientação sexual às
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pessoas por meio de costumes, legislação e violência e exercem controle sobre o modo
como elas vivenciam seus relacionamentos pessoais e como se identificam. O policiamento
da sexualidade continua a ser poderosa força subjacente à persistente violência de gênero,
bem como à desigualdade entre os gêneros. (YOGYAKARTA, 2007, p. 7).

A Constituição Federal Brasileira também consagra os direitos fundamentais e o princípio da
dignidade humana, justificando o postulado da isonomia, com fórmulas que limitam o poder, o arbítrio e a
injustiça. Ainda, tem como preceito fundamental o direito à dignidade da pessoa humana e dos princípios da
liberdade, igualdade e direito a justiça. Vale ressaltar que os direitos fundamentais são positivados na esfera
do Direito Constitucional do Estado, ao passo que os direitos humanos guardam conexão com todos os povos
e possuem validade universal e, independentemente, de sua vinculação com determinada ordem
constitucional (ALCOFF, 1988).
Quando se trata sobre questões de gêneros, pode ser analisada sobre determinadas circunstâncias,
fundamenta-se na crença de que existe uma essência natural feminina. Na linha de pensamento do feminismo
cultural, aplicações de convicções ultrapassadas que envolvem as questões de gênero inegavelmente,
aspectos fundamentais relacionados à liberdade existencial e à dignidade humana (ALCOFF, 1988).
A construção do discurso sobre a mulher reforça a noção biológica de sexo. “Se o gênero ou o sexo
são fixos ou livres, é função de um discurso que, como se irá sugerir, busca estabelecer certos limites à análise
ou salvaguardar certos dogmas do humanismo como um pressuposto de qualquer análise do gênero”
(BUTLER, 2003, p. 27). Nesse contexto, torna-se inaceitável permitir que o gênero seja o cerne de uma
relação conjugal, impondo um tipo específico de masculinidade, absolutamente incompatível com as
condutas afetivas, como se isso fosse um traço específico que exige das mulheres condutas bem sintetizadas
na expressão bela, recatada e do lar.
Os direitos fundamentais devem impedir as ingerências do poder público na esfera jurídica individual,
com o dever de evitar qualquer lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, “a utilização desse modelo
jurídico presume não só que a relação entre poder e sexualidade é ontologicamente distinta, mas que o poder
funciona sempre e unicamente para subjugar ou libertar um sexo fundamentalmente intacto, autossuficiente,
e diferente do próprio poder”. (BUTLER, 2003, p. 141-142).
A violência contra a mulher fere a dignidade como pessoa e, quando não se aplica a justiça, esse
direito é violado também pelo Estado que tem o dever de proteção, como consagram o artigo 1º, inciso III, e
o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que define como objetivo fundamental da República Federativa
do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pode-se
compreender que o respeito à dignidade humana é à base de sustentação para a realização do princípio
democrático de Direito. Nesse contexto, a dignidade humana goza de plena eficácia e efetividade e possui
hierarquia nos direitos fundamentais e prevalência, conciliando a segurança jurídica com a busca da justiça
(BRASIL, 1988, p. 1).
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Ainda, A Constituição Federal de 1988 retirou de sua gênese o caráter predominante masculino e
tratou de eliminar as relações de subordinação até então existentes entre os integrantes do grupo familiar e
impôs um modelo único de moral familiar, que se distancia das antigas exigências de ordem pública patriarcal
que tinha uma concepção coercitiva de sexualidade, de matrimônio e de relações inspiradas exclusivamente
na noção de submissão e de dependência da mulher, e que tinha o seu arsenal legislativo no valor patrimonial
das relações pessoais (TONG, 1998).
As desigualdades entre o homem e a mulher se perpetuam, de modo sutil, com a silenciosa opressão,
que transita impunemente por todos os níveis sociais e econômicos, e consiste numa desastrosa intervenção
nas relações afetivas, marcada por grandes conflitos conjugais. As desigualdades entre gênero são justiçadas
pela teoria feminista como a base enraizada numa série de experiências na infância, as quais resultam não
apenas na visão dos homens enquanto sexo masculino e das mulheres enquanto sexo feminino, mas também
no ponto de vista das sociedades patriarcais de que o masculino é superior ao feminino (TONG, 1998).
O Estado tem o dever de garantir a segurança da mulher vítima de violência doméstica sob pena de
violar os artigos 2º e 18 da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, assim como os artigos
3, 4, a, b, c, d, e, f, g, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará. Nesse diapasão, é responsabilidade do Estado
promover a proteção em face dos atos e comportamentos discriminatórios que atentam, gravemente, contra
a dignidade humana, injustiça de ordem pessoal, social, profissional e moral também incidem sobre seus
direitos básicos.
Os métodos jurídicos tradicionais derivam-se da incapacidade de o Estado oferecer soluções justas
quando, numa situação concreta, se confrontam os interesses das mulheres. Nesse sentido:

[...] A lei civil, como a natureza, sempre reconheceu uma grande diferença nas esferas e
destinos do homem e da mulher. O homem é, ou deve ser, o protetor e defensor da mulher.
A timidez e a delicadeza próprios do sexo feminino fazem-no evidentemente inapto para
muitas das ocupações da vida civil. A constituição da organização familiar, fundada na
ordenação divina e na natureza das coisas, indica a esfera doméstica como a que
adequadamente pertence ao domínio e funções das mulheres. (MOSSMAN, 1986, p. 287).

Salienta-se que, ao buscar a proteção estatal, a vítima reivindica a igualdade de direitos, diante de
uma ordem social injusta, por isso, entende-se que a mulher é portadora de uma vulnerabilidade individual.
O Estado tem o dever de cuidado e, ao mesmo tempo, assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo
de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, é isso o que a
Constituição Federal determina nas garantias e nos fundamentos da dignidade da pessoa, que, neste caso,
merece especial proteção.
Ainda, em se tratando de direitos humanos e prerrogativas das mulheres, a Convenção sobre a
Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial não possui como objetivo único erradicar a
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discriminação contra a mulher (PIOVESAN, 2012). Além disso, objetiva estimular as estratégias de
promoção de igualdade, combinando, inclusive, a proibição de discriminação com políticas compensatórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frente ao exposto, percebe-se que a violência contra a mulher é um assunto pertinente das pautas
sociais e deve ser ampliado. Além disso, por meio de legislações e políticas públicas adequadas e, ainda,
potencializar a busca pela erradicação dessa espécie de violência.
Ela pode apresentar-se em ambiente de trabalho e na casa da vítima, local que deveria servir de
descanso e afeto após as tarefas do dia a dia. Por outro lado, milhares de mulheres são vítimas de violência
doméstica e não se pode entender o ato violento apenas como a força e coerção, pois as raízes desse problema
podem estar atreladas a questões emocionais.
Ademais, percebe-se que o Brasil possui os mecanismos jurídicos para a proteção da mulher contra
violência doméstica, mas se nota uma carência no requisito da fiscalização. Em outros termos, a vítima eivada
pelo medo de perder a sua vida deixa de denunciar o agressor e esse fato torna-se aceitável em sua residência,
acarretando, ainda, que a vítima não dialoga sobre o problema com familiares e pessoas próximas.
Por fim, o capítulo da presente obra coletiva objetivou demostrar a dor, o sofrimento e os mecanismos
de defesa para a mulher. Além disso, deseja-se transmitir uma mensagem derradeira: se você é vítima de
qualquer espécie de violência doméstica, tanto física como verbal, entre em contato de modo imediato pelo
número: 180, esse número é da Central de Atendimento à Mulher.
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CAPÍTULO 3
DESAFIOS PARA INSERÇÃO DO HOMEM NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA:
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO
Mariana Sampaio

INTRODUÇÃO
Em 1994, com a criação do Programa Saúde da Família (PSF), as políticas de saúde tomam um novo
sentido, tendo como principais objetivos a (re)organização dos serviços e sistemas de saúde, controlando
as incidências de doenças nas populações mediantes intervenções governamentais e ações de vigilâncias.
Isso é decorrência de uma avaliação de fatos resultantes do processo da Reforma Sanitária para melhoria
da área da saúde (RAMALHO, 2014).
A partir daí, foram instituídas políticas voltadas para as populações distintas, tais como; Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa; Política Nacional de Proteção de Proteção aos Direitos da Criança e
do Adolescente; Estatuto da Criança e do Adolescente; Programa Nacional de Imunização; Política
Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher; entre outras. E em 2008, o Ministério da Saúde, criou a
Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem, a PNAISH (RAMALHO, 2014).
A necessidade de uma política voltada para os homens é devido ao alto índice de morbimortalidade
desse grupo. Uma vez que muitos dos seus fatores são considerados evitáveis e preveniveis, além do fato
da expectativa de vida das mulheres ser maior do que a dos homens (RAMALHO, 2014).
Os desafios para inserção do homem nas políticas públicas sempre fomentaram uma barreira para a
entrada dos mesmos aos serviços de saúde, principalmente na atenção básica, já que esta constitui a porta
de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) (BARBOSA, 2014).
Entende-se que a baixa procura dos homens por assistência é devido a influência de paradigmas
socioculturais e de gêneros, já que eles cultivam a ilusão de que homem não adoecem e que a prática do
autocuidado é “coisa” de mulher (PEREIRA; NERY, 2014).
Contudo, com a criação da PNAISH, os homens passam a ter um lugar juntamente com os outros
grupos, com ações exclusivas para eles, trazendo para os enfermeiros a necessidade de rever suas práticas
na assistência para essa determinada população, atribuindo a eles, o desenvolvimento, planejamento e
organização de ações coletivas e individuais com um olhar especializado, tornando a assistência mais
eficaz, eficiente e ajudando na diminuição dos agravos à saúde da população masculina (AGUIAR, 2015).
Diante das considerações abordadas, espera-se que haja uma readequação das ações e dos serviços
dos enfermeiros na ESF perante as demandas inerentes a Saúde do Homem, de maneira que venham a
colaborar para a reflexão sobre a assistência deste profissional ao público masculino, assim como, propiciar
o direcionamento de artimanhas para a efetivação e implementação da PNAISH.
Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. A fase de coleta de dados foi realizada de janeiro a
maio de 2018. Para identificar as fontes das pesquisas foram utilizadas as seguintes bases de dados:
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Literatura Latina Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library
Online (SciELO), EBSCO Information Service, manuais e portarias do Ministério da Saúde. Foram
identificados 47 artigos publicados no período de 2014 a 2018 e desses, 23 foram utilizados para esse
estudo.

A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Historicamente, o modelo de atenção à saúde no Brasil foi marcado pela assistência médica,
individualista e curativa, conhecido como modelo biomédico, que favorece as tecnologias duras e define
saúde como apenas ausência de doença. Com a tentativa de superar esse paradigma, surgiu em 1988 na
Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que o modelo de serviços de saúde era falho
para a abordagem dos problemas principais de saúde da população brasileira (MOTTA, 2015).
O SUS foi implantado através da lei 8080/90 que reafirma o direito a saúde e a diminuição do espaço
existente entre os direitos assegurados por lei e a capacidade efetiva de ofertas de serviços e ações. Assim
a saúde foi instituída como um direito de todos e dever do estado, garantindo a todos cidadãos acesso
igualitário e universal aos serviços de saúde. Além disso, o SUS é organizado simultaneamente por cinco
princípios: regionalização, hierarquização, resolutividade, descentralização, participação social e a
complementariedade (PERINAZZO et al., 2016; TOSIN et al., 2017).
Com o surgimento do SUS, houve um fortalecimento da Atenção Primária em Saúde (representando
o primeiro lugar de atenção à saúde, mantendo a integralidade como princípio e como ações, a prevenção,
promoção, tratamento e recuperação da saúde (LIMA et al., 2016; ALENCAR et al., 2014).
De acordo com FARAH (2014), a Atenção Primária é a porta de entrada do usuário para o SUS,
aproximando os indivíduos, comunidades e família aos serviços de saúde.
A capacidade resolutiva da Atenção Primária, leva a uma expansão do acesso as demandas dos
usuários, o que inclui atendimento as demandas espontâneas, acolhimento, horários adequados para o
funcionamento das unidades, e a eficiência em resolver as exigências e necessidades dos usuários (MALTA,
2016).
Para fortalecer e reorganizar a Atenção Primaria de Saúde, surgiu em 1994 a Estratégia Saúde da
Família (ESF), primeiramente como um programa (PSF) e em 2006 passou a ser estratégia, melhorando o
alcance e acesso dos indivíduos aos serviços de saúde. Considerada como um novo modelo de revolução
tecnológico, a ESF emergiu para substituir o modelo antigo. Nesse contexto, o indivíduo é percebido como
um ser social e histórico, pertencente a uma cultura e determinada família (TOSIN et al 2017; PERINAZZO
et al., 2016; FERTONANI et al., 2015).
A ESF, segundo Motta (2015), empenha a promoção da saúde como perspectiva de articulação
transversal, o que concebe visibilidade as condições que colocam em risco a saúde da população e as
diferenças entre cultura, território e necessidades presentes no Brasil, tendo em vista a criação de meios que
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reduzam a fragilidade e incorporem o controle e participação social na gestão das políticas públicas de
saúde.
A equipe mínima da ESF é constituída, pelo médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes
comunitários de saúde, podendo acrescentar os profissionais de saúde bucal, de acordo com a necessidade
do município. Ressaltando que esses profissionais devem ser qualificados para a resolução de problemas
da comunidade aumentado assim a qualidade de vida (LIMA, 2016).
As equipes de saúde são encarregadas de proporcionar assistência a uma população adscrita,
estabelecida em uma determinada área geográfica, por meio de práticas nas unidades de saúde, nas
comunidades e nos domicílios. Primeiramente, a ESF deve ir além dos muros das unidades, explorando o
território de intervenção. Assim a territorização, pode ser determinada como o ambiente geográfico,
cultural, histórico e econômico, estando relativamente arquitetada e desenvolvida (RIBEIRO, 2016).
Ribeiro (2016) ainda destaca a importância da territorização para a aproximação da equipe de saúde
com a área que atuarão, mostrando suas realidades e promovendo ações necessárias e coerentes para aquela
determinada região.
Tipicamente, mulheres e crianças tinham prioridade no sistema de saúde, em conjunto com os
idosos, que são considerados como grupos mais frágeis na comunidade. Com isso, notaram-se que apenas
dar prioridade a essa população não era o bastante para tornar o país saudável, deixando de lado aqueles
que menos procuram os serviços de saúde: os homens (BRASIL, 2009).
A não inclusão do público masculino nas políticas públicas, sempre cria um obstáculo para o
ingresso do mesmo na ESF, apesar do foco da Estratégia ser a família, ela não atinge os adultos-jovens
masculinos, sendo voltada apenas para o público feminino, infantil e idoso. Dessa forma eles acabam
adentrando nos serviços de saúde pela atenção hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, já
que a promoção e tratamento concedidos pela atenção básica é radicalmente inexistente (BARBOSA,
2014).
Culturalmente os homens buscam menos os serviços de saúde que as mulheres, por não terem o
costume de se prevenir das doenças, o que faz com que sejam descobertas em estágio avançado, retardando
o tratamento, prejudicando a recuperação e elevando a probabilidade de óbito (BARBOSA, 2014).
Frente a isso, o MS em 2008, criou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem
(PNAISH), planejando reduzir a morbimortalidade masculina uma vez que muitas as suas razoes são
julgadas como estáveis e preveníveis, além do mais a expectativa de vida dos homens é menor em relação
as mulheres (RAMALHO, 2014).

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM: DIFICULDADES
NA SUA IMPLEMENTAÇÃO
O Ministério da Saúde, no ano em que o SUS completava seus 21 anos, determina como prioridade
a proteção da população masculina, anunciando a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Homem
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(PNAISH), desenvolvida em conjunto com gestores do SUS, sociedade civil organizada, sociedades
científicas, agências de cooperação internacional e acadêmicos. A metodologia de construção da PNAISH
foi realizada a partir de indicadores demográficos que incluem violência, população privada de liberdade,
alcoolismo e tabagismo, pessoa com deficiência, adolescente e idoso, direitos sexuais e reprodutivos,
indicadores de morbimortalidade (causas externas, doenças do aparelho circulatório, tumores, doenças do
aparelho digestivo, doenças do aparelho respiratório) (BRASIL, 2009).
A PNAISH foi implantada pela portaria n. 1944, de 27 de agosto de 2009, tendo como intuito de
promover a melhoria da qualidade de vida masculina no Brasil, contribuindo de maneira efetiva, para a
redução da mortalidade e morbidade dessa população, mediante enfrentamento coerente dos fatores de risco
e por meio da facilitação do acesso aos serviços de assistência integral a saúde e ações. O principal enfoque
da política é a população de homens jovens-adultos de 20 a 59 anos. A Política não subestima as outras
faixas etárias, mas enfatiza esse recorte etário, pois acredita-se que crianças, adolescentes e idosos são
frequentemente observados pelos serviços de saúde (ADAMY, 2014).
Ainda de acordo com ADAMY (2014), inserir a população masculina nos serviços de saúde, onde
possam se sentirem bem recebidos, ainda é uma tarefa a ser melhorada na atenção básica, visto que é um
ambiente favorecido para desenvolvimento de práticas, e com maior familiaridade com a população dando
destaque as ações de promoção e prevenção. Os homens podem ser sensibilizados a se cuidarem, através
de ações educativas, o que favorece a ruptura da barreira existente entre eles e as unidades de saúde.
O objetivo da política se fundamenta na qualificação da Atenção Primária, para que ela não se
restrinja apenas na recuperação e sim resguardar a integralidade, garantindo, principalmente, promoção da
saúde e a prevenção de danos evitáveis. Assim, presume-se que os homens não conheçam os serviços e
práticas de saúde que a atenção primaria oferece, além do que, não se sentem como indivíduos incluídos
dentro dos espaços de saúde (CAVALCANTI et al., 2014; ARAÚJO et al., 2014).
Acredita-se que a baixa procura dos homens aos serviços de saúde ocorra devido a influência dos
paradigmas culturais, sociais e de gênero. Esse conjunto de problemas prejudica a prevenção da saúde,
sendo que um ser visto como viril, forte e invulnerável, ao procurar os serviços de saúde poderá ser
relacionado com fraqueza e feminilidade. Assim, eles valorizam as ações curativas, ignoram as preventivas
e só procuram as unidades de saúde quando a doença já está instalada e seu rendimento profissional está
sendo prejudicado (PEREIRA, 2014).
Atualmente, questiona-se o conceito de masculinidade e na dinâmica do processo cultural vem
perdendo seu rigor original, mas o ponto de vista predominante de uma masculinidade hegemônica ainda é
o eixo que compõe a não procura dos serviços de saúde (BRASIL, 2009).
A dificuldade dos homens em reconhecer suas necessidades e fragilidades alimenta o pensamento
mágico que ignora a probabilidade de adoecer. Além disso, as ações de saúde para idosos, mulheres,
adolescentes e crianças são privilegiadas pelas estratégias e serviços de comunicação (BRASIL, 2009).
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Ainda existem várias barreiras para não adesão dos homens na ESF. Além das questões de gênero,
outros fatores estão associados, bem como os horários dos serviços ofertados, medo, vergonha e a ideia
disseminada que esses espaços são designados para mulheres (AGUIAR, 2016).
O receio da descoberta de uma doença grave e o constrangimento de se expor na frente de um
profissional, principalmente do sexo oposto, em especial no exame do toque retal, também é um obstáculo
para a não procura dos serviços de saúde. Portanto, essas questões devem ser cogitadas pelos profissionais,
com intuito de estabelecer um laço entre eles e o público masculino (AGUIAR, 2016).
A atividade laboral é prioridade para os homens, o que possibilita a realização de suas obrigações,
já que, historicamente o papel de provedor foi atribuído à eles. Dessa maneira, eles negligenciam o
autocuidado e deixam de procurar assistência, alegando a falta de tempo e que o horário dos serviços de
saúde coincide com o expediente de trabalho, procurando atendimento quando a dor se torna insuportável
ou quando há incapacidade de trabalhar (CAVALCANTI, 2014).
Para Barbosa (2014), a precarização da assistência prestada e a dinâmica de funcionamento também
revelam como obstáculos para o comparecimento masculino nas unidades de saúde. Filas grandes,
dificuldade no agendamento de consultas e a falta de garantia de que seus problemas serão resolvidos de
imediato, são também fatores causadores da escassez masculina nestes locais. Com isso, eles recorrem a
outros serviços de saúde que ofereçam assistência objetiva e rápida, como farmácias e prontos-socorros,
que tratam os sintomas momentâneos, mas sem conceder atendimento integral.
Um dos maiores desafios enfrentados pelos homens na busca por assistência, são as próprias unidades de
saúde, fato justificado pelo espaço totalmente feminilizado, além do constrangimento de serem atendidos
por uma equipe formada em sua maioria por profissionais mulheres, que muitas vezes não tem aptidão para
solucionar os problemas trazidos por esse público, gerando desconforto e a impressão de que eles não fazem
parte desse espaço, transparecendo uma dificuldade de relação entre as práticas de saúde das ESF e as
necessidades da população masculina (BARBOSA, 2014).
Para o sucesso da PNAISH não necessita somente de sua implantação, mas também do desempenho
dos profissionais que devem ser qualificados e capacitados para dar assistência a esse público. No entanto,
vale ressaltar que o preparo e o conhecimento do enfermeiro sobre a saúde do homem é imprescindível na
construção de atividades focalizadas para esse grupo, podendo realizar atividades preventivas e educativas,
passando segurança na assistência prestada, conscientizando-os sobre o autocuidado, tornando suas
participações mais ativas e fazendo com que eles não procurem atendimento apenas para cura de doenças,
mas inclusive para promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento das doenças crônicas
(BARBOSA, 2014; AGUIAR et al., 2015).

A ENFERMAGEM E A SAÚDE DO HOMEM
Para se chegar ao nível em que se encontra a atenção básica, várias mudanças ocorreram desde a
reforma sanitária à elaboração de leis para regulamentação da saúde, porém há uma necessidade de se
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avançar ainda mais. Existe ainda uma batalha a ser vencida, que visa mudar a lógica assistencial centrada
nos hospitais para atividades preventivas voltadas para a atenção básica. Assim, o enfermeiro da ESF se
depara com uma soma de tarefas e atividades a serem desenvolvidas, que vão desde as preventivas e
assistenciais até as gerenciais (MORENO, 2016).
O trabalho do enfermeiro na ESF é considerado de grande importância social, principalmente no
que se refere ao processo saúde-doença da população. Sua dedicação para exercer suas funções é
fundamental para reformular o modelo assistencial e as ações de atenção à saúde, abrangendo mudanças
assistenciais e tecnológicas (BUSCH, 2015).
No intuito de melhorar a qualidade de vida e a saúde do indivíduo no ambiente familiar, o enfermeiro
desempenha importante papel, reavendo o vínculo de atenção enfermeiro/família. O enfermeiro deve
praticar ações em vigilância epidemiológica e sanitária, à criança, à mulher, ao trabalhador e à terceira
idade. Também deve atuar como gerenciador da equipe de enfermagem, da unidade de saúde e dos agentes
comunitários de saúde. Nesse contexto cabe ao enfermeiro da ESF a gerência da assistência de enfermagem,
gerando conhecimento por meio do desenvolvimento de competências, incluindo inovações e definindo
responsabilidades à equipe. Aliás, a assistência prestada as famílias devem ser coerentes com as condições
culturais ambientais e socioeconômicos da família e comunidades (FIRMINO, 2016).
O Ministério da Saúde preconiza como atribuições específicas do enfermeiro na ESF: consulta de
enfermagem, solicitação de exames complementares, realização da assistência integrada em todas as etapas
do desenvolvimento humano de acordo com protocolos ou outras normativas técnicas definidas, prescrição
de medicações, gerenciamento, planejamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS
(Agentes Comunitários de Saúde), entre outras funções (BUSCH, 2015).
Também cabe ao enfermeiro implantar as políticas e programas de saúde do governo: atenção à
saúde do idoso, da mulher, da criança, HIPERDIA (sistema de acompanhamento e cadastramento de
diabéticos e hipertensos), eliminação da hanseníase, controle de tuberculose, ações de saúde bucal, Sistema
de Informação da Atenção Básica (SIAB), Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
Sisprenatal, Rede Cegonha, Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), Sistema de Apoio ao Relatório
de Gestão (SARGSUS), Programa das Ações de Vigilância em Saúde (PAVS), Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL) (BUSCH, 2015).
Nota-se que as responsabilidades do enfermeiro na ESF, tanto na gestão de práticas educativas,
preventivas e assistenciais no nível da atenção primária, são indispensáveis para o crescimento e o trabalho
em equipe, alcançando um alto rendimento e um nível de serviço de ampla qualidade, visto que ele é o
encarregado para garantir sua inserção nos territórios e nas equipes mediante os marcos legais e
programáticos do SUS (COSTA et al., 2013; BARBIANE et al., 2016).
Em relação a saúde do homem o enfermeiro é de suma importância, pois mediante trabalho
promocional é possível que se alcance maior participação por parte dos homens as atividades de prevenção.
Para tanto, é essencial conhecer o entendimento dos profissionais da enfermagem sobre assistência aos
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homens, identificando e entendendo o que eles sabem sobre o assunto, possibilitando melhorias na atenção
à saúde desse público (AGUIAR, 2016).
Logo, além de conhecimento específico e embasamento teórico é necessário profissionais de saúde
com capacidade técnicas, que possibilitem uma abordagem holística para garantir um cuidado seguro e
resolutivo. Assim, explica-se verificar o conhecimento dos profissionais sobre a PNAISH, já que tal
conhecimento permite à equipe um trabalho eficaz na prevenção de agravos de doenças que mais afetam
os homens e o desenvolvimento de meios para a promoção da saúde, reduzindo indicadores de
morbimortalidade masculina (SOUZA, 2014).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o presente estudo, vários são os desafios que dificultam a inserção dos homens nos
programas de saúde da Atenção Primária. Entre eles, ressaltam-se as questões de gênero, as quais ignoram
o imaginário social de que homens não precisam de cuidados preventivos, dificultando a procura deles por
assistência. A forma com que as ESF são organizadas não oferecem condições para inserir programas
dedicados aos homens. O horário de funcionamento, escassez de enfermeiros homens e o despreparo deles
no acolhimento, também são barreiras a serem vencidas.
Percebe-se, que o modo como os serviços de saúde está organizado não facilitam a inserção de ações
e estratégias que mudam a visão dos homens sobre si. Aliás, é importante sensibilizar os enfermeiros sobre
as questões voltadas para o público masculino, prestando assistência integrada e eficiente, melhorando a
qualidade de vida desses indivíduos.
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CAPÍTULO 4
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: O QUE A POLÍTICA TEM A VER COM ISSO?
Silvana Barros dos Santos Teixeira
Violência contra a mulher: uma construção histórica e social
Compreender o fenômeno da violência contra a mulher é tarefa bastante complexa, pois não é
possível explicá-la pela mera ação agressiva do indivíduo, baseada em ímpetos de loucura ou paixão. A
violência contra a mulher é uma temática que não pode permanecer reduzida ao âmbito do descontrole
emocional, passionalidade ou disfunções biológicas, pois ela opera em relações sociais que estão presentes
em toda a sociedade. Trata-se de relações humanas construídas ao longo da história, atravessadas por
questões econômicas, por assimetrias de poder, por diferenças de raça e etnia, por elementos geracionais,
entre outros aspectos.
A violência física, a brutalidade, a “grosseria” nas palavras e gestos possuem História. São
formas de lidar com o mundo e são constituintes desse organismo complexo e vivo
chamado sociedade. As explicações biológicas, hormonais, neurocognitivas são o discurso
histórico mais eficaz para naturalizar aquilo que é ensinado e reiterado constantemente, em
nossa cultura. “Tomado por forte paixão”, “descontrolado de amor”, “levado pelo furor
passional” são expressões históricas que querem dizer a mesma coisa: Há uma anuência
social nos rompantes de violência dos Homens contra as Mulheres. A violência como um
todo é poderoso modelo de gestão social. (SOARES, 2018, p.7).

Para Soares (2018, p.8), esse contexto de violência contra a mulher não se explica somente pelo
mero preconceito machista, pois está embasado “historicamente numa brutal construção hierárquica de
poderes”. Portanto, a compreensão dessa questão, sob a perspectiva do gênero e aliada ao conhecimento do
contexto sociopolítico atual, é fundamental para desvelar essas relações, denunciá-las, desconstruí-las e
reconstruí-las.
O entendimento sobre a violência contra a mulher enquanto um fenômeno contemporâneo remete à
necessidade de analisá-la juntamente ao contexto social em que é construída e desenvolvida, uma vez que
o processo de construção da sociedade brasileira possui fortes traços de mando e subalternidade nas relações
cujas bases foram fundadas em relações desiguais de gênero, raça, etnia e geração. Desta forma, a violência
perpassa diversos segmentos sociais e está presente na sociedade como um todo, compondo de forma
estrutural as relações entre sujeitos e constituindo-se como uma questão que atinge toda a coletividade.
A violência produzida pela relação desigual entre gêneros, dentre as várias formas de violência, está
entranhada desde as pequenas relações sociais cotidianas até suas formas mais explícitas, sendo capaz de
produzir efeitos brutais não só em suas vítimas, mas em toda a sociedade. A desigualdade de gênero se
expressa em espaços diversos, seja no âmbito familiar, profissional, institucional, comunitário, no
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planejamento de políticas públicas, na judicialização das relações familiares e, também, no imaginário
social. São infinitas formas de violência de gênero que vêm sendo cotidianamente construídas histórica e
socialmente.
Segundo Suely Souza de Almeida (2007, p. 26), o gênero deve ser compreendido como uma
categoria de análise que “potencializa a apreensão da complexidade das relações sociais”, ou seja, é por
meio dessa percepção que se permite identificar e analisar como a realidade social brasileira está
configurada. Almeida (2007, p. 27) ainda acrescenta que “a violência de gênero só se sustenta em um
quadro de desigualdade de gênero” que compõe, por sua vez, o quadro estrutural da desigualdade social.
Enquanto a sociedade fundar suas relações em aspectos de desigualdade e opressão, o resultado dessas
relações será a reprodução de violência, pois, segundo a autora, quando a ideologia patriarcal não é
disciplinadora o suficiente, o uso da força se revela a fim de manter a dominação sobre seres, os quais não
podem ser classificados como submissos, uma vez que estão subjugados.
O gênero “é um produto social, aprendido, representado, institucionalizado e transmitido ao longo
das gerações”, para compreendê-lo é preciso reconhecer que o poder se distribui socialmente de maneira
desigual entre homens e mulheres (SORJ, 1995 apud MEDEIROS, 2018, p. 14). As desigualdades de
gênero se fundam por meio “de concepções de feminilidade e masculinidade, que vão se configurando a
partir de disputas simbólicas e materiais” processadas em espaços cuja função principal é a reprodução
social, como a família, a escola, a religião (ALMEIDA, 2007, p. 27). São nestes espaços de sociabilidade
que tais concepções vão se consolidando através das relações, naturalizando e cristalizando as hierarquias,
as desigualdades e as formas violentas de agir. Para Almeida (2007), este processo ocorre tanto em nível
macro, quanto em nível micropolítica e se desenvolve em escala societal e interpessoal. Portanto, mesmo
que sua ocorrência seja comum e cotidiana, não se pode mascarar o seu impacto social. O processo de
naturalização e banalização da desigualdade das relações de gênero, bem como suas consequências precisa
ser constantemente problematizado.

A inserção na pauta da agenda pública
Os estudos e pesquisas sociais acerca do tema podem contribuir para que esse quadro de
desigualdade seja desvelado e compreendido como uma questão fundamental para o planejamento e a
implementação de políticas públicas, amplas ou específicas. É de suma importância que estas políticas
estejam perpassadas pela discussão de gênero desde o momento de seu planejamento a fim de ampliar o
campo das ações de enfrentamento das violências e iniciar mudanças socioculturais em campos societários
diversos. Segundo Farah (2002, p. 51), “políticas públicas com recorte de gênero são políticas públicas que
reconhecem a diferença de gênero e, com base nesse reconhecimento, implementam ações diferenciadas
para mulheres”.
As políticas públicas, em geral, são entendidas como ações do Estado que buscam responder às
necessidades da sociedade, contudo, não se trata de meras concessões ou benesses. As políticas públicas
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estão atravessadas por interesses sociais diversos: governamentais, econômicos, políticos, institucionais e
sociais; sendo, na realidade, um campo de disputas, consensos e divergências. O processo de reabertura
democrática vivenciado na década de 1980, no Brasil, foi um momento de grande inflexão na agenda
política do Estado. Embora concomitante a uma grave crise econômica que se agrava até os dias atuais, a
redemocratização política do país pôs na pauta da agenda pública reivindicações progressistas oriundas de
movimentos populares não homogêneos (FARAH, 2002). Estes movimentos não unitários possibilitaram
trazer para o campo político discussões pluralizadas sobre gênero, igualdade e equidade.
Contudo, mesmo presente no espaço sociopolítico democrático, faz-se necessário pensar as formas
de inserção dessa discussão sobre a desigualdade de gênero na agenda política. Santos (2018, p. 48) ressalta
que na definição da política pública deve ser considerada “a influência do confronto e/ou a cooperação que
pode ocorrer em torno de ideias e interesses diversos que afetarão as decisões dos governos, envolvendo
não somente estes, mas outras instituições e grupos sociais”. Por esta razão, o planejamento das políticas
públicas, sejam de cunho social ou não, precisa estar estrategicamente em consonância com as ações de
enfrentamento das desigualdades de gênero, a fim de que não se reforce a subalternidade da mulher ou a
sua responsabilização sobre estereótipos social e historicamente construídos.
Não se trata apenas da existência ou da criação de políticas públicas: estas devem permitir
às mulheres saírem da condição de subalternidade nas diversas esferas da vida social,
alterando relações de poder e possibilitando concretamente o acesso aos direitos. Muitas
políticas públicas tendem a essencializar o lugar da mulher, reforçando sua permanência
como responsável pela reprodução social e manutenção da família, isso porque a existência
da política dentro da ordem do capital e sob a égide do neoliberalismo, não foi pensada
para eliminar as desigualdades, ao contrário estas se tornam úteis à divisão sexual do
trabalho, dando continuidade às relações de exploração do trabalho e da extração de lucro
no processo de acumulação. (SANTOS, 2018, p. 60).

O modo de produção capitalista, em que se vive na sociedade, complexifica o contexto que envolve
o campo dessas disputas sobre políticas públicas e relações de gênero, visto que se trata de um sistema
fundado em desigualdades cuja finalidade é a expropriação da força de trabalho humana com vistas à
manutenção do seu processo de acumulação, agindo não somente sobre as relações de produção, mas
também sobre as relações sociais e sobre o modo de pensar desses seres que se relacionam. Os diferentes
propósitos presentes nesta relação de forças podem influenciar de forma determinante a direção social das
políticas públicas ao materializarem interesses de determinados grupos sociais em detrimento de outros. A
visualização da conjuntura social, por esse prisma, permite perceber as questões envolvidas nessas disputas,
sejam elas provenientes dos movimentos da sociedade e do Estado que buscam enfrentar a desigualdade de
gênero, ou apenas reforçá-la, ao intensificar a condição de subalternidade da mulher.

O impacto da concretude da violência
A violência contra a mulher apresenta dados alarmantes, conforme foi evidenciado no Dossiê
Mulher de 2019, pesquisa realizada pelo Instituto de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. Elas
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constituem, aproximadamente 85% das vítimas de estupro, e mais de 90% das vítimas de tentativa de
estupro, assédio sexual e importunação ofensiva ao pudor. Dentre as vítimas de estupro, por exemplo,
quase 70% possuíam menos de 18 anos. Os altos índices também acompanham as mulheres em outras
modalidades de violência, como os crimes de violência patrimonial, violência psicológica e violência moral.
Considerando a possibilidade de tais dados ainda sofrerem impacto negativo devido à taxa de
subnotificação – visto que muitas formas de violência permanecem ocultas em seus espaços privados –, o
relatório supracitado desvela o caráter opressor da forma como se dão as relações de gênero no contexto
brasileiro, em especial no estado do Rio de Janeiro.
Para Martins (1978 apud YASBEK, 2014, p. 681), “o modo capitalista de produção [...] é também
um modo capitalista de pensar” e se renova nas formas de controle social para a manutenção do consenso.
Contudo, é importante ressaltar que para a manutenção desse consenso, o Estado se localiza em meio a
essas relações produtoras de uma determinada hegemonia, a qual reforça a internalização de normas e
comportamentos.
[...] O controle social não se reduz ao controle governamental e institucional. É exercido,
também, através de relações diretas, expressando o poder de influência de determinados
agentes sociais sobre o cotidiano de vida dos indivíduos, reforçando a internalização de
normas e comportamentos legitimados socialmente. (IAMAMOTO, 2014, p. 116).

Quando Iamamoto (2014) faz referência aos agentes institucionais, alerta, também, para sobre a
necessidade de reflexão constante e assertiva sobre a direção social que se imprime das ações práticas do
enfrentamento à violência contra a mulher. Nesse sentido, os movimentos sociais que lutam pelo fim das
desigualdades de gênero precisam não só estar permanentemente presentes nesta correlação de forças no
espaço político, expressando suas insatisfações e anseios e propondo mudanças na pauta das políticas
públicas, mas devem exercitar continuamente a reflexão crítica sobre a realidade e sobre sua própria prática,
com vistas a promover um movimento contra-hegemônico para mudanças culturais concretas. Diante desse
entendimento, torna-se vazia de significado a ideia da responsabilização do indivíduo pela violência contra
a mulher, a qual apenas serve para naturalizar as desigualdades e dificultar o engajamento da sociedade em
ações coletivas de combate e enfrentamento.
Estamos tratando das disputas políticas na esfera pública e nas lutas sociais em seus
impactos sobre as relações sociais. Estamos tratando da questão de construção de
hegemonia, na condução dos serviços sociais e das necessidades que atendem, bem como
dos direitos que asseguram, não apenas como questão técnica, mas como questão
essencialmente política, lugar de contradições e resistência. Âmbito a partir do qual é
possível “modificar lugares de poder demarcados tradicionalmente, e, portanto de abertura
para construir outros” e não apenas realizar “gestões bem-sucedidas de necessidades,
encobertas pelos signos de uma nova legitimação”. (YASBEK, 2014, p.681-682).

A atual conjuntura social estabelece conflitos antagônicos, assimétricos e de poder desigual, onde o
“lado fraco” das relações sofre não só um processo de exclusão, mas também um processo de
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desumanização (YASBEK, 2014, p. 682). A desumanização do sujeito, ou seja, sua objetificação, permite
que os conflitos deixem de ser negociados de forma institucionalizada.
Processos que interferem nas múltiplas dimensões da vida, que alcançam a esfera da
cultura, da sociabilidade, da comunicação, homogeneizando comportamentos, hábitos de
consumo, preferências, valores. Por outro lado, esses processos geram profundas
resistências, novos antagonismos e brutais desequilíbrios de poder na sociedade global. São
antagonismos em que a parte fraca está sujeita a processos que desumanizam e tornam
‘impossível a negociação, o compromisso e a institucionalização dos conflitos’ porque
[estão] inseridos nessa nova configuração do capitalismo ’pouco passível de acolher o
contrato, a responsabilização, a reciprocidade e a contestação’. (YASBEK, 2014, p. 682).

A forma contemporânea do capital fragmenta as esferas da vida social e destrói a identidade de
classes e as suas formas de luta, fazendo notar o imenso estímulo à vida fragmentada e ao individualismo
(CHAUÍ, 2006 apud YASBEK, 2014, p. 683). Nesse sentido, cria-se o risco de reforçar a tese de que cada
indivíduo é responsável por seu próprio bem-estar, mascarando a compreensão da violência em seu nível
social e reduzindo-o ao plano individual.
Historicamente, os subalternizados vêm construindo seus projetos com base em interesses
que não são seus, mas que lhe são inculcados como seus. Experienciam a dominação e a
aceitam, uma vez que as classes dominantes, para assegurar sua hegemonia ou dominação,
criam formas de difundir e reproduzir seus interesses como aspirações legítimas de toda a
sociedade. (YASBEK, 2014, p. 685).

Para Yasbek (2014, p. 686-687), é preciso trabalhar em “práticas cotidianas de contestação e
resistência” e em “projetos de superação da condição subalterna”, seja nos espaços privados, seja nos
espaços externos comunitários ou institucionais, como os fóruns, conselhos e movimentos. No
compromisso com o enfrentamento da violência contra a mulher, os embates existentes ainda impõem
muitos desafios, como por exemplo, no campo dos direitos sexuais e reprodutivos.

A reprodução do conservadorismo nos discursos institucionais e políticos
O cenário contraditório de consolidação e desmonte de direitos sociais vivenciado no Brasil durante
as últimas décadas, trouxe não só um horizonte progressista, mas subjacente a ele, o retorno ao
conservadorismo que, aos poucos, foi encontrando eco no âmbito das relações sociais, reverberando,
inclusive, nos discursos institucionais e políticos, sendo possível evidenciar que a desigualdade de gênero
sempre esteve presente nos mais variados contextos, tornando-se evidente e institucionalizada nas mais
diversas instâncias do Estado e da sociedade brasileira. São muitos os exemplos, mas para a elaboração do
presente trabalho, foram elencados três episódios recentes de entraves políticos e institucionais que
desvelam claramente o teor conservador que, latente ou manifesto, presente nas relações sociais.
Em 1994, a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento (CIPD), também nomeada
como Agenda do Cairo (cidade onde ocorreu o evento, localizada no Egito) estabeleceu um conjunto de
diretrizes e normativas para a implementação de políticas públicas populacionais para os vintes anos
seguintes da conferência, ou seja, para o período de 1994 a 2014 (MARTINS, 2017). Nesta conferência, o
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estado brasileiro, à época, teve uma importante participação. Dentre os temas discutidos, encontrava-se o
debate acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, o que pode ser considerado uma verdadeira mudança de
paradigma, visto que esses direitos passaram a ser reconhecidos como um direito humano e um elemento
fundamental para o alcance da igualdade de gênero. Este reconhecimento trouxe para o debate
intergovernamental a capacidade da mulher em decidir sobre aspectos inerentes a sua própria saúde.
Patriota (2015, p. 34) afirma que além dessa mudança de paradigma, esse fórum internacional de
1994 concluiu sobre importantes metas a serem cumpridas nos vintes anos seguintes à conferência: “a
redução da mortalidade infantil e materna; o acesso à educação, especialmente para as meninas; e o acesso
universal a uma ampla gama de serviços de saúde reprodutiva, incluindo o planejamento familiar”. Essas
propostas buscaram legitimar o respeito à escolha feminina sobre a questão da maternidade. Todavia, a
CIPD realizada em Nairóbi, capital do Quênia, no ano de 2019, vinte e cinco anos após a Agenda do Cairo,
demonstrou abertamente a política conservadora assumida pelo atual governo brasileiro, que tem reiterado
– não somente em Nairóbi – o “não alinhamento à defesa integral dos direitos humanos, perspectiva inédita
desde a redemocratização” (MARTINS, 2019).
O retrocesso demonstrado em Nairóbi apresenta não somente a urgência em manter uma agenda
pública em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas, mas a necessidade de se
manter a discussão com toda a sociedade em favor da consolidação e da ampliação de direitos, sem que
estes estejam justificados apenas sob aspectos moralistas ou religiosos. A delegação governamental
brasileira em Nairóbi não só se absteve de importantes decisões, como alinhou-se a países de linha
conservadora. Em resposta à atuação do governo brasileiro em Nairóbi, cento e setenta organizações
brasileiras e latino-americanas, juntamente com a delegação que representava a sociedade civil no evento,
assinaram um manifesto público que repercutiu mundialmente, lamentando a ação dos representantes
governamentais da conferência1.
Em agosto de 2020, a notícia2 do estupro de uma criança de 10 anos de idade, cometido pelo próprio
tio no estado do Espírito Santo, atingiu rede nacional. O ato resultou na gravidez da menina, a qual obteve
na justiça o direito de realizar um aborto legal, conforme preconiza o artigo 128 do Código Penal brasileiro.
Contudo, é interessante ressaltar que a repercussão se deu em face do aborto autorizado judicialmente, e
não da violência sofrida pela criança. Mesmo após a autorização judicial, o hospital de referência da
localidade recusou-se a realizar o procedimento de interrupção da gravidez, fazendo com que a vítima fosse
deslocada para o estado de Pernambuco. A recusa da unidade hospitalar se deu sob a alegação de que o
hospital não tinha capacidade técnica para a realização do procedimento. As informações referentes ao caso,

1

Informação extraída do artigo 170 organizações latino-americanas assinam nota contraposição do Brasil na Cúpula de Nairóbi
produzido pelo coletivo Intervozes e publicado em 21 nov. 2019. Disponível em: <https://intervozes.org.br/170-organizacoeslatino-americanas-assinam-nota-contra-posicao-do-brasil-na-cupula-de-nairobi/>.
2
Informação extraída da reportagem Menina de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo tem gravidez interrompida
publicada
no
Portal
de
Notícias
G1
de
Pernambuco,
em
17
ago.
2020.
Disponível
em:
<https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/08/17/menina-de-10-anos-estuprada-pelo-tio-no-es-tem-gravidezinterrompida.ghtml>.
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bem como os dados pessoais da criança foram divulgados em redes sociais, levando um grupo de
manifestantes contrários à prática de aborto para a frente do hospital onde foi realizado o procedimento,
causando tumulto e constrangimento tanto para a criança, quanto para a equipe médica do hospital que foi
chamada de “assassina”. Após a confusão causada pelo grupo de religiosos extremistas, mulheres se
reuniram em frente ao hospital onde a criança estava internada em ato de defesa do direito ao procedimento.
A justiça determinou a retirada dos dados da criança divulgados ilegalmente nas redes sociais, assim como
os atos extremistas contra a criança e o hospital foram levados a inquérito.
Em setembro de 2020, o réu de uma tentativa de assassinato foi absolvido pelo tribunal do júri
mediante o argumento de legítima defesa da honra, uma vez que o ato foi praticado contra sua excompanheira. O agressor relatou: “Desferi três facadas na minha ex, pois vi várias conversas amorosas no
celular dela. Sou trabalhador e não posso aceitar de forma alguma uma situação humilhante dessas”. O
Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a absolvição por três votos a dois com base no princípio jurídico
da “soberania dos veredictos”, argumentando-se que a decisão de um júri popular prevalece contra qualquer
instância superior3. Em março de 2021, o STF decidiu por unanimidade pela inconstitucionalidade da tese
de legítima defesa da honra usada na defesa de réus em casos de feminicídio, resultado do julgamento da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 779, impetrada após a grande
repercussão social do caso supracitado4.
A análise crítica do contexto atual no Brasil e no mundo evidencia um forte avanço do
comportamento social conservador baseado em princípios morais e religiosos, presente não apenas nas
relações interpessoais, mas nas instâncias governamentais de poder e decisão. O debate teórico de ideias
plurais não pode se confundir com discursos de moralidades e crenças religiosas. Yasbek (2014) defende
que o diálogo entre correntes teórico-metodológicas favorece o debate plural sobre as diversidades, mas
ressalta que essa interlocução “não concilia o inconciliável”, e por isso não pode mascarar as relações
sociais, nem fragmentar a compreensão da realidade. A autora afirma, ainda, que no espaço público da
regulação social, a administração da desigualdade se dá por meio de políticas sociais, e estas nem sempre
significam a ruptura da dominação, mas um espaço de constante luta e de manifestação social.
Considerações finais
O discurso conservador quando publicizado, institucionalmente ou não, torna-se forte adversário da
garantia de direitos sexuais e reprodutivos, quando passa a afrontar princípios como o da dignidade da
pessoa humana, não só dificultando o enfrentamento da violência contra a mulher, mas dando permissão
tácita para o contínuo desrespeito aos seus direitos e para o cerceamento moral de seus comportamentos.
Informação extraída da reportagem “Defesa da honra”: STF acata absolvição de homem que esfaqueou ex em Minas, publicada
no
portal
eletrônico
do
jornal
Estado
de
Minas,
em
30
set.
2020.
Disponível
em:
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/09/30/interna_gerais,1190201/defesa-da-honra-stf-acata-absolvicao-dehomem-que-esfaqueou-ex-mg.shtml>.
4
Informação extraída da notícia STF conclui julgamento e invalida por unanimidade tese de legítima defesa da honra, publicada
no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), em 15 mar. 2021. Disponível em:
https://ibdfam.org.br/noticias/8261/STF+conclui+julgamento+e+invalida+por+unanimidade+
tese+de+leg%C3%ADtima+defesa+da+honra>.
3
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Debates sobre equidade de gênero, diversidade, direitos sexuais e reprodutivos precisam perpassar toda
discussão de políticas públicas, para que seus efeitos contemplem toda a sociedade e as gerações futuras.
Portanto, os movimentos organizados da sociedade, comprometidos com o enfrentamento da
desigualdade de gênero, bem como os profissionais engajados da proteção e na garantia de direitos,
precisam estar presentes nesses espaços de discussão social, desde a inclusão desses assuntos na pauta
social e na agenda política dos diferentes níveis federativos, até o controle da execução das políticas
públicas. Somente desta forma, torna-se possível o fortalecimento de ações de resistência à política
conservadora a fim de que se contribua de maneira efetiva com a defesa e a ampliação dos direitos sociais.
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CAPÍTULO 5
CONTRIBUIÇÕES FEMINISTAS PARA O ENTENDIMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA
MULHERES NA MÍDIA
Thayana de Moraes Costa
Comumente, o termo “violência de gênero” tem sido empregado para designar “violência contra
mulheres” 5, por subscrever diferentes formas de violência envolvendo relações de gênero e poder. No
entanto, a despeito da confluência entre si, esses termos possuem significação um pouco particular em seus
usos como conceitos descritivos.
“Violência de gênero” abrange não apenas mulheres, mas crianças e adolescentes. Nos termos de
Heleieth Saffioti (2001), que desenvolveu uma proposta teórica feminista marxista, trata-se de um conceito
mais amplo, que fornece explicações ao exercício da função patriarcal de dominação-exploração para punir,
com o auxílio da violência, os que se lhes apresentam como desvio ou transgressão.
Em outras palavras, refere-se aos homens, enquanto categoria social, que detêm o poder de
determinar a conduta das categorias sociais designadas (mulheres, crianças, adolescentes), por meio do
exercício da função patriarcal, sendo autorizados pela sociedade para que executem seu projeto de
dominação-exploração. Eventualmente, a função patriarcal solicita que sua competência de autoridade seja
validada pelo uso da violência, já que a ideologia de gênero não garante per si a obediência das supostas
vítimas às suas sentenças, daí então decorreria a violência de gênero.
Como esclarece a autora, rigorosamente, a ordem patriarcal de gênero prescinde da presença física
de um homem (o patriarca) para funcionar, já que agentes das categorias socais subalternas designadas6
asseguram o funcionamento da “bem azeitada máquina patriarcal” (SAFFIOTI, 2001, p. 116).
Advém, entretanto, que a sociedade não é “apenas androcêntrica, mas também adultocêntrica”
(SAFFIOTI, 2001, p 134). E aí temos duas questões que caminham juntas e que devem ser levadas em
conta ao adotarmos os termos “violência de gênero” e “violência contra mulheres” como unívocos. A
violência contra mulheres inclui mulheres em todas as etapas da vida, e exclui homens em qualquer idade.
Portanto, não basta discutirmos violência de gênero, embora, como já dissemos, a violência contra mulheres
não deixe de ser violência de gênero – é violência de gênero contra mulheres.

5

A literatura sobre violência contra mulheres tem suas origens no início dos anos 80, e a partir daí constitui-se uma das principais
áreas temáticas dos estudos feministas no Brasil. Esses estudos, frutos das mudanças sociais e políticas no país, acompanharam
o processo de redemocratização da sociedade e o passo do movimento feminista que, nessa época, já tencionavam conferir
visibilidade à violência contra as mulheres e combatê-la por meio de intervenções sociais, psicológicas e jurídicas (BRASIL,
2011).
6
É tão-somente neste argumento que podemos falar algo a propósito de uma “contribuição de mulheres para a produção da
violência de gênero”. Este se trata de um fenômeno complexo que se desdobra aquém da consciência, excluindo-se, portanto, a
presunção de cumplicidade feminina com homens para explicação da violência como recurso a realização do projeto masculino
de dominação-exploração das mulheres (SAFFIOTI, 2001).
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O que queremos, para efeitos desta análise, é chamar a atenção para a especificidade do fenômeno
que demarca a violência de homens contra mulheres, e aqui podemos afirmar corretamente que é esta uma
das principais formas de violência de gênero (SAFFIOTI, 2001; 2004). Por conseguinte, ao referirmo-nos
a violência de gênero contra mulheres, chamaremos simplesmente de “violência contra mulheres”.
Nas seções a seguir serão apresentadas algumas perspectivas teórico-metodológicas desenvolvidas
pelas feministas acerca do conceito gênero e seu uso nas ciências sociais, dando ênfase para as produções
no cenário brasileiro. São estas contribuições que tentaremos relacionar com nosso objeto de estudo, ou
seja, com a violência contra mulheres na mídia.

Os estudos de gênero na Sociologia brasileira e suas contribuições para compreensão da violência
contra mulheres
O uso do gênero como categoria de análise para o entendimento da violência contra mulheres
aporta nas universidades brasileiras por meio das ciências sociais, como efeito da repercussão dos debates
teóricos internacionais a propósito de sua definição.
O primeiro uso e conceituação do termo gênero encontra-se na obra Sex and Gender, de Robert
Stoller (1984), publicado em sua primeira versão em 1968. Neste trabalho, Stoller define gênero como algo
relativo a uma ampla área do comportamento, sentimentos, pensamentos e fantasias que está relacionado
aos sexos e ainda não tem conotação “primariamente biológica”. Nas palavras do autor,
Gênero é um termo que tem conotações psicológicas ou culturais, ao invés de biológicas.
Se os termos adequados para sexo são "macho" e "fêmea", os termos correspondentes para
o género são "masculino" e "feminino"; Estes últimos podem ser bastante independente do
sexo (biológico). Sexo é a quantidade de masculinidade e feminilidade encontrada em uma
pessoa, e, obviamente, enquanto há misturas de ambos, em muitos seres humanos, o macho
normal tem uma preponderância de masculinidade e a fêmea normal, uma preponderância
de feminilidade (STOLLER, 1984, p. 9-10, tradução nossa)7.

Mais adiante em suas definições, Stoller preocupa-se também em demarcar os aspectos biológicos
que indicam se uma pessoa é macho ou fêmea, assinalando a distinção entre pessoas com genitálias
masculinas e pessoas com genitálias femininas pelo uso do termo “sexo”, e reserva o termo “sexual” para
os aspectos anatômicos e fisiológicos (STOLLER, 1984).
De acordo com Saffioti (2004), este conceito ganha repercussão a partir de 1975, com o artigo de
Gayle Rubin intitulado The Traffic in Women: Notes on the "Political Economy" of Sex. Neste trabalho,
Rubin (1975) define um sistema gramatical de sexo/gênero segundo o qual a sexualidade biológica é
transformada historicamente pela atividade humana e, de um ponto de vista teórico, pressupõe relações de
gênero igualitárias. De tal modo, para Rubin (1975), este conceito de sistema sexo/gênero é neutro, no
“Gênder is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for sex are "male"
and "female", the corresponding terms for gender are "masculine" and "feminine"; these latter may be quite independent of
(biological) sex. Gender is the amount of masculinity femininity found in a person, and, obviously, while there are mixtures of
both in many humans, the normal male has a preponderance of masculinity and the normal female a preponderance of
femininity”.
7
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sentido de que aponta para a não inevitabilidade da opressão das mulheres e para a construção das relações
sociais que criam o patriarcado, “servindo a objetivos econômicos e políticos distintos daqueles aos quais
originalmente atendia” (SAFFIOTI, p.108, grifo da autora).
Para Ann Oakley, contudo, o termo gênero foi empregado pela primeira vez nas Ciências Sociais
a partir de sua publicação Sex, gender and society, em 1972. De acordo com ela, o termo define uma
perspectiva cultural para o corpo natural, ao contrário do sexo, que refere-se às diferenças visíveis das
genitálias, relacionadas às funções procriativas. O gênero, nos termos da autora, é

[...] é uma questão de cultura: ele refere-se à classificação social em 'masculino' e
'feminino'. A distinção entre "macho" e "fêmea", por um lado, e "masculino" e "feminino"
por outro lado, faz com que seja possível esclarecer a maior parte da discussão sobre as
diferenças de sexo...8 (OAKLEY, 1985, p. 16).

O uso que Oakley (1985) faz do conceito de gênero abrange, assim, todas as diferenças
estabelecidas entre homens e mulheres, sejam elas as diferenças individuais (estudadas pelas ciências
médicas), ou papéis sociais ou representações culturais (estudados pelos sociólogos e antropólogos). Ou
seja, o gênero parece ser um marcador cultural, com origem nas ciências sociais, que fornece elementos
para o entendimento do corpo sexuado e para a alteridade, ao passo que o sexo, de conotação biológica,
aponta um domínio físico e morfológico. Além disso, em seu trabalho o conceito de gênero abrange tudo o
que é variável e socialmente determinada; a variabilidade como prova de sua de origem social.
Christine Delphy (1993), na contramão, observa nesta definição proposta por Ann Oakley (1985)
a falta da “assimetria fundamental” e a “hierarquia entre os dois grupos ou funções, ou os sexos, ou
gêneros”, o que teria transformado o gênero como sinônimo de sex-role, não obstante já estivessem presente
no trabalho sobre os papéis sexuais, e que se tornou central para as posições feministas que foram
desenvolvidos posteriormente.
Ou seja, para esta autora, ao tomarmos o termo sexo para designar aquilo que está inscrito no
corpo, e o termo gênero para aquilo que está inscrito na cultura, continuamos fundando imprecisões, quer
através da utilização arbitrária que deles é feita, como se fossem termos unívocos, quer através da fusão
entre eles em um “gênero sexual”, confundindo o conceito e suas abordagens descritiva e analítica
(AMÂNCIO, 2003).
Diante disso, Delphy (1993) argumenta que a relação entre sexo e gênero, e sexo, sexualidade e
procriação, deve ser questionada pelas feministas e assegura ser claro o fato de que o gênero precede sexo,
pois é a divisão social do trabalho e as relações hierárquicas que levam o sexo fisiológico a ser usado para
diferenciar aqueles que são designados a serem dominante ou dominados.

“[...] is a matter of culture: it refers to the social classification into 'masculine' and 'feminine'. The distinction between 'male'
and 'female' on the one hand, and 'masculine' and 'feminine' on the other, makes it possible to clarify much of the argument
about sex differences...”.
8

46

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

Até aqui, podemos perceber que a preocupação deste momento dos estudos de gênero sobre
mulheres, que está centrado na integração do conceito nas/para as ciências sociais, tem gravitado em torno
da tentativa de demonstrar a injustiça das diferenças socialmente criadas entre os sexos; em muito herdada
da visão patriarcal das relações entre os sexos que a literatura anglo-saxónica e a teoria psicanalítica
difundiram (NYE, 1995).
Vale abrirmos um parêntese para advertir que essa preocupação que aí encontra conjuntura
favorável a sua manifestação, já havia surgido mais de uma vez na história das lutas feministas. No século
XVIII ela surge na tese de Mary Wollstonecraft intitulada “Defesa dos Direitos da Mulher”' publicada em
1792, e em Olimpe de Gouges, que publicou, no ano de 1791, a “Declaração dos direitos e da cidadania
das mulheres”. A primeira escrita em resposta ao projeto de Talleyrand de excluir as garotas dos objetivos
da educação nacional nos moldes da nova Constituição francesa, e a segunda, em denúncia à Declaração
dos Direitos do Homem como instrumento de cidadania restrita aos homens. A ideia presente nestes
trabalhos de que a educação atribuída às mulheres, o coquetismo, bem como os papéis atribuídos às
mulheres era degradante e evocava uma sujeição semelhante à da escravatura volta a aparecer, quase um
século mais tarde, nos estudos de John Stuart Mill e Harriet Taylor, em especial The Subjection of Women,
publicado em 1869 (NYE, 1995).
Já no século XIX, a socióloga Marianne Weber, autora do livro Ehefrau und Mutter in der
Rechtsentwicklung (Esposa e mãe no desenvolvimento do direito), faz uma crítica ao patriarcalismo e a
ausência de autonomia das mulheres. No século XX, por sua vez, coube a Simone de Beauvoir – a quem
Saffioti (2004) arroga o título de precursora do conceito de gênero, já que, embora não houvesse formulado
o conceito já empregava seu fundamento – retomar a questão em O Segundo Sexo, publicado em 1949,
onde faz uma análise histórica inovadora das condições sociais e políticas que limitavam a liberdade e
autonomia das mulheres (NYE, 1995).
Cumpre, portanto, considerar brevemente este parêntese para não nos esquecermos de que obras
importantes antes do momento histórico de onde viemos discutindo marcaram época e abriram o caminho
para a construção de um campo de estudos nas ciências sociais.
O acolhimento dessas questões todas e do conceito de gênero pelas ciências sociais nos anos 70
foi promovido pela ressurgência do movimento feminista em um contexto social de aumento da
escolaridade e qualificação das mulheres (AMÂNCIO, 2003).
Não obstante, outras circunstâncias limitaram o alcance da problematização do gênero, como o
fato de o meio científico encontrar-se marcado pela influência do funcionalismo e da psicanálise, presentes
tanto no pensamento de Talcott Parsons como no de Margaret Mead. Estes dois recorriam a ênfase
conceitual nos papéis sociais com base biológica, explicando que o processo de modernização teria trazido
à tona uma racionalidade na alocação desses papéis, corroborando numa construção cultural da diferença
sexual, em termos de funções econômicas integradas ao campo das relações entre os sexos, estabelecida
em torno das ideias de costume e estabilidade social (AMÂNCIO, 2003).
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Com isso, queremos dizer que as proposições sobre gênero se restringiram às tentativas de
entendimento sobre como e até que ponto se poderia transformar as relações sociais de gênero, resultando
tão-somente no aumento das investigações sobre os papéis sexuais (sex-roles) e nas análises sobre as
diferenças entre os sexos, insistindo nos fatores de socialização e na possibilidade de modificá-los
(AMÂNCIO, 2003).
Assim, essas investigações contribuíram para a acentuação das diferenças e polarização entre os
sexos. Ainda que resulte evidente, vale notarmos também a ausência do gênero nas teorias sociológicas
sobre o poder, e, paralelamente, certa omissão das questões do poder nas análises de gênero. (SCAVONE,
2008).
Isto posto, podemos então passar aos estudos sobre violência contra as mulheres no Brasil, pois
que foram influenciados por estes debates teóricos internacionais (e também nacionais) sobre o uso e
definição da categoria gênero, especialmente nos anos 90.
Estes estudos também refletiram mudanças no cenário jurídico-político nacional e internacional.
O processo de redemocratização no Brasil dá ensejo à promulgação de novas leis e instituições (como já
citamos; op cit. 1) que reconhecem e respeitam os direitos das mulheres como condição para seu
desenvolvimento e para criação de uma sociedade mais justa, solidária e pacífica. A adoção pelo Estado
brasileiro, de normas internacionais como, por exemplo, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir
e Erradicar a Violência contra a Mulher, também chamada de Convenção "Belém do Pará", assinada em
1994, corrobora na adoção do paradigma internacional dos direitos humanos também nos estudos feministas
(SANTOS e IZUMINO, 2005).
Deste modo, os estudos feministas sobre violência contra mulheres passam a preocupar-se com a
garantia dos direitos humanos das mulheres e o exercício de sua cidadania em um campo social mais amplo,
em especial no domínio das instituições públicas.
Entre as principais referências que orientaram estas análises na década de 80, podemos citar os
trabalhos de Marilena Chauí, entre os quais está seu artigo intitulado “Participando do Debate sobre Mulher
e Violência”, em que a autora sugere que as mulheres são cúmplices da violência que sofrem e que
perpetram (SANTOS e IZUMINO, 2005).
A cumplicidade das mulheres, no entanto, não se baseia em uma escolha ou vontade, já que a
subjetividade feminina é destituída de autonomia por constituir-se como ferramenta da dominação
masculina. Seriam, portanto, cúmplices da violência e contribuíam para a reprodução de sua dependência
(CHAUÍ, 1985).
Outros trabalhos que vieram a se constituir como referências a esses estudos são aqueles que
adotaram uma perspectiva feminista marxista, introduzida no Brasil por Heleieth Saffioti, vinculando a
dominação masculina aos sistemas capitalista e racista. Os trabalhos de Saffioti (2001, 2004), cujo grande
mérito repousa na não separação do problema da violência contra mulheres dos problemas gerais da

48

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

sociedade, põem em evidência as contradições entre as ideologias dominantes da sociedade capitalista e a
condição das mulheres nesta totalidade.
Seu projeto de sociedade, que mira em condições de igualdade de gênero, assenta-se sobre o estudo
de três bases principais, a saber: o gênero, a classe social e a raça/etnia 9, que, não operando isoladamente,
só funcionam, de modo a municiar estratégias de enfrentamento a uma realidade de desigualdade social,
enquanto um todo indissociável, pois, “sob pena de se perder a visão da sociedade como totalidade, não se
podem separar relações interpessoais e estruturais” (SAFFIOTI, 2001, p.136).
Desta forma, o gênero, para Saffioti,
carrega uma dose apreciável de ideologia”. E qual é esta ideologia? Exatamente a
patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura a uma estrutura de poder, e não apenas
à ideologia que a acoberta, que o conceito de patriarcado diz respeito (SAFFIOTI, 2004,
p.136).

Neste sentido, a lógica patriarcal envolve uma hierarquização de relações intersexuais e
intergeracionais, exigindo a submissão e a obediência da mulher ao homem, detentor de sua propriedade.
Nesta ordem de poder que privilegia os machos, também denominada falocrática, o gênero, assinalado pelas
desigualdades sociais acertadas na hierarquização entre as duas categorias de sexo, traz em seu bojo a
violência (SAFFIOTI, 2004).
Quando as mulheres não aceitam como natural o lugar e o papel a elas impostos pela sociedade,
os homens se valem de recursos como a violência simbólica (moral e ou psicológica) para garantir suas
vontades, ou a violência sexual, patrimonial ou física, que se manifestam mais nos espaços em que a
ideologização da violência simbólica não se faz garantir, como o doméstico (SAFFIOTI, 2004).
Com efeito, tanto homens quanto mulheres, sob os polos de dominantes e dominados,
respectivamente, refletem e refratam em suas práticas sociais, os papéis de gênero que aprenderam
normativamente a representar, municiando a violência contra mulheres, entendida como qualquer ato que
lhe cause danos ou sofrimento pelo fato de serem mulheres (SAFFIOTI, 2004).
Para a autora, as interações violentas de um casal estão relacionadas ao aumento do conflito nas
relações de poder estabelecidas, em que a relação de dominação e subordinação necessita ser ratificada. A
situação de violência pode ser, então, uma tentativa de (re)conquistar o poder perdido ou nunca alcançado,
ou a sustentação do poder patriarcal (SAFFIOTI, 2004).
Para chegar a esta conclusão, Saffioti ampara-se na proposta de Michel Foucault acerca do poder,
onde se esclarece que
[...] tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo de um indivíduo
sobre os outros, de um grupo sobre os outros, de uma classe sobre as outras [...] não é algo
Como fica evidente no trecho “as desigualdades traduzem verdadeiras contradições, cuja superação só é possível quando a
sociedade alcança um outro estado, negando, de facto e de jure, o status quo. Neste estágio superior, não haverá mais as
contradições presentes no momento atual, no entanto podem surgir outras no processo do devir histórico. Numa sociedade como
a brasileira, com clivagens de gênero, de distintas raças/etnias em interação e de classes sociais, o pensamento, refletindo estas
subestruturas antagônicas, é sempre parcial” (SAFFIOTI, 2004, p. 37-38).
9
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que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detém exclusivamente e aqueles que
não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que circula, ou
melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca
está nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. (FOUCAULT,
1979, p. 183).

De tal modo, embora a ordem patriarcal de gênero conceda aos homens o privilégio de uma
dominação masculina, não afiança, de um lado, seu uso da mesma forma para todos os homens, e do outro,
a submissão homogênea de todas as mulheres, pois, se o poder é algo que circula, que funciona em cadeia,
homens e mulheres têm suas porções de poder, e, ainda que de forma desigual, cada um faz seu uso naquilo
que lhe convém (SAFFIOTI, 2004).
Para outras autoras feministas, entretanto, a constituição das relações de poder e violência vai além
dos esclarecimentos imagináveis de uma ordem patriarcal de gênero, conduzindo a outro viés de análise da
violência contra mulheres. O importante a reter é que, até onde viemos discutindo, o gênero, aplicado ao
exame da violência de homens contra mulheres, é incapaz de dar conta por si só da complexidade das
ocorrências onde outras categorias confluem, como a classe e a raça/etnia e arriscaríamos a mencionar
também a religião e a orientação sexual, porque o gênero, como bem lembra Amâncio (2003), não é um
atributo dos indivíduos concretos, mas um saber da sociedade.
A despeito dessa consideração, perspectivas como aquela são hoje questionáveis à luz de uma
visão pós-estruturalista, como a de Joan Scott (1999), historiadora americana, que, em seu famoso artigo
intitulado Gender: a usefull category of historical analysis, propõe o gênero como o saber que estabelece
significado para as diferenças entre os corpos. Trata-se de uma categoria de análise e instrumento
metodológico para entender como, historicamente, se produziram e legitimaram as relações sociais
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, que, ao se constituem no interior de relações de poder,
foram hierarquizadas dentro de uma maneira dual e engessada (masculino e feminino). A relação entre
gênero e poder é, portanto, uma questão fundamental no pensamento de Scott.
Para desenvolver esta proposta, Scott também recorre à noção de poder em Foucault (1981), ao
defini-lo como um poder in fluxo, que não é fixo nem localizado, e que se organiza conforme um “campo
de forças”. Mirando neste horizonte teórico é que Scott vê uma saída razoável para desconstruir a
legitimidade das hierarquias baseadas na diferença entre os sexos e, portanto, as desigualdades de gênero.
Contudo, cabe mencionar que

Scott não faz nenhuma restrição a Foucault, aceitando e adotando seu conceito de poder,
qualquer que seja o âmbito em que este ocorre, quaisquer que sejam a profundidade e o
alcance da análise. É sabido que Foucault, embora reúna vários méritos, nunca elaborou
um projeto de transformação da sociedade. Ora, quem lida com gênero de uma perspectiva
feminista contesta a dominação-exploração masculina. Por via de consequência, estrutura,
bem ou mal, uma estratégia de luta para a construção de uma sociedade igualitária
(SAFFIOTI, 2004, p.113).
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Não obstante concordamos com esta ressalva de Saffioti (2004), sem dúvida, é notável a
contribuição de Scott.
A perspectiva desenvolvida pela crítica pós-moderna como um todo tem o mérito de chamar a
atenção para a força da cultura para a produção dos significados de gênero, precavendo-nos, ao mesmo
tempo, em relação às concepções totalitárias das identidades masculina e feminina. Por outro lado, parece
não ser satisfatoriamente elucidativa dos mecanismos que põem a heteronormatividade como questão
central na construção do género e da assimetria dos sentidos que o revestem (AMÂNCIO, 2003).

A mídia, os processos midiáticos ou o campo midiático
O gênero, como viemos discorrendo até agora, tem sido compreendido como a categoria
fundamental para problematização da violência contra mulheres, e suas definições corroboram, em nossa
discussão, para sua compreensão como mecanismo de produção de discursos 10 pautado no poder (de
designar hierarquias baseadas nas diferenças relacionais entre as categorias sociais de homens e mulheres).
Pode, portanto, ser entendido como produto resultante da fabricação de práticas discursivas11, que,
por sua vez, são mecanismos da economia e do poder. Entre tais mecanismos, está também a mídia, na
medida em que as representações midiáticas, imbuídas de relações de poder, fazem valer comportamentos,
valores e atitudes gendradas, seja prescrevendo-as ou refletindo-as, no tecido social.
O termo mídia, de acordo com Guazina (2007), em geral, é utilizado com o mesmo sentido de
imprensa, grande imprensa, jornalismo, meio de comunicação, veículo. A despeito da sua popularidade,
não há uma discussão consensual entre os pesquisadores da Comunicação acerca do conceito de mídia, o
que, entretanto, não tem impedido seu uso.
Ao contrário, a ênfase cada vez maior no estudo das tecnologias em comunicação tem contribuído
para o fortalecimento da adoção deste termo como um “conceito-ônibus”. Por conceito-ônibus a autora
define “uma ampla gama de fenômenos, acontecimentos e transformações que envolvem a política, o
jornalismo, a publicidade, o marketing, o entretenimento, nos diferentes meios” (GUAZINA, 2007, p.55).
Assim, podemos dizer que mídia é o conjunto de processos e instituições que fazem o uso de
tecnologias específicas, tecnologias midiáticas, para efetivarem a comunicação humana (GUAZINA,
2007).

10

Aqui os discursos se referem ao uso da linguagem como forma de prática social, ou seja, são os modos de ação sobre o mundo
e os outros, pela produção, manutenção e troca de relações de poder, e também formas de representação da realidade, pois são
marcados pelas estruturas sociais que os produzem a partir dessas relações de poder num dado contexto sociocultural e histórico,
daí portanto seu caráter relacional dialético (FAIRCLOUGH, 2001).
11
Por outro lado, se caminhamos por uma perspectiva pós-estruturalista podemos evocar o pensamento de Teresa de Lauretis
(1994), que nos adverte para a necessidade de separar gênero da diferença sexual. Para esta autora, o gênero é concebido como
“produto de várias tecnologias”, como uma maquinaria de produção capaz de lançar discursos que, apoiados nas instituições do
Estado, tais como a família, a escola, fundam as categorias homem e mulher para todas os sujeitos. Desta sorte, somos todos nós,
sujeitos em sociedade, interpelados pelo gênero, daí seu caráter transversal. A interpelação é “o processo pelo qual uma
representação social é aceita e absorvida por uma pessoa como sua própria representação, e assim se torna real para ela, embora
seja de fato imaginária” (LAURETIS,1994, p.220).
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Logo, entendemos que a comunicação não determina as relações sociais, mas as anuncia, dandoas visibilidade por meio da posse das tecnologias midiáticas e mostrando quem pode falar e o que se pode
fala. Desta forma, a comunicação não produz isoladamente ideologias, mas difunde ideologias
predominantes e também ideologias minoritárias, dependendo da correlação de forças, refletindo as
desigualdades sociais presentes na sociedade (MORAN, 1993).
Guazina (2007) informa que grande parte das sociedades contemporâneas são centradas na mídia
(media centered), ou seja, dependem da mídia prioritariamente – mais do que da família, da escola, dos
sindicatos, dos partidos e instituições afins – para a construção do conhecimento que viabiliza a cada um
dos seus membros a tomada de decisões e o exercício da cidadania.
Desta forma, no domínio da mídia, a sociedade é inundada pelas lógicas dos meios, que se tornam
protagonistas dos discursos e mediadores com o poder de arranjar, prescrever, ponderar, validar ou invalidar
práticas sociais através dos seus dispositivos, trata-se, portanto, de um processo midiático (MOURA,
NICARETA, ROSA, 2013).
Ainda que resulte evidente, cabe ressaltar, como ensina Michel Foucault (1979), que, este poder
(ou poderes) do processo midiático, longe de aparelhar-se tão-somente por meio da repressão, da proibição,
firma-se ao operar pela via da sedução, da concessão ao desejo, ao gozo, e aí situa-se, em maior coerência,
sua eficácia, uma vez que, do contrário, estaríamos falando de uma propriedade muito inconsistente. Nisto
não há alarde, visto que o discurso, como informou a tradição psicanalítica, é também aquilo que manifesta
e oculta o desejo, ou aquilo que é o objeto do desejo, e, historicamente, “o discurso não é simplesmente
aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do
qual nos queremos apoderar”. (FOUCAULT, 1999, p. 10).
Além disso, como notou Foucault,
(...) se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da
exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande super-ego, se apenas
se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz
efeitos positivos a nível do desejo – como se começa a conhecer – e também a nível do
saber. O poder, longe de impedir o saber, o produz (FOUCAULT, 1979, p. 148).

Assim, por mais que o processo midiático pareça pouca coisa, as interpelações que o atravessam
são amplas e evidentes, pois a construção e desconstrução dos sistemas persuasivos perpassa, sobremaneira,
pelo discurso (do qual se vale), e, por intermédio da sua circulação, são paulatinamente firmados e
difundidos, reiterando sua ligação rizomática com o poder. O que significa dizer que

O poder é algo que [...] funciona como uma maquinaria, como uma máquina social que não
está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo mas se dissemina por toda a estrutura
social. Não é um objeto, uma coisa, mas uma relação. E esse caráter relacional do poder
implica que as próprias lutas contra seu exercício não possam ser feitas de fora, de outro
lugar, do exterior, pois nada está isento de poder. Qualquer luta é sempre resistência dentro
da própria rede do poder, teia que se alastra por toda a sociedade e a que ninguém pode
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escapar: ele está sempre presente e se exerce como uma multiplicidade de relações de
força” (FOUCAULT, 1979, p. XIV).

Quando falamos do caráter relacional do poder, temos por certo que sempre há a possibilidade de
resistência ao tratarmos de sistemas persuasivos, pois a dominação das condições que são postas é passível
de ser subvertida (FOUCAULT, 1979).
De acordo com Foucault, a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade de controle
subscreveu a internalização do controle. Assim, a dinâmica de produção de sentido dos sujeitos tornou-se
condicionada e autocensurada, o que, por sua vez, refletiu sobre as lógicas de análise dos meios de
comunicação. Por outro lado, para que a sociedade de controle se estabelecesse, estes meios exerceram
papel fundamental, pois forneceram recursos de observação e propuseram padrões de comportamentos que
foram indispensáveis para a internalização das ideias (FOUCAULT, 1979).
Direcionando sua análise para este horizonte, Foucault acaba situando corretamente o consumo, a
produção e a distribuição da mídia (ou das mídias) na contemporaneidade. Ele adverte sobre “os
componentes materiais e econômicos da opinião” e atribui à mídia “uma materialidade que obedece aos
mecanismos da economia e do poder em forma de imprensa, edição, depois de cinema e televisão”
(FOUCAULT, 1979, p.224).
Paralelamente, também podemos entender a mídia pelo ponto de vista de Pierre Bourdieu (1984;
1989), se a percebermos como um campo.
O campo, que é um conceito central na obra de Bourdieu, destaca a influência da esfera simbólica
e também o poder na constituição das estruturas sociais. Trata-se de um espaço estruturado de relações
sociais, cujos limites só se delineiam em situações específicas. Dotado de mecanismos próprios, é um
“microcosmo autônomo no interior do mundo social”, onde eclodem tensões, cujo cerne situa-se nas
disputas entre dominados e dominantes, que atuam conforme suas posições, pela manutenção ou
modificação de sua estrutura (BOURDIEU, 1984).
O campo é o resultado de processos de diferenciação social entre os agentes (indivíduos e grupos)
que se desdobram através das relações de força, de disputas de poder, entre esses agentes, ou seja, pelo
domínio ou posse da autoridade que concede o poder de ditar as regras e de distribuir e acumular
(desigualmente) capital específico àquele campo (BOURDIEU, 1984).
Essa distribuição desigual do capital específico ao campo motiva os agentes que buscam a sua
posse para a elaboração de estratégias de luta. Assim, de um lado, os agentes que dominam e conservam a
autoridade tendem a organizar estratégias de conservação, em oposição aos dominados, que na posse de
menos capital buscam inverter a dominação por meio de estratégias subversivas, as quais eclodem em
momentos de crise, pois é sob essa condição que desponta o questionamento da dominação. De outro, tanto
agentes dominantes como dominados consentem diante do valor atribuído a disputa pela posse da
autoridade, do poder, ou seja, as regras básicas não são questionadas, e, assim, fatalmente contribuem para
a sua reprodução, embora a estrutura em si ofereça espaço para sua subversão (BOURDIEU, 1984).
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Neste ponto as proposições de Bourdieu (1984) acerca do poder divergem das de Foucault, já que
este parece escapar das amarras da estrutura que aquele enfatiza. Quando propõe uma análise da sociedade
partindo de construções historicamente datadas, Foucault (1979) localiza o poder em múltiplas dominações
que se atravessam, reforçam ou fragilizam sob a forma de poderes e micropoderes rizomáticos plurais.
Contudo, reconhecendo a mídia como campo, entendemos que, neste campo midiático, podem
desdobrar-se relações contraditórias entre agentes em condições desiguais de poder (simbólico), e, não raro,
o coro dos discursos aí produzidos repercute em uma polifonia descompassada. Não obstante, em que pese
as questões de gênero, de violência contra mulheres, é possível identificar tendências a reiteração dos
discursos dominantes, pois a multiplicidade de vozes reproduzidas na mídia reflete, de uma forma ou de
outra, aspectos de um campo discursivo social mais amplo12.

Considerações finais
Diante do exposto, e lembrando que as reflexões aqui tratadas reúnem apenas uma pequena
amostra da contribuição dos estudos de gênero que a crítica feminista tem elaborado historicamente com e
para as ciências sociais, concluímos que foi difícil inicialmente para as feministas realizarem um projeto de
sociedade que correspondesse a uma desvinculação epistemológica do dualismo do “sexo biológico”
associado ao gênero.
No debate atual, entretanto, encontramos proposições, muitas das quais constituem desafios
teóricos importantes, que resultam das contradições e inconsistências históricas da própria reflexão
feminista sobre o gênero, e que dão conta da análise da violência contra mulheres tendo em vista um projeto
maior de sociedade.
A mídia, como tentamos mostrar, é imbuída de relações de poder e faz valer comportamentos,
valores e atitudes gendradas, seja prescrevendo-as, refletindo-os, omitindo-os ou subvertendo-os no tecido
social. É, assim, importante veículo das discussões de gênero, já que expõe e conecta as dinâmicas e
percursos das ideologias que a atravessam, como é o caso, por exemplo, dos discursos midiáticos sobre
violência contra mulheres.
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CAPÍTULO 6
MULHERES, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E MERCADO DE TRABALHO EM TEMPOS DE
PANDEMIA: CONTÍNUOS DESAFIOS
Camila Macedo Thomaz Moreira
Nathália Lehn
Marcos Paulo Dhein Griebeler
INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher ocorre em todos os países do mundo, independente de classe social,
grupo econômico, religioso e cultural. Possui diversos tipos e se refere a qualquer comportamento que cause
danos psicológico, moral, patrimonial, físico e sexual. Para um melhor entendimento do cenário atual
brasileiro, é importante refletir que a violência contra a mulher deve ser analisada não somente como um
fato individual, mas também como um fato social.
Dentro do cenário atual (maio/2021) da pandemia de coronavírus e seu consequente distanciamento
e isolamento social, percebe-se claramente que o fato individual do aumento da violência contra a mulher
está atrelado a fatores sociais, culturais e econômicos, que repercutem na convivência familiar.
Segundo a Organização das Nações Unidas – ONU Mulheres, antes da crise sanitária de Covid-19,
mais de uma em cada três mulheres haviam sofrido violência física e/ ou sexual. De acordo com o relatório
da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado no dia 09/04/2020, desde o início da pandemia, essas
taxas aumentaram, nos diversos países do mundo, sofrendo um acréscimo na média de vinte e cinco por
cento (ONU, 2020).
De acordo com a nota técnica publicada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diferentes
países verificaram o crescimento dos números de violência contra meninas e mulheres, em especial a
doméstica, durante a pandemia, tal como França, Itália, Espanha, Portugal, China, Estados Unidos, dentre
outros (FBSP, 2020).
Percebe-se que tal cenário demonstra os reflexos da pandemia de Covid-19 e das medidas adotadas
desde março de 2020 para evitar a disseminação do vírus, já que as pessoas passaram a permanecerem em
suas residências, em isolamento social, e, por conseguinte, algumas mulheres ficaram confinadas em tempo
integral com seus agressores. Também, por conta desse isolamento, há uma maior dificuldade de as vítimas
denunciarem em um equipamento público e buscarem auxílio dos órgãos responsáveis (FBSP, 2020).
Educação, respeito e adesão às leis vigentes são alguns dos muitos elementos que caracterizam a
condução do modus vivendi. Em outras palavras, atentados contra a vida são registros que fazem parte do
cotidiano e geram preocupação para todos os indivíduos que primam pela visão de igualdade de valores e
deveres.
Ao mesmo tempo, não seguir pela senda da civilidade pode gerar a soma de covardia, prepotência,
ódio e ciúmes (como um sintoma de posse, a sensação de se ter um objeto, de uma relação coisificada). A

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

isso, atribui-se os crimes cometidos contra as mulheres, os quais, por sua vez, acontecem no íntimo de sua
família. A coragem de denunciar um crime ou um atentado contra a vida é sempre uma decisão essencial,
mesmo que, por vezes, tanto o medo como a concessão de um eventual perdão para a não repetição do ato
podem gerar uma distorção de dados que são expostos.
A violência sofrida por mulheres afeta fortemente a saúde por conta dos problemas ocasionados,
pois diminuem a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e evidenciam a necessidade de uma
atuação mais específica, interdisciplinar, multiprofissional, intersetorial visando às necessidades das
cidadãs (MINAYO, 2006).
De modo geral, por se tratar de uma violação grave aos direitos humanos, conforme previsto no art.
6º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) ocasiona diversos traumas e ao longo do tempo desenvolve
patologias, sendo considerado como um problema de saúde pública.
Através de políticas públicas busca-se constantemente o enfrentamento ao fenômeno de violência
contra a mulher, a fim de proporcionar qualidade de vida e garantia dos direitos de cidadania para todas as
mulheres.
À medida que a pandemia de coronavírus invade regiões de todo o mundo, a violência doméstica
contra as mulheres enfrenta desafios ainda maiores, assim como aumentam as dificuldades de inserção
dessas vítimas no mercado de trabalho, razão pela qual é fundamental buscar medidas necessárias para
evitar que a crise sanitária se torne um grande revés para a segurança e o bem-estar dessas mulheres.
A partir dessas considerações, o presente estudo foi realizado com o intuito de estabelecer uma breve
reflexão tanto sobre o contexto profissional como os desafios gerados às mulheres vítimas de violência
doméstica neste cenário de pandemia.
Com base em Gil (2014), a proposta metodológica do estudo consiste em uma pesquisa descritiva
bibliográfica que busca entender a situação de vulnerabilidade das mulheres e de que forma essas vítimas
se inserem no mercado de trabalho. O artigo está organizado em três seções. Após esta breve introdução,
que corresponde à primeira seção, seguem algumas reflexões sobre o tema em tempos de pandemia de
coronavírus e a inserção das vítimas no mercado de trabalho, confluindo para as considerações finais,
correspondente à terceira seção.

REFLEXÕES SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM TEMPOS DE
PANDEMIA E A INSERÇÃO DAS VÍTIMAS NO MERCADO DE TRABALHO
A violência contra a mulher, infelizmente, é um ato comum dentre as relações afetivas e que embora
seja temática vigente de pesquisadores ainda se encontram lacunas para a plena compreensão do fenômeno
e efetivação das ações de prevenção e extermínio do ato violento por parte do agressor.
Essas práticas violentas são ampliadas em períodos de turbulência, como em contextos de crises
sociais, políticas, econômicas e sanitárias – como a Pandemia de Covid-19 – onde o agressor se sente
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ameaçado pela crise em si e acaba por focalizar seu desequilíbrio e problemas emocionais através das mais
variadas práticas de agressão na vítima de gênero feminino.
Um dos problemas mais frequentes causados pela violência é o trauma psicológico que desencadeia
nas vítimas, o qual afeta a autoestima, o bem-estar, a socialização com outras pessoas, a inserção no
mercado de trabalho e consequentemente fere o direito de cidadania.
Nessa linha, Fonseca, Ribeiro e Leal (2012) afirmam que a prevalência na classificação de casos de
violência é a psicológica, que causa danos emocionais a longo prazo, trazendo sérios prejuízos nas esferas
do desenvolvimento e da saúde psicológica da mulher. Ao mesmo tempo, Minayo (2006) refere que a
violência é um fenômeno da ordem do vivido cujas manifestações provocam ou são provocadas por uma
forte carga emocional de quem a comete, de quem a sofre e de quem a presencia.
No Brasil, a violência doméstica contra a mulher é definida na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340,
de 07 de agosto de 2006), em seu artigo 5º, como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.
A referida lei foi criada como instrumento jurídico no sentido de estabelecer o direito das mulheres
à não violência como categoria merecedora de uma proteção especial (BIANCHINI, 2018). A norma
protege mulheres em situação de violência, pune os agressores, fortalece a autonomia das mulheres, instrui
a sociedade, cria meios de assistência e atendimento humanizado, além de integrar à política pública,
valores de direitos humanos (BRASIL, 2021).
Essa lei é reconhecida pela ONU como uma das três melhores legislações do mundo no
enfrentamento à violência contra as mulheres, entretanto, ainda assim existe uma lacuna entre leis e índices
em relação à violência no Brasil, já que o país apesar dos esforços e da maior conscientização da sociedade,
permanece recordista em índices de violência (SCARANCE, 2019).
O país atualmente enfrenta diversos desafios, tais como crises econômicas, escassez de serviços,
desemprego e altos níveis de estresse. Com isso, muitas mulheres que se encontram presas em isolamento
com parceiros abusivos, sem acesso às informações e serviços de apoio de que precisam, encontram ainda
mais dificuldades.
Muitas mulheres por estarem emocionalmente envolvidas com quem às vitimiza, e pelo fato de
muitas vezes depender economicamente do agressor, encontram dificuldades emocionais para superar a
violência doméstica e se inserir no mercado de trabalho.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), mais de
7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho desde o início da pandemia. Enquanto as mulheres
ocupavam 14% da taxa de desemprego, os homens estavam em 12% (IRME, 2018). Uma opção bastante
usual para essas mulheres vítimas de opressões por parte do gênero masculino é o empreendedorismo, que
tem alto potencial transformador e é uma forma de romper com o ciclo da violência e oportunizar a inserção
da mulher no mercado de trabalho.
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Pesquisas realizadas pelo Sebrae mostram que é grande a proporção de mulheres que se tornam
empreendedoras e donas do próprio negócio, inclusive para se libertarem da dependência em relação ao
parceiro ou até mesmo para fugir de situações de violência (SEBRAE, 2019).
Nesse sentido, se inserir no mercado de trabalho na forma de empreendedora também significa para
as mulheres uma oportunidade de conciliar a vida pessoal e profissional, pois permite no caso das mães, ter
o próprio negócio, se sustentar e ainda cuidar dos filhos, o que traz inevitável satisfação pessoal, eleva a
autoestima e proporciona bem-estar.
As pesquisas conduzidas pelo Sebrae, como a Global Entrepreneurship Monitor (GEM) e o Anuário
do Trabalho nos Pequenos Negócios, mostram que desde 2017 as mulheres vêm superando os homens na
abertura de empresas e já são maioria entre os trabalhadores com carteira assinada nos pequenos negócios.
Em 2019, elas representavam mais de 26 milhões de empreendedoras, segundo o GEM (SEBRAE, 2019).
Sabe-se que o mundo pós-Covid-19 nunca mais será o mesmo e então, entende-se que é de suma
importância garantir que as mulheres tenham seus direitos respeitados. A crise econômica provocada pelo
coronavírus resultou em menos empregos e em rendimentos mais baixos frente ao exército de reserva
existente no Brasil, levando a um aumento da pobreza de uma forma multidimensional. Esses resultados
são ainda mais severos nos indivíduos que já são afetados pelas desigualdades de gênero e etnia, ou seja, a
discriminação não reside apenas na forma como são tratadas as pessoas, mas também pela sua condição
socioeconômica, em que as perspectivas deste modo, divorciam a realidade encontrada daquela esperada.
Assim, é oportuna e viável a discussão sobre a importância de se pensar a respeito da ressocialização
das vítimas, sua posterior inserção no mercado de trabalho e com isso, mais chances de melhora em seu
bem-estar social. Isto, em outras palavras, contribui para que políticas públicas sejam fomentadas e, por
conseguinte, sejam capazes de proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento pessoal das
mulheres e do mercado de trabalho.
É de fundamental importância debater ações acerca da redução da violência contra a mulher como
diretrizes para mudar a atual situação de violência e melhorar o atendimento e proteção a essas vítimas. As
ações de enfrentamento à violência contra a mulher são amplas e envolvem iniciativas coercitivas,
preventivas, de acolhimento/assistência às vítimas e que garantam os direitos das mulheres.
A Pesquisa de Informações Básicas Municipais traz uma interessante sugestão de atuação para os
gestores e gestoras municipais, na medida em que propõe pensar de maneira transversal políticas que
tenham como beneficiário final as mulheres, fazendo uso de áreas da gestão pública que possuam melhores
estruturas e que possam ser trabalhadas de maneira conjunta, como a Assistência Social, Saúde e Educação
(MENDES, 2020).
Entende-se que medidas devem ser adotadas pelos governos com relação às políticas públicas em
apoio à mulher, sendo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 da Agenda 2030 (denominado
Igualdade de Gênero e que tem como meta alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres
e meninas) uma alternativa a essa iniciativa. Na medida em que através de metas e ações possuem como
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foco eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e meninas, como o tráfico, a exploração
sexual, o casamento infantil e a mutilação genital feminina.
Ademais, é necessário fortalecer a base das mulheres em um trabalho preventivo de informação, de
introdução dessas mulheres no mercado de trabalho, de estudo, de atendimento psicológico, de saúde e
orientação jurídica para que ela não seja a próxima vítima de violência ou caso se torne vítima consiga
romper o ciclo de agressão.
A questão educacional também deve abarcar os profissionais que lidam cotidianamente com a
violência contra a mulher. Acredita-se que a falta de delegacias especializadas para atender mulheres é um
problema e desestimula a vítima a denunciar seu agressor, já que nas delegacias comuns, muitas vezes os
policiais sequer sabem como agir diante desses casos. Compreende-se ainda que se faz necessário um
considerável investimento público na capacitação de policiais militares e civis para lidar com a violência
contra a mulher e aumentar o número de delegacias especializadas para o combate a este obstáculo inerente
ao funcionamento da sociedade.
Para as mulheres no mercado de trabalho, sabe-se que a luta não é nova: as dificuldades, as
superações e as conquistas femininas no mercado laboral vêm de longa data. Apesar disso, é visto que ainda
há muito a ser falado sobre o tema e, diga-se de passagem, a ser amplamente melhorado, sendo as políticas
públicas uma alternativa viável para tanto.
Acredita-se que através de uma educação para a igualdade de gênero mundial é possível diminuir
os casos de violência doméstica, proporcionar melhor qualidade de vida para a população – principalmente
para as mulheres – e garantir a todas o exercício da cidadania de forma plena, podendo conduzir as
atividades diárias, tais como acesso à educação e profissionalização de forma digna.
Nesse sentido, sugere-se que governos, municípios, empresas, escolas e comunidades (a) incluam
em suas atividades, políticas públicas que contribuam para a inserção de mulheres vítimas de violência no
mercado de trabalho, ao mesmo tempo, que (b) promovam campanhas, em parceria com o sistema de
Justiça, de prevenção da violência contra mulheres, assim como (c) incluam nos currículos escolares das
escolas públicas tópicos ou disciplinas que trabalhem a questão dos Direitos Humanos, da Igualdade e da
Violência de Gênero, e da discriminação contra mulheres.
Como reforço ainda, que (d) incentivem a capacitação dos profissionais de saúde para ampliar a
notificação compulsória da violência doméstica e sexual, de modo a diminuir significativamente as
ocorrências. E como registro de observância, que sejam buscadas (e) práticas de combate à violência
feminina, a fim de que seja revisto o formato de rotina diária de milhares de mulheres na sociedade.
Ressalta-se que é importante a existência de conselhos municipais, principalmente integrado por
mulheres, para que seja possível acompanhar se ações como as sugeridas estão ocorrendo e além disso
garantir suas funcionalidades e interesses.
Mendes (2020) afirma que um conselho municipal é uma ferramenta aliada ao monitoramento das
políticas públicas, em especial em momentos de crise, como no caso da Covid-19, uma vez que podem
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atuar como possível canal de recebimento de denúncias e informações sobre a situação de mulheres que
possam estar vivenciando a violência e tendo os seus direitos desrespeitados.
O debate em relação a temática é amplo e muito tem-se a fazer em prol da redução das ocorrências
de violência contra as mulheres, da igualde de gênero e da inserção das vítimas no mercado de trabalho de
forma que possam exercer plenamente a cidadania.

CONCLUSÃO
Na parte inicial deste estudo, buscou-se contextualizar o fenômeno da violência contra a mulher em
tempos de Covid-19 e o aumento das dificuldades de sua inserção e permanência no mercado de trabalho.
Após, apresentou-se reflexões sobre a violência doméstica e em seguida, apontou-se que o
empreendedorismo é uma importante ferramenta de inserção da mulher vítima de violência no mercado de
trabalho e uma possível solução para o rompimento da exposição à violência.
De modo geral, observa-se, a partir do crescente número de registros de violência contra a mulher
que os crimes seguem acontecendo e em índices preocupantes, sendo que de acordo com o embasamento
teórico utilizado, verifica-se que a existência de registros de violência é um desafio considerável para o
desenvolvimento social.
Sugere-se que futuros estudos sejam realizados através da política pública global – Agenda 2030 e
o ODS 5 (Igualdade de Gênero), de forma a investigar como estão ocorrendo as ações de enfrentamento ao
fenômeno de violência contra a mulher. Junto a isso, observar e analisar em um caráter mais local, a eficácia
de ações com vista ao bem-estar das mulheres, seja por meio de oficinas em escolas e bairros ou então com
os representantes públicos por meio de projetos de lei que visem sempre a proteção à integridade feminina.
Sem dúvidas, as vítimas de violência precisam de atenção, apoio e acolhimento.
É dever de todos contribuir para tanto, pois a lógica de que o silêncio e o temor de algo que acontece
nas residências mesmo ainda sendo símbolo de desrespeito e covardia, precisa ser execrado de uma forma
eficiente e dinâmica. O pensamento limitado de que casos de violência doméstica não são um problema de
terceiros (representado pelo antigo dito “Em briga de marido e mulher, não se mete a colher”) traduz a
miopia que ainda se faz existente em diversos locais, acentuada pela pandemia de coronavírus. Trata-se de
um contínuo desafio, que demanda de todos os atores sociais reflexão e ação.
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CAPÍTULO 7
IMPACTOS DA PANDEMIA DO COVID-19 NA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS
MULHERES
Lanna Beatriz Duarte Ribeiro Barbosa13
Orientadora: Ediliane Lopes Leite de Figueiredo14
Dentre as tantas mazelas sociais com as quais nos deparamos todos os dias, a violência doméstica
é, decerto, uma das mais cruéis e, infelizmente, uma das mais comuns na nossa sociedade. Trata-se de um
lamentável fenômeno social muito recorrente no cotidiano de tantas mulheres, as quais sofrem na pele os
frutos do machismo estrutural, herança de uma sociedade patriarcal marcada por atos de violência de
gênero, perpetuada no ambiente doméstico. São milhares de vítimas, cujas rotinas são interrompidas ou
afetadas duramente pela agressividade dos seus companheiros e que, ao contrário do que se idealiza de uma
sociedade minimamente civilizada, vem aumentando sensivelmente, deixando, no seio da nossa sociedade
um rastro de dor e sofrimento.
Dentro desse contexto, nosso estudo será direcionado, mais especificamente, ao ano de 2020,
período marcado pelo começo de uma crise sanitária que mudaria o rumo da história e traria mais um
desafio para as mulheres: a pandemia do Covid – 19. É, portanto, sobre esse tema que iremos nos debruçar,
a fim de observar as implicações que ele traz para um grupo social historicamente marcado pela violência.
Esse trabalho tem como objetivos principais discutir o impacto da pandemia do coronavírus na vida
das vítimas de violência doméstica e analisar o possível aumento dos casos de agressões contra as mulheres.
A partir das reflexões aqui empreendidas, buscaremos responder às seguintes questões: a) a reclusão de
parte da população ao espaço domiciliar contribuiu para o aumento dos casos de violência contra a mulher?
b) o isolamento dificultou que as vítimas denunciassem as agressões?
Além disso, outros objetivos mais específicos nortearão o desenvolvimento desse trabalho, os quais
são: 1) trazer considerações históricas acerca da violência doméstica; 2) apresentar a construção dos direitos
das mulheres no Brasil; 3) contextualizar o período pandêmico e o isolamento social; 4) comparar os
registros de casos de violência doméstica registrados nos meses de abril e março de 2019 com os do mesmo
período de 2020; 5) refletir acerca das medidas de combate à violência doméstica propostas pelos poderes
públicos.
A pesquisa ora desenvolvida se enquadra no tipo analítico-descritivo e, para sua realização, serão
percorridas as seguintes etapas: primeiro será realizada uma revisão bibliográfica, com pesquisa de tipo
qualitativa, com intuito de investigar criticamente o possível aumento dos casos de violência doméstica no
período de isolamento social provocado pela pandemia da COVID-19 no Brasil. Será feito um levantamento
em algumas obras que abordam o tema para, posteriormente, construir-se o suporte teórico que embasará
13
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as reflexões aqui empreendidas. Em seguida, serão apresentados os dados colhidos e, posteriormente, será
feita uma reflexão em torno deles. Por fim, apresentaremos os resultados obtidos através da análise
construída na observação das informações coletadas.
Esse trabalho se justifica pela ausência de estudos que tenham como objeto o período pandêmico e
os impactos que ele trouxe para a vida de tantas mulheres brasileiras, no que tange à violência doméstica e
às consequências d
evastadoras que todo esse processo acarretou os meandros da organização social. Por se tratar de algo
recente e ainda pouco abordado, poderá contribuir para a compreensão desse período tão marcante na nossa
sociedade. Além disso, poderá servir de inspiração para mais pesquisas que, porventura, queiram se
debruçar sobre o tema.
Conta, também, o interesse pessoal em discutir esse tema. Desde a mais tenra idade, me marcou a
forma como as mulheres sofriam nas mãos dos seus companheiros e a naturalização dessa violência no
nosso meio. Desde então, passei a desenvolver um interesse para, através do meu trabalho, tentar amenizar
esse problema que impacta tantas vidas. Além disso, há um grande entusiasmo, enquanto mulher, em
aprender sobre a trajetória de mulheres que me antecederam e que me encorajam a lutar, através dos meus
estudos, por uma sociedade mais justa e igualitária.

CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Por mais evidente que seja, hoje, a problemática da violência contra a mulher, especialmente no
âmbito familiar, deve-se, sempre, ter em mente que não é algo que se restringe à atualidade, antes, perpassa
os diferentes períodos da história humana. Para entendermos melhor como os atos abusivos contra as
mulheres passaram a ser naturalizados em nossa sociedade, construiremos uma linha do tempo, resgatando
momentos marcantes que possam ilustrar a antiguidade do problema e reforçar que, por mais que tenha
avançado a luta pela igualdade de gênero, a violência doméstica ainda é um obstáculo difícil de ser
transposto.
Antes de tudo, é importante destacar que nem sempre as mulheres ocuparam papéis de submissão.
Na pré-história, por exemplo, a mulher exercia um papel importante na organização social, estando sempre
ao lado do homem, desempenhando as mais variadas tarefas. Como observa Ediliane Figueiredo (2017),
mesmo nas mais priscas eras, a mulher podia desfrutar de um lugar que lhe garantia uma igualdade mínima.
Figueiredo aponta que
Na sociedade de caça e coleta, as mulheres exerciam um papel importante, chegando a
existir sociedades matriarcais. Nesse longínquo período da história da humanidade, as
mulheres eram tidas como poderosas, fortes, detentoras de uma certa magia. A capacidade
de dar à luz garantia-lhes a certeza de que tinham um papel indispensável na continuação
da vida e na perpetuação da espécie. Nas sociedades primitivas, as mulheres tinham como
tarefa a coleta de frutos, raízes e folhas, e os homens ficavam responsáveis pela caça.
(FIGUEIREDO, 2017, p. 30)
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É importante frisar que a assimetria social entre homens e mulheres possivelmente ganhou vulto
com o deslocamento da caça e coleta para a agricultura. A taxa de natalidade naquela época era baixa e isso
contribuía para que as mulheres trabalhassem sem a sobrecarga de cuidar de crianças pequenas. Contudo,
com o adensamento da agricultura, a realidade começou a mudar e, por conseguinte, favoreceu a ascensão
masculina como figuras centrais da organização social.
Um novo modelo econômico surgia e, com ele, a noção de propriedade privada. Era o começo do
alicerce de uma sociedade patriarcal baseada na divisão sexual do trabalho: algumas atividades tornavamse exclusivas dos homens, como a plantação; e as mulheres ficaram restritas à execução de trabalhos
domésticos, procriação e criação dos filhos. Foi a partir de então que os homens passaram a centralizar a
tomada de decisões, relegando, então, as mulheres a um lugar de subalternidade.
Alguns séculos depois, vê-se que se consolida o rebaixamento da condição feminina na sociedade,
sobretudo no mundo helênico, considerado o “berço da democracia”, uma democracia – vale salientar –
não tão democrática assim, uma vez que se ergueu sobre os pilares do patriarcado e do racismo e excluiu
grande parte da população e a impediu de exercer os direitos necessários para a vivência na polis. A esse
respeito, Danda Prado (1979) afirma que
1. “cidadão” era uma palavra sem feminino, em Atenas. Uma mulher era esposa ou filha
de um cidadão. Pertencia à classe social do pai ou do marido. Em caso de coabitação
por iniciativa pessoal, ela perdia o direito de dar cidadania a seus filhos. Seu casamento
estava limitado à escolha de um cidadão; seu pai nunca transferiria seus bens a um
estranho. A mulher rica que ficava solteira também não era completamente
independente.
2. Como mulher, não podia exercer certos atos de justiça. Necessitava sempre de um
Kyrios, seu pai ou um tutor. Podia herdar, mas seu Kyrios devia administrar ou fingia
administrar essa herança [...]
3. A partir do século II a.C. na Grécia, as normas dos deveres dos cônjuges são
estereotipadas e compreendem cinco imposições para a esposa:
4. Mulher deve obediência ao marido;
5. Está proibida de sair de casa, seja de noite ou de dia, sem autorização do marido;
6. Está proibida de ter relações com outro homem;
7. Não deve arruinar a família;
8. Não pode desonrar seu marido. (PRADO, 1979, p.44-45)

Já no medievo, o rebaixamento da mulher se intensificou consideravelmente, baseando-se, acima
de tudo, em valores éticos cristãos e no que a igreja pregava acerca da forma como deveria ser o
comportamento feminino. Nesse contexto, a imagem da família tradicional subjazia os contratos sociais,
colocando no homem o poder de dominar o clã e dar as rédeas para que tudo fluísse na mais perfeita ordem.
Foi na Idade Média que as bases patriarcais foram fortalecidas e as mulheres continuavam subjugadas às
ordens dos homens no âmbito familiar, seja pela figura do pai, do marido, do irmão ou do sogro.
Logo após esse período veio a Idade Moderna, conhecida como Renascimento, marcada pela
modernização, urbanização e expansão comercial. As descobertas e conquistas científicas da sociedade da
época, principalmente na Europa, não foram suficientes para conseguir avanços na esfera das relações de
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gênero. Pelo contrário: à medida que os conhecimentos alargavam os seus horizontes, a dominação
masculina se tornou mais forte e as mulheres se viram à margem de todo o processo de efervescência
intelectual que marcou o período.
No século XVIII, eclode o Iluminismo, que evidenciou a supremacia da razão e do pensamento
como instrumentos que permitem ao indivíduo autenticar a sua existência, e apresentou, ainda que
timidamente, uma mudança em relação aos períodos anteriores. Foi durante o Século das Luzes que
começaram a aparecer as primeiras figuras que quebraram, de certa forma, o estigma carregado pelas
mulheres até então.

PASSADO E PRESENTE: A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES NO BRASIL
No Brasil, o sistema patriarcal começou a se erguer no período colonial. Os registros históricos
mostram que o patriarcalismo conferia aos homens uma pretensa superioridade hierárquica em relação às
mulheres, a qual respaldou agressões físicas e verbais cometidas pelos maridos que tinham autorização
prevista na lei para aplicar “castigos” em suas esposas. As Ordenações Filipinas (1603)15, legislação trazida
para o Brasil pelos portugueses, consideravam a mulher incapaz para praticar atos da vida civil sob a
justificativa de “fraqueza de entendimento”. Essa incapacidade só seria suprimida caso a mulher fosse
casada, por meio do seu marido, considerado seu representante legal.
No campo do Direito Penal, essa legislação vigorou no país até a publicação do primeiro código
penal brasileiro, chamado de Código Criminal do Império do Brasil (CCIB/ 1830). O referido código
afastou parte dessas normas, dentre elas a que permitia os castigos e o assassinato de mulheres por adultério,
sendo substituída a vingança privada pela intervenção do Estado.
Vê-se então que o adultério cometido pela mulher casada passou a ser considerado crime em
qualquer circunstância, punido com pena de um a três anos de prisão com trabalho; já para o homem casado,
apenas seria crime se ele estivesse em concubinato, ou seja, relacionamento adulterino estável e público.
Após a vigência do Código Penal de 1930, veio o Código Penal dos Estados Unidos do Brazil
(CPEUB/1890). Seguindo as ideias do seu antecessor, o código não trouxe alterações substanciais na
redação do diploma legal, pelo contrário, legitimou a continuidade dos assassinatos de mulheres com a
justificativa de que o assassino cometeria tal ato em legítima defesa da honra.
O código de 1890 retrocedeu ao trazer uma figura jurídica chamada de uxoricida, nomenclatura
destinada ao homem que matava a sua esposa sob o argumento de que estava defendendo sua honra de
possíveis traições. Essa justificativa abriu precedente para que os maridos pudessem matar suas esposas
respaldados na legislação e livres de punição, por ser considerado um crime passional cometido em
“legítima defesa”.
Alguns anos depois, entra em vigor uma nova legislação penal, o Código Penal Brasileiro
(CPB/1940), que apesar de algumas modificações, seguiu a mesma esteira de seus antecessores mantendo,
15

Disponível em: <http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1188.htm>. Acesso em: 04 abri. 2021.
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na sua redação, dispositivos discriminatórios e sexistas. Só em 1991, a figura do uxoricida foi afastada por
decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que entendeu que a “honra” é algo pessoal, desse modo, quem
cometeu o adultério que teria a honra ferida, não quem sofreu a traição.
Segundo Del Priore (2013, p.6), “não importa a forma como as culturas se organizaram, essa
diferença entre homens e mulheres sempre foi hierarquizada”. Percebemos que o tipo de tratamento
dispensado à mulher, rebaixando-a e diminuindo sua importância na engrenagem social, não é algo que
surgiu ex nihilo, nem, tampouco, se restringe ao momento atual. É, antes, o resultado de um processo que
tem suas raízes fincadas na antiguidade e vem se amalgamando nas relações sociais desde então, fazendo
com que, mesmo nos tempos hodiernos, ainda seja possível dizer que as mulheres são vítimas da violência
e do menosprezo com que é tratada uma das parcelas mais vulneráveis da população. Como bem lembra,
Gerda Lerner (2019, p. 125) na obra A criação do patriarcado

A prática de usar mulheres escravas como servas e objetos sexuais tornou-se o padrão para
a dominância de classe sobre as mulheres em todos os períodos históricos. De mulheres de
classes subordinadas (servas, camponesas, trabalhadoras), esperava-se a servidão sexual a
homens de classes mais altas, com ou sem o consentimento delas (...) De maneira
semelhante, do período inicial do desenvolvimento de classes até o presente, a dominância
sexual de homens de classes mais altas sobre mulheres de classes mais baixas é o próprio
símbolo da opressão de classe das mulheres. Sem sombra de dúvidas, a opressão de classe
das mulheres. (LERNER, 2019, p.125. Grifos nossos.)

O modelo de família tradicional patriarcal e a desigualdade entre os gêneros se mantiveram intactos
até meados do século XVIII. Só a partir da metade do século XIX algumas ideias começaram a passar por
um processo de desconstrução na sociedade, impulsionado por um movimento político, jurídico e
intelectual liderado por mulheres: o feminismo, que surgiu com o objetivo de lutar por direitos iguais entre
homens e mulheres.
O feminismo foi marcado por algumas fases ao longo da história, as chamadas “ondas feministas”:
a primeira onda do movimento feminista é iniciada com a luta social representada pelas mulheres burguesas
que reivindicavam direitos políticos iguais, educação e mudanças na legislação acerca do casamento.
A segunda onda, por sua vez, começa na década de 1960, as pautas abordadas eram sobre
desigualdade cultural e opressão feminina. Dessa vez, as feministas já tinham um suporte teórico herdado
da primeira onda do feminismo. As mulheres passaram a refletir profundamente acerca do sistema
patriarcal, das estruturas sexistas e da violência doméstica contra as mulheres.
A partir da década de 1990, o feminismo migra para a terceira onda do movimento. Esse período
foi marcado por grandes transformações. As discussões foram voltadas para a pluralidade feminina, levando
em consideração a raça, a classe, a orientação sexual e a região de cada mulher, partindo para uma ideia
coletiva e mais “universal”.
No Brasil, o movimento feminista surge timidamente no início do século XX com forte influência
das Sufragistas da Europa e dos Estados Unidos. As brasileiras passaram a lutar pelo direito ao voto,
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contudo, a concessão foi conquistada apenas em 1932, no fim da República Velha. Em 1964 foi instaurada
a ditadura militar no Brasil, que provocou o exílio de muitas mulheres que tiveram contato com o
feminismo. Após a resistência à ditadura o movimento feminista abriu caminho para a ampliação da
participação feminina nas esferas políticas e de poder no país. As mulheres compreenderam que a forma
mais eficaz de combater a violência seria através de mudanças legais.
Podemos destacar algumas conquistas marcantes para os direitos das mulheres no Brasil, como: a
Lei nº 11.106/2005, de 28 de março de 2005, que revogou a criminalização do adultério, antes previsto no
art. 240 do Código Penal de 1940. A promulgação da Constituição Federal de 1988 que mudou a concepção
em relação ao matrimônio e à constituição familiar e incorporou à sua redação o princípio da igualdade (art.
5º, I), trouxe equilíbrio entre as relações conjugais (art. 226, § 5º) e familiares (art. 226, § 8º), assegurou
assistência a cada um dos integrantes da família e coibiu a violência no ambiente intrafamiliar.
No que se refere ao combate à violência doméstica contra as mulheres, sem dúvidas, a Lei nº
11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, é uma das mais importantes. Essa lei foi criada
para proteger mulheres que sofrem diariamente com a violência doméstica ou familiar por seus
companheiros. Ela assegurou a criação de políticas públicas para a garantia dos direitos femininos, criou
juizados especiais para os crimes previstos na legislação e estabeleceu medidas de assistência e proteção às
vítimas de violência doméstica.
É inegável que a criação dessa lei trouxe um olhar mais atento para a questão da violência contra a
mulher, no entanto, ainda existem implicações que precisam ser avaliadas pelo Estado e pela sociedade.
Uma pesquisa realizada pelo DataSenado (2019), por exemplo, mostrou que 11% das mulheres
entrevistadas conheciam nada a respeito da Lei Maria da Penha, e 68% conheciam pouco. Diante desse
dado, vemos a importância da educação como recurso estratégico na luta pela igualdade de gênero. De um
lado, empoderando e encorajando as mulheres, do outro, conscientizando e compartilhando com os homens
a responsabilidade pelo enfrentamento aos atos de violência doméstica.

DUPLAMENTE AMEAÇADAS: A RECLUSÃO PANDÊMICA E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Após percorrermos um pouco pela história, percebemos que o resgate do passado é importante para
compreendermos como a situação atual ainda resguarda os procedimentos de tempos pretéritos. De certo
modo, o nosso modus vivendi traz subjacente a si determinadas práticas que se perpetuaram ao longo dos
tempos, determinando o ritmo de desenvolvimento social e a maneira como se constroem as relações
interpessoais. Não é difícil vermos, ainda hoje, situações que mais parecem ter sido praticadas em épocas
distantes e isso diz bastante sobre o processo de evolução que a humanidade não experimentou ainda.
Um ponto de convergência que existe entre a sociedade helênica e a atual, por exemplo, é o
adensamento no tratamento desigual dispensado às mulheres. Como se vê, esse é um problema que possui
uma raiz histórica e apresentou um engrossamento exatamente no período mais rígido de isolamento social
provocado pela pandemia da Covid-19. A pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em
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março de 2020, a qual propôs como medida de freio do contágio o distanciamento social, isolamento e
quarentena.
O confinamento das mulheres nos espaços domésticos fez com que elas enfrentassem vários riscos:
o da infecção viral e da perda da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, ocasionada
pelo comportamento devastador de seus companheiros. A cartilha “Sinal Vermelho” (2020), promovida
pela campanha do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ressaltou que a violência contra a mulher apresenta
um padrão cíclico, com comportamentos que se repetem, com maior e menor intensidade entre o intervalo
de fases: Fase 1 – Tensão: conflitos, insultos, xingamentos e ameaças, algumas vezes recíprocos; Fase 2 Agressão: o agressor atinge a vítima com empurrões, socos, pontapés e até objetos; Fase 3 - Lua de Mel Reconciliação: o agressor muda o comportamento, pede perdão, fica carinhoso e oferece presentes.
É nesse sentido que o documento Gênero e COVID-19 na América Latina e Caribe: dimensões de
gênero na resposta (2020), alertou que

Enfrentar uma quarentena é um desafio para todos, mas para as mulheres em situação de
vulnerabilidade pode ser trágico. No Brasil, onde a população feminina sofre violência a
cada quatro minutos e em que 43% dos casos acontecem dentro de casa, essa preocupação
é real. (ONU MULHERES, 2020)16

Muitas mulheres tiveram que, obrigatoriamente, se recolher aos seus domicílios e,
consequentemente, passar mais tempo com seus agressores, o que fez surgir um boom nos casos de
violência doméstica e mostrou, de forma mais aproximada, a invisibilidade da situação feminina na nossa
sociedade. À medida que o isolamento foi se intensificando e a crise sanitária foi tomando vulto, menos se
falou de como boa parte das mulheres estava sofrendo, seja pela violência física cometida por seus
parceiros, seja por não ver que a reclusão obrigou uma parcela significativa delas a se manter trabalhando
em casa e, assim, não ter suas atividades laborais reconhecidas.
É basicamente o que aponta Ezilda Melo (2020) no artigo “Análise de normas jurídicas relacionadas
à mulher durante a pandemia da Covid-19 no Brasil” no livro Pandemia e Mulheres, a qual diz

Para as mulheres em confinamento, a sobrecarga de trabalho se intensificou, e alguns casos
vieram acompanhados da violência que permeia muitos relacionamentos afetivos,
ampliando a desigualdade entre trabalho produtivo e reprodutivo. Percebe-se rearranjos
sociais para enfrentar a pandemia, porém agrava-se a exploração de determinados corpos e
subjetividades que possuem na tríade raça, gênero e etnia o elo essencial para manutenção
de um abismo que separa os grupos sociais numa sociedade tão desigual como a brasileira.
(MELO, 2020, p.117-118)

16

Disponível
em:
<https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERESCOVID19_LAC.pdf>. Acesso em: 02 de mai de 2021.
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Além da falta de notoriedade (ou talvez por causa dela), as mulheres se tornaram grandes alvos de
violência doméstica no período de maior isolamento social. A preocupação com aumento dos casos fez
com que a Corte Interamericana de Direitos Humanos se manifestasse a fim de alertar os governos sobre o
papel do Estado no combate à violência contra as mulheres. No manifesto publicado em abril de 2020, é
possível destacar que
Tendo em vista as medidas de isolamento social que podem levar a um aumento
exponencial da violência contra mulheres e meninas em suas casas, é necessário enfatizar
o dever do Estado de devida diligência estrita com respeito ao direito das mulheres a
viverem uma vida livre de violência e, portanto, todas as ações necessárias devem ser
tomadas para prevenir casos de violência de gênero e sexual; ter mecanismos seguros de
denúncia direta e imediata; e reforçar a atenção às vítimas.17

O posicionamento da Corte é uma cobrança aos governos para se fazer cumprir o que ordena a lei,
pois, como observa a Lei Maria da Penha, aqui no Brasil, cabe ao poder público desenvolver políticas que
visem “Garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”, bem como criar mecanismos que garantam o exercício dos direitos fundamentais para a pessoa
humana.

ANÁLISE DOS REGISTROS OFICIAIS DA SITUAÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19
Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)18, o regime de isolamento social fez com
que as mulheres que já viviam em situação de violência doméstica fossem obrigadas a permanecer mais
tempo com seus agressores dentro do próprio lar. E uma das consequências dessa situação, além do aumento
dos casos de violência, foi a diminuição das denúncias.
O FBSP realizou um estudo em seis estados brasileiros, a saber, São Paulo, Acre, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. O levantamento de dados foi feito ao longo da segunda
semana de abril. Cada um dos entes disponibilizou informações até março/abril de 2020, considerando,
ainda, que para o enfrentamento à pandemia cada estado decretou medidas de emergência e isolamento
social em datas distintas19.
Os seis estados que participaram da pesquisa registraram os seguintes dados: no Pará houve uma
queda de 49,1% das agressões em comparação de março de 2020 com março de 2019; no Ceará a queda foi
de 29,1%, no Acre de 28,6%, em São Paulo de 8,9% e no Rio Grande do Sul de 9,4%. Já no Rio Grande do
Norte, houve crescimento de 34,1% nos registros de violência doméstica nas delegacias (o que pode ter
17

Disponível em: < https://corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_27_2020_port.pdf > . Acesso em: 17 de nov. 2020.
Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/publicacoes_posts/violencia-domestica-durante-pandemia-de-covid-19/> .
Acesso em: 06 de mai. 2021.
19
No Acre a quarentena foi decretada em 16 de março de 2020. Em São Paulo a quarentena foi decretada pelo Governo do
Estado no dia 24 de março, embora muitas empresas tenham iniciado a suspensão de serviços presenciais e iniciado o trabalho
remoto uma semana antes, no dia 16. Em Mato Grosso, foi iniciada no dia 23 de março, no Rio Grande do Sul em 24 de março
e no Pará em 27 de março. No Rio Grande do Norte o decreto é de 1º de abril (FBSP, 2020).
18
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sido influenciado pelo fato de que isolamento social só foi decretado em 1º de abril, diferentemente dos
outros estados que decretaram no mês de março).
Os índices de Medidas Protetivas de Urgência concedidas pelos Tribunais de Justiça não
demonstraram uma variação muito grande no primeiro trimestre de 2020 na comparação com 2019. A partir
do final de março e primeiros dias de abril constatou-se a queda no número de MPUs concedidas. No Pará
a redução foi de 32,9%, em São Paulo de 31,5% e no Acre a redução chegou a 67,7%.
A partir da observação desses dados, percebemos que os estados que apresentaram informações
demonstraram redução no registro de ocorrências policiais relacionadas à violência doméstica no mês de
março de 2020, ao se comparar com o mesmo período do ano anterior. Segundo Samira Bueno, diretoraexecutiva do Fórum, essa redução se deu por causa da impossibilidade de as vítimas utilizarem os meios
disponíveis para denunciar as agressões sofridas, tendo em vista que a maior parte dos crimes cometidos
contra as mulheres exige a presença da vítima para a instauração de um inquérito policial.
Apesar dos registros administrativos indicarem uma redução de violência de gênero, os índices de
feminicídios demonstraram um crescimento significativo, o que só corrobora a tese de que a violência
doméstica e familiar se agravou. No estado de São Paulo o feminicídio chegou a 46% na comparação de
março de 2020 com março de 2019 e duplicou na primeira quinzena de abril. No Acre o crescimento foi
de 67% no período e no Rio Grande do Norte o número triplicou em março de 2020. Já no Rio Grande do
Sul não houve variação no número de feminicídios.
No ano de 2020, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com a empresa de pesquisas
Decode Pulse realizou um monitoramento no Twitter sobre postagens de terceiros relatando brigas de
casais. A análise mostrou que os dados desagregados por mês indicaram um aumento de 431% entre
fevereiro e abril, ou seja, os relatos de brigas de casal com indícios de violência doméstica aumentaram
quatro vezes, mais da metade (53% dos relatos) foi publicada apenas no mês de abril. Importante ressaltar
que 67% dos relatos foram reportados por mulheres.
Esses dados reforçam a hipótese de que houve uma ascensão da violência doméstica no período de
quarentena, ainda que o aumento não tenha sido captado pelos registros oficiais de denúncias. Na
impossibilidade de irem até uma delegacia registrar uma denúncia, as vítimas passaram a expor em meios
virtuais os abusos sofridos, o que é, decerto, significativo para ilustrar o drama de boa parte das mulheres
vítimas de violência doméstica durante o período de isolamento social provocado pela pandemia da
COVID-19.

REFLEXÃO ACERCA DAS MEDIDAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
PROPOSTAS PELOS PODERES PÚBLICOS
Vê-se, então, que o confinamento proporcionou um aumento nos casos de agressão às mulheres e
intensificou um problema bastante recorrente em nossa sociedade, o que demonstra, de certa forma, um
certo despreparo do Estado no combate à violência doméstica, sobretudo pela inércia das autoridades na
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proposição de medidas que, ao menos, amenizem os danos trazidos pela violência contra a mulher,
provocada, acima de tudo, por seus parceiros, no ambiente domiciliar.
Tendo em vista a diminuição dos casos de violência contra a mulher, o secretário geral da ONU,
António Guterres, recomendou aos países uma série de medidas para combater e prevenir a violência
doméstica durante a pandemia. Entre as propostas, destacou a importância de investimentos em serviços de
atendimento online, estabelecimento de serviços de alerta de emergência em farmácias e supermercados e
criação de abrigos temporários para vítimas de violência de gênero. Nesse mesmo sentido, a ONU Mulheres
reforçou que fossem priorizados pelas comunidades afetadas pela COVID-19 os serviços de prevenção e
resposta à violência de gênero.
Ainda no sentido de propor soluções para o problema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em
parceria com a Associação dos Magistrados (AMB), lançou a campanha “Sinal Vermelho” 20, em 10 de
junho de 2020. O projeto teve como objetivo ajudar as vítimas a sinalizarem a situação de violência
doméstica mostrando um “x” vermelho desenhado na palma da mão aos atendentes das farmácias e
drogarias parceiras. Com o nome e endereço da mulher em mãos, os atendentes das farmácias e drogarias
deveriam ligar, imediatamente, para o 190 e reportar a situação.
Também visando atenuar a problemática, o governo federal criou uma ferramenta online, um
aplicativo chamado “Direitos Humanos BR” 21 , que possibilitou a realização de denúncias, de forma
identificada ou anônima, de diversas violações ocorridas no período da pandemia. O Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) em parceria com a Associação Brasileira de Síndicos e
Síndicos Profissionais (ABRASSP) elaborou uma campanha “Alô Vizinho” 22 , que teve como objetivo
distribuir em prédios um material explicativo com noções de segurança para mulheres, além de informar
os canais de denúncias para propagar o conhecimento da toda vizinhança, tendo em vista que muitas vezes
os primeiros a denunciarem os casos de violência são os vizinhos.
Outra medida importante foi a Lei 14.022/20, sancionada no dia 07 de julho de 2020, que tem o
intuito de combater a violência doméstica durante a pandemia. A nova lei modificou a Lei Maria da Penha
determinando que os processos envolvendo medidas protetivas teriam natureza urgente. A lei previu o pleno
funcionamento, durante a pandemia de Covid-19, de órgãos de atendimento a mulheres, crianças,
adolescentes, pessoas idosas e cidadãos com deficiência, vítimas de violência doméstica ou familiar. Por
ser considerado um serviço essencial, os atendimentos às vítimas não poderiam ser interrompidos.
Para facilitar a denúncia de violência doméstica, o registro de ocorrência passou a ser realizado por
meio eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência através da Central de Atendimento à
20

Disponível
em:
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/03/cartilha-sinal-vermelhoAMB_farma%CC%81cias.pdf . Acesso em: 04 de mai. 2021.
21
Disponível em: < https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/abril/aplicativo-de-denuncias-deviolacao-de-direitos-humanos-ja-esta-disponivel>. Acesso em: 05 de mai. de 2021.
22
Disponível em: < https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/julho/campanha-de-enfrentamento-aviolencia-contra-a-mulher-ganha-forca-em-10-estados-do-pais>. Acesso em: 05 de mai. de 2021.
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Mulher – Ligue 180. Além disso, o texto exigiu que os órgãos garantissem canais gratuitos de comunicação
interativos para atendimento virtual, acessíveis por celulares e computadores. Assim, o atendimento
presencial permaneceu obrigatório para casos de feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão
corporal seguida de morte, ameaças praticadas com uso de arma de fogo, estupro, crimes sexuais contra
menores de 14 anos e vulneráveis, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e
idosos.
Percebe-se que só a partir da metade de 2020 as autoridades brasileiras despertaram e reconheceram
a necessidade de instituírem medidas emergenciais de prevenção e enfrentamento à violência doméstica
contra as mulheres. Os poderes públicos poderiam ter agido de forma mais rápida para prevenir, inibir e
interromper o ciclo da violência doméstica assim que a Organização das Mundial da Saúde tivesse
decretado a pandemia de coronavírus. Dessa forma, teria evitado o agravamento dos casos durante o período
de isolamento social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do que foi exposto, é possível concluir que a pandemia do COVID-19 impactou a vida de
milhares de pessoas em todo o mundo, sobretudo a vida de mulheres vítimas de violência doméstica. A
história nos ajudou a compreender que a violência doméstica contra as mulheres é um problema atual com
raízes fincadas no passado. Essa problemática antiga nos revela que as mulheres permanecem sendo um
dos grupos mais vulneráveis a situações emergenciais como uma pandemia.
A análise dos dados quantitativos nos mostrou que os registros de boletins de ocorrência
apresentaram queda nos primeiros dias de isolamento nos crimes que, em geral, exigem a presença das
vítimas, tal como as lesões corporais dolosas em decorrência de violência doméstica. Quanto às Medidas
Protetivas de Urgência concedidas pelos Tribunais de Justiça, pôde-se observar que elas apresentaram
queda a partir do final de março e primeiros dias de abril. Apesar dos registros administrativos
aparentemente indicarem redução da violência de gênero, os números de feminicídios e homicídios
femininos indicaram crescimento, o que significa que a violência doméstica e familiar se manteve em
ascensão.
Os dados expuseram um problema que vai além do aumento dos casos de agressão: a dificuldade de
buscar ajuda diante da impossibilidade de acesso à justiça assim que a pandemia eclodiu no Brasil. A
invisibilidade dos casos de violência foi mais um obstáculo que as mulheres tiveram que enfrentar nesse
período. A atenção para a situação de mulheres vítimas de violência doméstica deve ser constante, tanto
dos agentes públicos quanto da população. Tendo em vista que essa realidade afeta não somete as vítimas,
mas toda a estrutura da sociedade.

REFERÊNCIAS
BRASIL. Decreto-Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14022.htm>. Acesso em: 06 mai. 2021.

74

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

BRASIL. Decreto-Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 06 mai. 2021.
BRASIL. Decreto-Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11106.htm>. Acesso em: mai. 2021.
BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto lei/del2848compilado.htm>. Acesso em: 06 abri. 2021.
BRASIL. Lei de 11 de outubro de 1890. Código penal dos Estados Unidos do Brazil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D847.htm>. Acesso em: 05 abri. 2021.
BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Código criminal do Império do Brazil. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em: 04 abri. 2021.
BRASIL. Boletim Mulheres e seus Temas Emergentes - 14 Anos de Lei Maria da Penha: muito a
comemorar,
ainda
mais
a
conquistar.
Disponível
em:
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/pdfs/14-anos-maria-da-penha . Acesso em: 06 abri. 2021.
DEL PRIORE, Mary. Histórias e Conversas de Mulher. 1º. ed. São Paulo: Planeta, 2013.
FIGUEIRÊDO, Ediliane Lopes Leite de. Tereza Batista e Eva Luna: Diálogo Jusliterário sobre o
desamparo Jurídico-Estatal de Mulheres Marginalizadas em Sociedades Latino-Amerianas. Programa de
pós-graduação em Literatura e Interculturalidade - UEPB. Campina Grande, 2017 (Tese de doutoramento).
LERNER, Gerda. A Criação do Patriarcado: História da Opressão das Mulheres pelos Homens. 1º.ed.
São Paulo: Cultrix, 2019.
MELO, Ezilda; RODRIGUES, Carla Estela; POLETINE, Maria Julia. Pandemia e Mulheres: Volume 02.
1ª. ed. Salvador: Studio Sala de Aula, 2020.
PRADO, Danda. Ser esposa: a mais antiga profissão. 1º. ed. São Paulo: Brasiliense, 1979.

BIOGRAFIA DAS AUTORAS

Autora: Lanna Beatriz Duarte Ribeiro Barbosa, graduanda em Direito pela UNIFACISA - Centro
Universitário. Estagiária do Ministério Público da Paraíba – 28ª Promotoria de Família de Campina
Grande - PB. (E-mail: lanna.bdrb@hotmail.com).
Orientadora: Ediliane Lopes Leite de Figueiredo, professora da UNIFACISA com doutorado no Programa
de Pós- Graduação em Literatura e Interculturalidade – UEPB. (E-mail: edilianefigueiredo@gmail.com).

75

76

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

CAPÍTULO 8
DO SILÊNCIO À NOTÍCIA: PORQUE ANALISAR AS NARRATIVAS JORNALÍSTICAS E
POLICIAIS
Ana Paula de Castro Neves
Rakell Dhamarys Moreira
André Roberto Custódio Neves
Dra. Angelita Pereira de Lima
INTRODUÇÃO
Inicialmente, informa-se que os boletins de ocorrência no Estado de Goiás foram integrados à
Plataforma de Sistemas Integrados (PSI) da Secretaria de Segurança Pública (SSP/GO), conforme se extrai
da Portaria nº 426/2016, para um maior compartilhamento de informação e interesse entre os órgãos da
SSP/GO, e passaram a ser chamados de RAI – Registro de Atendimento Integrado, conforme o artigo 4º:

O Registro de Atendimento Integrado (RAI) é a base da Plataforma de Sistemas Integrados,
centralizando os principais meios de atendimento ao cidadão, ampliando o
compartilhamento de uma base de dados melhor e maior, eliminando a possibilidade de
estatísticas conflitantes, incrementando o planejamento organizacional, a cooperação
estratégica e de inteligência, facilitando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de
ferramentas voltadas à integração da rede de proteção ao cidadão, o monitoramento e
combate à criminalidade, devendo ser a única plataforma utilizada no registro, controle de
ocorrência e gestão de equipes em serviço (GOIÁS, 2016, p. 15).

Neste ensaio, apresentaremos a fundamentação teórica para análise das narrativas dos boletins de
ocorrência e RAIs, a fim de compreendermos se estes atuam como um processo de violência de gênero
institucional pelo procedimento metodológico desenvolvido pela análise de conteúdo – o processo de
composição do corpus dessas narrativas.
Buscou-se, ainda, por meio de uma revisão bibliográfica e documental, fundamentos que permeiem
o campo da Comunicação, Sociologia, Direito e Direitos Humanos das Mulheres em um liame de
construção das categorias, em análise, sob uma perspectiva interdisciplinar.
Para verificar se as narrativas dos boletins de ocorrência/RAIs influenciaram na abordagem e no
foco das notícias e reportagens dos jornais O Popular e Diário da Manhã, optou-se, como meio de auxiliar
na interpretação dos dados coletados, pelo cruzamento dos elementos do jornalismo, como o conteúdo das
retrancas, manchetes, entre outras características, para identificar o tipo de abordagem contido nos dois
veículos e, com isso, comparar as características dessas narrativas, fonte de informações, para cobertura
nos jornais que integram esse estudo.
O referido procedimento escolhido foi imprescindível para entender o processo em que se operam
às desigualdades de gênero por meio das narrativas dos boletins de ocorrências/RAIs e, mais ainda,
possibilitou identificar a construção das categorias analisadas e as inferências quanto ao conteúdo das
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narrativas dos jornais O Popular e Diário da Manhã, publicizadas no período de 2016 a 2017, conforme
passamos a demonstrar.

DISCUSSÃO
Buscando-se compreender a complexidade que envolve as relações de gênero em situações de
violência contra mulheres nas narrativas policiais e jornalísticas, fez-se necessário, portanto, discorrer sobre
a violência de gênero contra mulheres.
Quando se fala em violência de gênero, é preciso enfatizar que são diversas as violações que ferem a
dignidade humana das mulheres, seja por meio de uma violência física, emocional, moral ou até mesmo
institucional, o que em muitos casos pode impedir o acesso à justiça pela vítima, resultando na violação dos
Direitos Humanos das Mulheres, o que é uma questão que não pode ser adiada, tornando-se um imperativo
para a construção da democracia na sociedade goiana, frente às garantias dos tratados internacionais de
Direitos Humanos. Para Vargas (2011, p. 36): “as mulheres em situação de violência que buscam o sistema
de justiça lidam não apenas com a violência já sofrida, mas também enfrentam o que a autora nomeia
labirinto androcêntrico do direito”.
Analisar a violência contra mulheres como uma questão histórica, cultural e vista pela sociedade
como algo naturalizado e alicerçado pela divisão sexual poderá ser útil para compreender as consequências
dessa violência de gênero nas esferas institucionais, pois, segundo Fabiana Severi:
Os obstáculos para mulheres nas esferas judiciais parecem maiores: sob a aparência de
neutralidade e de uma suposta tecnicidade das decisões judiciais, encontram-se concepções
político-ideológicas que tornam as instituições do sistema de justiça resistentes à
implementação das legislações de modo compatível com concepções e princípios dos
tratados internacionais dos Direitos Humanos das Mulheres (SEVERI, 2018, p. 02).

Quando mulheres em situação de violência doméstica buscam a tutela jurisdicional, elas buscam
romper com o medo, com a vergonha e, acima de tudo, com o silêncio da dor. Contudo, as mulheres, ao
romperem com o silêncio na procura de amparo institucional, estão sujeitas a sofrer mais um processo de
violência em consequência das políticas do Estado, ou pela ausência destas.
Segundo Vargas:
Há uma dificuldade em perceber que a melhoria do acesso à justiça passa pelo
reconhecimento de que a violência e a discriminação contra mulheres não são fenômenos
isolados, mas sim produtos de uma violência estrutural imbricada em todo tecido social
(VARGAS, 2011, p. 48).

Neste sentido, a violência não se encerra com o romper do silêncio, tendo em vista que, quando
mulheres decidem formalizar a queixa contra uma agressão sofrida, o processo de revitimização pode ser
instalado, estando associado a um acolhimento inadequado ou pela ausência de acesso às políticas públicas,
que não oferecem às mulheres um tratamento adequado, frente à dor da violência sofrida. Para Wânia
Pasinato
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Mulheres, na busca ao acesso à justiça e direitos, continuam sem condições para sair da
situação de violência, pois é perceptível pelas narrativas dos boletins de ocorrências que a
articulação das redes intersetoriais é insuficiente e permanece no padrão discriminatório e
prejudicial aos direitos das mulheres (PASINATO, 2015, p. 410).

Para além da precariedade da rede de atendimento e proteção para mulheres em situação de
violência, podemos identificar algumas questões tão graves que perpassam, inevitavelmente, por mudanças
estruturais na sociedade: o machismo, o sexismo, a dominação masculina, principais motivadores da
violência contra mulheres, elementos que se fazem presentes em diversos aspectos simbólicos nas notícias
midiáticas.
Assim, quando se busca o campo da comunicação para analisar a violência contra mulheres,
entende-se que a imprensa tem interferência na construção e reprodução de valores culturais, pelo potencial
já que os meios de comunicação possuem, por exercer grande influência na opinião pública força política
podendo favorecer ou não a desigualdade de gênero.
Os dados evidenciam que a violência contra as mulheres, estampada nos jornais goianos, revela as
marcas da opressão em que as mulheres estão submetidas por papéis de gênero e o quanto isso favorece
para a manutenção dos fatores históricos ou culturais de uma sociedade opressora, logo, isso pode,
inclusive, contribuir para que essa realidade não mude, apesar de alguns avanços legislativos, dentre outros.
Segundo Guacira Louro (2018), as diferenças que hierarquizam sujeitos estão constantemente
sendo produzidas nos meios sociais através de processos linguísticos e discursivos, num campo político,
uma vez que nele estão implicadas as relações de poder. Ainda segundo a autora, a linguagem institui e
demarca os lugares dos gêneros não apenas pelo ocultamento do feminino, mas também favorecendo a
superioridade de um gênero sobre outro. É possível pensar as narrativas dos jornais como meio de produzir
significados culturais através da linguagem, que implica as relações de poder – veiculando detalhes que
desqualificam a mulher, sensacionalizando os fatos ou justificando o agressor–, fazendo com que a mulher
em situação de violência passe a ser culpabilizada pela violência sofrida, caracterizando assim uma
sobreposição de violência.
Quando as notícias publicizadas apresentam o conteúdo semelhante às narrativas dos boletins de
ocorrência/RAIs, sem uma reflexão crítica, isso faz com que as escolhas das expressões veiculadas nas
informações jornalísticas assumam uma força política – a violência contra as mulheres representada na
mídia pode produzir ou reproduzir representações sociais das desigualdades de gênero. Para Lima (2001),
os boletins de ocorrência, como primeira fonte de informação para as narrativas dos jornais, determinam o
que será publicizado. A consequência é que as narrativas dos jornais são construídas pela banalização do
crime e naturalização da violência.
Dessa forma, tanto as narrativas policiais quanto as narrativas jornalísticas podem favorecer a
desigualdade de gênero, bem como a invisibilidade da mulher em situações de violência, incentivando, por
esta via, o preconceito, a discriminação e a manutenção de comportamentos machistas e violentos contra
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elas, apontando para a inferiorização da mulher e a dominação masculina, segundo entendimento de
Marilena Chauí (1985).
Ainda, segundo Luis Felipe Miguel e Flavia Biroli (2013), a dominação masculina atua como
norteadora das relações de subordinação política em que as mulheres são submetidas pelos homens, ou seja,
o homem exerce, na esfera privada ou doméstica, uma força política, regida pela própria lei da natureza (o
mais forte governa o mais fraco), o que reflete nas violências institucionalizadas (mulheres ganham menos,
são submetidas ao trabalho doméstico sem salário, são culpabilizadas pelas violências sofridas), produzindo
seus efeitos e sendo incorporados pela sociedade23. Acrescente-se que informações jornalísticas, como uma
força política, podem sustentar ainda a cultura de dominação política (homens devem governar mulheres)
pela sociedade, de acordo com entendimento de Severi (2018, p. 32): “a dominação política torna-se
hegemônica quando a violência se tornar naturalizada e normalizada até tornar-se invisível. ”
Para Bourdieu (2019), a dominação masculina está ancorada no inconsciente da sociedade por
meio das estruturas simbólicas e das instituições da sociedade, e seria uma forma de legitimar a violência
simbólica. Ainda segundo o autor, essas significações impostas pelo poder como legítimas são na verdade
uma forma de dissimular as relações de força que sustentam a própria força, ou seja, a dominação masculina
se justifica na manutenção de um poder que dissimula as relações e se infiltra em nossos pensamentos e em
nossa concepção de mundo.
Aliás, as desigualdades de gênero podem ser majoradas a partir de diversas variantes sociais, desde
locais de fala ou ocupações de espaços públicos, assim as narrativas podem refletir essas desigualdades
sociais, com a violência contra mulheres passando a ser rotineiras e naturalizadas.
Segundo Joan Scott24 (1991), as relações sociais de gênero são relações de poder, o que permite
que as diferenças sexuais sejam postas em hierarquia, de modo que essas diferenças passam a corresponder
às desigualdades sociais entre homens e mulheres.
De acordo com o pensamento da autora, a desigualdade de gênero pode ser refletida também no
acesso a direitos, como a busca da tutela policial e, consequentemente, no não reconhecimento das mulheres
como sujeitos de direitos, por meio de juízos de valores em que a mulher deu causa à violência sofrida,
resultando, por essa via, na revitimização e, consequentemente, na violência de gênero institucional.
Saffioti (2011) destaca que as diferenças biológicas são utilizadas como meio de colocar as
mulheres em posição de submissão25. Segundo a autora, a violência de gênero, na qual homens detêm o

Segundo os autores, “Como categoria geral, com o patriarcado sendo uma de suas manifestações históricas, o que não é uma
visão consensual no feminismo. Entendemos que o patriarcalismo corresponde a uma forma específica de organização política,
vinculada ao absolutismo, bem diferente das sociedades democráticas concorrenciais contemporâneas (cf. Elshtain,
1993[1981], p. 215) ”
24
“Minha definição de gênero tem duas partes e várias subpartes. Elas são ligadas entre si, mas deveriam ser analiticamente
distintas. O núcleo essencial da definição baseia-se na conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento
constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar
as relações de poder” (SCOTT, 1991, p. 21).
25“As identidades sociais se constroem, sobretudo, no plano inconsciente, podendo ser pequena ou grande sua presença no nível
consciente. Isto em nada diminui a importância política destas realidades, uma vez que as atividades humanas são levadas a
cabo, na produção e na reprodução da vida, por portadores de inconsciente e de consciência” (SAFFIOTI, 2004, p. 67).
23
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poder, determina outras categorias sociais, em que a violência é justificada para dominar, explorar e, nesta
via, autoriza a punição de condutas que se desviam da lógica da dominação/exploração. Ainda segundo
autora, seja qual for à forma de violência sofrida pelas mulheres, a violência moral e emocional está sempre
presente, e por meio de papéis sociais em que mulheres são tidas como dominadas, submissas, pelas
diferenças biológicas, a violência contra mulheres pelas narrativas policiais e jornalísticas passam a ser a
resposta dessa naturalização de papéis de gênero. Ainda segundo a perspectiva de Chauí (1985)

26

, a

violência coisifica o ser humano, suprimindo sua condição de sujeito de direitos, anulando e impedindo
suas atividades e sua fala.
Neste sentido, a escolha do conceito de violência a ser utilizado para ensaio dialoga com “qualquer
ação ou omissão baseada no gênero”, de acordo com o entendimento da Lei Maria da Penha (BRASIL,
2006, on-line, s/p), inspirada pela Convenção de Belém do Pará27, a qual considera que a violência praticada
contra as mulheres é resultado das relações desiguais de poder baseada no gênero (ONU, 1994).
Desta maneira, acredita-se que analisar a violência contra mulheres pelas narrativas policiais e
jornalistas na perspectiva das relações desiguais de poder baseadas no gênero pode trazer subsídios tanto
para as práticas de violência como exercício de poder quanto para a persistência de hábitos, atitudes,
comportamentos e valores que sustentam a tolerância social à violência (HEISE, 1999).

A proteção legal das mulheres: dos Direitos Humanos à Lei Maria da Penha
Um marco histórico nos Direitos Humanos das Mulheres, no âmbito dos Tratados e Convenções
Internacionais, foi a I Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada no México, que proclamou o ano de
1975 como o Ano Internacional da Mulher e, de 1975 até o ano de 1985, a Década das Nações Unidas para
a Mulher (ONU, [201-]). A Conferência resultou na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) –ou, simplesmente, Convenção da Mulher (ONU, [entre
2011 e 2014]). O documento foi adotado pela Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979,
entrando em vigor em 03 de setembro de 1981.
Estes acordos internacionais sobre os Direitos Humanos das Mulheres, dos quais o Brasil é
signatário, reconhecem, por meio de sua Resolução 48/104, a aplicação universal dos direitos e princípios
relativos à igualdade, segurança, liberdade, integridade e dignidade de todos os seres humanos, com ênfase
especial nas mulheres (ONU, [entre 2011 e 2014]). A convenção ainda prevê a possibilidade de ações
afirmativas abarcando áreas como trabalho, saúde, educação, direitos civis e políticos, estereótipos sexuais,
prostituição e família. Esse foi o primeiro instrumento internacional que dispôs amplamente sobre os

“Todo ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém caracteriza relações intersubjetivas e sociais
definidas pela opressão, intimidação, pelo medo ou terror” (CHAUI, 2011, p. 342).
27 Diz o texto da Convenção: “PREOCUPADOS por que a violência contra a mulher constitui ofensa contra a dignidade humana e
é manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens” (ONU, 1994, on-line, s/p).
26
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direitos humanos da mulher, tendo dois propósitos: promover os direitos da mulher na busca da igualdade
de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra ela.
Assim, as afirmações das Organizações das Nações Unidas asseguram a necessidade de eliminar
toda forma de violência contra as mulheres e exigem o comprometimento dos Estados quanto à
responsabilidade para com a causa da eliminação da violência de gênero, ressaltando que os países devem
condenar atitudes, hábitos, tradições ou considerações que promovam tais tipos de violências e buscar
meios para eliminação dessas agressões aos Direitos Humanos (ONU, [201-]).
No ano de 1980, em Copenhague, Dinamarca, a II Conferência Mundial sobre a Mulher avaliou o
plano elaborado pela primeira conferência e incorporou outras preocupações, como a questão do emprego,
saúde e educação das mulheres (ONU, [201-]). A III Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em
Nairóbi, no Quênia, no ano de 1985, teve por objetivo avaliar os resultados da Década das Nações Unidas
para a Mulher (ONU, [201-]). Mas foi a Conferência de Direitos Humanos das Nações Unidas realizada
em Viena, Áustria, em 1993, que definiu formalmente a violência contra a mulher como violação aos
Direitos Humanos. Em 1994, foi aprovada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência Doméstica, nominada como Convenção de Belém do Pará. Segundo Severi (2018, p. 177): “o
documento foi o primeiro tratado vinculante no mundo que reconheceu a violência contra mulheres como
uma violação aos direitos humanos.”
Adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, o documento conceitua a
violência contra a mulher, em seu artigo 1º, como: “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera
privada” (ONU, 1994, on-line, s/p).
Ressalta-se que, neste tratado, a violência contra as mulheres é tratada como um grave problema de
saúde pública. A Convenção foi ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995, sendo aprovada pelo
Congresso Nacional (Decreto Legislativo 107/95) e promulgada pelo Presidente da República no ano
seguinte (Decreto 1.973/96).
Em Pequim, na China, em 1995, foi realizada a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, resultando
numa Plataforma de Ações que afirma a necessidade de adotar um modelo de desenvolvimento centrado
em pessoas e não nos bens.
Todos os tratados internacionais representam um grande avanço no campo dos direitos das
mulheres, todavia, somente no ano de 1984 o Brasil tornou-se signatário da Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.
Neste sentido, Piovesan sinaliza que:
Foi a partir do processo de democratização que o país revelou a consciência ética
contemporânea, compartilhada pelos Estados, na medida em que traduzem o consenso
internacional acerca de parâmetros protetivos mínimos relativos aos direitos humanos: o
“mínimo ético irredutível” (PIOVESAN, 2013, p. 212).
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Ainda de acordo com Maria Berenice Dias:
Foram feitas reservas na parte relativa ao Direito das Famílias. Levou 10 anos para as
reservas serem retiradas. Em 1994 a Convenção foi ratificada em sua integralidade. Depois
de aprovada pelo Congresso Nacional (Decreto Legislativo 26/94), somente em 2002 foi
promulgada pelo Presidente da República (Decreto 4.377/02). Neste ano é que foi
encaminhado ao comitê da convenção o primeiro relatório de ações brasileiras referente
aos anos de 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001 (DIAS, M. B., 2018, p. 40).

Segundo Severi:
Desde anos 1970, a campanha pela Lei Maria da Penha era apoiada em um entendimento
da construção no campo feminista. Do esforço amplo e articulado de agentes do poder
público, de movimentos de mulheres e de ONGs feministas28, é que foi elaborado o Projeto
de Lei 4.559/2004 que, após sucessivas alterações durante seu trâmite parlamentar, em 7
de agosto de 2006 se converteu na Lei Federal n.º 11.340, logo batizada de Lei Maria da
Penha, apesar dos compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais, em
reconhecer a violência contra mulheres como uma violação dos Direitos Humanos
(SEVERI, 2018, p.131).

Dias destaca:
Não é fácil vencer uma violência há muito arraigada na cultura e que não conhece fronteiras
de classe social, raça, cor, constituindo o mais democrático de todos os fenômenos sociais.
E o que fazer para driblar essa realidade? Optou o legislador pelo uso do Direito, apostando
em que, longe de ser mero consectário dos costumes de uma sociedade, o Direito pode ser
um instrumento de transformação da realidade, prenhe de desigualdades e injustiças (DIAS,
M.B., 2018, p.40).

Posto isto, a Lei Maria da Penha, em seu artigo 3°, §1º, além de proclamar a violência contra
mulheres como uma violação aos Direitos Humanos, impõe que os Estados devem programar adoção de
políticas públicas para resguardar os Direitos Humanos das Mulheres. A adesão ao sistema internacional e
regional de direitos humanos é voluntária, mas, uma vez ratificada a Convenção ou outro ato internacional,
o país se vincula à comunidade internacional, gerando a obrigação de cumprimento das normas acordadas.
Cada ato internacional de direitos humanos se vincula a um Comitê de monitoramento e fiscalização, que
trabalha a partir da solicitação de Informes aos Estados sobre a situação de Direitos Humanos no país.
O sistema de proteção internacional gradativamente incorporou normas de proteção aos Direitos
Humanos das mulheres. Esses mecanismos, somados ao constante monitoramento, têm sido essenciais para
a cobrança de mudança da legislação e políticas públicas de prevenção e proteção às mulheres em situação
de violência, como são exemplos a criação das delegacias especiais de atendimento à mulher, Centros de
Referência, Casas Abrigo.
A Lei Maria da Penha privilegiou, especialmente, as condutas que mais engrossam as estatísticas
da violência contra a mulher com base no gênero, que ocorrem nas relações domésticas, familiares e nas
relações afetivas, atuais ou passadas, consoante o art. 5º, a saber:

28

Segundo Fabiana Severi (2018, p. 131), outros casos também estavam em discussão no sistema interamericano de Direitos
Humanos à época. Deise Leopoldi, Maria Amélia de Almeida Teles e Terezinha de Oliveira Gonzaga contam, no livro Do
silêncio ao grito contra a impunidade: o caso Márcia Leopoldi (2007), o caso da luta da União de Mulheres de São Paulo
contra a impunidade relativa ao caso de Márcia Leopoldi, assassinada em 1984 pelo seu companheiro, que só foi condenado
em 2005.
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Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150,
de 2015)I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade
ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo
único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual
(BRASIL, 2006, on-line, s/p).

Ainda se ressalta que, segundo entendimento dos tribunais29, a Lei n.º 11.340/2006 aplica-se a
situações de namoros, mesmo os já terminados, bem como contra mulheres ingressas no sistema prisional
que venham a sofrer abuso de qualquer ordem por parte dos agentes públicos, diante de sua clara situação
de vulnerabilidade perante o agente carcerário estatal, além de mulheres em situação de extrema
vulnerabilidade quando internadas em clínicas e hospitais.
O artigo 7º da referida lei ainda destaca o conceito das formas de violência praticadas contra a
mulher:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 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 dano
emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização,
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo
à saúde psicológica e à autodeterminação; III - a violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 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 - a violência
moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria
(BRASIL, 2006, on-line, s/p).

O rol do artigo 7º da referida lei é exemplificativo e não exaustivo, ou seja, a violência física não
precisa necessariamente deixar marcar no corpo da vítima, sendo considerada qualquer conduta contra a
integridade física e da saúde corporal da mulher.
Um dos grandes avanços da Lei Maria da Penha foi contemplar a importância das equipes
multidisciplinares nas intervenções judiciais e extrajudiciais envolvendo violência doméstica e familiar
contra a mulher (Lei Maria da Penha, artigo 30). Essas intervenções, realizadas pelas equipes

29Veja-se

o Acórdão nº 777193, 20130710404924RSE, do Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal,
Data de Julgamento: 3/4/2014, publicado no DJE: 9/4/2014. P. 386). Acesso em: 02 jun. 2020.
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multidisciplinares de acompanhamento psicossocial, jurídico, social e de saúde, têm função de subsidiar a
atuação dos juízes, promotores de justiça, advogados e defensores públicos e delegados, muitas vezes
problematizando as relações hierárquicas de gênero.
Em se tratando de natureza constitucional, a Lei Maria da Penha encontra-se no ápice da pirâmide
normativa, pois essa foi promulgada com o fim de regulamentar os direitos assegurados a nível
internacional, ratificados pelo Brasil por meio de tratados sobre Direitos Humanos.
Assim, conforme demonstrado por meio dos Tratados em Direitos Humanos, bem como com a Lei
Maria da Penha, houve avanços nos ordenamentos jurídicos quanto à proteção da dignidade das mulheres,
abrangendo diversas formas de violência, quais sejam, física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e a
violência institucional.

CONCLUSÃO
Conforme demonstrado nesse ensaio, houve avanços significativos no combate à violência de
gênero contra mulheres no âmbito institucional, por meio dos Tratados de Direitos Humanos, como a
Convenção de Belém do Pará, que, em seu artigo segundo, declara que a violência contra a mulher abrange
a violência física, sexual e psicológica: “perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que
ocorra” (ONU, 1994, on-line, s/p). A Lei Maria da Penha também especifica diferentes tipos de violência
que, descritos no artigo 7º como a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, bem como
prevê a necessidade de evitar a revitimização de mulheres em situação de violência pelas esferas
institucionais.
Assim, seja como crime ou violência de gênero por meio de narrativas jornalísticas ou policiais,
entende-se que todas as formas que afetam a integridade física e moral das mulheres em razão de seu gênero
são consideradas como uma violação aos Direitos Humanos das Mulheres (ONU, 1993).
Por fim, em face da recomendação do Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as
Mulheres - CEDAW, feita pela Organização das Nações Unidas (ONU), devem ser tomadas medidas para
garantir que os meios de comunicação social promovam medidas para eliminar as formas de violência de
gênero contra mulheres (ONU, 1979) bem como nas narrativas policiais.
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CAPÍTULO 9
A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA SOB A ÓTICA FEMINISTA-MARXISTA: O AGRAVAMENTO
DA SITUAÇÃO DE MULHERES PERIFÉRICAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19
Ana Facillia Meira dos Santos
Ellen Monielle do Vale Silva
Fernanda Caroline Alves Bezerra de Melo
Laymine Costa Mendes
Mariana Ramos Soares Beselga
INTRODUÇÃO
Com a chegada da pandemia da COVID-19, a opressão de gênero, mais especificamente a violência
vivenciada por mulheres periféricas e proletárias no Brasil, expandiu-se sob orientação do governo de Jair
Bolsonaro (2018-presente). Nessa perspectiva, sua administração e governança neofacista apresentou-se
como potencializador do desmonte de políticas públicas, sociais e econômicas que frequentemente
contemplam grupos marginalizados, como é o caso de mulheres vítimas de violência doméstica.
Sendo relevante pontuar que existem diferentes cenários na forma pela qual a violência doméstica
pode atuar, é necessário desconstruir a noção de que o violentador único se restringe à figura do marido. A
categoria abrange a condição para as crianças, os adolescentes e os adultos que sofrem retaliações físicas e
psicológicas pelos pais, avós, tios, irmãos ou quaisquer outros componentes da família. Levando isso em
consideração, a análise da pesquisa gira em torno dos casos de violência doméstica por parte dos parceiros
durante o quadro pandêmico.
Tendo em vista o aumento dos casos dessa violência nos lares periféricos brasileiros, o principal
objetivo dessa pesquisa é traçar suas diferentes causas e indicar possíveis caminhos para o combate dessa
violência, através de uma estratégia anti-punitivista. Nesse contexto, além de investigar a causa-raiz da
opressão feminina que parte dos pressupostos feminista-marxistas, este estudo visa fortalecer a construção
lógica de análise da violência doméstica contra mulheres da periferia, assim como apontar falhas estatais e
jurídicas no seu enfrentamento.
O artigo é dividido em três partes principais: primeiramente, é realizado uma análise acerca da
origem da opressão e violência feminina, embasados nos estudos de Friedrich Engels e Karl Marx;
posteriormente, é apresentado os aspectos psicossociais e jurídicos no enfrentamento à violência doméstica
no contexto pandêmico; e, por fim, é averiguado e discutido em relação às políticas públicas voltadas para
problemática. Por intermédio de um levantamento qualitativo, trata-se de uma pesquisa exploratória, de
caráter documental e bibliográfico.

A ORIGEM DA OPRESSÃO E DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES
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O pilar basilar para a interpretação da opressão de gênero, a partir da bibliografia marxista, se
expressa no surgimento da propriedade privada formulado primordialmente por Friedrich Engels e Karl
Marx. Sob essa concepção, o controle patriarcal sobre o corpo das mulheres não é uma opressão exclusiva
do sistema capitalista, existindo também em outras formas de organização social e econômica. Entretanto,
é no sistema capitalista que o patriarcado se reinventa, visto que a desigualdade entre homens e mulheres é
de extrema importância para o capital devido a exploração material sobre o corpo das mulheres.
Nesse sentido, entendemos que a tese unitária promovida por Cinzia Arruzza (2015) é a base para a
compreensão da exploração de gênero perante o sistema capitalista, delimitando brilhantemente a não
separação entre as estruturas econômicas (capitalismo) e as estruturas não-econômicas (patriarcado) no qual
o patriarcado passa a ser intrínseco a exploração capitalista por meio de um longo processo histórico. É,
assim, que faz sentido analisar a participação da divisão sexual do trabalho corroborada pela lógica de
produção capitalista e a estrutura patriarcal. A divisão do trabalho, vinculada a exploração de gênero, dentro
de uma concepção marxiana, inicia-se com a divisão sexual do trabalho entre os homens e as mulheres, que
está vinculada a opressão de classe, ou seja, do masculino para com o feminino.
Em a Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado, Friedrich Engels (1986) reitera que,
um dos primeiros efeitos de poder exclusivo dos homens, como os pater-familias, é o controle sobre as
mulheres, filhos e escravos, diante de fundamentações sustentadas por organizações familiares romanas, as
quais fazem parte dos princípios institucionais hegemônicos no ocidente, que são baseados no acúmulo
primitivo de capital. A patrilinearidade, por sua vez, delimita a dimensão da exploração hetero-patriarcal
nas sociedades capitalistas, isto é, na construção metafísica do Estado moderno, através do acúmulo
primitivo de capital pelos homens, revisitado na obra de Silvia Federici, o Calibã e a Bruxa (2003). É diante
desse contexto que o patriarcado expressa, em seus pilares estruturantes, a divisão sexual do trabalho para
além da diferenciação dos trabalhos considerados masculinos e femininos, mas na hierarquia e na
desigualdade no acesso aos meios de produção, ao trabalho e à riqueza por ele produzida (CISNE, 2015).
Tal aspecto da lógica de trabalho do capitalismo é uma construção social e histórica, baseada nas
relações de classe, raça, gênero e das práticas sociais, contudo, embora não seja um aspecto exclusivo do
capitalismo de dependência latinoamericano, não há dúvidas de que as relações de produção e a reprodução
social aqui são extremamente sexuadas e assimétricas, forjadas hierarquicamente a fim de subordinar as
mulheres e seus trabalhos (SOUZA-LOBO, 2021).
A marginalização da mulher acometida pelo capitalismo é inegável (SAFFIOTI, 1981) face aos
desafios passados e atuais que a classe trabalhadora do gênero feminino encarou, e o papel que a divisão
sexual do trabalho empenha se apresenta constituída de duas formas para potencializar essa opressão:

(1) a identificação de duas esferas sociais ao mesmo tempo distintas e interrelacionadas: a produção social de bens, constituída basicamente por relações
mercantis, e a reprodução dos seres humanos, estruturada por relações
aparentemente naturais; (2) a assimetria produção/reprodução só se traduz numa
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divisão sexual do trabalho que estrutura as relações entre os sexos nos vários espaços
sociais (COMBES; HAICAULT, 1984. p. 157)

O primeiro aspecto demonstra que não é possível separar a esfera não-econômica e a econômica,
visto que o que condiciona as estruturas não-econômicas é exatamente o impulso econômico das relações
capitalistas (MARX, 2011). O segundo, por outro lado, trata da ideia de que a divisão sexual do trabalho
não tem como mera função a separação e articulação da produção e da reprodução, mas também de
estruturar as relações que competem ao trabalho produtivo (SOUZA-LOBO, 2021).
Além disso, a partir dos papéis de gênero reverberados em forma das funções reprodutivas, a
naturalização e identificação das mulheres como as figuras competentes pela família reforçou a construção
da sua identidade no mercado de trabalho (SOUZA-LOBO, 2021), isso é claro ao observamos que muitas
das profissões majoritariamente compostos pelo gênero feminino demonstram, em sua essência, o caráter
“materno” e “cuidador”.
Seguindo essa linha de raciocínio, o trabalho doméstico é imprescindível para a fomentação da força
de trabalho fora do âmbito privado e é comumente destinado às mulheres trabalhadoras para ser
reproduzido, seja em seu modo remunerado ou não remunerado. É ao observar tais aspectos societários,
que se manifesta a subordinação de gênero na divisão sexual do trabalho, através das desigualdades de
salário e da desqualificação das funções femininas (SOUZA-LOBO, 2021, p. 174). Nessa perspectiva, fazse claro que essa divisão constrói, produz e reforça os mecanismos de subjugação, subordinação e
dominação de gênero. Portanto, a emancipação da mulher, sua igualdade de condições com o homem é e
continuará impossível enquanto a mulher for excluída do trabalho social produtivo e tiver de limitar-se o
trabalho privado doméstico (ENGELS, 2019).
É de extrema importância ressaltar que o trabalho doméstico e a exploração material das mulheres
em ambiente doméstico deixam de ser parte da esfera pública e passa a ser da esfera privada durante o
sistema capitalista, separando o trabalho doméstico das outras esferas de produção. Isso ocorre devido ao
fato de que a reprodução social precisa operar em um ambiente privado, para que o cuidado relacionado a
casa, ao marido e aos filhos, além da produção e reprodução de pessoas, seja feito de forma geracional e
sem remuneração, realizado diariamente.
Ademais, a mudança do trabalho doméstico da esfera pública para a privada não afeta
somente a reprodução social e a extração de mais-valia sobre os corpos das mulheres. A violência
doméstica, feita em ambientes privados, também é considerada uma forma de controle social informal sobre
o corpo das mulheres. Assim, o controle social informal:

materializa-se essencialmente no espaço doméstico, com a família (pais, padrastros,
maridos). Pode-se considerar que a violência contra a mulher, em suas múltiplas faces,
muitas vezes desembocando no feminicídio (morte de mulheres pelo fato de serem
mulheres), como mais uma forma de controle social informal dirigido às mulheres.
(SILVA, 2019, p. 279).
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Percebe-se, portanto, que pelo fato de toda a vida doméstica ocorrer em um ambiente privado, há
uma dificuldade maior para que a violência doméstica seja detectada e que as mulheres consigam sair dessa
situação de vulnerabilidade. A estrutura que divide a esfera pública e da esfera privada também exerce uma
relação de poder:
Em um corpo social como o nosso, a divisão entre público e privado, formal e informal,
constitui um instrumento material e ideológico fundamental para o funcionamento de uma
economia geral do poder, na qual todas as várias relações de domínio encontram seu
alimento específico e, ao mesmo tempo, se entrelaçam e sustentam. (BARATTA, 1999, p.
47-48)

Assim, o que se vê na prática é que as mulheres, por estarem em uma situação de reprodução social
e exploração da mais-valia em um ambiente privado, sofrem as violências e agressões dentro desse
ambiente. Levando em consideração as estruturas de poder do sistema capitalista, essas mulheres, em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, não conseguem acessar o amparo necessário para impedir ou
reverter tal situação.

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER PERIFÉRICA DURANTE A PANDEMIA COVID-19
Como aprofundado anteriormente, a pandemia da COVID-19 potencializou processos sociais já préexistentes, atingindo as famílias brasileiras de forma desigual30, sendo que no caso das mulheres periféricas,
proletárias e que realizam o trabalho de reprodução social (GOUVEIA, 2016), os efeitos da pandemia
ressaltam os marcadores sociais de gênero, cor da pele, renda e estrato social (ROCHA, 2020; NOGUEIRA,
GOUVEIA, 2020). Além de gerar o aumento da violência doméstica, a pandemia impacta a vida das
mulheres em todos os níveis hierárquicos da pirâmide de Maslow31 (SOUSA; SANTOS; ANTONIETTI,
2021), impondo desafios na conciliação de rotinas e exigências com a casa; no cuidado de crianças e outros
membros da família; preocupação recorrente sobre ser infectada; ficar doente; garantir a subsistência
familiar; encontrar novas opções de cuidados aos idosos e crianças (BRASIL, 2020).
Ademais, os estudos com base na coleta de dados nacionais apontam a dificuldade econômica
generalizada durante a pandemia como um dos principais pontos para o aumento da violência e,
sequencialmente, como um dos motivos de redução das denúncias em diversos estados do Brasil (SOUSA;
SANTOS; ANTONIETTI, 2021). Foram apresentados dados acerca do aumento da violência, como: lesão

30

A expansão da pandemia de covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do Brasil escancarou a perversa desigualdade social
e econômica entre as classes sociais, ainda mais no que diz respeito às pesquisas de disseminação da Covid-19 nessas áreas. Um
estudo aprofundado na disseminação da Covid-19 nas periferias auxiliaria a entender melhor o avanço da doença no país. Mas
até o momento, tanto os dados como as instruções para as populações periféricas não foram uma prioridade governamental,
sendo que na ausência do Estado, ativistas informam as comunidade sobre o Coronavírus (CÍCERO, 2020), mulheres lutam para
se apoiar em favelas do Brasil (RIBEIRO, 2020) e agências, como a Nós Mulheres da Periferia, emitiram com dificuldade o
Boletim "Curva das Periferias: negros e pobres diante da pandemia", sendo que não existe nenhum documento estatal sistemático
sobre a disseminação da Covid-19 nesse sentido.
31 Quais sejam: necessidades fisiológicas, segurança, afeto, estima e as necessidades de autorrealização (SOUSA; SANTOS;
ANTONIETTI, 2021).
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corporal +34,1%; ameaças +54,3%; estupros +100 % e dos feminicídios, os quais cresceram
aproximadamente 300% (BEZERRA et. al).
Tais resultados demonstram como as mulheres proletárias são vítimas dos mais diversos tipos de
sujeição na periferia do sistema capitalista. Ademais, há ligações nos indicadores associados à classe,
gênero e raça, a tríade estrutural, que vincula a dominação, opressão e exploração, como relações inerentes
à exclusão histórica de mulheres da política institucional, principalmente de mulheres racializadas, que
vivenciam reflexos de um processo hitórico de acúmulação primitiva e discriminação 32 no território
brasileiro (GRECCO, 2018).
Nesse cenário, as mulheres periféricas vítimas de violência doméstica, passam por aflições
cotidianas ligadas a opressões de classe (CISNE, 2015, p. 142), abandono e violência estatal (GALEANO,
SOUZA, GUARESCHI, 2021, p. 112 - 137) e, principalmente, o adoecimento psíquico (BRASIL, 2020, p.
128). Além disso, ainda se sucedem as reações comportamentais mais comuns em períodos pandêmicos,
como: medo de ser excluído socialmente por estar associado à doença, sensação recorrente de impotência
perante os acontecimentos; irritabilidade; angústia; alterações de apetite; alterações do sono, conflitos
interpessoais, pensamentos recorrentes sobre a epidemia e a morte (BRASIL, 2020).
No processo jurídico, é de extrema importância ressaltar que o Estado conta com as agências
policiais, responsáveis pela criminalização secundária, que nada mais é do que a punição exercida sobre as
pessoas que cometem atos considerados crimes. Bem como as agências policiais definem os processos de
criminalização, o Estado, em seu potencial de seletividade, também define os processos de vitimização, no
qual, diante do fato de que as agências policiais não conseguem combater todos os crimes previstos pelas
leis, dada a sua falta de capacidade, agem selecionando quem serão os criminosos e quem serão as vítimas.
É imprescindível compreender que, num Estado de jugo liberal, aqueles que sofrerão com a
criminalização e a vitimização, ou seja, as pessoas que serão consideradas criminosas e vítimas, serão os
membros da classe trabalhadora, haja vista que o aparato estatal burguês necessita de todas as ferramentas
de controle necessárias para não permitir a insurgência popular, como apontado por Pachukanis (2017) e,
para além disso, a utilização da estrutura penal para criar o controle e a dominação social.
Nesse sentido, quando se trata da criminalização da violência doméstica, a situação da seletividade
dos processos de criminalização e vitimização não são diferentes. Nilo Batista e Raul Zaffaroni (2011)
afirmam que as mulheres não são o alvo principal do processo de criminalização de pessoas, mas são o
principal alvo da vitimização, e são justamente as mulheres pobres que são o maior alvo do sistema penal.
Isso ocorre, pois, as classes mais abastadas possuem meios para pagar a sua própria segurança (BATISTA;
ZAFFARONI, 2011), o que resulta no fato de que as mulheres burguesas, caso sofram violência doméstica,
terão uma facilidade maior de sair de tal situação, por não possuírem vulnerabilidades materiais.

32

Contextualização histórica e geográfica acerca das consequências da colonização, tratando-se das relações neoescravistas,
como um paradigma que marca a divisão do trabalho no Brasil (CARNEIRO, 2011).
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Assim, as estruturas sociais impõem à mulher periférica uma inviável escolha entre a submissão à
convivência violenta e garantia de sua subsistência, ou o livramento dessa violência através de uma saída
punitivista. Esse panorama enclausura mulheres e promove ainda mais o seu adoecimento psíquico,
mostrando a necessidade de se encontrar saídas para o sofrimento mental dessa população tão vulnerável,
sendo necessário elucidar acerca de como o encabeçamento das políticas neoliberais na área da saúde
debilitou as redes de cuidado psíquico às mulheres da periferia em situação de violência doméstica 33
(ANDRADE, 2019, p. 109-135).
O advento dessas políticas, em paralelo a conjuntura da COVID-19, já obsta a Política Nacional de
Saúde Mental (PNSM), conduzindo tentativas de desmonte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de
extinção dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e postulando a volta do modelo manicomial
(VIANA, SILVA, 2018; CORREIA, MARTINS, REQUIÃO, 2019; MARTINS, 2020). Além disso, o
incentivo às comunidades terapêuticas, em grande parte religiosas, através de financiamento Estatal
(MARTINS, 2020) e postulação de abertura de leitos de internação (BRASIL, 2019), foram algumas das
táticas manicomiais que deviam ser substituídas por estratégias de fortalecimento dos mecanismos em
saúde mental. Portanto, a Política Nacional de Saúde Mental, buscando consolidar um modelo de atenção
aberto e de base comunitária, que já vinha sofrendo ataques, foi paulatinamente prejudicada com o advento
da pandemia, reduzindo a atuação da rede de atenção psicossocial, com o cancelamento de consultas e
restrição de atendimentos (BRASIL, 2020).
Ao procurarem agências policiais a fim de denunciar seus agressores, torna-se nítido que não é do
caráter do próprio direito penal a reparação do juízo da vítima, e sim, a violação de uma norma préestabelecida pelo Estado (PACHUKANIS, 2017). O que se vê na prática é, na verdade, a penalidade
exercendo a resolução do problema para com o Estado, no qual o agressor é punido por ter violado uma
norma estatal, mas as consequências físicas, mentais e materiais remanescentes na vítima não são sanadas.
Isto é, não é de interesse resolver o conflito das mulheres propiciado pela violência causada pelo
transgressor e, a partir disso, as vítimas passam novamente por um processo hostil de revitimização,
caracterizado enquanto as investigações penais acerca da acusação e da prisão do indivíduo (OLIVEIRA,
2013). Isso significa que, embora a violência doméstica seja latente entre as mulheres pobres, o Estado não
garante sua proteção e tampouco a aplicação de políticas paliativas para a sua condição.
Por conseguinte, é fundamental pensar além em propostas na assistência psicológica e jurídica na
redução de impactos da COVID-19 na saúde mental de mulheres periféricas subjugadas à violência
doméstica. Indo em contramão às recentes medidas estatais, deve-se vigorar o fortalecimento dos serviços
de atenção psicossocial, com a mudança de direcionamento no financiamento em saúde mental, a fim de
viabilizar o retorno das consultas e atendimentos na RAPS e a abertura de Consultórios de Rua nas

33

Importante ressaltar que as estratégias aqui apontadas são específicas para o caso de mulheres periféricas vítimas de violência
doméstica e não medidas gerais/abrangentes, como a difusão do conhecimento científico com vistas a impedir a ampliação do
movimento anti-vacina.
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periferias, seguindo as normas de distanciamento social e demais medidas sanitárias da Organização
Mundial da Saúde (OMS).

AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Tendo em vista que as políticas públicas não abrangem a parcela da população mais vulnerável à
violência, a pesquisa do Atlas da Violência, em 2020, evidencia que os marcadores sociais de raça também
são um fator determinante para compreender o contexto de desigualdade mais profundamente
(CERQUEIRA; BUENO, 2020). Levando isso em consideração, Gonzales (1984, p. 224) expõe que a
“articulação com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular”. De acordo com
o levantamento supracitado, analisando-se o período entre 2008 e 2018, a taxa de homicídios de mulheres
não negras caiu 11,7%, enquanto a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4% (CERQUEIRA;
BUENO, 2020, p. 37).
Sob tal perspectiva, considerando a histórica perpetuação da violência de gênero contra mulheres
periféricas e, principalmente, racializadas não-brancas, é inevitável refletir acerca das políticas tomadas no
contexto de agressões à mulher e o COVID-19 (FIOCRUZ, 2020). Desde a criação da Secretaria de
Políticas para as Mulheres, em 2003, as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres
foram fortalecidas por meio da
(...) criação de normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da legislação,
incentivo à constituição de redes de serviços, o apoio a projetos educativos e
culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e
aos serviços de segurança pública (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS
MULHERES, 2011, p. 5).

O conceito de enfrentamento, adotado por uma Política Nacional de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres (PNEVM), tange à execução de políticas amplas e articuladas, procurando sustentar a
complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas expressões. Portanto, a ideia de
enfrentamento não se delimita à questão do combate, mas abarca também as dimensões da prevenção, da
assistência e da garantia de direitos das mulheres em diversos setores envolvidos, como: segurança pública,
saúde, educação, assistência social, entre outros (SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES,
2011, p. 25).
Dentre as diversas políticas públicas que foram implementadas, o Senado, em 2013, aprovou a
proposta que cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, através do Projeto de
Lei do Senado (PLS) 298/2013. Levando em conta os objetivos traçados pela PNEVM, em consonância
com a Lei Maria da Penha, a proposta do projeto de lei se refere ao emprego dos recursos do fundo para
melhorar os serviços de assistência às mulheres em situação de violência, bem como agir na assistência e
combate da violência doméstica (SENADO, 2013).
Ademais, no final de 2020, foi aprovada uma proposta que destina verbas do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP) para ações de enfrentamento à violência contra a mulher no período pandêmico.
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Vale destacar que o programa teve menor orçamento destinado à proteção de mulheres em 2019, se
comparado à verba desde sua criação em 2012. Além disso, o Disque 180, serviço com maior demanda
durante a pandemia, não teve qualquer destinação de recursos em 2019 (BIANQUINI, 2020). Voltando
para o contexto de 2020, na primeira quinzena de março, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (2020) averiguou o aumento de quase 9% nas denúncias de violência doméstica realizadas no
180.
É necessário ressaltar que as Defensorias Públicas no Brasil também cumprem um papel essencial
no combate e na prevenção da violência doméstica no Brasil, ao garantir assistência social, defesa e amparo
para as mulheres em situação de violência doméstica, principalmente as mulheres periféricas, uma vez que
elas não possuem meios financeiros para pagar um advogado ou garantir a sua segurança pessoal.
Entretanto, percebe-se a defasagem que as defensorias públicas sofrem no Brasil, uma vez que há poucas
defensorias públicas especializadas em violência doméstica, sendo que a maioria estão concentradas nas
capitais. O mapa da defensoria pública no Brasil em 2013, feito pela Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos (ANADEP) mostra que estados como Pará, Amazonas e Acre possuem apenas 3
defensores públicos especializados em violência doméstica em todo o Estado (ANADEP, 2013).
Diante de tal situação as defensorias públicas não conseguem atender a alta demanda de casos, e as
mulheres continuam a sofrer agressões de seus parceiros, sem perspectiva de mudança. Para isso, é de
extrema necessidade que as defensorias públicas sejam ampliadas, deixando de se concentrar nos grandes
centros e passando para o interior dos Estados, para atender a demanda das mulheres. Além disso, é
necessário criar núcleos de estudo dentro das defensorias públicas para a capacitação técnica dos defensores
públicos para lidar com as mulheres em situação de violência.
Com o aumento das denúncias no início da quarentena, a ministra da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos, Damares Alves (2019-presente), anunciou o lançamento de novos canais de atendimento
para as queixas de violência doméstica, assim como para outras violações de direitos humanos. Assim, o
novo aplicativo foi intitulado Direitos Humanos BR, sendo disponibilizado segundo o site do Ministério
para os sistemas Android e IOS (TOKARSKI; ALVES, 2020). No entanto, não se pode negar que a
exclusão digital é uma realidade na sociedade brasileira, fazendo com que essa iniciativa possa encontrar
barreiras na sua efetividade. Segundo a pesquisa da TIC Domicílios, realizada entre outubro de 2019 e
março de 2020, apesar de 71% dos domicílios brasileiros terem acesso à internet, 20 milhões de lares das
classes D e E, alocadas em sua maior parte nas periferias, não possuem internet (CETIC, 2020).
A violência contra a mulher e a revitimização constituem umas das solenes formas de violação dos
Direitos Humanos e constitucionais, as quais estimulam a supressão democrática nos Estados Modernos
Liberais (MARQUES DAS SILVA; MARQUES DA SILVA, 2016). No Brasil, a autocratização
bolsonarista, a exclusão social, a opressão de gênero e o racismo, reflexo da colonização correlacionada à
burguesia escravocrata, são parte do cotidiano da maioria das mulheres racializadas (CARNEIRO, 2011).
A falta de verba e a miséria, mais intensificadas com ausência de políticas socialistas dentro do contexto
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hegemônico neoliberal34, são fatores que potencializam a violência de gênero, seja contra mulheres adultas,
como com crianças e adolescentes sem direitos básicos assegurados (SOUSA; SANTOS; ANTONIETTI,
2021).
Sendo assim, o número elevado de desemprego, desencadeado fortemente pela pandemia, a
paralisação dos serviços somado ao número crônico e crescente de trabalho informal no Brasil, impactam
diretamente nos índices de denúncia e no enfraquecimento de alicerces dos direitos fundamentais de
mulheres periféricas (GALLETI, 2020). As ocorrências sobreditas estão profundamente relacionadas ao
fato de que muitas mulheres trabalhadoras não possuem os auxílios econômicos e jurídicos necessários, e
legitimados por políticas de eficácia, para certificar-se minimamente da sua segurança e da sua subsistência
mediante contrato social.
O princípio da dignidade humana é gravemente ferido dentro das problemáticas acerca da opressão
de gênero e do feminicídio no Brasil, tratando-se especificamente do proletariado feminino, uma vez que
não existe um arranjo sustentável à individualidade dessas mulheres (MARQUES DAS SILVA;
MARQUES DA SILVA, 2016). Há, desse modo, uma escassez de incubências, quando tangenciam-se os
direitos à personalidade face às hostilidades vivenciadas por proletárias na organização social e econômica
brasileira. Ademais, existe, igualmente, um fator ligado à exclusão de mulheres periféricas e racializadas
na sociedade, isto é, o enfraquecimento do poder social, predicado iminente das sociedades capitalistas,
principalmente, de países subdesenvolvidos na pós-modernidade (FRASER, 2016). O terceiro ponto está
condicionado aos meios de subsistência básicos do indivíduo, que embora estejam presentes nos
ordenamentos jurídicos internacionais, e sejam revisitados em grandes conferências, não são garantidos em
sua plenitude nas periferias do sistema capitalista.
As formas paliativas de combate devem ser apoiadas por uma concepção bidimensional de justiça
feminista nos moldes fraserianos (2002), em que a legalidade surge como um ordenamento social de duplo
conceito atingindo a dimensão da distribuição — vinculada à desigualdade —, como reflexo da exploração
do sistema capitalista. Assim como o reconhecimento, extensão da identidade, dada a marginalização e a
exclusão de mulheres proletárias em uma conjuntura patriarcal e pós-colonial. A priori, essa medida pode
ser denominada como “reforma revolucionária”, ou seja, a imposição de providências anticapitalistas no
interior do próprio sistema capitalista, já discutido parcialmente por Rosa Luxemburgo (1899) em “Reforma
ou Revolução''? (SILVA, 2017).
Para isso, entra a importância da Renda Cidadã Universal, ou Renda Básica de Cidadania, como
uma política pública emancipatória, a qual alcança a esfera dos Direitos Humanos e da constituição
brasileira vigente. Além disso, tal política mostrou-se eficaz para diversas mulheres e crianças vítimas de
violência intrafamiliar no Quênia ("Renda Básica reduz violência doméstica no Quênia - CartaCapital",

34

A ordem mundial neoliberal está vinculada a um sistema global de capitalismo gerido por relações desiguais de raça, gênero,
sexualidade, idade, incapacidade e cidadania. Tal organização global do poder também opera através de estados-nação cada
vez mais repressivos. (HILL COLLINS & Bilge, 2016, p. 137-138, tradução própria)
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2021). Programas sociais e igualitários, como o Bolsa Família, trouxeram resultados positivos para as
mulheres proletárias e camponesas à nível de saúde, educação e segurança pública, pois afetaram
diretamente a dinâmica patrilinear redistributiva, à medida que reconhecem parcialmente o papel da
reprodução social em um mundo capitalista (MOREIRA et al., 2016). Logo, tal medida, na concepção de
Fraser (2002), é uma garantia material de voz aos participantes, em razão de estar condicionada às medidas
de combate à paridade de participação em um Estado Liberal, sustentando, então, condições possíveis de
remediação no sistema.
Assim, entendemos que as diversas soluções preventivas, educacionais e anti-punitivistas que foram
propostas podem diminuir os índices de violência doméstica. Entretanto, deve-se salientar que as propostas
de políticas públicas estabelecidas acima são propostas reformistas, sem caráter revolucionário
anticapitalista. Obviamente, tais propostas possuem um imenso impacto social e econômico na vida dessas
mulheres, mas não são capazes de solucionar as contradições inerentes ao sistema de exploração do
capitalismo.
Portanto, ressaltamos que somente a socialização dos meios de produção, assim como a socialização
da reprodução social serão capazes de levar a verdadeira emancipação para as mulheres. A abolição do
cuidado da casa e da família enquanto responsabilidade privada das mulheres é um dos objetivos da
libertação feminina (DAVIS, 2016). Para tanto, é necessário um projeto político revolucionário e
anticapitalista, visando o fim da expropriação de mais-valias das trabalhadoras para a geração de lucro dos
capitalistas.

CONCLUSÃO
Este artigo buscou estudar, pesquisar e analisar a violência doméstica sob uma perspectiva
epistemológica marxista, utilizando o materialismo histórico-dialéctico como método para detectar os
problemas que as mulheres, da classe trabalhadora e periféricas, possuem em relação a violência no
contexto de pandemia e do governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro.
Esta investigação pautou-se em averiguar medidas alinhadas aos Direitos Humanos e igualmente,
constitucionais, para remediar problemáticas que englobam a violência doméstica e a exclusão de mulheres
periféricas dentro do sistema capitalista. Com isso, foi analisada minuciosamente a superestrutura e os
desafios evidenciados para a garantia de direitos fundamentais às mulheres periféricas no Brasil. À vista do
exposto, é possível afirmar que a exclusão sócio-histórica de mulheres proletárias e racializadas mostrouse, portanto, como um dos maiores impasses para o funcionamento eficaz da Teoria da Justiça 35 na
dimensão econômica, psíquica e cultural do grupo como objeto de estudo. Consequentemente, as evidências

Efetivação da justiça distributiva e equitativa. Referência à obra de teoria política ‘Uma Teoria da Justiça’ por John Rawls
(1971).
35
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sobreditas demonstram a necessidade de políticas que atendam às demandas pluridimensionais, diante da
opressão e exploração sistêmica relacionadas à divisão internacional-sexual do trabalho no presente.
Percebeu-se também que a pandemia da COVID-19 foi capaz de potencializar os processos sociais
pré-existentes, atingindo principalmente as famílias periféricas, afetando a reprodução social e as mulheres
proletárias. Os efeitos da pandemia ressaltam os marcadores sociais de gênero, cor da pele, renda e estrato
social, apresentando as desigualdades e contradições do sistema capitalista. Os ataques às políticas
assistenciais do Estado aumentam durante esse período de crise pandêmica, como as tentativas de desmonte
da RAP), de extinção dos CAPS e pela volta ao modelo manicomial. Além dos ataques à saúde, o Estado
não fornece as estruturas relacionadas à segurança pública, pois não é de interesse resolver o conflito das
mulheres propiciado pela violência causada pelo transgressor, resultando na revitimização.
Assim, no que diz respeito à assistência psicossocial, entendeu-se como imperativo o
direcionamento de parte do financiamento da saúde mental à regularização dos espaços de acordo com as
medidas sanitárias implementadas pela OMS, para retomada dos atendimentos e consultas nos instrumentos
da RAPS. No mais, atenta-se para a necessidade da criação de Consultórios de Rua em áreas periféricas, a
fim de propiciar o acesso por mulheres em situação de violência doméstica às estruturas da rede de atenção
psicossocial e, consequentemente, reduzir os malefícios psíquicos proporcionados pela pandemia.
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CAPÍTULO 10
LEI MARIA DA PENHA SOB A ÓTICA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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Francisca Evangelista Alves Feitosa3
Rachel Cardoso de Almeida4
Beatriz de Castro Magalhães5
Bruna Erilania Vieira de Sousa6
Marina Barros Wenes Vieira7

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher destaca-se como uma prioridade da saúde pública mundial, devido à
alta incidência e o impacto negativo na vida da população. A problemática em destaque, se reflete nos
serviços de saúde, tornando-se um grande desafio para os profissionais, pois esses necessitam de uma visão
maior sobre o tema (GARBIN et al., 2015).
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a violência é identificada como: lesão,
morte ou dano psicológico contra si ou outras pessoas, devido uso de força física, poder ou ameaça. E nessa
perspectiva, o tipo de violência praticada contra a mulher, percorre entre as relações de gênero, nas
diferentes culturas, baseadas na construção social do ser feminino e ser masculino, conhecida desde as
gerações antepassadas. A violência de gênero ocorre principalmente no cerne do lar, sendo perpetrada
principalmente por parceiros íntimos da mulher, os quais são socializados a exercer domínio sobre a mesma
(MACHADO et al., 2017).
Isso se deve a construção social, baseada no patriarcado, instituiu, ao longo dos anos, diferenças
entre os gêneros, para as quais, ao homem é incutido o domínio e o poder, e à mulher delega-se a submissão,
passividade e obediência. Dessa forma, a figura feminina é inferior, correlacionando às mulheres a condição
de vítimas preferenciais. Desse modo, toda situação que desobedeça aos direitos ou fira a cidadania das
mulheres, bem como qualquer ato que leve à morte, baseado no gênero, que ocasione dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico, define-se como violência contra a mulher (ALCANTARA et al., 2018).
É válido destacar que o movimento feminista, que iniciou por volta da década de 80, se encarregou
de representar o protagonismo pelas mudanças que repercutiram consideravelmente nas lutas contra a
chamada “violência de gênero”. E, dessa forma começaram a atingir as esferas governamentais, as
legislações, as formas de representação de governos e a sociedade civil, com vistas a começar a
desnaturalizar toda e qualquer forma de abuso contra a mulher. A adesão de governos a esta vigorosa
movimentação civil correspondeu à criação de conselhos, assessorias e coordenadorias, tanto em níveis
locais quanto em nível nacional (MORAES; RIBEIRO, 2012).
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Com o passar do tempo, uma das grandes conquistas do movimento feminista e da luta de Maria da
Penha Maia Fernandes (mulher em situação de violência por parceiro íntimo que sofreu uma tentativa de
homicídio por parte de seu marido, que atirou em suas costas, deixando-a paraplégica), foi o sancionamento
da Lei 11.340/2006, popularizada como Lei Maria da penha, a qual cria mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher (SOUZA; BARACHO, 2015).
Dentre estes é citada a punição aos agressores e disposição sobre a criação dos juizados de violência
doméstica e familiar contra a mulher, além de alterar o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei
de Execução Penal e criar as casas-abrigos que recebem as mulheres em situação de risco ou em violência
doméstica (BRASIL, 2006).
A Lei Maria da Penha, abriu precedentes para novas conquistas, além de tornar a violência de gênero
mais visível na sociedade. Entre as conquistas alcançadas, é válido destacar a Política Nacional de
Enfrentamento a Violência Contra a Mulher, criada em 2011. A partir dela é previsto a atuação em rede de
enfrentamento, com serviços intersetoriais e intrasetoriais (BRASIL, 2011), dos quais se destaca a Atenção
Primária à Saúde (APS), pelo vínculo que estabelece com a comunidade.
Entre os profissionais que atuam na APS, o Agente Comunitário de Saúde (ACS) merece destaque
por potencializar o vínculo entre a população e o serviço e por estar inserido dentro da comunidade,
mediando os conhecimentos populares e técnicos, promovendo a construção de discursos que possibilite a
compreensão e vivência expandida de saúde. Assim, eles se sobressaem como agenciadores de práticas e
ações emancipadoras em saúde (MACIAZEKI-GOMES et al, 2016), o que potencializa sua atuação frente
a mulher em situação de violência.
Assim, julga-se importante que os ACS possuam conhecimento sobre um dos marcos legais que
mais se destacam no enfrentamento a violência contra a mulher. Embora seja um instrumento do setor
jurídico, reflete-se sobre a importância de esses profissionais terem conhecimento sobre essa lei, uma vez
que a mesma embasa a Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra a Mulher. Assim, objetivase descrever a percepção de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) acerca da Lei Maria da Penha.

MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo. Na pesquisa descritiva relata os fenômenos por
meio dos significados que o ambiente manifesta. (MINAYO, 2001).
A abordagem qualitativa trabalha com informações expressas nas palavras orais e escritas, em
pinturas, em objetos, fotografias, desenhos, filmes etc. A coleta e a análise não são expressas em números
(ZANELLA, 2011).
O estudo foi realizado com 30 ACS no interior cearense, no período de Julho a Setembro de 2020.
Incluiu-se aqueles que possuíam no mínimo seis meses de atuação na unidade de saúde, excluindo-se os
que estavam de férias ou licença.
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A coleta de dados ocorreu online, através de um formulário do Google com questões sobre Violência
Doméstica Contra a Mulher e sobre a percepção dos ACS acerca da LMP, que foi enviado via Whatsapp
para cada ACS juntamente com os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido e Pós-esclarecido.
A organização dos dados ocorreu pela análise categorial temática e foram analisadas conforme a
literatura pertinente.
Destaca-se que esse estudo seguiu os preceitos éticos das resoluções Nº 510/2016 e Nº 466/2012
(BRASIL, 2012, 2016), e foi aprovado no Comitê de ética e pesquisa sob número de CAAE:
12205319.3.0000.5055.

Resultados e discussões
Após as entrevistas e organização dos resultados, emergiram 2 categorias temáticas: Categoria 1:
Percepções positivas sobre as contribuições da Lei Maria da Penha; e Categoria 2: Percepções negativas
sobre a Lei Maria da Penha.

Categoria 1: Percepções positivas sobre as contribuições da Lei Maria da Penha
Na categoria 1 visualiza-se alguns pontos positivos da Lei Maria da Penha conforme a ótica dos
ACS.
[...] depois da Lei Maria da Penha diminuiu eu acho que 90%(ACS 2).
Eu acho que a lei amenizou. Primeiro por que os homens temem né? E segundo, porque
elas viram na lei um abrigo que antes não tinham (ACS 4)
Ainda existem pessoas que pensam duas vezes antes de violentar alguém devido pensar
nas consequências que a lei trás (ACS 25).

Nessas falas visualiza-se a associação da lei com a diminuição dos casos de violência contra a
mulher, em função de o agressor temer as penalizações.
[...] não sei se é verdade, mas recentemente parece que ela foi modificada, agora não e só
a vítima que pode acusar então acho que isso é uma modificação boa a respeito. Acho que
cada dia ela vai mudando e vai melhorando em relação a isso (ACS 22).
[...] com a criação da lei, passou a existir as medidas protetivas de urgência, a criação
dos juizados especializados de violência doméstica familiar contra a mulher, entre
outros (ACS 28).

Já nessas passagens, percebe-se que os ACS apresentam um maior conhecimento sobre a lei,
reconhecendo que é possível a acusação do agressor por outras pessoas além da vítima, bem como, as ações
e serviços especializados criados a partir da lei. As falas ilustram:
É uma lei muito boa para proteção da violência contra mulher, baseado em uma mulher que
sofreu muito e quando se cansou de tanto sofrer surgiu essa lei. (ACS 15)
Houve uma diminuição, inclusive fazem referência a lei. Deu visibilidade, porém vai
muito além, o país tem seu histórico machista, e sexista, ainda estamos bem distantes,
de um país sem violência a mulher, porém já temos vozes, e um caminho (ACS 18).
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Nessas últimas passagens, percebe-se o resgate histórico que os/as ACS fazem, se referindo a
visibilidade dada pela lei a partir da repercussão do caso da mulher que levou a criação da mesma, e,
com isso, fortaleceu vozes que ainda precisam ser ouvidas e, dessa forma, avançar para sanar
fragilidades ainda presentes.
De acordo com Barsted (2011), a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) é uma experiência bemsucedida de advocacy feminista; que dentre suas principais características vale ressaltar a perspectiva da
complexidade da violência doméstica e familiar visualizada pelo tratamento integral, multidisciplinar e em
rede; a tutela penal exclusiva para as mulheres e a criação da categoria normativa de violência de gênero;
as definições de violência para além dos tipos penais tradicionais (violência física e ameaça); a unificação
dos procedimentos judiciais cíveis e criminais em um mesmo juizado em virtude de um único fato gerador
– a violência – evitando-se que a mulher tenha de percorrer duas instâncias judiciais; as medidas protetivas
de urgência que objetivam oferecer um mecanismo rápido de restrição da violência sem necessariamente
instaurar um inquérito policial; as medidas extrapenais, de natureza preventiva, que pretendem intervir no
contexto cultural para mudar as noções estereotipadas de gênero; e a ressignificação da expressão “vítima”
(CAMPOS; CARVALHO, 2011).
É valido mencionar ainda acerca das percepções sobre a Lei Maria da Penha, a qual garante proteção
jurídica específica para as mulheres, coibindo a violência doméstica e familiar contra as mulheres, através
de medidas de prevenção e repressão a violência contra as mesmas. Em consonância com os resultados
desse estudo, observa-se que a Lei Maria da Penha apresenta medidas positivas para o enfrentamento a
violência contra a mulher. Entre as medidas voltadas à prevenção da violência doméstica e familiar
previstas na lei, ressalta-se a proteção de urgência que em relação ao agressor, poderá implicar na suspenção
da posse ou restrição do porte de armas, o afastamento do lar, e a proibição de aproximação da ofendida
(BRASIL, 2006; SANTOS et al., 2019).
Em relação à vítima, estão previstos o encaminhamento a programa de proteção, a recondução ao
domicílio após afastamento do agressor, o afastamento do lar e a separação de corpos. Outra medida
relevante é a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas
Delegacias de Atendimento à Mulher – DEAM (BRASIL, 2006).
Pasinato (2015) em seu artigo sobre os avanços, obstáculos e desafios da Lei maria da Penha, destaca
que vivemos, no Brasil, um cenário promissor no reconhecimento da violência contra as mulheres como
problema social, especialmente no que concerne à violência doméstica e familiar, significativas parcelas da
sociedade brasileira reconhecem que as respostas para o problema devem ser construídas pelos governos,
no âmbito das políticas públicas. Além disso, ainda ressalta que um número também significativo de
gestores e profissionais estão se engajando nessa temática e procuram contribuir para que o atendimento
especializado e a Lei Maria da Penha sejam aplicados.
De fato, a Lei Maria da Penha mostra-se com grande notoriedade na nossa sociedade e representa
um grande avanço dentre os marcos legais no enfrentamento a violência contra a mulher, uma vez, que
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como exposto, representa a responsabilidade que o Estado tem de proteger as mulheres, o que pode incutir
a perspectiva de que já não se pode mais fazer o que bem se entende com o público feminino. Assim,
considera-se importante uma divulgação ainda maior dessa lei, para disseminar informações e empoderar
as mulheres.
Categoria 2: Percepções negativas sobre a Lei Maria da Penha
Na categoria 2 é possível apreender uma visão negativa sobre a Lei Maria da penha, como é
possível visualizar pelas falas abaixo.

[...] vimos muita a questão que a mulher muitas vezes ela não quer que o companheiro seja
preso que ela se arrepende por algum momento e ela acaba até ficando prejudicada de certa
forma, porque ele fica ameaçando-a por trás mesmo dentro de um presidio e fazendo com
que ela cometa várias outras coisas e eu acredito que essa lei não se torna eficaz por conta
disso (ACS 23).
Melhorou muito só que tem que melhorar mais porque existe essa lei só que elas têm medo
de denunciar e as vezes já não denuncia porque em casa eles falam: se você me denunciar
eu lhe mato (ACS 14).
Da mesma forma ou pior porque as punições não são aplicadas como deveria ser e existe
o medo vergonha, apego a pessoa e etc..) por parte delas em denunciar. (ACS 30)

Nessas passagens percebe-se que os/as ACS compreendem as fragilidades da Lei Maria da Penha,
em função de o agressor conseguir provocar medo na vítima, mesmo que não esteja mais próximo dela. As
falas ilustram:
[...] pra falar a verdade eu acho que tá é pior, porque aumentou foi o índice de violência
contra a mulher” (ACS 21).
“Infelizmente os casos ainda são alarmantes mesmo com a criação da lei. As medidas e
ações precisam de maior amadurecimento em todos os âmbitos (ACS 22)

Já nessas falas, visualiza-se o entendimento de que as estatísticas de violência contra a mulher estão
aumentando, mesmo após a criação da Lei.
Da mesma forma ou pior porque as punições não são aplicadas como deveria ser e existe
o medo vergonha, apego a pessoa e etc... por parte delas em denunciar. (ACS 11)
“Sim (continua da mesma forma que antes da Lei). Porque muitas não são ouvidas e
chegam à morte (ACS 23)

Essas últimas falas merecem destaque pois elucidam aspectos que levam ao déficit na denúncia,
como o medo, a vergonha e o sentimento pelo agressor, refletindo a necessidade de haver maior proteção e
a desconstrução de preceitos sociais que engendram o ser mulher na invisibilidade de sua fala.
O estudo de Garcia, Freitas e Hofelman (2013), apresenta que no período de 2001 a 2006 (antes da
implementação da Lei Maria da Penha) e no período de 2007-2011 (após a implementação da Lei Maria da
penha), não houve redução nas taxas de mortalidade de mulheres por agressões de parceiro íntimo. Ou seja,
se a forma mais acentuada de violência contra a mulher não obteve êxito em redução em quatro anos de
implementação da lei, quem dirá as demais formas menos visíveis.
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Cabe reiterar ainda, no que se refere a percepção da redução dos índices de violência contra a
mulher exposto pelos ACS, que os índices que hoje são visíveis representam apenas a “ponta do iceberg”.
Dessa forma, não tem como mensurar exatamente o quanto a Lei Maria da Penha proporcionou em redução.
No entanto, é valido mencionar que os índices hoje em dia visualizados graças a lei, servem para tornar o
problema visível. Assim, considerando o que alguns ACS mencionaram em relação à lei ter aumentado os
índices, na verdade o que ocorreu foi o desvelamento dos casos naturalizados e marginalizados às sombras
do machismo. Ou seja, a lei possibilitou uma visualização do problema que até então era normalizado e
escondido (WHO, 2013; BORDIEU, 2014).
Cabe ressaltar que o “lado submerso do iceberg” esconde um mundo de violências não declaradas,
especialmente a violência rotineira contra mulheres no espaço do lar. Essa violência tende a ser tratada
como natural, ou mesmo considerada aceitável em algumas circunstâncias, devido a relações assimétricas
de gênero em que a mulher ocupa posição inferior. No presente estudo, a ocorrência de manifestações não
fatais da violência contra a mulher não foi investigada, mas é reconhecível que a magnitude das diversas
formas de violência contra a mulher seja elevada (WHO, 2013).
Assim, é valido mencionar que as construções histórias e sociais sobre o gênero influenciam a
violência contra mulher. E que, a despeito do que foi mencionado pelos ACS com relação a umas mulheres
buscarem seus direitos e outras não, cabe ressaltar que com as reivindicações dos movimentos feministas,
foi possibilitado a mulher conquistar muitos direitos, porém é necessário que todas sejam empoderadas
(SANTOS; MOREIRA; FONSECA, 2019).
Corroborando com esse estudo, a pesquisa de Meneghel et al. (2013) destacou fragilidades na Lei
Maria da Penha relacionada a ineficiência na aplicação das medidas protetivas, a falta de recursos materiais
e de pessoas, a fragmentação da rede de atenção e o movimento de setores conservadores da sociedade para
deslegitimar a Lei.
Conforme Pasinato (2015), os principais obstáculos em relação a Lei Maria da Penha são
concernentes a quantidade de serviços especializados, as deficiências estruturais que muitos deles
apresentam, e problemas relativos à composição, tamanho e especialização das equipes de profissionais.
Corroborando, Grein et al. (2016) e Machado et al. (2017), destacam que apesar da importância da
Lei Maria da Penha, desde sua criação as expectativas iniciais ainda não foram superadas, o que reforça a
necessidade de buscar outras estratégias que não se resumam majoritariamente para o caráter punitivo (após
o ato de violência), implementando ações direcionadas à promoção da cultura de paz, em todos os ciclos
de vida, os quais apresentam vulnerabilidade à violência, que de fato, previnam e assim reduzam os índices
de violência contra a mulher.
Dessa forma, reconhece-se que muito ainda precisa ser feito. Apesar de a Lei Maria da Penha ser
um grande avanço no enfrentamento a violência contra a mulher, é necessário que haja investimento em
recursos humanos qualificados e também em recursos materiais e estruturais.
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Considerações Finais
Os ACS percebem que apesar dos avanços incutidos pela Lei Maria da Penha, muito ainda precisa
ser feito para a mulher tenha sua segurança garantida. Apesar do público desta pesquisa não ser especialista
em área jurídica, reflete-se que o conhecimento dos profissionais de saúde, em especial o ACS, (que lida
corriqueiramente com a população em seu ambiente doméstica) acerca da referida Lei, é relevante para que
conheçam os direitos das mulheres e saibam reconhecer uma situação de violência contra a mulher e os
mecanismos para enfrentá-la.
Destaca-se que conhecer a referida lei trouxe uma visão mais ampliada sobre a violência, o que
fomenta sugerir que capacitações sobre Violência Doméstica Contra a Mulher e Lei Maria da Penha sejam
efetivadas com ACS e demais profissionais de saúde, para otimizar potencialidades e minimizar
fragilidades.
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CAPÍTULO 11
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM SITUAÇÕES ANTES E DURANTE A PANDEMIA DO
COVID-19: O QUE ISSO NOS REVELA?
Israel Barbosa Neto36(UNP)
Emanuelle Carolyne Santos37 (UNP)
Orientador: Arthur Fernandes Sampaio38 (UNP)
INTRODUÇÃO
Motivados a conhecer as realidades vivenciadas por mulheres em diferentes regiões do mundo no
que diz respeito a violência praticadas contra elas, esse estudo tem por objetivo analisar possíveis
distanciamentos e/ou aproximações no que se refere a violência contra as mulheres em contextos antes e
durante a pandemia do Covid-19, fenômeno que tem sido vivenciado em muitos países.
A violência contra a mulher é uma problemática reconhecida como caso de saúde pública e social
(ARBOIT et al., 2018), havendo muitos registros de ocorrências surgidas em diversos países,
primordialmente em regiões com características rurais e com situações socioeconômicas instáveis. (KABIR
et al., 2019). Contudo, a violência não aparece apenas nesses cenários já descritos, se apresenta nas mais
diferentes faixas etárias com formas de expressões de violência diversificadas.
A Organização Mundial da Saúde indica que cerca de uma a cada três mulheres ao redor do mundo
foram/são vítimas de violência física e/ou sexual pelo parceiro íntimo ou por terceiros no decorrer de sua
vida. Além de ser considerada um desafio para a saúde pública, a violência contra as mulheres é
caracterizada como uma forte violação dos direitos humanos, o que nos leva a refletir sobre a atuação das
políticas públicas voltadas para esse grupo e como a sociedade tem discutido um tema que há muito tempo
vem causando sofrimento e retrocesso. (OMS, 2017)
Os diferentes tipos de violências praticados contra as mulheres, estabelecidos pela Lei Maria da
Penha (2006), definidos como: patrimonial, sexual, físico, moral e psicológico, constituem as formas de
violência doméstica. Essas práticas de violência podem sofrer influências dos fatores sociodemográficos
instalados em determinadas regiões que acabam por contribuir para que essas práticas ocorram de forma
mais frequente.
Segundo um estudo realizado na Região de Nairobi, no pais do Quênia, alguns fatores estão
relacionados a expressão violência contra as mulheres: as questões religiosas, culturais, a pobreza, a
aceitação comunitária da violência, o distanciamento ou a ausência da rede familiar e a habitação em
territórios rurais. Esse estudo aponta que esses atravessamentos geram efeitos na produção de piores índices
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de saúde física e mental, sendo dessa forma esses os principais contribuidores para a ocorrência da
destruição, talvez, de milhares de vidas e planejamentos de sonhos de muitas mulheres. (WINTER;
OBARA; MCMAHON, 2020)
Em dados divulgados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 2018, 60% das
mulheres nos países das Américas eram vítimas de violência sexual ou física, sendo a violência sexual,
física e psicológica, como os tipos de violência mais comuns entre as vítimas, tendo esses crimes cometidos
pelos próprios parceiros íntimos, o que revela um cenário alarmante de insegurança e pavor vivenciado
diariamente nas residências dessas mulheres. A OPAS, ainda publicou que no Brasil, aproximadamente
17% das mulheres com idades de 15 a 49 anos serão vítimas desse tipo de abuso, por parceiro íntimo, em
alguma fase de suas vidas.
A partir do repentino cenário, de abrangência mundial, mostrado por meio do novo Coronavírus
(COVID-19), faz lançar um novo contexto e indagações de enfrentamentos por parte da saúde pública, mas
que também reverberam em aspectos sociais e culturais. Medidas excepcionais, como o distanciamento
social, levando as pessoas a ficarem mais tempos em suas residências, a fim da diminuição do contágio,
pode ter uma forte influência no aumento da violência contra a mulher.
No contexto brasileiro, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MDH), em março de 2020, início da quarentena estabelecida pela pandemia do COVID-19, as denúncias
de violência contra a mulher registradas através do número 180 (Central de Atendimento à Mulher), tinham
aumentado 18% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em abril, completado o primeiro mês de
isolamento social, as denúncias novamente sofreram aumento, dessa vez de 40%, seguindo os mesmos
parâmetros de comparação.
Com o isolamento e a adoção das medidas de segurança e as novas formas de trabalho, home
office39, como também a redução ou paralisação dos órgãos públicos como a Assistência Social, Saúde,
Serviços Públicos e Justiça que ofereciam serviços protetores a essa população, é possível que esteja cada
vez mais difícil para as mulheres se desvincularem ou denunciarem seus agressores, fazendo com que haja
o agravamento de muitos fatores de riscos; dos que já existiam e outros nascidos através da situação
pandêmica.
Esse aumento quantitativo preocupante, advindo com a pandemia, nos sugere pensar, mais que
nunca, sobre as estruturas machistas e patriarcais que fundam a subjugação do corpo da mulher, no sentido
de não apenas evidenciar números, mas problematizarmos o sofrimento físico e psíquico a que essas
mulheres estão sendo submetidas.

METODOLOGIA
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada nas bases de dados PubMed (U.S National
Library of Medicine) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), investigando as possíveis
39

Sigla da língua Inglesa que significa escritório em casa.
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aproximações ou distanciamentos relacionados à violência contra a mulher em dois momentos distintos,
sendo estes; em contextos cotidianos e em situações de pandemia, através de uma investigação precisa do
material selecionado, passando pelo processo de leitura e registro dos fato. Sendo possível realizar uma
análise dos achados e chegar a uma conclusão para a indagação que motivou a pesquisa.
Em cada base de dados foram realizadas duas pesquisas com descritores diferentes para que, diante
das comparações, pudessem ser constatados os objetivos da investigação. Na base de dados PubMed, com
a pesquisa inicial, foram usados descritores em inglês e um operador booleano: violence against women
and psychological effects. O que resultou em 277 artigos para exploração. A fim de conseguirmos
publicações que mais centralizasse nosso tema, foram utilizados filtros, sendo estes: texto completo
gratuito, publicações feitas há 5 anos, excepcionalmente entre os anos de 2015 a 2020, estudos feitos em
humanos e publicações na língua inglesa e portuguesa constatando-se, respectivamente, 89, 44, 32 e 32
artigos dentro dos filtros aplicados. Desse último quantitativo, 22 foram excluídos quando realizada a leitura
dos títulos e dos resumos, e 10 foram selecionados para completa investigação.
Na segunda pesquisa, ainda na base PubMed, foi utilizado os descritores em inglês e dois operadores
booleanos: violence and women and pandemic. Seguindo a mesma ordem e os mesmos filtros da pesquisa
inicial, foi encontrado um quantitativo, a princípio, de 51 artigos. Desses, com a aplicação dos filtros,
resultou em uma ordem decrescente de 26, 21, 10 e 9 trabalhos com relação ao conteúdo buscado, mas
apenas 3, após a leitura dos resumos e dos títulos, foram selecionados para a composição da pesquisa e da
revisão. Sendo assim, dessa busca inicial na primeira base de dados, foram selecionados 13 artigos.
A estratégia de buscas na segunda base de dados, SciELO, foi executada utilizando os descritores
em português: mulher e violência. A quantidade inicial dos trabalhos encontrados foi de 939. Após a
aplicação dos filtros: coleções de saúde pública, trabalhos publicados entre os anos de 2015 a 2020 e tipo
de trabalho: artigo, obtivemos, seguindo a ordem dos métodos de seleção, 244, 238, 111 e 100 trabalhos
que estabeleciam relação com nossas buscas. Seguidamente, com a leitura dos títulos e dos resumos, foram
excluídos 92 trabalhos, restando 8 escritos para análise completa.
No segundo momento de buscas, utilizando as palavras em português: violência, mulher e
isolamento social, 13 artigos foram listados. Em seguida, aplicando os critérios de seleção: trabalhos
publicados na língua inglesa e portuguesa, para este, o quantitativo permaneceu igual ao número de
trabalhos dos descritores, e para o critério de seleção: trabalhos publicados entre os anos de 2015 a 2020,
obtivemos 8 artigos, sendo que, 5 foram excluídos por não interagir com a busca e 3 foram listados para
investigação final por apresentar informações relevantes à temática em questão, tendo por fim ,11 artigos
selecionados.
Do resultado da complexa forma criteriosa de investigação, 24 trabalhos, resultado das duas bases
de dados, foram elegíveis para a leitura e exploração, o que nos possibilitou ampla visualização e estatísticas
da violência contra à mulher em diversos países do mundo e suas multifaces.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Tabela 1.0: Treze (13) títulos de pesquisa relacionados à plataforma PubMed:
TÍTULO

AUTORES

MÉTODO

OBJETIVOS DO ESTUDO

As intervenções SEMAHEGN, Revisão
focadas

nas Agumasie

normas

Resumir os achados primários 1 em cada 3 mulheres

et sistemática

de al.

PRINCIPAIS ACHADOS

e existentes da violência contra à experimentou

meta-análise.

violência

mulher (VCM) bem como durante algum período da

gênero

são

determinar o nível e fatores vida.

Sendo

eficazes

na

associados à violência e ainda problema de saúde pública

prevenção

da

identificar

intervenções e

uma

violência

relevantes para a prevenção da generalizada

doméstica

VCM, tendo por fim o objetivo humanos.

contra

as

mulheres

de

em

este

um

violação
de

direitos

A

atitude

fazer

recomendações receptiva da sociedade, o

importantes

aos consumo de álcool e a

países de renda

formuladores de políticas. e pobreza

baixa e média-

planejadores de políticas e contribuintes para os casos

baixa?

programas.

Uma

de

revisão

são

violência

fatores

contra

mulheres, tendo a violência

sistemática

e

psicológica

meta-análise.
SANZ-

Estudo

fatores

BARBERO,

transversal

associados

tipo

de

e Belén;

Analisar a prevalência, os A VPI é mais prevalente em
com fatores de risco e o impacto na mulheres jovens, mas os

uma amostra de saúde de mulheres que sofrem seus

impacto

na BARÓN,

10. 171 mulheres de

saúde

da Natalia;

residentes

violência
praticada

o

agressão mais comum.

Prevalência,

VIVESpor CASES,

violência

por

efeitos

e

sua

parceiro ocorrência são relatados em

na íntimo (VPI) em diferentes todas as faixas etárias.

Espanha com 16 fases da vida.

Mulheres

idosas,

anos ou mais.

violentadas, enfrentam

parceiro íntimo Carmen.

barreiras

contra a mulher

deixar o casamento.

em

às

maiores

para

diferentes

fases da vida.
Qual é o efeito CRUZ,
da

violência M.S;

Não informado.
IRFFI,

Analisar o efeito da violência Os agressores de mulheres
contra

a

mulher

na que vivem em áreas rurais

contra a mulher Guilherme.

autopercepção da saúde, a geralmente

brasileira

partir de uma população de conhecidas,

enquanto

autopercepção

mulheres

mulheres

de saúde?

idades entre 20 e 49 anos, que

na

brasileiras

com que os

são

de

pessoas

moram em áreas

baseado na pesquisa nacional urbanas são desconhecidos.
de saúde (PNS) de 2013.

Contudo, ambas relatam
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uma pior percepção de sua
saúde quando comparadas
às

mulheres

que

não

sofreram violência.
Violência

KABIR,

doméstica

e Russell et al.

Trata-se de um Explorar

a

relação

entre As mulheres da região não

estudo

violência doméstica e o poder são consideradas tomadoras

poder de decisão

transversal,

de decisão de mulheres casadas de

de

utilizando dados em

mulheres

casadas

em

da

Mianmar,

um

estado caracteriza

Pesquisa soberano no sudeste da Ásia.

Mianmar:

Demográfica e de

análise de uma

Saúde

amostra

Mianmar

nacionalmente

(MDHS) entre os

representativa.

anos de 2015 e

decisão,

o

que

uma

forte

desigualdade de poder entre
homens e mulheres.

de

2016.
Experiência da DEUBA,

Entrevistas

violência

análises

Keshab et al.

praticada

por

qualitativo

entre

transcrição.

grávidas

melhor

a Além de experimentarem

de violência por parceiros íntimos diversos tipos de violência,

conteúdo

parceiro íntimo
jovens

com Compreender

(VPI) vivenciada por jovens a estratégia adotada para o
para grávidas em favelas urbanas do enfrentamento dos abusos é
Vale do Kathmandu, Nepal, a

aceitação

destes em

em

bem como compreender as decorrência da dependência

favelas urbanas

estratégias de enfrentamento, financeira. Uma vez que, o

do

cuidado e comportamento de domínio masculino é uma

vale

de

Kantmandu,
Nepal:

busca de apoio.
um

norma

cultural

profundamente

estudo

enraizada

na sociedade nepalesa.

qualitativo.
Violência

por LENCHA,

Estudo

Avaliar a prevalência e os 59% das grávidas relataram

parceiro íntimo Bikila et al.

transversal

fatores associados à violência ter sofrido algum tipo de

e seus fatores

realizado

associados entre

gestantes

mulheres

que frequentavam

sexual com maiores índices,

o

acarretando

grávidas
Bale

em

com por parceiro íntimo (VPI) nas violência

atendimento

gestantes.

durante

gravidez, sendo a violência

pré-natal, durante

adversos

sudeste

da

o estudo, em uma

maternos e neonatais.

Etiópia:

um

unidade de saúde
da Zona de Bale,

transversal.

Etiópia.

nos

efeitos

Zone,

estudo

a

resultados
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Associações

PELTZER, K; Estudo

Analisar a relação entre a A procura pelos serviços de

entre

violência PENGPID, S.

transversal

por

parceiro

mulheres adultas de VPI e sintomas de depressão buscados. Entretanto, as

íntimo,

com gravidade e os diferentes tipos apoio

usuárias

depressão

e

e

suicida

gerais

entre

mulheres

amostra

de

mulheres ajuda,

em

são

apresentavam

ambulatórios adultas usuários dos serviços queixas de VPI e sofriam
na hospitalares.

depressão

Tailândia,

atendidas

não

do e comportamento suicida em mulheres que buscavam

serviço pré-natal uma

comportamento

quase

ou

relataram

ideação suicida.

selecionadas

serviços

aleatoriamente.

hospitalares
pré-natais

e

ambulatoriais
gerais

na

Tailândia.
Usando análise HOU, Fengsu Estudo
fatorial

et al.

transversal

Estimar

a

prevalência por Em áreas rurais, há uma

com parceiro íntimo (VPI) entre forte

mulheres a partir uma

para

de 16 anos ou chinesas rurais e explorar os seguido da física e sexual.

fatores

de

mulheres violência

da

confirmatória
explorar

amostra

prevalência

psicológica,

mais, moradoras fatores associados.

Fatores como cultura, nível

de áreas rurais a

socioeconômico,

cidade

baixa

parceiro íntimo

Guangyuan,

aceitação

em uma amostra

China.

podem estar associados ao

associados
violência

de

à
por

mulheres

escolaridade
da

e

violência,

quantitativo de violência

rurais chinesas:
um

idade,

nessas regiões.

estudo

transversal.
Violência

por WINTER,

Não informado.

Explorar

empiricamente
entre

as 56% da população vive em

parceiro íntimo: S.C; OBARA,

associações

as assentamentos informais e

um fator-chave L.M;

experiências de mulheres com as mulheres sofrem taxas

na saúde física e MCMAHON,

violência por parceiro íntimo mais altas de violência,

mental

das Sarah.

(VPI) e sua saúde física e desemprego

e

pobreza.

mulheres

em

mental.

o

principal

Sendo VPI,

assentamentos

correlato quando o assunto

informais

é saúde.

em

Nairóbi, Quênia
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Mecanismo

de ECKHARDT,

violência contra C.I;
parceiros

PARROTT,

íntimos

D.J;

Estrutura teórica Examinar os mecanismos de O
e metodológica.

álcool

como fator

mediação de como o álcool contribuinte para o aumento
potencializa a VPI.

da VPI.

Não informado.

Aumento da violência foi

facilitados pelo SPRUNGER,
álcool.

J. G.

Violência contra MARQUES,
mulheres,

Não informado.

E.S et al.

crianças

percebido

e

diversos

países do mundo como

adolescentes
durante

em

China, Reino Unido, França
a

e

Brasil.

No

Brasil,

pandemia

constatou-se um aumento

COVID-19:

de 17% da violência, em

visão

março de 2020, contra à

geral,

fatores

mulher, quando anunciado

contribuintes e

o

medidas

obrigatório.

distanciamento

atenuantes.
Lições

nunca JOHN, Neetu Não informado.

aprendidas:

et al.

Discutir sobre a COVID-19 e a Revela que as mulheres em
violência baseada em gênero situação de isolamento ou

crise e violência

(GBV) a partir de outros emergência

baseada

contextos

em

gênero.

de

incitando

a

mulheres

nas

pandemia múltiplas

inclusão

das violência

tomadas

decisão.

vivenciam
formas
por

de

parceiro

de íntimo. A ausência de uma
rede de apoio é um fator que
aumenta à violência.

O aumento da VIEIRA, P.R; Análise de dados Estabelecer algumas relações o aumento da violência
violência

GARCIA,

e

doméstica

L.P;

literatura.

durante

revisão

de entre

o

isolamento

social contra às mulheres em suas

durante a pandemia do Covid- próprias casas, no período

o MACIEL,

19 e o aumento da violência pandêmico, tem tornado o

E.L.N.

contra às mulheres, levando em lar cada vez mais inseguro.

isolamento
social: o que isso

consideração o contexto de Este fator está associado ao

revela?

uma sociedade patriarcal.

fechamento ou a redução do
horário de funcionamento
dos serviços de proteção,
bem como as marcações de
uma sociedade patriarcal.

Tabela 2.0: Onze (11) títulos de pesquisa relacionados à plataforma SciELO:
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TÍTULO

AUTORES

MÉTODO

OBJETIVOS

PRINCIPAIS ACHADOS

DO ESTUDO
Análise

das MASCARENH

notificações

estudo Procurou-se

de AS, Márcio et transversal.

violência
parceiro

Utilizou-se

por al.
íntimo

Identificou-se

analisar

as relevantes,

notificações

de identificação

Violência

muitos
tais

fatores

como

de

a

elementos

por associados às maiores incidências

contra mulheres,

Parceiro

Íntimo de casos como, por exemplo:

Brasil, 2011-2017.

(VPI)

contra idade, escolaridade, desemprego,

mulheres entre os gestação etc.
anos de 2011 a
2017.
Violência contra a MACHADO,

Refere-se

mulher:

estudo

o

que Dinair et al.

acontece quando a

tendo

Delegacia

B.O’s

de

a

um Analisar

as Destacou-se alguns impasses que

transversal, variações entre os dificultam a efetivação denúncias
como

base casos

de como, por exemplo, o horário de

coletados violência contra a funcionamento das DDM, que não

Defesa da Mulher

durante

um

está fechada?

(2013/2014).

ano mulher,

está

disponível

a

noite,

nos

registrados

na feriados e nem nos fins de semana.

Delegacia

de

Defesa da Mulher
(DDM)

e

nas

Delegacias Civis
nos

plantões

policiais.
Renúncia,

NÓBREGA,

violência

e Vannucia et al.

Um

estudo Sob a ótica da A mulher perde seu papel na vida e

exploratório

e mulher vítima de no mundo, sua autonomia é negada

denúncia:

descritivo,

representações

abordagem

analisar

qualitativa,

representações

sociais
agressor

do
sob

a

fundamentado

com violência,

na sócias

pela violência, a desigualdade de
as gênero propicia a renúncia do seu
eu.
do

ótica da mulher

Teoria

agredida.

Representações

agressivo

Sociais (TRS).

homem agressor.

Violência
provocada
parceiro

ROSA, Doriana Estudo
pelo et al.
íntimo

de

das comportamento
do

transversal, Investigar,
abordagem através

qualitativa.

entrevistas,

entre usuárias da

fatores

Atenção Primária

associados

Concluiu-se que os sujeitos cada
de vez mais têm dificuldades em
os utilizar meios de mediação, como a
fala, para argumentar e gerar
à
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à

Saúde:

prevalência

ocorrência

e

de possibilidades

de

resoluções,

violência contra a optado por atos violentos.

fatores

mulher, motivada

associados.

pelo

parceiro

íntimo.
Violência

ARBOIT,

Fez-se uma pesquisa Conhecer

as Destaca-se

doméstica contra Jaqueline et al.

descritiva

de formações

mulheres rurais:

abordagem

cuidado

práticas

qualitativa.

elaboradas pelos de violência doméstica como

de

de práticas

a

ausência

específicas

agentes

desenvolvidas por

comunitários de atuação nesse campo.

agentes

saúde a atenção
de

o

atendimento das mulheres vítimas

cuidado

comunitários

para

de

sendo a maior dificuldade de

às mulheres em

saúde.

contexto

de

violência
domésticas
habitadas da área
rural.
Experiência

de SOARES,

Utilizou-se

Analisar

as Constatou-se

mulheres

em Joannie;

abordagem

vivências

de medicamentalização dos danos

situação

de LOPES, Marta.

qualitativa.

mulheres

em causados pela violência é um dos

violência

em

contexto

de caminhos mais aplicado pelos

busca de atenção

violência

em profissionais da saúde. Destacou-

no setor saúde e

busca de atenção se também a importância de

na

no setor da saúde oferecer

rede

intersetorial.

e

na

auxílio

rede subjetivas

intersetorial.

que

sofrimento,

da

às

questões

vítima,

seu

a

o

seu

medo,

sua

vergonha.
Violência
doméstica

ECHEVERRIA
e ,

trabalho:
percepções

Jasmin; abordagem

OLIVEIRA,
de Maria;

mulheres

Utilizou-se
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DISCUSSÃO
Os textos analisados para a composição deste trabalho foram bem diversificados trazendo dados
significativos e curiosos de diferentes países e regiões. Apontando características muito peculiares da
cultura; próprias do convívio social e rotineiro, instalado ali há muito tempo.
A pandemia causada pelo COVID-19 levou muitas pessoas, entre elas as mulheres, a se distanciar
da sua esfera de trabalho, fazendo com que se adaptassem com o modelo home office. De acordo com uma
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em agosto de 2020, 8,3
milhões de brasileiros passaram a trabalhar de forma remota e 4,3 milhões de pessoas foram afastadas do
trabalho. Analisando essa realidade, pode-se refletir e compreender que o sofrimento vivido por mulheres
vítimas de violência doméstica se intensificou ainda mais em decorrência desses fatores. É possível
imaginar que essas mulheres passaram a lidar com a tristeza, o estresse, a sobrecarga da tripla jornada em
casa e a angústia de passarem 24 horas do dia ao lado do seu agressor.
Em um estudo realizado por Echeverria et al. (2017) sobre as relações entre mulheres em situação
de violência doméstica e o seu trabalho, foi possível perceber que a violência vivenciada afeta
negativamente o desempenho das vítimas na sua produção e rendimento no ambiente de trabalho. Sem o
ambiente natural de trabalho que antes era fora de casa e que as vítimas da violência tinham como válvula
de escape para contar com as pessoas que faziam parte do seu ciclo de atividades e relatarem as queixas e
sentirem-se mais protegidas, as vítimas passaram por uma intensificação da violação e assim, do sofrimento
psíquico que é uma das formas mais relatadas de violência segundo Hou (2018), em um estudo realizado
na China com mulheres chinesas, moradoras de uma área rural.
Paralelo à violência, mas não como fator único desta, estão os fatores que muito influenciam no
aumento dos casos, sendo os mais destacados: mulheres moradoras de zona rural que acabam, em grande
parte, tendo limitações quanto ao acesso dos serviços de apoio; saúde, assistência e justiça, jovens que
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casam entre 15 e 19 anos, que em grande parte, abandonam à escola para entrar em uma união estável
(SEMAKEGN et al, 2019) ,moradoras de assentamentos, por sofrerem demasiada dependência financeira,
(WINTER; OBARA; MCMAHON, 2020) e ainda, mulheres grávidas como aponta Deuba et al. (2016) em
um estudo no Vale do Kathmandu, Nepal onde existe uma cultura de preferência do sexo masculino para o
bebê. O estudo de Sanz-Barbero, Barón e Vives-Cases (2019) com mulheres residentes na Espanha, ainda
traz a violência contra a mulher idosa e as dificuldades que elas encontram para se distanciar do agressor e
para entrarem com um pedido de divórcio, uma vez que, as normas sociais e em alguns casos a família,
exercem um impedimento para que ela não estabeleça esse rompimento.
Ademais, Netto et al. (2017), destaca a relação entre o isolamento e mulheres que sofriam algum
tipo de violência pelo parceiro íntimo, onde é possível perceber que o isolamento social também é uma
forma de violência onde o parceiro enfraquece a rede de apoio da mulher, ocasionando o seu distanciamento
do meio social, tais como sua família e amigos.
Tendo em vista um crescente avançar de vítimas de forma drástica durante o período correspondente
a pandemia, cabe pensarmos se esse aumento é de fato a expressão de uma íntima relação com os fatores
sociodemográficos, impregnados também na sociedade e que acabam caracterizando o indivíduo, por
exemplo ou uma relação com a interrupção dos serviços essenciais a esse grupo durante a pandemia ou é
simplesmente, o resultante da estrutura hegemônica que foi pregada nas mulheres e na sociedade e que
insiste, e muito, em perpetuar e agir com diferentes fantasias e abordagens.

Considerações Finais
À luz desse movimento de incertezas, mostrado pela pandemia do novo Coronavírus e vivenciado
de forma mais expressiva pelas mulheres, faz-se necessário olharmos não apenas para as estatísticas, mas
para as relações presentes e futuras que são abaladas e modificadas, que podem deixar marcas muitas vezes
irreversíveis. Relações essas, que repercutem fisicamente, psicologicamente e moralmente, expondo
imensamente a dívida histórica que a sociedade tem e ainda está construindo com as mulheres.
Assim, o presente estudo possibilitou verificar as diferenças e aproximações existentes entre os
contextos pandêmico e anterior a pandemia no cenário da violência contra a mulher, constatando que, de
fato, houve um aumento considerável nos números de caso de violência doméstica durante o período de
isolamento. Vale ressaltar que a pandemia não é a responsável por esse aumento, ela aparece como uma
potencializadora, revelando assim uma estruturação social que se mostra muito presente: onde o homem é
colocado como sendo superior a figura feminina. Esse contexto atual nos alerta assim, enfaticamente, do
perigo que é vivenciado diariamente por milhares de mulheres ao redor do mundo.
Desse modo, faz-se importante, ainda, que novos estudos sejam realizados dentro dessa perspectiva,
objetivando perceber as relações de violência que tem como principal marcador o gênero feminino e
traçando possíveis saídas para esse cenário.
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CAPÍTULO 12
A IMPORTÂNCIA DO APOIO PSICOLÓGICO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Allexandra Mágnnam Diniz
Rosicler Emanuelle Silva Costa
INTRODUÇÃO
O fenômeno da violência tem merecido lugar de destaque entre as preocupações cotidianas, gerando
políticas governamentais em diversos países do mundo. Para a Organização Pan-Americana de Saúde, a
violência adquiriu um caráter endêmico e se converteu em um problema de saúde pública, devido ao número
de vítimas e à magnitude de sequelas orgânicas e emocionais que produz (OPAS, 1996).
Diante do complexo fenômeno da violência, presente no espaço social, encontra-se a violência
contra a mulher. O primeiro documento internacional de Direitos humanos que aborda esta violência foi
aprovado em 1993, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Esse documento define violência contra a
mulher como qualquer ato de violência baseado no gênero que resulta, ou tenha probabilidade de resultar,
dano ou sofrimento físico, sexual e psicológico, incluindo ameaça, coação ou privação arbitrária de
liberdade, na vida pública ou privada (SANTI; NAKANO; LETTIERE, 2010).
Dentre os vários tipos de violência contra a mulher, enfatiza-se aqui a violência doméstica, que de
acordo com Narvaz e Koller (2006), é concebida como todo o tipo de violência que inclui membros do
grupo, sem função parental, que convivam no espaço doméstico, incluindo pessoas que convivem
esporadicamente neste espaço. A violência contra a mulher atinge uma em cada quatro mulheres no mundo
e é responsável por um em cada cinco anos potenciais de vida saudável perdidos pela mulher.
Nesse viés as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser tipificadas em
cinco domínios, sendo eles, a violência física que é definida como atos violentos através de força física que
causa danos corporais; tem a violência patrimonial que refere-se a retenção ou destruição de bens materiais;
outra modalidade é a violência sexual que configura-se como ato sexual indesejado ou a tentativa de ato
sexual indesejado; violência psicológica ou emocional que pode ser expressa por atos de humilhação,
xingamentos, desvalorização que tem efeito cumulativo e muitas vezes difícil de detectar e tem a violência
moral onde é evidenciada por atos que proferem calúnia, difamação ou injúria à vítima (FONSECA;
RIBEIRO; LEAL, 2012).
As bases fundamentais da violência contra mulher envolvem fatores biológicos, econômicos,
sociais, histórico e político e, no Brasil, considera-se uma temática de saúde pública e dos órgãos referentes
à defesa dos direitos humanos, tendo em vista a elevada e preocupante recorrência da violência supracitada
(SILVA; OLIVEIRA, 2015), esta que atinge as mulheres de todas as classes sociais, religiosas, culturais e
profissionais.
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Pensando um pouco sobre o processo sócio-histórico da violência contra a mulher, depreende-se
que há raízes profundas situadas ao longo da história, raízes estas advindas do reflexo de ideologias
patriarcais e modos de vida das sociedades antigas. Por muito tempo a mulher teve um papel exclusivamente
doméstico, sua função era cuidar do lar, dos filhos; não tendo direito ao acesso à educação, nem podendo
trabalhar fora de casa, assim, era dependente do marido de muitas formas, seja economicamente,
emocionalmente e/ou socialmente (para manter a sua imagem social), exercendo, assim, um papel associado
a fragilidade e submissão (PURIFICAÇÃO et al., 2017).
Apesar de todas as consequências físicas, morais e sociais que essa violência acarreta na vida da
mulher, muitas ainda permanecem submissas e não conseguem sair daquela situação. A dependência
financeira dos parceiros, a falta de apoio da família extensa e da comunidade, o alcoolismo, a pobreza e a
repetição de relações abusivas através de gerações, podem ser citados como fatores mantenedores de sua
posição de desvalia, isolamento e submissão aos abusos sofridos. O medo e a insegurança causado pelas
ameaças e pela violência psicológica impetrada pelo parceiro abusivo também parecem desempenhar
importante papel nesta dinâmica (NARVAZ; KOLLER, 2006).
Dessa forma, fica claro que as marcas da violência não se limitam às feridas visíveis. Esse agravo
vai definhando aos poucos as defesas da mulher, que muitas vezes se sente culpada pela violência sofrida.
A somatização de tal vivência compromete a saúde mental das mulheres, estando associada ao isolamento,
medo, ansiedade, baixa autoestima, depressão e estresse. Tal quadro reafirma a necessidade de profissionais
na área de psicologia para melhor suporte às mulheres (GOMES, 2014).
O apoio psicológico é apresentado nesse artigo como possibilidade de ressignificação e
instrumentalização das mulheres que vivenciam contextos de violência, por meio de um espaço de escuta
qualificada. Partindo das problematizações acerca do conceito de violência e das estratégias de
enfrentamento que poderão ser utilizadas. Ademais também serão discutidos os locais onde os serviços de
Psicologia são ofertados, visando uma maior disseminação desse modo de cuidado.

METODOLOGIA
Para a construção deste trabalho utilizou-se a pesquisa bibliográfica, onde foram consultadas várias
literaturas relativas ao assunto em estudo. Segundo Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o
levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e
imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com que o pesquisador entre em contato direto com todo o
material escrito sobre um determinado assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na
manipulação de suas informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa
científica.
De acordo com Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é extremamente importante, principalmente,
para os novos pesquisadores, para compreender o que está sendo comprovado no meio científico, para
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apropriação e aprendizagem dos pesquisadores, além de transmitir o assunto tratado para todo público
leitor.
No processo de pesquisa, utilizou-se de bibliotecas virtuais para a busca de trabalhos que abordavam
a temática discutida. Os sites de busca usados foram: Google Scholar, SciELO e Pepsic. Na pesquisa, usouse as palavras-chave: Violência Doméstica e Apoio Psicológico. A partir disso, os textos tiveram como
critério de inclusão a relação com a temática a ser discutida, tendo como base a leitura dos resumos, e como
critério de exclusão textos que não fossem em língua inglesa e que não abordassem o tema. Não houve
critério de exclusão quanto à data de publicação dos trabalhos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados estatísticos referentes à Violência Contra à Mulher no Brasil são feitos bianualmente desde
2005, através do Instituto de Pesquisa Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a
Violência. Os números referentes ao período entre 2011 e 2019 são bem alarmantes e, de acordo com 8ª
edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o percentual de
mulheres que já foram vítimas ou sofreram algum tipo de violência provocada por ex-maridos/exnamorados/ex-companheiros no momento do ataque foram os índices mais elevados, sendo então, 11% no
ano de 2011, em seguida, 2013 foi de 13%, 2015 apresentou 21%, 2017 de 33% e 2019 aumentou 37% no
percentual de vítimas (DATASENADO, 2019).
Ainda de acordo com 8ª edição da Pesquisa Nacional sobre Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher, ao serem entrevistadas, as 648 respondentes apontaram quais os tipos de violência teriam sofrido
e, mediante isso, observou-se que a violência física aparece como sendo a mais frequente, com um
percentual de 66%; seguido de psicológica, com 52%; moral, 36%; sexual, 16%; e patrimonial, 11%
(DATASENADO, 2019).
Dessa forma, devido ao número crescente de notificações, o fenômeno da violência passou a ser
amplamente estudado por diferentes áreas do conhecimento. O implemento de políticas públicas e serviços
de atendimento tem sido proporcional ao aumento da demanda. No entanto, de acordo com D’ Oliveira e
Schraiber

(2013),

apesar

dos

avanços

no

campo

legislativo

e

das

políticas

públicas,

muitas dificuldades ainda persistem no que diz respeito tanto à qualidade da assistência oferecida, quanto
à articulação dos serviços entre si.
O primeiro marco nessa busca pela efetivação dos direitos das mulheres e estratégia de
enfrentamento da violência foi a elaboração da Lei nº 11.340/20062, mais conhecida como Lei Maria da
Penha. A Lei afirma que toda mulher, independentemente, de classe, raça, etnia ou orientação sexual goza
dos direitos fundamentais e pretende assegurar a todas as oportunidades e facilidades para viver sem
violência, preservar a saúde física e mental e o aperfeiçoamento moral, intelectual e social, assim como as
condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança e à saúde (MENEGHEL et al., 2013).
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A Lei Maria da Penha é um acontecimento que demanda um novo regime de verdade, já que
visibiliza o ato violento como uma infração de direitos humanos. Desta forma, visa transformar a relação
entre vítimas e agressores, assim como o processamento desses crimes, o atendimento policial e a
assistência do ministério público nos processos judiciais. A Lei enfrenta a violência enraizada em uma
cultura sexista secular que mantêm a desigualdade de poder presente nas relações entre os gêneros, cuja
origem não está na vida familiar, mas faz parte das estruturas sociais mais amplas (MENEGHEL et al.,
2013).
Posteriormente, a partir da criação das delegacias especializadas, a mulher passou a ter um "ponto
de partida" na busca de apoio e acesso à rede pública e privada. Segundo Brandão (2004), para que as
delegacias funcionem com eficácia, precisam operar de forma integrada e oferecer um atendimento
qualificado, evitando a revitimização da mulher que chega até ali. Salienta-se aqui a importância do
primeiro atendimento dado à mulher e do papel que esse momento passa a ter sobre as decisões que ela
tomará quanto a permanecer na relação violenta ou buscar novas saídas para sua vida.
Os estudos realizados sobre a oferta de cuidado pelos serviços criados especificamente para
trabalhar com o problema da violência de gênero têm mostrado muitas dificuldades na operação dos
princípios contidos nas Leis e políticas conquistadas. Os atendimentos são marcados por ambiguidades e
contradições, os espaços e fluxos são inadequados à tarefa e a percepção dos profissionais é permeada,
muitas vezes, por estereótipos acerca das relações de gênero. Além disto, a lógica dos profissionais e suas
expectativas quanto ao trabalho a ser realizado muitas vezes desconhece ou interpreta parcial ou
equivocadamente as necessidades expressas pelas mulheres e as possibilidades de intervenção que elas
almejam, criando obstáculos para a efetivação dos direitos em locais criados para garanti-los, como as
Delegacias de Defesa da Mulher (D’ OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013).
A caracterização dos serviços de atendimento à mulher e o levantamento do perfil das usuárias, são
fundamentais para que os profissionais envolvidos tenham um maior entendimento acerca das causas,
fatores associados e consequências do fenômeno da violência contra a mulher. Somente a partir da
compreensão, tanto da violência, quanto da mulher que a vivencia, é que esses serviços serão realmente
especializados, e assim poderão oferecer às suas usuárias um acolhimento adequado e eficaz (GADONICOSTA; ZUCATTI; DELL'AGLIO, 2011).
Com relação a busca pelos serviços de saúde, esta dependerá da forma que essas mulheres percebem
a gravidade de seu estado de saúde, visto que, para elas, estes serviços não resolvem seus problemas, que
não se reduzem ao alívio de sinais e sintomas e do que estes consideram por doença. Os profissionais,
treinados para detectar patologias, encontram-se frente a um tema que, embora impacte fortemente nos
padrões de saúde-doença das populações, não é uma patologia, e necessita, para seu enfrentamento, de
treinamento e supervisão que trate de como conversar sobre o assunto, como lidar com seus próprios valores
e como incluir questões de gênero na prática assistencial, além de conhecimento da rede intersetorial
pertinente (D’ OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2013).
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Dessa forma, depreende-se a importância da atuação dos profissionais da Psicologia nesses casos,
tendo em vista que poderão realizar o processo de acolhimento das demandas, planejar os atendimentos e
intermediar o processo de referência e contrarreferência. Conforme o documento de referências técnicas
para atuação de psicólogas/os em programas de atenção à mulher em situação de violência, caberá a estas/es
profissionais considerarem a violência contra a mulher como uma violação de direitos humanos e um
produto da desigualdade de gênero legitimada pela sociedade. Diante dessas situações, deverão
compreender que o enfrentamento à violência implica em adotar o posicionamento de que, em nenhuma
circunstância, existe justificativa para a violência (CFP, 2013).
As intervenções nesses casos vão abarcar ações em diversos níveis, é imprescindível a incorporação
de procedimentos nos campos da saúde; na área jurídica, a fim de orientar e assistir a pessoa em casos de
violência, assim como também, ofertar assistência policial, abrigo, assistência social e atendimento
psicossocial, com o intuito de prestar um serviço que atuem de forma interdisciplinar, multiprofissional e
intersetorial (HANADA, 2007).
Dentro do contexto de violência contra mulher, o papel do psicólogo vai se diferenciar daquele que
é desenvolvido no consultório privado, nesse viés o profissional associará o seu fazer com a justiça, fazendo
dessa forma um trabalho multidisciplinar, com possibilidades de intervenções individuais ou grupais a
depender de cada situação. Nesse sentido, o psicólogo irá vincular sua prática com outros equipamentos a
fim de facilitar o processo de ressignificação do sujeito que se encontra em situação de violência (COSTA;
BRANDÃO, 2005 apud MONTEIRO, 2012).
Na atualidade, os campos os quais o profissional da psicologia atua frente às demandas relacionadas
a violência contra a mulher, são diversos, são equipamentos articulados pela rede de assistência, onde o
psicólogo irá pautar suas atividades mediante o que diz nas referências teóricas e técnicas elaboradas pelo
Conselho Federal de Psicologia (CFP), sendo assim, o mesmo, precisa compreender como a rede local se
articula, bem como, atender as especificidades dos serviços e dos profissionais que a compõem (Batista et
al., 2017 apud MACARINI; MIRANDA, 2018).
Dentre os diversos equipamentos que fazem parte da rede de atendimento de casos relacionados à
violência contra mulher, tem-se os Serviços de Saúde; Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher,
Hospitais, Casa Abrigo, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS), Coordenadoria da Mulher, Conselho Tutelar, Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Mulher, Poder Judiciário,
Ministério Público, Defensoria Pública, Organizações não governamentais (ONGs), pontuando que, nem
todas as cidades vai dispor de todos os equipamentos (CFP, 2012).
A atuação do psicólogo com mulheres vítimas de violência é de fato muito importante, independente
de qual aporte teórico o psicólogo vá usar, antes de tudo o profissional deverá estabelecer uma relação de
confiança com a vítima para que esta sinta-se à vontade e segura, para que assim, este possa desenvolver
um trabalho que permita a essas mulheres se ressignificarem, tentando fazer um resgate do seu
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empoderamento, levando-a a uma tomada de consciência para que esta volte a reassumir sua autonomia e
identidade (MACARINI; MIRANDA, 2018).
As ações do psicólogo estão voltadas para a identificação dos sinais de violência, a avaliação das
condições psicossociais em que a violência é efetivada, até o desenvolvimento de ações para a superação
da violência (CREPOP, 2011). Nessa perspectiva o papel do psicólogo está diretamente relacionado em
proporcionar a essas vítimas um atendimento voltado para uma escuta ativa e acolhedora, através de um
olhar diversificado, na tentativa de tirar o foco do estereótipo de vítima, e trazendo para o centro os direitos
da pessoa em sofrimento (SOUZA; FARIA, 2017).
Portanto,

o

atendimento

psicológico

nesse

viés

se

torna

importante,

pois,

“às mulheres que sofrem violência necessitam de um acompanhamento, a fim de desvelarem novos
sentidos de sua realidade e superarem as sequelas deixadas pelo processo de submissão, a que são
submetidas durante anos” (DA SILVA; CAMPOS; REIS, 2020, p.104). Sendo assim, tendo em vista que
na maioria das vezes as mulheres se culpam, estas acabam tornando esses ciclos de violência algo natural
e o Psicólogo entra nesse cenário fazendo com que as vítimas tenham uma tomada de consciência, dando
suporte para que essas mulheres consigam se libertar desse ciclo vicioso (GUEDES JÚNIOR; RIBEIRO,
2018; DA SILVA; CAMPOS; REIS, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, diante de todas as discussões feitas durante o trabalho, depreende-se a necessidade de
um apoio psicológico e social efetivo no enfrentamento da violência doméstica. Neste sentido, é
imprescindível que os profissionais que atendem as denúncias, bem como a população, estejam preparados
para direcionar um olhar atento que possibilite à mulher se identificar como vítima ou ter condições de
perceber a violência ainda em estágio inicial; que o profissional esteja de posse dos conhecimentos da
violência sob a perspectiva dos Direitos Humanos e crimes contra a pessoa e possibilite à vítima e às demais
pessoas de suas relações a compreensão dos mesmos, favorecendo a busca de soluções por meio de
mecanismos legais e do exercício da cidadania e por fim, prestar um atendimento respeitoso, de modo a
contribuir para que a vítima possa se expressar livremente (SILVA; COELHO; CAPONI, 2007).
É nesse viés que as discussões sobre a importância do apoio psicológico se fazem tão necessárias, é
preciso junto às vítimas tentar desconstruir a culpabilidade que as mesmas carregam, e na medida que estas
tomam consciência da proporção de tudo o que estão vivenciando, poderão através deste apoio e suporte
emocional, recuperarem sua autoestima, identidade, autovalorização e com isso romper o ciclo de violência
que vem vivenciando.
Além disso, faz-se necessário dar continuidade à integração das unidades de proteção à mulher e
proporcionar uma maior divulgação nos meios de comunicação com o intuito de prevenir a violência e
promover a saúde, para que ela se sinta apoiada e encontre uma equipe multiprofissional competente e
integrada que lhe ajude a sair do ciclo de violência. Conforme traz Gadoni-Costa e Dell'Aglio (2010), uma
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rede capacitada, que realmente funcione como uma engrenagem, tende a fortalecer as instituições
envolvidas no processo e possibilita que as conquistas recentes no enfrentamento da violência se
consolidem.
Sendo assim, fica perceptível que o apoio psicológico através de uma escuta qualificada e assertiva
juntamente como os devidos encaminhamentos feitos, tanto pelo Psicólogo como os demais profissionais
que irão participar desse processo de ressignificação das mulheres vítimas de violência, tornam-se
elementos fundamentais de proteção aos direitos das mulheres e medidas de prevenção à violência
doméstica.
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CAPÍTULO 13
A CONSTANTE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO RIO GRANDE DO SUL EM PERÍODO
PANDÊMICO
Marina Nogueira Madruga
Jiulia Estela Heling
INTRODUÇÃO
Os registros de violência de gênero vêm apresentando crescimento em todo o Brasil. Diante da atual
crise pandêmica não tem sido diferente. Há indícios de que os casos de violência contra a mulher estejam
sendo subnotificados no período de pandemia do COVID-19, porém, ainda assim, os índices permanecem
elevados. Especialistas apontam que as estatísticas sobre a violência de gênero, também, doméstica e
familiar, no estado do Rio Grande do Sul não retratam a realidade. A permanência da mulher em isolamento
social, tem se mostrado como um fator dificultador para a realização das denúncias e busca de auxílio para
o enfrentamento dos crimes aos quais são vítimas.
A ideia de a casa ser um local seguro, a fim de evitar o contágio e a propagação do vírus, tem um
significado distinto para as mulheres que vivem em ambientes domésticos de violência, pois o “fique em
casa” significará “fique em casa com o seu agressor”. No Brasil, 42% das mulheres sofreu violência em
casa. O percentual de 76,4 afirmou que o agressor era alguém conhecido, desse número, 23,8% é
cônjuge/companheiro/namorado (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019).
Uma premissa fundamental para a presente pesquisa é que a violência de gênero não é uma novidade
do isolamento social, mas, que a configuração atual, derivada do contexto pandêmico, potencializa sua
ocorrência. Nesse sentido, o estudo busca verificar a constante manutenção dos índices de violência de
gênero contra a mulher no Rio Grande do Sul, sobretudo, no atual período pandêmico.
A permanência dos números, com o consequente e potencial aumento da violência contra a mulher
no primeiro semestre de 2020, o qual abarca o período de isolamento social oriundo do COVID – 19, pode
ser evidenciado por fatores como: o aumento das denúncias pela Central de Atendimento à Mulher, o
crescimento na ocorrência dos crimes, como por exemplo, a tentativa de feminicídio e a conservação desses
números se comparado os meses de janeiro a julho de 2019 e 2020, o que demostra que, mesmo existindo
subnotificação, a violência não reduz os seus índices oficiais. Isto nos faz compreender que os números que
já são alarmantes, em verdade, são ainda muito maiores.
De forma breve, também pretendemos apresentar e fazer algumas considerações sobre as políticas
públicas e ações que surgiram de forma emergencial para combater a violência contra a mulher durante a
pandemia, bem como, da necessidade de tornarem-se perenes para a real proteção e luta pela promoção da
igualdade de gênero.
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METODOLOGIA
Em relação aos aspectos metodológicos o trabalho se propõe qualitativo, cruzando dados coletados
a partir dos indicadores de violência contra a mulher no estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria
de Segurança Pública e números expostos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a partir da nota
técnica “Violência Doméstica durante a pandemia de Covid-19”.

O problema social das violências contra mulheres
A violência contra a mulher é histórica e estrutural na sociedades, derivada de uma cultura
patriarcal40 que maximiza as distinções de gênero e coloca o feminino em segundo plano41. Rosa Marie
Muraro esclarecendo sobre a história da mulher na história humana geral, declara que ela começa a perder
espaço para supremacia masculina no momento em que se instalam a caça sistemática aos grandes animais.
Nesse instante, seguido do controle das funções biológicas e reprodutoras, a lei do mais forte é instalada e
o controle do feminino e da sexualidade iniciam (MURARO, 2004).
Sobre esse período de dominação e secundarização, que perdura à contemporaneidade, Rosa Marie
expõe:
De agora em diante, poder, competitividade, conhecimento, controle, manipulação e
violência vêm juntos. Por isso é preciso precaver-se de todas as maneiras contra a mulher,
impedi-la de interferir nos processos decisórios, fazer com que ela introjete uma ideologia
que a convença de sua própria inferioridade em relação ao homem (MURARO, 2004, p.
11).

Lilia Moritz Schwarcz nos apresenta a misoginia - ódio, desprezo ou preconceito contra mulheres como elemento potente para pensarmos a violência de gênero, a qual está presente desde a formação da
sociedade patriarcal aos dias atuais, carregando a certeza do privilégio dos homens, banalizando a violência
contra o feminino e objetificando o corpo de mulheres (SCHWARCZ, 2019).
O Brasil apresenta violência epidêmica de homens contra mulheres, reconhecida pelas Nações
Unidas como questão de saúde pública, que fere os direitos humanos e causa óbice à igualdade de gênero
(ONU, 2006). Conforme discorre Valéria Scarance, há uma permanência de elevados índices de violências
de gênero, atingindo praticamente 1/3 da população feminina (SCARANCE, 2019). Sobre o assunto, a
autora conclui que

40

Referindo-se à cultura patriarcal e a violência de gênero, Juliana Jiménez e Maria Sierra, destacam que ela é fruto de uma
discriminação de caráter sexista, que releva a dominação e desigualdade de um sujeito sobre outro, perpetuada por um sistema
cultural que delimita o fazer da mulher: “[...] hay una naturalización de esas violencias, relacionada en parte con la cotidianidad
de los hechos y con la posición que se asigna a las mujeres en la sociedade (JIMÉNES, SIERRA, 2017, p. 78).
41
A obra Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva, de Silvia Federici demonstra a partir “de uma análise
histórica que a discriminação contra mulheres no mundo capitalista não é o legado de um mundo pré-moderno, mas sim uma
formação do capitalismo, construída sobre diferenças sexuais existentes e reconstruídas para cumprir novas funções sociais.”
(FEDERICI, 2017 p. 11). A autora escreve a história das mulheres, destacando que é marcada por opressão, subalternização,
dominação, violência e caça às bruxas.
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Em 2017, a pesquisa Visível e Invisível: a vitimização de mulheres no Brasil, do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), revelou que 29% das mulheres sofreram violência
ou agressão e 40% sofreram assédio, dados que se traduzem na ocorrência de 503 agressões
por hora, 5,2 milhões de assédios em transporte público e 2,2 milhões de mulheres
agarradas ou beijadas sem consentimento. Após 2 anos, o novo levantamento realizado pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que os índices de violência permanecem
inalterados. Para cada 10 mulheres, quase 3 ainda sofrem violência (SCARANCE, 2019, p. 25).

Quanto ao crescimento dos crimes letais contra mulheres no país, o Atlas da Violência (IPEA, 2020)
declara que “Em 2018, uma mulher foi assassinada no Brasil a cada duas horas, totalizando 4.519 vítimas”
e demonstra constante suba nas mortes42 no país ao longo de dez anos

Embora 2018 tenha apresentado uma tendência de redução da violência letal contra as
mulheres na comparação com os anos mais recentes, ao se observar um período mais longo
no tempo, é possível verificar um incremento nas taxas de homicídios de mulheres no Brasil
e em diversas UFs. Entre 2008 e 2018, o Brasil teve um aumento de 4,2% nos assassinatos
de mulheres. Em alguns estados, a taxa de homicídios em 2018 mais do que dobrou em
relação a 2008: é o caso do Ceará, cujos homicídios de mulheres aumentaram 278,6%; de
Roraima, que teve um crescimento de 186,8%; e do Acre, onde o aumento foi de 126,6%.
Por seu turno, as maiores reduções no decênio ocorreram no Espírito Santo (52,2%), em
São Paulo (36,3%) e no Paraná (35,1%) (IPEA, 2020, p. 35).

O fenômeno da violência contra a mulher no mundo43 e na sociedade brasileira44, sobre a perspectiva
socio-histórica das desigualdades de gênero é constante, na medida em que os números demonstram
exponencial aumento de casos de violência de gênero (LOBO, 2020).
Em período de pandemia a violência contra a mulher não é diferente de outros tempos, inclusive
indicando crescimento e invisibilizando casos, pois o “fique em casa” significa ficar em casa com o
agressor. Nesse sentido, Janaína Lobo destaca que

Hoje, durante a pandemia da COVID-19, o acréscimo da violência se dá, exatamente,
porque as vítimas encontram-se confinadas com seus agressores. Cabe citar que em 2019,
de acordo com o documento elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública – A
42

Quando os números de homicídios demonstraram pequena queda, a taxa de feminicídios aumentou, conforme discorre o Atlas
da Violência: “Verificamos que, entre 2013 e 2018, ao mesmo tempo em que a taxa de homicídio de mulheres fora de casa
diminuiu 11,5%, as mortes dentro de casa aumentaram 8,3%, o que é um indicativo do crescimento de feminicídios. Nesse
mesmo período, o aumento de 25% nos homicídios de mulheres por arma de fogo dentro das residências” (IPEA, 2020, p. 44).
43
O Instituto Brasileiro de Direito de Família declara que “Cerca de 92 mil mulheres foram assassinadas em todo o mundo nos
últimos 30 anos” (IBDFAM, 2008);
44 Heleieth I. B. Saffioti manifesta sobre pesquisa datada de 1990 do FIBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), sobre práticas violentas: Participação Político-Social 1988- Justiça e Vitimização, apresentando que no ano de 1988
os índices de violência eram maiores e mais rotineiros para mulheres: “No meio urbano, enquanto 7% dos homens que sofreram
agressão física foram golpeados duas vezes e 7% o foram três vezes ou mais, para as mulheres os números correspondentes eram
8% e 9%. As diferenças não parecem significativas se estes dados forem considerados isoladamente. Eles devem ser vistos,
todavia, no contexto de sua produção. Assim, dentre os homens agredidos fisicamente, 10% tiveram parentes como agressores e
44%, pessoas conhecidas. As cifras correspondentes para as mulheres são 32% e 34%. Lidos conjuntamente, estes dados revelam
que a violência física doméstica é mais de duas vezes maior para a mulher que para o homem (32% para 10%) e sinalizam uma
mais intensa rotinização da violência entre homem e mulher que entre os homens. Corroboram ainda este raciocínio os seguintes
dados: dentre as pessoas vítimas de agressão física são homens 37%, quando a violência ocorre na residência; 87%, quando
acontece em prédio comercial (o bar ainda é um lugar eminentemente masculino); 68%, quando é praticada em via pública,
espaço dominado pelos homens. Desta sorte, as mulheres são agredidas fisicamente de forma maciça na residência (63% dos
agredidos neste local), o que indica a gravidade da violência doméstica, quando se trata de violência contra a mulher”
(SAFFIOTI, 1994, p. 447).
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vitimização de mulheres no Brasil –, 76,4% das mulheres já indicavam que o agressor era
um namorado, cônjuge, companheiro, ex-namorado ou mesmo vizinho. O mais agravante
era que 42% das mulheres se diziam vítimas de algum tipo de violência dentro da própria
casa. A pesquisa ainda revelou que, considerando o tipo de agressão, sobressaía a
vitimização da mulher negra por ofensa sexual (9,5%) (LOBO, 2020, p. 24).

Neste sentido, manter-se em isolamento social, protegendo a saúde do contágio do Covid-19,
significa uma exposição ao risco da violência de gênero que tem como principal agressor os indivíduos que
convivem diretamente com as vítimas.
A realidade gaúcha: continuidade das violências em período pandêmico
Em relação ao período atual de pandemia pelo Covid-19, Denise Pimenta destaca que “Pandemia é
coisa de mulher”, explicando que são elas quem mais sofrem os efeitos do vírus e também estão sujeitas a
violência doméstica (PIMENTA, 2020). A autora declara que

Uma pandemia tem rosto de mulher não pelo fato de serem a maioria das cuidadoras na
área da saúde, são também as cuidadoras no âmbito doméstico, sendo responsáveis pela
gestão da alimentação, da água e também de auxílios emergenciais do Estado e de doações
de mantimentos e materiais de limpeza, além de outros. E, por estarem à frente do trabalho
do cuidado, por mais que não sejam o grupo de risco da doença, são as mais afetadas na
medida em que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco tanto no que tange ao
vírus quanto por estarem, muitas vezes, desassistidas financeiramente, mesmo sendo chefes
de família; além disso, precisam enfrentar a pandemia da violência doméstica, que vê seus
números saltarem em tempos de confinamento (PIMENTA, 2020, p. 16).

Acompanhando tendência nacional, em que o crime de feminicídio aumentou 5% no Brasil
durante o isolamento social, ocasionado pela pandemia da Covid-19, comparado ao mesmo período no ano
anterior (PONTE, 2020), o Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro com mais feminicídios entre
janeiro e abril de 2020, conforme o Portal Catarinas (FONSECA, 2020).
Ainda, é possível observar significativo aumento (59%) no estado do crime de tentativa de
feminicídio no mês de maio do corrente ano, se comparado ao primeiro mês. No que tange a letalidade, nos
casos de feminicídio consumado, notável o aumento das ocorrências nos meses iniciais da pandemia
(março, abril, julho/2020) (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020).
Analisando os crimes de ameaça e lesão corporal, nota-se uma pequena redução nos índices no
período pandêmico. Já no crime de estupro, essa redução ocorre nos primeiros meses, elevando-se
novamente em maio (119 casos) e junho (124 casos) (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020).
Se compararmos o mesmo período, primeiro semestre, dos dois últimos anos, notável uma
permanência nos índices de violência de gênero. O mês de julho manteve inalterado os casos de tentativa
de feminicídio em ambos os anos. Os demais, sofrem pequeníssima redução, que pode ser justificada
através das subnotificações dos delitos. Isso pode ser corroborado, pois no Brasil, segundo o Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra as mulheres
recebidas no canal 180 cresceu quase 40% ao compararmos o mês de abril de 2019 e 2020 (PONTE, 2020).
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O aumento das denúncias pela Central de Atendimento à Mulher ocorreu também no estado gaúcho
(FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020).
O aumento da violência contra a mulher, também se revela pelos inúmeros relatos de violência
durante o confinamento, observados pelos canais virtuais Amazônia Real, Agência Eco Nordeste,
#Colabora, Portal Catarinas e Ponte Jornalismo; pelo aumento de 431% entre fevereiro e abril do corrente
ano, nos relatos de brigas de casal com indícios de violência doméstica, ou seja, quatro vezes mais,
observados pelos vizinhos (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2020).
Quanto as denúncias informais domésticas45 que fazem parte da cifra oculta dos dados oficiais,
Janaína Lobo declara

Outro dado preocupante revelado pela nota técnica do FBSP de abril de 2020 são as 52 mil
menções no Twitter sobre brigas entre casais: entre fevereiro e abril deste ano, houve um
aumento de 431% nos relatos, nesta rede, de brigas entre vizinhos; além de 5.583 citações
diretas sobre casos de violência doméstica. O que salta aos olhos é que a crueza desses
dados não é, de certa forma, tão invisível (LOBO, 2020, p. 25).

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registra que ainda em 2020, após 14 anos da criação da
Lei Maria da Penha, as polícias militares de vários estados registram casos de violência doméstica sob a
nomenclatura “desinteligência” (utilizada para classificar episódios que entendem não serem problemas de
polícia) como perturbação do sossego e “brigas de marido e mulher” (FÓRUM BRASILEIRO DE
SEGURANÇA PÚBLICA, 2020, p.6). Este elemento nos faz perceber como a violência de gênero é
estrutural na nossa sociedade.
Nesse cenário de violências contra a mulher em ascensão, o que nos inquieta é ausência de
confiabilidade nos dados, devido à dificuldade de notificação enfrentada nesse período de isolamento
social. Mesmo diante da subnotificação, o contexto atual apresenta dados elevados, Inara Fonseca, do Portal
Catarinas, declara que: “As ocorrências registradas revelam que 78 mulheres foram ameaçadas, 50
agredidas fisicamente e três estupradas por dia, em dois meses de pandemia. Isso significa que, no Rio
Grande do Sul, a cada uma hora cinco mulheres sofrem alguma forma de violência” (FONSECA, 2020).
Ariane Leitão, coordenadora da Força-Tarefa de Combate aos Feminicídios no Rio Grande do Sul,
declara

Em nenhum dos casos de feminicídio do mês de abril as mulheres haviam feito denúncias
anteriores contra seus agressores. O que explica que essas mulheres tenham morrido sem
sequer terem feito um boletim de ocorrência? Sem que tenham conseguido chegar aos
serviços que deveriam ofertar acolhimento e segurança? (LEITÃO, 2020).
No sentido da frase “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” é demonstrado o desinteresse dos vizinhos em
ajudar a vítima. Lobo destaca: “O termo ‘doméstico’, no sentido das menções feitas no Twitter, parece apontar que as
testemunhas das brigas entre vizinhos, cujos relatos multiplicaram-se nessa rede, reconhecem na dor da mulher um padecimento
da ordem do privado e que, por conseguinte, não deve sofrer intromissão de qualquer tipo, incluindo a delação aos órgãos
protetivos. Revela, assim, que além da mulher não ser reconhecida como plenamente humana, tendo sua dor negada de
compadecimento, a privacidade da dor coincide com um enquadramento que a confina na vulnerabilidade e na desimportância.”
(LOBO, 2020, p. 25)
45
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Janaína Lobo (2020) destaca que o Brasil vive outra pandemia: a da violência doméstica. Conforme
observamos no discorrer do trabalho, a violência de gênero se intensificou em período de isolamento social
e o estado do Rio Grande do Sul apresenta números dolorosos de violências contra mulheres no período
acometido pelo Covid-19. Logo, declara

Quero afirmar que o aumento dos casos de violência durante a COVID-19 não está
relacionado à doença em si, mas a uma estrutura de poder da sociedade, a qual mantém
relações complexas e reflete a interligação de marcadores opressivos, tais como raça,
classe, gênero. Quero dizer que precisamos compreender a natureza da violência sexual (e
tantas outras formas de violência) como sendo mediada por poderes raciais, classistas e
governamentais. Se ignoramos tais eixos, os quais atuam simultaneamente, jamais
conseguiremos extirpar da sociedade a violência opressiva misógina (LOBO, 2020, p. 23).

Torna-se necessário compreender que a violência de gênero é estrutural em nossa sociedade. Agora,
devido as características que envolvem as relações entre vítimas e agressores, local de efetivação das
violências, o isolamento social ocasionado devido a pandemia do Covid-19, gera condições favoráveis para
a ocorrência destas violências de maneira mais reiterada e oculta/invisibilizada, uma vez que a denúncia
das violências se torna mais difícil neste contexto.

A efetividade limitada das ações emergenciais
Desde que o isolamento social foi decretado, ações pontuais para o combate à violência de gênero
surgiram: abertura de canais alternativos para a denúncia, principalmente por meio digital; atendimento
psicológico on-line para as vítimas; operação “Marias” no Rio Grande do Sul, entre outros.
Embora reconheçamos o avanço nesse sentido, observamos também que muitas mulheres estão
com dificuldade de acesso à essas políticas públicas, pois como já alertado em momento anterior, em muitos
casos o agressor é alguém que se encontra junto à vítima, cumprindo seu isolamento social junto a mesma.
Ainda, decorrente do isolamento social, as mulheres que poderiam acessar as medidas emergenciais criadas,
como a “Máscara Roxa”46, tiveram limitações em razão do “fique em casa”, que incentivou a limitação do
ir e vir.
Sobre a dificuldade de aproximação com as medidas emergenciais, Janaína declara: “[...] a violência
atinge de modo incisivo aquelas que estão despossuídas, dentre outros aspectos, de possibilidades de
comunicação, seja em razão do silenciamento, seja em decorrência da exiguidade de recursos para acessar
as medidas de proteção disponíveis” (LOBO, 2020, p. 23).
Para enfrenarmos a violência enraizada na sociedade precisamos de políticas públicas assentadas,
conforme esclarece Lilia Moritz Schwarcz

A Campanha da “Máscara Roxa” foi uma das ações pontuais no período pandêmico no Rio Grande do Sul, caracterizada como
um canal de ajuda para as mulheres vítimas de violência, pedirem socorro. A vítima vai até uma das farmácias parceiras e pede
uma máscara roxa, sinalizando para a necessidade de realizar uma denúncia.
46
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Esses índices por demais elevados reforçam a ideia de que a única maneira de enfrentar a
violência de gênero é atuar com políticas públicas estruturadas que envolvam diversas
dimensões, como o trabalho, a família, a saúde, a renda, a igualdade racial e de
oportunidades. A educação da população, nesse sentido, é também um passo importante,
na medida em que a partir dela se podem evitar comportamentos “misóginos
(SCHWARCZ, 2019, p. 193)

Ou seja, faz-se necessário pensar a violência de gênero em toda a sua complexidade.

Considerações finais
Através da presente pesquisa pretendeu-se analisar as implicações do contexto do isolamento social,
provocado pela pandemia da Covid-19, para as violências de gênero. Para isto, comparamos os dados do
primeiro semestre de 2019 e 2020. Atentamos de modo especial para o contexto do estado do Rio Grande
do Sul.
Foi observada a permanência das violências e o aumento significativo em crimes como o
feminicídio, nos dados oficiais gaúchos. É possível também reconhecer que os casos de violência doméstica
e familiar em período pandêmico seguem subnotificados. Isto se deve ao fato de que em muitos casos o
agressor é alguém que convive com a vítima, neste sentido, devido ao isolamento social, há um ambiente
mais propício para a efetivação das violências, ao mesmo tempo em que a busca por auxílio e denúncia se
torna mais difícil.
Acompanhando as considerações de Janaína Lobo em relação ao período de pandemia e a violência
de gênero, destacamos:
A violência contra a mulher, porém, produz uma pandemia que não é recente, tampouco
inédita. Aniquila a partir de inimigos reais e visíveis. E nesse sentido, pergunto se o
isolamento social não tem trazido consigo formas tão dramáticas e experiências de dor e
destruição que, assim como a COVID-19, mortificam populações (LOBO, 2020, p. 25).

Os dados nos fazem comprovar que a crescente violência no estado do Rio Grande do Sul segue
tendência nacional. A criação de ações emergenciais em período de calamidade pública não tem se
mostrado potente para a diminuição dos casos de violência de gênero, pois há uma dificuldade de acesso a
essas medidas e consequentemente uma invisibilização aos olhos do governo dos casos violentos, pela
subnotificação. Não queremos com isso afirmar que as medidas não são importantes ou necessárias, mas
que outras estratégias e ferramentas precisam ser pensadas para lidar com um tema tão complexo como a
violência contra a mulher.
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CAPÍTULO 14
ASPECTOS EMOCIONAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE ABORTAMENTO: uma
revisão integrativa
Maria Eduarda Leal de Carvalho Santos
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Karolayne Brito Silva
Joyce de Sousa Leal
INTRODUÇÃO
De acordo Mirabete e Fabrinni (2018), a definição de aborto é quando ocorre a interrupção da
gravidez com destruição do ovo, feto ou embrião (sendo cada um destes definido por um determinado
período). Segundo Oliveira e Rodrigues (2014) de 1990 a 2014 a Organização Mundial da Saúde (OMS),
divulgou que o número de abortos aumentou globalmente em 5,9 milhões e que ocorrem anualmente no
Brasil, cerca de 800.000 abortos, representando a quarta causa de morte materna. Considerando que o
aborto no Brasil é ilegal, os casos que acontecem podem ser interligados com a desigualdade social gerando
um aumento dos custos ao sistema de saúde devido as complicações na saúde da mulher (Mirabete &
Fabrinni, 2018). No país, as mulheres ainda enfrentam sérios obstáculos ao acesso a contraceptivos
reversíveis e seguros na rede pública de saúde, embora seja alta a prevalência da esterilização feminina. Foi
constatado que, uma das maiores causas de aborto hoje em dia, é o precário controle pré-natal (Cardoso,
Vieira, & Saraceni, 2020).
Diante deste cenário, é necessário que os profissionais de saúde estejam devidamente orientados e
sensibilizados tanto para a saúde física da mulher quanto para a saúde mental ao passar pelo processo de
luto (Roldán, 2016). Apesar do aborto ser um problema obstétrico comum na rotina do enfermeiro, há
diversos estudos que comprovam que a mulher passa por uma fase de depressão, luto e tristeza pelo filho
perdido, principalmente para as que passaram por aborto espontâneo (McCallum, Menezes, & Reis, 2016).
Segundo Nonnenmacher et al. (2014), a visão do parceiro ainda é raramente discutida, visto o
importante papel de apoio que ele pode exercer na mulher. Sua participação como apoio é definida de
acordo com o tipo e a qualidade do seu relacionamento com a mulher. São poucos os artigos encontrados
falando sobre o papel e a visão do aborto pela perspectiva homem e quando o citam é através da fala da
mulher.
Dentro dessa perspectiva, a pesquisa se propõe a investigar a importância de um estudo mais
aprofundado sobre esta matéria e da busca por soluções para este grave problema de saúde pública, partindo
da justificativa da relevância da temática no quesito social, uma vez que afeta com maiores proporções as
classes menos abastadas e manifesta grandes polêmicas no país, além de sua relevância para a saúde,
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sobretudo no tocante aos reflexos psicológicos sofridos pelas mulheres que passam pelo problema, além da
relevância acadêmica, uma vez que pretende incorporar conhecimento para as pesquisas na área. Portanto,
este estudo teve como objetivo por meio da literatura científica analisar os fatores emocionais que são
decorrentes do processo de abortamento.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva de abordagem qualitativa feita por meio de uma
revisão integrativa da literatura, que reúne e analisa dados a partir de um tema em específico.
Foi utilizada a estratégia PICo para a elaboração da questão norteadora da pesquisa, a qual facilitou
a busca nas bases de dados com o uso de descritores e palavras chave (Quadro 1). A questão de pesquisa
delimitada foi: “Quais são as alterações emocionais que podem acometer mulheres após o processo de
abortamento?” Nela, o primeiro elemento da estratégia (P = População) consiste na paciente que passou
pelo processo de aborto; o segundo (I = Interesse), as alterações emocionais; e o terceiro elemento (Co =
Contexto), o aborto.
Quadro 1. Elementos da estratégia PICo (descritores, Títulos e Palavras-chaves)
Elementos
Mesh
Decs
Scielo
P
“Women”
Women”
“Women”
“Mulheres”
“Mulheres”

Palavras-chave
“Women”

“Mujeres”
“Psychology”

I
“Aspectos
emocionais”

“Stress psychologic”

“Stress
psychologic”

“Emotional aspects”

“Abortion,
Spontaneous “

Miscarriage”
“Abortion”

“Estrés Psicológico”
“Estresse Psicológico”
“Abortion,
Spontaneous”

Co
“Aborto”

Abortion, Spontaneous
“Aborto Espontáneo”
“Aborto Espontâneo”

Fonte: Base de Dados, 2020.
As bases de dados utilizadas foram: dados BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde); SCIELO (Scientific Eletronic Library OnLine); e PUBMED (National
Library of Medicine) (Quadro 2).
Quadro 2. Estratégias e terminologias de busca nas bases de dados BIREME, PUBMED e SCIELO.
Base de
Estratégia de Busca/terminologia
Resultados Filtrados
Selecionados
dados
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BIREME (tw:(Women))
AND
(tw:(Stress
(descritores psychologic)) AND (tw:(Abortion,
Decs)
Spontaneous))

140

49

1

PUBMED ((Women) AND (Stress psychologic))
(descritores AND (Abortion Spontaneous)
MESH)

188

50

5

1067

290

4

SCIELO

(Women)
AND
(Abortion,
Spontaneous) AND (Abortion) AND
(Estresse Psicológico)

Fonte: Base de Dados, 2020.
Quanto à amostra, os artigos foram selecionados a partir da variável de interesse, totalizando 10
artigos. A seleção foi realizada a partir da leitura criteriosa dos artigos encontrados nas bases de dados,
sendo selecionada apenas a literatura que atendia aos critérios de inclusão definidos neste estudo. Foram
incluídas apenas as publicações que responderam à questão do estudo, publicadas no período de 2014 a
2020, nos idiomas português, inglês e espanhol e estudos realizados em humanos.
Na primeira análise, após a leitura do título e resumo dos estudos primários (n=389), os artigos que
não indicavam os aspectos emocionais das pacientes e a assistência prestada foram excluídos. Dentre eles:
artigos que não atendiam a pergunta de pesquisa, e temas não relacionados. Na segunda análise, por meio
da leitura do artigo na íntegra (n=10), excluiu-se um artigo excedente devido ao nível de evidência.
Após a coleta de dados, foi feita a leitura de todo material e as principais informações foram
compiladas. Posteriormente foi realizada uma análise descritiva das mesmas, buscando estabelecer uma
compreensão e ampliar o conhecimento sobre o tema pesquisado e elaborar o referencial teórico.

RESULTADOS
A Os dez estudos incluídos nesta revisão estavam em igualdade nas línguas portuguesa (50%) e
inglesa (50%). A maior parte das publicações foram concentradas no ano de 2016 (40%) com abordagem
qualitativa (80%); O nível de evidência predominante foi alto, composto por estudos coorte (60%) e
revisões sistemáticas (40%); O Brasil foi o país com mais estudos incluídos (60%) (Tabela 1).

Tabela 1. Análise descritiva das produções científicas
VARIÁVEIS
Abordagem do estudo
Qualitativo
Quantitativo
Qualitativo + quantitativo
Delineamento da pesquisa
Estudo de coorte
Revisão sistemática
Idioma
Inglês

N

%

08
01
01

80,0
10,0
10,0

06
04

60,0
40,0

05

50,0
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Português
Classificação da evidência
Um
Três
Procedência
Austrália
Brasil
Dinamarca
Irlanda
Quenia
Distribuição temporal
2015
2016
2017
2018
2019
Legenda: % = percentual; N = número.
Fonte: Artigos pesquisados, 2020.

05

40,0

04
06

30,0
70,0

01
06
01
01
01

10,0
60,0
10,0
10,0
10,0

03
04
01
01
01

30,0
40,0
10,0
10,0
10,0

Com relação a base dado, os autores, título do trabalho, objetivo principal e perfil amostral dos
estudos analisados, podem ser observados no quadro 3. Em geral, os artigos apresentaram a perspectiva
da mulher após o abortamento e como isso afetou suas vidas no dia a dia e na possibilidade de uma futura
gravidez. Eles avaliaram desde o processo da tomada da decisão e seus motivos, até meses depois, quando
o pensamento da realização do ato ainda perdura.

Quadro 3. Caracterização por base, autor, ano, título do trabalho, objetivo principal e perfil amostral.
Caxias, MA, Brasil, 2020.
Base de
dados
SCIELO

SCIELO

SCIELO

Autor/Ano

Título do Trabalho

Objetivo Principal

Lemos e
Concepções
Sobre Estudar como mulheres
Cunha (2015) Morte
e
Luto: vivenciam e enfrentam a
Experiência Feminina situação
de
perda
Sobre
a
Perda gestacional, com base na
Gestacional.
investigação dos aspectos
cognitivos (percepções e
significados) e emocionais
(sentimentos)
relacionados.
Sell et al.
Motivos e significados Identificar a contribuição
(2015)
atribuídos
pelas de pesquisas desenvolvidas
mulheres
que sobre o que motiva as
vivenciaram o aborto mulheres a induzir um
induzido:
revisão aborto e o significado
integrativa.
atribuído
a
essas
experiências em suas vidas.
Adesse,
Aborto e estigma: uma Objetiva
analisar
a
Jannotti,
análise da produção produção científica sobre
Silva e
científica
sobre
a aborto e estigma social e o
temática.
potencial da categoria

Perfil Amostral
Participaram
11
mulheres
internadas
no
alojamento
conjunto de uma
maternidade
pública no Rio de
Janeiro.
11 artigos das bases
de
dados
pesquisadas
BDENF, LILACS,
SCIELO, CINAHL
e MEDLINE.
65
publicações
com
as
representações
sociais de mulheres
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Fonseca et al.
(2016)
SCIELO

McCallum et
al. (2016)

O dilema de uma
prática: experiências de
aborto
em
uma
maternidade pública de
Salvador, Bahia.

PUBMED

Meaney,
Corcoran,
Spillane e
O'Donoghue
(2017)

Experience
miscarriage:
interpretative
phenomenological
analysis

PUBMED

Pitilin,
Banazeski,
Bedin e
Gasparin
(2016)

BIREME

of
an

Nursing
care
in
situations of induced
/caused abortion: an
integrative
literature
review

Santos e Brito Sentimentos
(2016)
mulheres diante
concretização
aborto provocado.

estigma para estudos sobre
a
assistência
ao
abortamento no Brasil.
Demonstrar
que
os
processos de simbolização
que integram a atenção
hospitalar às mulheres
afetam,
de
modo
contundente,
suas
experiências.
O objetivo do estudo foi
explorar as experiências
daqueles que sofreram
aborto
espontâneo,
concentrando-se
nos
relatos de aborto de
homens e mulheres.
Identificar na literatura
científica
sobre
a
assistência de enfermagem
em situações de aborto
induzido/provocado

de Analisar os sentimentos
da experienciados
por
do mulheres no processo de
concretização da prática
abortiva.

PUBMED

Kofod e
Brinkmann
(2017)

Grief as a normative
phenomenon:
The
diffuse and ambivalent
normativity of infant
loss
and
parental
grieving
in
contemporary Western
culture

PUBMED

Bellhouse,
TempleSmith e
Bilardi
(2018)

It’s just one of those
things people don’t
seem to talk about...”
women’s experiences
of
social
support
following miscarriage:
a qualitative study.

PUBMED

Mutiso,
Murage e
Mwaniki
(2019)

Factors associated with
a positive depression
screen
after
a
miscarriage.

Analisar como a perda de
uma criança pequena em
nossa
cultura
é
experimentada,
interpretada e encenada
dentro de uma estrutura
moral
difusa
e
ambivalente,
mas
inescapável.
Explorar as experiências de
apoio social das mulheres
após o aborto, com o
objetivo de conscientizar a
comunidade em geral sobre
as necessidades de apoio
emocional das mulheres
após o aborto
Determinar os fatores
associados a uma tela de
depressão positiva entre
mulheres pós-aborto no

que abortam e de
profissionais que as
atendem.
Jovens de 15 a 24
anos no Hospital
Maternal da Bahia.

Uma
amostra
intencional de 16
participantes,
composta por 10
mulheres
e
6
homens,
foi
recrutada
13
publicações
condensadas nas
bases de dados
MEDLINE,
SCIELO, BDENF
e LILACS
19 mulheres em
situação
de
abortamento,
internadas em uma
maternidade
pública, localizada
em Natal, Rio
Grande do Norte,
Brasil.
13 casais enlutados
após a perda do
bebê.

Mulheres entre 18 e
50
anos
que
tiveram pelo menos
um abortamento.

Mulheres
que
passar por aborto
na Clínica de
Ginecologia
de
Nairobi.
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hospital da Universidade
Aga Khan, Nairobi
Fonte: Estudos analisados,2020.

Os aspectos relacionados à idade das mulheres incluídas nas pesquisas dos autores analisados, além
de seus respectivos graus de escolaridade e a presença de parceiros variam de acordo com a abordagem dos
autores. Dentre os 10 autores analisados, apenas cinco destacaram a idade dessas mulheres, três pontuaram
o nível de escolaridade e três relataram a presença de parceiros. A idade mais frequente observada, de
acordo com as pesquisas, compreende o período entre os 20 e 40 anos e os aspectos relativos à existência
ou não de escolaridade e parceiros variam significativamente de pesquisa para pesquisa,
As consequências emocionais decorrentes do processo de abortamento variam de acordo com as
singularidades das mulheres que enfrentam o problema, não sendo possível, portanto, delinear de maneira
homogênea estes reflexos, entretanto, de acordo com artigos analisados, boa parte das mulheres revelam
algumas consequências em comum, das quais as mais frequentes são a culpa, luto, o medo e a ansiedade.
A identificação desses fatores nas pacientes que passam pelo processo de aborto exige uma
preparação da equipe que lhes prestará assistência que, por sua vez, deve ser composta por especialidades
multidisciplinares, objetivando o atendimento efetivo. Deste modo, foram identificados nos 10 artigos
analisados a presença de proposição de características da assistência para essas mulheres, as quais
sintetizou-se no quadro 4 a seguir:

Quadro 4. Caracterização da assistência.
AUTOR (S)

CARACTERÍSTICAS DA ASSISTÊNCIA

Adesse et al.
(2016)

Os profissionais sofrem e propagam o estigma social do aborto e acabam por
marginalizar a mulher, evitando prestar tal tipo de assistência (que se tornou uma
subespecialidade)
Há a necessidade da equipe de saúde estar sensível às demandas físicas, emocionais
e sociais das pacientes, proporcionando, assim, uma assistência integral e de
qualidade.
Profissionais de saúde diferentes instituições definem diferentes modos mais aceitos
de se passar pelo luto.

Lemos e Cunha
(2015)
Kofod e
Brinkmann
(2017)
McCallum et al.
(2016)
Meaney et al.
(2017)
Pitilin et al.
(2016)
Santos e Brito
(2016)

Prevalência de assistência técnica, com base nas necessidades físicas apresentadas
pelas mulheres, seguidas de assistência discriminatória, julgadora e burocrática.
Apesar das mulheres neste estudo não reclamarem dos profissionais, o espaço físico
foi de grande importância no estresse da assistência ao colocarem-nas junto com
outras gestantes.
Prevalência de assistência técnica, com base nas necessidades físicas apresentadas
pelas mulheres, seguidas de assistência discriminatória, julgadora e burocrática.
As pacientes revelam o medo de procurar assistência médica por medo dos
julgamentos que enfrentarão. Deve-se buscar uma atenção pós-aborto humanizada,
ética, pautada na integralidade e respeito à pessoa humana, percebe-se a existência
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de barreiras para os profissionais de saúde incorporarem estes princípios e
implementarem uma prática assistencial mais acolhedora.
Sell et al. (2015) A negação do cuidado e da atenção dispensada pelos profissionais, por não estarem
preparados para não saber lidar com suas próprias crenças e valores, pode
desencadear uma série de sentimentos que refletirão sobre o significado que a
mulher dará a essa experiência, principalmente quando houver hospitalização,
considerado desconfortável.
Fonte: Artigos pesquisados, 2020.
Embora se compreenda a necessidade de atuação de uma equipe multidisciplinar dentro deste
processo, após a realização da avaliação há que se ponderar sobre as melhores formas de abordagem, sendo
o fluxograma abaixo, a representação esquematizada desses mecanismos, sob o viés da orientação
educacional da paciente para com as formas de cuidado de si, e desta mesma abordagem em direção à
equipe que a atenderá a necessidade de estruturação de espaço físico e de organização de equipe (Figura
1).
Figura 1. Fluxograma protocolo de atendimento às mulheres em processo de aborto.

Fonte: Estudos analisados, 2020.

DISCUSSÃO
Consequências emocionais decorrentes do abortamento
No estudo de Sell et al. (2015), foi possível observar que os sentimentos que mais se destacaram
pelas mulheres que sofreram aborto foram sentimentos de culpa, medo de morrer, medo de castigo de Deus,
pesar, remorso, arrependimento, dor fisiológica e existencial, medo de ser culpabilizada por outras pessoas
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e vergonha. Foram citados, ainda, outros sentimentos, porém em menor proporção e menos preocupantes,
como sensação de abandono, tensão, perda da fé, baixa autoestima, hostilidade, raiva, desespero,
desamparo, mágoa, desejo de romper o relacionamento com o parceiro, perda de interesse sexual e
sentimentos ruins relacionados às pessoas ligadas à situação.
Diante disso, pode-se perceber que o processo de abortamento é um ponto de partida para vários
problemas, indo desde os emocionais, em decorrência da situação, até o preconceito e julgamento por parte
de alguns profissionais, o que dificulta ainda mais a vivência desse momento.
Corroborando com essa afirmação, McCallum et al. (2016) destacam a experiência de mulheres
durante o abortamento, na qual as pacientes citaram como bastante negativa durante o período de internação
na maternidade. As mesmas relataram preconceito por parte dos profissionais, falta de humanização no
cuidado, e o sentimento de vergonha por considerar que por se tratar de aborto não podiam reclamar.
No estudo realizado por Lemos e Cunha (2015) evidenciou-se que além de lidar com o trauma da
realização do procedimento de curetagem no aborto, as mulheres ainda enfrentavam outras reações
emocionais em consequência da perda do filho que esperava, como aperto no peito (angústia); medos
ligados à possibilidade de vivenciar uma nova gestação pós-perda; tristeza; sensação de vazio;
desmotivação; decepção; culpa; frustração; fracasso; impotência e constrangimento, demonstrando, assim,
o quanto o abortamento pode ser traumático em vários aspectos.
Levando em consideração todos esses sentimentos próprios em decorrência do processo do aborto
que a mulher tem que vivenciar, ainda há a questão dos aspectos referentes à moralidade e à religião, onde
muitas delas transcorrem pela ideia de que o abortamento é um ato merecedor de castigo devido à ideologias
já enraizadas no ambiente social em que vivem, tendo como regras sociais a obrigatoriedade de serem
punidas. Dessa forma, elas vivenciam o medo quanto à intensidade da punição a ser aplicada sobre elas por
uma entidade divina, sendo o medo da morte, o do nascimento de um filho com deficiência ou a
impossibilidade de gerar outros filhos no futuro os mais citados (Santos & Brito, 2016).
Com relação a isso, Adesse et al. (2016), o estudo traz que esse estigma em decorrência do
abortamento, envergonha e faz calar quem decide interromper uma gravidez, assim como os profissionais
que participam da assistência, pois a mulher acaba acreditando que a revelação do aborto pode criar
conflitos e isso leva a influenciar a decisão da mulher sobre contá-lo ou não ao parceiro, à família, a amigos
e até mesmo a profissionais de saúde sobre o acontecido. Esse emaranhado de sentimentos e emoções faz
com que ela se estigmatize pelos acontecidos, mesmo quando o aborto acontece de forma espontânea.
O preconceito já enraizado sobre o aborto na sociedade atual, acaba por fazer com que isso se torne
um problema ainda maior, pois o medo de revelar suas intenções ou revelar o ocorrido gera um conflito de
emoções na mulher, em que passar pelo trauma do aborto e suas consequências, leva ela a ter um anseio de
dúvidas e medos, que poderiam ser resolvidos com os cuidados adequados e humanizados.
O processo do luto no abortamento
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O luto após um aborto é um estágio extremamente difícil, porém necessário. Muitas vezes visto
como um tabu, é fundamental que ele seja vivenciado de forma efetiva, para que não venha a se tornar um
luto patológico (Lemos & Cunha, 2015). Relacionado à isso, o estudo realizado por Kofod e Brinkmann
(2017), com 13 pais enlutados após a ocorrência de aborto, demonstrou que há uma ambivalência normativa
no processamento do luto, no qual os pais precisam achar um equilíbrio entre lamentar “muito” ou lamentar
“muito pouco”, pois muitas vezes o luto “muito pouco” é interpretado ou está relacionado a um
enfrentamento psicológico insatisfatório, como a repressão ou negação.
Por vezes, amigos e familiares não entendem a importância do luto, todavia, é fundamental que as
pessoas do convívio social desses pais, principalmente da mulher, tenham consciência e respeitem o tempo
do luto sem considerar as emoções despertadas por ele algo que remete a frieza ou algo exagerado, devendo
buscar sempre oferecer suporte e apoio a quem vivencia essa situação.
A maioria dos estudos evidenciou que as mulheres após sofrerem aborto, seja ele espontâneo ou
provocado, preferem não falar sobre a perda, reação essa característica da fase de negação do luto. Tal fato
é retratado na pesquisa de Lemos e Cunha (2015), realizada no Rio de Janeiro com 11 mulheres internadas
em uma maternidade em decorrência de aborto, na qual, no geral, as entrevistadas relataram que procuram
não manifestar seu sofrimento pela perda, evitando falar, lembrar ou escutar sobre o assunto como uma
forma de minimizar a dor. Em contrapartida, o estudo de Bellhouse et al. (2018), feito na Austrália com 15
mulheres vítimas de aborto, retratou que as participantes preferiam falar sobre o assunto, expondo seus
sentimentos e reconhecendo a perda, pois para elas não reconhecer era como se não importassem.
É sabido que a escolha de não falar sobre a perda ocorrida funciona como um mecanismo de defesa,
que é algo necessário para enfrentar situações de luto, entretanto, essa escolha pode acarretar em um maior
sofrimento psíquico, trazendo resultados insatisfatórios e consequências no futuro.
Um ponto relevante apontado no estudo de Lemos e Cunha (2015), é que mulheres que já
vivenciaram uma ou mais perdas consecutivas, passam por um processo de luto mais difícil e delicado.
Corrobora com essa afirmativa, o estudo de Mutiso, et al. (2019) realizado com 182 mulheres, que
demonstrou que a presença de aborto prévio aumenta em 43,2% a chance de ocorrência de depressão e,
consequentemente, a vivência de um luto precário.
Outro fator que determina a intensidade ou qualidade do luto é o avanço da idade materna, pois
quanto maior, mais os pais constroem no seu íntimo o papel parental. Verificou-se que a idade gestacional
avançada no aborto apresenta maiores chances de ocorrência de depressão e aumento da duração do luto
vivenciado (Meaney et al., 2016; de Mutiso, et al. 2019).
A dor do luto é algo incomparável, que se diferencia de pessoa para pessoa, porém a intensidade
dessa dor vivenciada nesse momento dependerá do vínculo afetivo criado, quanto maior o tempo de
gravidez maior será o vínculo construído entre a mãe e o bebê, maiores serão os planos e maiores serão as
expectativas idealizadas.
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É fundamental considerar também que a mulher que sofre aborto pode apresentar comportamentos
agressivos com a equipe de saúde, familiares ou amigos, característica comum durante a fase de raiva.
Segundo Lemos e Cunha (2015), o apoio, acolhimento e suporte tanto da equipe de saúde, como de
familiares e amigos, colaboram na experiência simbólico do luto.

Assistência de enfermagem no abortamento
No estudo de Kofod e Brinkmann (2017), pais que participaram da pesquisa relataram que
receberam apoio e simpatia dos profissionais por sua perda após o aborto, mas também foram referidas
situações em que a perda do feto foi atendida com comentários que eles sentiram como inadequados ou
ofensivo, como ''foi bom que aconteceu agora e não mais tarde'', implicando que a perda é de alguma forma
substituível e, portanto, menos grave do que se a criança fosse mais velha.
Por meio da análise das pesquisas, é perceptível que há uma diferença sobre como a equipe de
enfermagem se comporta frente a um aborto provocado e sobre como ela se comporta frente a um aborto
espontâneo. O estudo de McCallum et al. (2016) realizado com 19 profissionais, entre eles 5 enfermeiros e
6 técnicos de enfermagem, retratam que as mulheres que sofreram aborto espontâneo são discriminadas e
maltratadas por serem confundidas com mulheres que provocaram o aborto, tendo que muitas vezes
convencer os profissionais que não causaram a interrupção da gravidez.
É extremamente necessário que haja um atendimento mais adequado a essas mulheres. O
profissional deve ter consciência que sua maior responsabilidade é prover cuidados de qualidade baseados
em evidências e sistematizados, abondando suas crenças e valores particulares, a fim de prestar uma
assistência livre de preconceitos ou julgamentos de valor, independentemente da situação ou circunstância.
Ações realizadas pelos hospitais para informar os profissionais sobre um atendimento mais
humanizado nestas situações são de fundamental importância, pois são elas que fazem os profissionais
refletirem em suas atitudes e buscarem modificá-las (Adesse et al., 2016).
No que tange a isso, McCallum et al. (2016) destacam, ainda, que o profissional de saúde deve estar
ciente de que seus atos para com a mulher que necessita de assistência podem refletir no seu futuro, e se
estes tiverem reflexo de uma conduta inadequada, prejudicarão de uma maneira imensurável a saúde
psicológica da paciente. Sendo assim, deve-se cuidar da cliente como um todo, usufruindo de suas
competências, buscando o trabalho com uma equipe multiprofissional em que todos estejam em prol de
uma total humanização e sigilo, se esse for o caso e o desejo da mulher.
A assistência do enfermeiro não deve se resumir apenas em ações e intervenções em saúde, mas,
antes, deve constituir-se no desenvolvimento de atitudes genuínas, amparadas pela tecnologia, sem se
deixar resumir a ela. Como são os primeiros a terem contato com as pacientes, é importante que eles estejam
devidamente sensibilizados sobre não somente seu estado físico como também seu estado mental (Lemos
& Cunha, 2015).
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O estado mental já frágil dessas mulheres fica exposto constantemente a sua perda, a do seu bebê e
de seu futuro. Deve-se estar atento diante do constrangimento de perceber-se isolada, entristecida e
diferente das outras mulheres hospitalizadas. Relevante também considerar que esta mulher durante a
internação, em função do seu estado de humor, pode ter atitudes agressivas com a equipe. Diante disso,
geralmente, a primeira atitude do profissional é achar que ela não está colaborando com o tratamento e
rejeitando sua assistência, quando, na verdade, tal reação nada mais é do que uma demonstração da dor e
dificuldade vivenciada por ela naquele momento, necessitando assim, de uma assistência atenciosa (Kofod
& Brinkmann, 2017).
O estigma relacionado ao aborto não afeta apenas a mulher, mas também os profissionais de saúde,
cujas praticas muitas vezes deixam claro sua posição sobre o assunto. Seu posicionamento acarreta uma
assistência não humanizada, discriminatória e técnica, que gera ainda mais uma dificuldade por parte das
pacientes em procurar os serviços de saúde (Adesse et al., 2016; Kofod & Brinkmann, 2017; Lemos &
Cunha, 2015; McCallum et al. 2016; de Mutiso, et al., 2019; Pitilin et al., 2016; Santos & Brito, 2016; Sell
et al., 2015)
Com relação a atuação dos profissionais frente essa situação McCallum et al. (2016), citam a
percepção de alguns profissionais, no qual eles relatam que há uma relação complexa entre as percepções
dos profissionais acerca do aborto em adolescentes e as atitudes que assumem diante das pacientes. Uma
opinião contrária ao aborto não leva necessariamente a uma condenação moral incondicional da paciente
nem a uma atitude discriminatória em relação a ela, entretanto, essa visão pessoal da situação acaba por
levar o profissional a ter reações diferentes com elas. Eles entendem que as adolescentes acabam por abortar
de modo indiscriminado, no entanto, alguns relataram que as jovens por falta de experiência e conhecimento
engravidam, acreditando, assim, que a gravidez não deveria ser considerada sua exclusiva responsabilidade.
Dessa forma, a ação da equipe de saúde que presta assistência a essas mulheres deve ser neutra e
imparcial, independentemente de suas convicções, pois só assim o cuidado será feito de forma integral e
universal. Os estudos destacam o quanto a já estigmatizada situação interfere no cuidado a paciente e nas
suas reações diante de um aborto provocado.
Em razão desse estigma, muitas mulheres preferem manter silêncio sobre o aborto e se isolam em
luto. Esse silêncio causa um ciclo vicioso, pois como se torna um assunto pouco discutido, outras pacientes
também não se sentem seguras em revelar suas ações, reforçando a ideia padronizada sobre o aborto como
algo inusitado e inaceitável (Pitilin et al., 2016).

CONCLUSÃO
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Essa As mulheres no processo de aborto passam por um processo contínuo de desrespeito, são
culpabilizadas e discriminadas, sofrendo diversos atos de violência de ordem física, emocional, moral,
institucional e psicológica, perpetuando uma atenção desqualificada perante a um cuidado de qualidade.
Os dados apresentados nesta pesquisa têm o intuito de apresentar a natureza multifacetada do aborto
descrito na literatura cujo impacto da perda, atinge diretamente a vida da mulher. Ele afeta sua autoestima,
o modo como ela vê o próprio corpo, seu estado de espírito e uma possível futura gravidez. Deve-se salientar
ainda, a importância da participação e apoio familiar e da sociedade em que está inserida, assim como dos
profissionais de saúde que a acompanham desde o prognostico até durante a internação hospitalar.
A assistência a essas mulheres não deve ser mecanizada, ou seja, um cuidado voltado só para a parte
técnica, pois ela está em uma situação de tensão psicológica e emocional. Neste momento é esperado
exercer a competência profissional, além de um conjunto de atividade para o trabalho multiprofissional,
respeitando com uma escuta ativa e o seu acolhimento. Mulheres em situação de abortamento nos serviços
de saúde, não apresentam apenas problemas físicos como sangramento e cólicas, mas também problemas
psicológicos em razão da culpa, ansiedade e medo pelo fim da gestação. Esses problemas se intensificam
ao enfrentar profissionais de saúde que não são capazes de fornecer um acolhimento humanizado.
Conclui-se que o presente estudo contribui para uma reflexão profunda sobre a saúde da mulher e
a contribuição da enfermagem frente a mulher que passou pelo processo de aborto, podendo ser induzido
ou espontâneo, assim como a assistência e condutas éticas prestadas pelos profissionais de enfermagem.
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CAPÍTULO 15
A IMPORTÂNCIA DAS VISITAS DOMICILIARES EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO EM MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO DE PSICOLOGIA
Flávia Alves da Silva

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco para a discussão das questões sociais do
Brasil. A partir dela, a assistência social se torna uma política pública tal qual a saúde e a previdência social,
tripé da seguridade social. A partir desta Constituição, também conhecida como Constituição Cidadã, foi
promulgada, em 1993, da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), estabelecendo normas e leis para a
organização da assistência social. Desde 2003, época do governo Lula, havia a intenção de estabelecer uma
rede de proteção e promoção social, o que deu origem ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em
2005, cumprindo determinações da LOAS e da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). O SUAS tem
como uma de suas intenções a instituição de políticas públicas que transformem a assistência em direito
(BRASIL, 2009).
Para isso, a Proteção Social do Sistema Único de Assistência Social é dividida em Básica e Especial.
A Proteção Social Básica é a porta de entrada dos usuários no serviço, que acontece nos Centros de Referência
da Assistência Social, visando a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social. A Proteção Social
Especial por sua vez, também é dividida, em Média e Alta complexidades, com o objetivo de amparar sujeitos
que se encontram em situação de risco, com seus direitos já violados. Na Proteção de Média complexidade, a
atenção é especializada e mais individualizada, visando orientação e convívio sociofamiliar e comunitário
(BRASIL, 2004).
É na Proteção Social de Média Complexidade onde se encontram os Centros de Referência de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência, campo de estudo deste material. Mas, antes de adentrar às
especificidades do serviço, é necessário abordar as políticas que deram origem à este. A Declaração de Viena,
a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da Organização das
Nações Unidas (CEDAW) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher da OEA, também conhecida como Convenção de Belém do Pará, são Instrumentos Internacionais
que conferem direitos a mulheres ao atribuem aos Estados, deveres que assegurem tais direitos (BRASIL,
2006b).
A Convenção de Belém do Pará (1994), adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados
Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995, representa um marco
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para a violência de gênero, pois conceitua a violência contra a mulher como sendo “qualquer ato ou conduta
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera
pública como na esfera privada.”
A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, criada em 2003, desenvolveu, em parceria com
movimentos feministas e demais movimentos sociais, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres (2005),
além de apoiar ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres, bem como promover atendimento
às mulheres em situação de violência, promovendo também apoio técnico e financeiro para projetos educativos
e culturais de prevenção, além de contribuir na constituição de redes de cidadania a fim de promover serviços
de assistência social, saúde, educação, segurança e etc., ampliando o acesso das mulheres nas políticas públicas
(BRASIL, 2006b).
Nesse contexto, foi promulgada a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, também conhecida por Lei
Maria da Penha, esta que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além
de dispor sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Na lei, é ressaltada
ainda a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público para que as mulheres possam gozar
plenamente de seus direitos. Com ela, as mulheres tiveram ganhos como a medida protetiva de urgência,
medida essa que será abordada adiante, juntamente com outras definições da lei (BRASIL, 2006a).
São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com a Lei Maria da Penha,
de Brasil (2006a): violência física, que envolve ofensa à sua integridade ou saúde corporal; violência
psicológica, que é a conduta que causa dano emocional e diminuição da autoestima ou que vise controlar suas
ações, comportamentos e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
dentre outros meios que lhe causem prejuízo à saúde psicológica; violência sexual, que envolve qualquer
conduta que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; violência patrimonial, que é
retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens e/ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
satisfazer suas necessidades e, por último, violência moral, entendida como conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.
Mas só a Lei Maria da Penha não é o suficiente para sanar os prejuízos para a mulher em situação de
violência. Para acrescentar nessa política, há também os Centros de Referência, que são espaços para
acolhimento/atendimento psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de
violência, que visam proporcionar à superação da situação de violência ocorrida ou que vem ocorrendo,
contribuindo para o fortalecimento da mulher e o resgate da sua cidadania. Os centros devem articular-se com
outras instituições e serviços da Rede de Atendimento e devem prestar: aconselhamento em momentos de
crise, atendimento psicossocial, acompanhamento jurídico, atividades de prevenção, qualificação de
profissionais, articulação da rede de atendimento local e levantamento de dados locais sobre a situação da
violência contra a mulher (BRASIL, 2006b).
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Com relação à atuação do psicólogo, temos um manual intitulado de “Referências técnicas para atuação
de psicólogas (os) em Programas de Atenção à Mulher em situação de Violência”, elaborado pelo Conselho
Federal De Psicologia, com apoio dos Conselhos Regionais de Psicologia e do Centro de Referência Técnica
Em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), em 2012. Este documento tem por objetivo construir uma
referência sólida para a atuação de psicólogas (os) nesta área, além de trabalhar de forma ética e com
compromisso às questões de gênero (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2012).
Apesar de atualmente existirem políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, essas não
são efetivas na garantia de proteção às mulheres, o que pode ser comprovado com o aumento das taxas de
feminicídio na última década (BIGLIARDI, ANTUNES e WANDERBROOCKE, 2016).
Além disso, de acordo com o Mapa da Violência de Waiselfisz (2015), enquanto a taxa de feminicídio
entre mulheres brancas diminuiu, a de mulheres negras aumentou entre 2003 e 2013, em uma taxa maior do
que 54%. Ademais, notificações de violência física, na periferia da cidade de São Paulo, são consideravelmente
superiores às notificações de bairros centrais. Tais números confirmam a importância de se discutir a violência
contra a mulher não só por meio do gênero, mas também através de classe e raça.
Já sobre as visitas domiciliares, ponto a ser esmiuçado neste trabalho, estas permitem ao profissional
identificar situações de violência contra as mulheres e presenciar algumas ocorrências que não aconteceriam
no equipamento. É concebida pelos profissionais como uma oportunidade de observar, além das lesões
presentes no corpo da mulher, o ambiente da casa, as condições de moradia e integridade dos móveis. Também
possibilita a obtenção de informações complementares acerca das relações íntimas (HEISLER, 2017).
Uma efetiva atuação das (os) psicólogas (os) na rede de atenção à mulher vítima de violência só ocorre
por meio da comunicação dos serviços da rede, além de atuação multiprofissional que saiba definir os papéis
de cada profissional, e onde mesmo o psicólogo saiba diferenciar suas funções e a dos demais. Essa forma de
atuação será abordada neste artigo, logo após a exposição da metodologia para a realização deste trabalho.

METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho se deu através da pesquisa qualitativa, que se utiliza de materiais
empíricos, partindo da noção da construção social das realidades, interessada nas perspectivas dos
participantes em suas práticas do dia a dia (FLICK, 2009).
A construção deste trabalho se constituiu através de um relato de experiência, sendo capaz de
apresentar uma reflexão sobre ações que abordam uma situação vivenciada na esfera profissional, sendo de
interesse da comunidade científica. Tal produção foi possível a partir da observação participante, que consiste
na inserção do pesquisador no interior do grupo a ser observado, possibilitando que este se torne parte do meio
a ser pesquisado (CAVALCANTE, 2012 e QUEIROZ, 2007).
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Para a coleta de dados, foi feito o registro das atividades através de diário de campo, que é comumente
empregado para descrever e ordenar as vivências dos sujeitos, além de servir como espaço para reflexão acerca
do processo, evidenciando os acontecimentos no decorrer do estudo (ARAÚJO et al, 2013).

REFERENCIAL TEÓRICO
Silva (2010), em seu trabalho, traz um apanhado histórico que explica as bases da violência contra a
mulher na sociedade, abordando que desde a Grécia Antiga as mulheres são vistas como seres inferiores. Onde,
até mesmo em plena Revolução Francesa que pregava igualdade, as mulheres que tentaram garantir seus
direitos de igualdade acabaram sendo guilhotinadas. Nisso, traz também que a violência contra a mulher vai
além das descritas na legislação, envolvendo também todo o imaginário coletivo da sociedade, que sempre
coloca a mulher em local de subordinação ao poder do sexo masculino.
Sobre isso também, Djamila Ribeiro (2018) em seu livro Quem tem medo do feminismo negro? traz para
discussão as obras de Simone de Beauvoir, onde esta desnaturaliza esse local do ser mulher na sociedade,
fazendo a distinção entre gênero e sexo ao mostrar que não se deve atribuir às mulheres valores sociais como
determinantes biológicos. Ela traz também que o gênero por ser imposto socialmente, assume um caráter de
opressão.
Com relação ao trabalho da psicologia, que tem compromisso social também através das questões de
gênero, na assistência à mulher em situação de violência, tem como um de seus objetivos o resgate da
autoestima da mulher, além de se propor a tratar possíveis sintomas de depressão e ansiedade, bem como a
internalização de que a violência é intolerável em qualquer relacionamento, por mais que já tenha sido
naturalizada por esta. (BRASIL, 2006b).
Se propor a ser rede de apoio e ampliar uma possível rede de apoio já existente também pode ser papel
da psicologia. Engana-se quem pensa que a psicologia só pode tratar diretamente de questões psicológicas e
individualizantes. A mulher e o agressor não se encontram isolados na sociedade, é importante que o
profissional da psicologia também esteja atento às relações de gênero, classe e raça, bem como relações
familiares, relações com o local em que estes residem e etc.
Sobre uma das funções de um Centro de Referência para Mulheres, o atendimento psicológico, este
deve se preocupar com a singularidade de cada mulher, propiciar uma escuta atenta e, acima de tudo, um
espaço onde ela se sinta acolhida para falar sobre suas vivências, suas dores, tirar dúvidas, tudo isso sem que
haja julgamentos. Se houver demanda de psicoterapia, cabe ao psicólogo realizar encaminhamento para a rede
de saúde. Porém o atendimento psicossocial também pode ser uma alternativa no sentido de potencializar a
escuta psicológica, pois esta leva em consideração também o contexto social da mulher (BRASIL, 2012).
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VIVÊNCIA DE ESTÁGIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
Em um dos dias de estágio, uma das mulheres que já participava ativamente dos encontros grupais,
compareceu ao equipamento a fim de receber atendimento individual para instruções sobre como proceder
com o seu agressor. Foi feita a escuta de sua história de vida e, dentre as orientações, lhe foi entregue uma
espécie de encaminhamento para a Delegacia da Mulher, para que esta realizasse a denúncia, conforme sua
vontade expressa durante o atendimento com psicóloga, assistente social e estagiária de psicologia.
Outra vivência durante o estágio foi a do grupo das mulheres, onde a abordagem grupal visa a
promoção de oficinas, onde as mulheres possam trabalhar coletivamente a situação de violência vivida e
reconstruir sua autoestima (BRASIL, 2011).
Nos encontros grupais, eram trabalhados temas envolvidos diretamente com as mulheres, mas sem
necessariamente envolver a situação de violência. Durante o semestre, foram experienciados momentos como
o Outubro Rosa, bem como rodas de conversa sobre adoção legal.
As reuniões realizadas com grupos de mulheres que sofrem violência têm contribuído de maneira
significativa para tirá-las de um processo de angústia e baixa autoestima, na medida em que vão, aos poucos,
socializando informações, constatando que muitas estão em igual situação, e sentindo-se mais seguras e
fortificadas para levarem adiante possíveis encaminhamentos como, por exemplo, a denúncia. As dinâmicas
de grupo são indicadas para este tipo de reuniões (LISBOA, 2005).

Vivências das visitas domiciliares
Sobre as visitas domiciliares, estas podem ser utilizadas em casos de dificuldade de acesso ao Centro
Especializado, seja por questões de saúde, mobilidade reduzida, distância ou qualquer outra barreira de acesso.
Essa forma de acolhimento só pode ser realizada com consentimento da mulher, através de contato prévio da
mulher com o serviço, seja pessoalmente no próprio equipamento ou por meio de telefone, com agendamento.
Durante a visita, a mulher deve estar em local onde esteja confortável para falar, além de, no caso de
interferências, o profissional poderá interromper o momento e reagendá-lo com a mulher (BRASIL, 2012).
Em uma das residências visitadas, a mulher acompanhada pelo serviço encontrava-se com sua mãe,
seus dois filhos e uma amiga das crianças. O caso já vem sendo acompanhado há um ano e sua progressão
depende se a mulher irá conseguir seguir as recomendações da equipe, que se tratam da busca por atendimento
psiquiátrico e a coleta de todos os registros de atendimentos de sua filha, para que seja solicitado seu Benefício
de Prestação Continuada devido suas restrições alimentares.
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um direito assistencial adquirido a partir da Constituição
Federal de 1988 a idosos que não possuem direito à previdência social e a pessoas com deficiência que não
podem trabalhar. Para ter acesso ao benefício que corresponde a um salário mínimo, a renda familiar não deve
ultrapassar a 1/4 do salário mínimo (BRASIL, 2007).
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Neste momento, além de instrução sobre procedimentos jurídicos e de Proteção Social, pudemos
observar que a usuária havia se automutilado e que continuava com a prática, observação que talvez não
pudesse ser constatada se a mulher fosse até o serviço. Outros aspectos também puderam ser observados e
comentários emergidos através da observação, como a fonte de renda de sua mãe, que se tratava da confecção
de laços e outros acessórios para venda em sua residência. Também, sua mãe pôde tecer alguns comentários
acerca da situação financeira e emocional da família, após as situações de violência, período de sua filha e
netos em uma Casa de Passagem, entre outros desdobramentos.
Sobre a automutilação, houve um estudo pelo Departamento de Psiquiatria da Infância e da
Adolescência do Centro Hospitalar de Porto, localizado em Portugal, onde foi constatado que a localizações
mais escolhidas para as automutilações são os antebraços, os pulsos e as coxas. Tal pesquisa coincide com o
fato de a mulher ser uma jovem adulta de 22 anos e apresentar automutilação nessas mesmas três áreas do
corpo.
Assim, durante as práticas, foi possível confirmar que a visita domiciliar é um dos instrumentos que
potencializa as condições de conhecimento do cotidiano dos sujeitos, no seu ambiente de convivência familiar
e comunitária. As visitas domiciliares “têm como objetivo conhecer as condições (residência, bairro) em que
vivem tais sujeitos e apreender aspectos do cotidiano das suas relações, aspectos esses que geralmente escapam
à meras entrevistas em ambiente formal como nos equipamentos de proteção às mulheres. Esses ambientes
também podem não deixar a usuária à vontade, por não estar familiarizada, se sentir interrogada ou algum
outro fator que não a deixe confortável o suficiente para se abrir. Promove também uma aproximação e um
vínculo das profissionais do serviço com a usuária e sua rede de apoio (MIOTO, 2001, p.148).
Em outro dia de estágio, foram realizadas visitas pela estagiária, pela psicóloga e pela técnica de nível
superior. Na primeira residência, a mulher se encontrava com dois de seus filhos, onde o mais velho, de 15
anos, estava de saída para um curso técnico, a pé, pois estava com o pneu da bicicleta furado e não possuía
dinheiro para remendá-lo. O outro filho, de três anos, estava dormindo. A usuária do serviço relatou que o
agressor havia pedido para voltar a morar com ela e os filhos, chegando com presentes como uma TV nova e
dizendo que iria receber o pagamento de um dos empregos.
A mulher estava resguardada pela Medida Protetiva. As Medidas Protetivas de Urgências estão
previstas no artigo nº 22 da Lei 11.340/2006, mais conhecida por Lei Maria da Penha, e visa a garantia de
afastamento do agressor de si e da sua família (BRASIL, 2006a). Deixamos a vítima ciente de que se a polícia
soubesse, ele poderia ser detido. A mulher acabou permitindo seu retorno por questões financeiras, onde no
momento está recebendo cestas básicas do Plantão Social do SUAS, que não são suficientes para sua situação.
Além disso, ela também precisa se submeter a uma cirurgia em sua garganta e não possui apoio de familiares
ou amigos para ajudar a cuidar da casa e dos filhos. Devido a toda essa situação, foi instruída a colher todos
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os documentos para a solicitação do BPC, Benefício de Prestação Continuada, e a aguardar a visita do CRAS
de referência de sua morada.
A segunda visita ocorreu na residência de uma mulher e sua filha, ambas vítimas de violência, física e
sexual, respectivamente. O agressor era esposo da mulher e pai de sua filha, com quem cometia estupros sem
conhecimento da mãe. Mãe e filha relataram que o agressor foi preso por outro crime cometido em outra cidade
do interior do RN, onde esteve foragido pelo crime contra as mulheres. Ambas estavam com medo de que o
homem fosse solto e conseguisse chegar até elas. Outro medo relatado também foi o da mãe ao pensar que a
filha corre risco ao sair de casa.
A filha relatou o interesse em fazer um curso de maquiagem para obtenção de renda, além de informar
que irá prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) este ano, para ingressar em uma universidade.
Foram dadas as informações de que quando o CRAS estivesse oferecendo o curso, elas seriam avisadas. Foram
confortadas também no sentido de que o agressor não iria ser liberado do sistema prisional, também pelo fato
de que ainda não houve julgamento pelos crimes cometidos por ele contra elas.
As visitas também possuem o componente de atendimento psicossocial, que tem por objetivo promover
o resgate da autoestima da mulher em situação de violência e sua autonomia, auxiliar a mulher a buscar e
implantar mecanismos de proteção e/ou auxiliar a mulher a superar o impacto da violência sofrida (BRASIL,
2006b).
Em outro dia de estágio, foi trabalhado o caso de uma única mulher, onde, antes de ir até sua residência,
psicóloga, estagiária e assistente social foram até a Defensoria Pública do RN, para colher informações sobre
seu caso e repassar para a usuária. Trata-se de um caso de violência sexual e patrimonial contra a mulher, que
possui deficiência visual, além de curatela, onde o agressor é responsável pela vítima, sendo que esta não via
necessidade para tal. O homem detém seu BPC e seu cartão para o recebimento deste. A mulher encontra-se
angustiada por conta do dinheiro e também por medo de perder a guarda de sua filha.
Para que fosse retirada a curatela, seria necessário saber em qual município esta foi realizada, para
encontrar o número do processo e com este documento assinado pelo homem, enfim realizar o procedimento.
Como a mulher mora com sua irmã, que não é alfabetizada, elas não entenderam bem como funcionava o
procedimento, por isso o CRM se dispôs a buscar informações para elas.
A fim de encontrar o número do processo, fomos também à Defensoria Pública da União, porém esta se
encontrava fechada por conta de feriado local. Seguimos então para a residência onde a mulher mora, onde ela
se encontrava com sua irmã e sua filha, além de duas amigas da criança. Contamos a elas os procedimentos
que deveriam ser tomados com relação ao processo de divórcio, além da retirada de curatela, e a possível e
necessária guarda da filha. Pedimos autorização para conferir seus documentos e verificar o que faltava.
Durante a visita, a mulher chorou por diversas vezes por medo do agressor realizar o saque de seu
benefício primeiro do que ela, porém foi orientada por nós que ela poderia comparecer em um caixa de
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supermercado logo cedo, ao abrir, na data da retirada do benefício, antes da abertura do banco, horário no qual
o agressor tinha a probabilidade se realizar o saque. Esta relatou uma “angústia que parece que nunca vai
acabar”, teve medo também de perder sua filha pois o juiz entenderia que ela não é capaz de tomar conta dela,
por conta da ausência de visão. A mulher foi acalmada pois durante todos esses anos ela foi capaz, inclusive
não precisa de curatela e sabe ler em braile.
A usuária também relatou que não conseguiu colocar a filha este ano na escola, pelo ano letivo já estar se
encerrando, relatou também a necessidade de sua filha receber atendimento psicológico pois ainda não
consegue entender o motivo de sua mãe não enxergá-la. Foi orientada de que o CRAS realizaria uma visita e
que o CRM voltaria a visitá-la na em breve, com mais informações da Defensoria Pública e com a presença
de outra irmã, que sabe ler.
Também fomos ao Conselho Tutelar para averiguar a questão dos estudos de sua filha, porém a
conselheira responsável pelo processo da criança não se encontrava. Foi pedido que esta retornasse por
telefone. Toda a conduta realizada pela equipe não teria sido possível caso este acompanhamento fosse
realizado apenas no equipamento social. O que gera também a reflexão de que o trabalho no SUAS não pode
acontecer apenas naquele equipamento, e sim deve acontecer em rede, seja em diálogo com outros
equipamentos do SUAS, com o SUS, da educação, da justiça e principalmente da Rede de Enfrentamento à
Violência contra a mulher.
Nesses momentos, devem ser considerados tanto a autonomia da mulher quanto o respeito à
privacidade do seu domicílio. Os profissionais devem estar preparados o suficiente para que a visita não se
descaracterize de sua função real. Além disso, deve-se atentar ao que é necessário para o caso e o que é de
desejo da equipe de profissionais (BRASIL, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das vivências expostas nesse material, verifica-se que a rede de enfrentamento à violência contra
as mulheres deve trabalhar de forma intersetorial a fim de garantir os direitos das mulheres com relação à sua
saúde, assistência, direitos sociais e jurídicos e formas de subsistência. O trabalho em rede envolve também,
quando houverem, os direitos de seus descendentes, que também são afetados nos diversos e complexos
contextos de violência.
Outro tópico a ser salientado é o fato de que essas violências são motivadas pelo gênero. Esses atos
são estimulados e “validados” pelas micro - violências presentes no cotidiano e que nós, seja como cidadãos,
seja como profissionais, temos o dever de rebater e combater sempre que possível. Não devemos nos calar, e
sim psicoeducar os homens que cometem essas agressões verbalmente, sejam com piadas, cantadas ou de
qualquer outra forma. Trabalhar o empoderamento feminino também é uma das chaves se chegar a um mundo
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mais seguro para as mulheres, principalmente as negras e transgênero, que fazem parte de outras minorias e
são afetadas de outras maneiras.
Vale também compreender e reproduzir a importância das visitas domiciliares às mulheres em situação
de violência, onde, por muitas vezes, estas possuem medo ao sair na rua e encontrar seu agressor ou outro
agressor. O acolhimento em seu domicílio pode contribuir para promover uma sensação de segurança para a
mulher. A potência das visitas domiciliares também deixa claro que profissionais não podem focar na agressão
em si, e sim em todo o contexto, agravantes e disparadores para as diversas formas de violência.
E, para finalizar, todos os profissionais que trabalham com mulheres em situação de violência devem
estar preparados não só para os procedimentos técnicos que envolvem as ações e os serviços, mas também
para acolher essas mulheres sem promover uma revitimização, além de estarem prontos para fazerem o
possível para o fortalecimento da vítima, dentro do que é respaldado legalmente.
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CAPÍTULO 16
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E O PROCESSO DE RESILIÊNCIA
José Ailton Silva Cândido
Jose Luiz Coelho Junior
INTRODUÇÃO
A expressão violência vem da palavra latina vis, se referindo ao uso de superioridade física, força sobre
a outra pessoa e no que remete ao constrangimento. As formas de violência se apresentam cada vez mais
articuladas e minuciosas, passam por modificações a partir de cada cultura, tempo e realidades distintas.
Existindo tipos de violências que até podem ser toleradas e violências que causam condenação (CASIQUE;
FUREGATO, 2006).
Ainda com o passar do tempo não houve mudanças tão significativas em alguns tipos de violências. A
mulher tem sido uma das principais vítimas quando falamos em agressões ou mortes e as causas para tal fim
acaba em um argumento de ordem totalmente tradicional e machista, onde a mulher não está cumprindo
corretamente o seu papel, seja como dona de casa, mãe, esposa ou por estar tentando conseguir uma forma de
ter autonomia, entre vários outros motivos (BANDEIRA, 2014).
A dominação do homem sobre a mulher tem se perpetuado e isso tem sido aceito de forma naturalizada,
não se passa mais um dia sem que uma mulher seja agredida, não se trata apenas de marcas que sejam visíveis
pelo corpo, mas, as psicológicas e morais, que em grandes partes se agravam ainda mais. Embora a realidade
seja dura e nada fácil para as mulheres que conseguem enfrentar o poder que é atribuído ao masculino, existem
aquelas que resistem a continuarem em ser submissas (DUARTE, 2010).
A desigualdade entre gêneros é um traço presente na sociedade brasileira, marcada pela distribuição
de recursos privilegiados culturalmente ao masculino. Em contrapartida, se inicia um movimento que passa a
desenvolver ações que rompem a estrutura tradicional que acaba privilegiando apenas um dos lados. O
feminismo fez com que as mulheres dessem início a uma batalha para elevar a mulher a lutar por aquilo que
também é seu por direito inserindo-lhes em lugares que só podiam ser ocupados por homens: na
representatividade política, no campo do trabalho e da educação. A luta das mulheres esperava que o
movimento conseguisse repassar o anseio que se tinha por liberdade e igualdade entre todos (GURGEL, 2010).
Este movimento organizado por mulheres tem tomado grandes proporções, assim contribuindo para o
combate à discriminação de gênero existente. Lançando projetos e criando órgãos voltado à proteção da
mulher, como as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMS). Diferente das demais
delegacias, as DEAMS, procura evitar métodos que sejam de condutas violentas, para promover uma melhor
negociação em ambas as partes, visando assegurar ainda mais a proteção da mulher contra quem a agrediu, e
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esse recurso tem se tornado valioso na diminuição de desdobramentos ainda mais violentos (CARNEIRO,
2003).
Com a implantação da Lei 11.340 que entrou em vigor no ano de 2006, as mulheres conseguiram obter
mais uma ferramenta que pode ser usada em seu favor; Lei que passa a ser nomeada como Maria da Penha
(BRASIL, 2006). Todas as ações e informações tem surtido um efeito positivo entre o bem-estar da mulher,
mas, ainda assim, várias mulheres ainda sofrem agressões diariamente por não terem coragem de denunciar,
por medo das ameaças que sofrem (BERTOLDI, 2015).
O apoio familiar para mulheres que passam por qualquer tipo de violência é primordial, além de atuar
como um fator que pode ajudar no desvinculamento com o próprio agressor. A mulher passa a se sentir mais
segura, enxerga outras possibilidades além da que o único caminho é continuar na situação que se encontra.
Esse apoio vindo da família é como um alicerce para que a vítima possa encontrar conforto e enxergar novos
sentidos em sua vida (VARGAS, 2012).
Baseando-se nas informações anteriores, este estudo irá em busca da compreensão de violência contra
a mulher no Brasil, dentro das esferas históricas, sociais e culturais com o intuito de saber como se dá os
possíveis processos de resiliência, tendo em vista a alteração nas políticas públicas e sociais sobre essa
população.

REVISÃO DA LITERATURA
Breve Histórico da Violência Contra Mulher
A mulher em sua trajetória histórica é marcada pelo silêncio e discriminação que se validou das mais
diferentes formas: pela família, na educação, nas responsabilidades sociais e na sexualidade. Na grande
maioria, as funções estipuladas femininas eram cuidar da casa do seu marido e reproduzir. Já o homem era o
responsável por todas as outras funções (PELEGRINI; MARTINS, 2011).
Quando isolada, a história da mulher, dentro do mesmo contexto que o homem e no mesmo período, é
possível enxergar experiências completamente diferentes. O gênero feminino, que é entendido como uma
construção social, sempre esteve ligado a uma relação de poder e hierarquia, assim, desfavorecendo o
feminino. Lançando o maior prestígio ao gênero masculino (NASCIMENTO, 1997).
A sexualidade e o corpo da mulher passaram a ser controlado, em virtude da posição social que se foi
estipulada entre os gêneros, uma divisão social e sexual entre homens e mulheres. Aos homens eram atribuídas,
predominantemente, o trabalho com a caça. Já com as mulheres, cabia o cuidado com as crianças e o cultivo
da terra. Na antiga Roma, a família era totalmente centrada no homem, assim, tornando a mulher apenas uma
coadjuvante (NARVAZ; KOLLER, 2006).
A família patriarcal era detentora dos principais privilégios e bens de capital, incluindo a esposa e as
concubinas. No patriarcado, a família era vista como o centro da sociedade, por desempenhar um papel de
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regulação, produção e administração, de forma, que o homem tinha a função principal com total regalias.
Enquanto as mulheres, tudo lhes eram restritos, fora os cuidados do lar e procriação (BORIS; CESÍDIO, 2007).
Durante muitos séculos as mulheres ficaram inferiorizadas e em segundo plano, não tinham vez na
história, enquanto os homens ocupavam o principal e maior dos papéis, onde a importância total lhes possuíam.
Impossibilitadas de terem acesso à educação profissionalizante, as mulheres continuavam no anonimato e
incapacitadas de produzirem seus próprios conhecimentos (FOLLADOR, 2009).
Esse sistema de dominação dos homens sobre as mulheres nos permite visualizar que não se faz
presente somente na esfera familiar, e sim também, na trabalhista e política. É uma dinâmica social que envolve
tanto a forma individual quanto o coletivo em suas categorias (MORGANTE; NADER, 2014).
Toda essa desproporcionalidade entre os gêneros feminino e masculino foram historicamente
construídas em sociedades patriarcais, que a partir do falo, se distingue como o homem e se inicia o processo
de educação para conquistar o seu espaço público, conquistar todos os seus objetivos e comandar. Enquanto a
mulher, a partir da vagina, é condicionada a cuidar dos outros, do lar e da família em um ambiente privado,
devendo obedecer e se preservar (CUNHA, 2014).
As mulheres não tinham direito a vida pública e viviam exclusivamente para cuidar do lar. A mulher
era vista como incapaz de governar tanto no que diz respeito a si como aos outros. Com isso, era obrigada a
submeter-se a autoridade masculina, do marido ou do pai, tanto em seu lar como na sociedade. E a sua
sexualidade era privada, assim, ela não tinha direito de expor seu corpo nem ao prazer sexual, e caso
apresentasse liberdade ou autonomia sobre tais aspectos era excluída e vista como anormal. (RAGO, 2004)
Mas o quadro começa a passar por uma mudança, logo depois da I e II Guerras Mundiais (1914 – 1918
e 1939 – 1945, respectivamente), as mulheres passaram a assumir os papéis que eram responsabilidades
exclusivas dos homens. E quando a guerra chegava ao fim muitos dos homens não podiam mais voltar as
mesmas posições de antes por algumas limitações adquiridas nas guerras, então, foi nesse momento que as
mulheres se sentiram obrigadas a sair de casa para assumirem os trabalhos que antes eram dos maridos
(PROBST; RAMOS, 2003).
Assim, as mulheres começam a adentrar no mercado de trabalho, embora, sejam vistas de forma
estereotipadas, o que as faziam desvalorizadas também como trabalhadoras. Sempre existindo uma divisão
por gênero e fazendo com que elas tenham um valor público inferiorizado, descartando por completo os seus
valores econômicos (ABRAMO, 2007).
No pós-guerra as mulheres tiveram que enfrentar uma gama de problemas para que pudessem ampliar
sua participação no mercado de trabalho, tudo devido a seu gênero. Mas o aumento da inserção das mulheres
começava a romper o modelo social anterior, se caracterizando como uma luta e superação, embora tenha
passado a significar uma jornada dupla de trabalho (LEONE, 2008).
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O cenário foi propício não somente para a complementação da renda familiar, mas para a quebra de
padrões que estava se perpetuando. O que provocou mudanças sociais e culturais nos perfis das famílias. O
aumento da presença feminina do ambiente de trabalho propiciou a melhor aceitação, além de se mostrarem
capazes e produtivas, gerando os seus próprios lugares de prestígio fora de ambientes restritos de forma
crescente (AMARAL, 2012).

A Luta das Mulheres por Direitos Igualitários
No Brasil, algumas mulheres manifestaram a luta pelo voto, conquistando assim, em 1932, o direito
de votar promulgado pelo Novo Código Eleitoral brasileiro. Começando assim um marco na luta pela
igualdade. As mulheres ganharam força e incorporaram aos movimentos feministas ideologias anarquistas e
socialistas por meio de lutas sindicais, bem como, na defesa de melhores salários, condições de higiene e saúde
no trabalho, combate às discriminações e abusos a que estavam submetidas por sua condição de gênero
(COSTA, 2005, p. 3).
A partir dos anos 1970, o movimento feminista no Brasil é marcado por oposições ligadas a política
instituída no país desde a ditadura militar de 1964. Em 1975, foi promovido pela ONU o Ano Internacional da
Mulher onde foram realizadas atividades e reuniões com mulheres que se interessavam pela posição e a
condição da mulher na sociedade (MATA; SILVA; SILVA, 2017).
Ao longo de 1960 e 1970, mulheres feministas, intelectuais e militantes políticas contra a ditadura
militar se somaram com sindicalistas e outros trabalhadores de diversos setores, unidos em uma única visão,
igualitária e democrática, formando-se um grande movimento unindo-se às mulheres. O grupo passou a se
movimentar em busca de melhores condições de vida e pela igualdade de direitos entre todas as pessoas. Por
todo o Brasil passou a existir grupos ativistas, buscavam enfrentar todos os tipos de violências contra meninas
e mulheres: maus tratos, violações dos direitos humanos, incestos perseguições e prostitutas (BLAY, 2003).
A partir do ano de 1975 surge a “Década da Mulher” como consequência das lutas do movimento
feminista que se iniciaram no início da década de 70. Com isso, vários encontros foram organizados tendo
como objetivo o fim da discriminação da mulher, enquadrando-a nos planos de desenvolvimento. Esses
encontros são “Conferências Mundiais das Nações Unidas”, como a de Copenhague (1980), Nairóbi (1985) e
Beijing (1995). Assim, em 1979, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi confirmada a
convenção internacional sobre a abolição de todas as formas de discriminação contra as mulheres
(HERNANDEZ, 2007, p. 2).
As violências cometidas contra as mulheres só conseguiram serem politizadas graças a onda dos
movimentos feministas (COSTA, 2005). Apesar de todas as diferenças e ideologias, a violência doméstica
contra mulheres era vista como uma questão comum que no momento ultrapassa todas as fronteiras, tornandose uma das questões mais importantes para as militantes (GROSSI, 1988).
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Metodologia
O presente estudo trata de uma revisão bibliográfica narrativa com a finalidade de coletar informações
e conteúdo por meio de artigos científicos, revistas, livros e dissertação de mestrado, para que assim se possa
ter uma melhor compreensão do assunto através de diferentes opiniões (ROTHER, 2007). O material
selecionado foi pesquisado nas bibliotecas virtuais Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online
(SciELO). As pesquisas foram realizadas nos meses de Março a Novembro do ano de 2018. Foi definido como
estratégia de busca o estabelecimento de critérios de inclusão, bem como a inserção de materiais referentes ao
assunto, sem tempo limite estabelecido de publicação. Não foram incluídos na pesquisa artigos em língua
estrangeira e materiais considerados não científicos. Os descritores utilizados para as pesquisas foram:
Agressão e Resiliência; Violência de Gênero; Violência contra mulheres e Feminismo. Sendo realizada uma
única combinação dos descritores citados. Os estudos pesquisados foram analisados, com leitura dos resumos
do material selecionado e fichamentos do conteúdo, a fim de obter qualidade na literatura selecionada,
possibilitando para que assim, fosse criada uma referência de trabalho para o uso de pesquisas futuras.

Análise e Discussão de Resultados
Tipos de Violência Contra a Mulher
A violência contra as mulheres não é mais uma questão privada, mas tornou-se uma questão ampla
sendo então um objeto de preocupação a nível social. A violência tem sido concebida como toda relação em
que há abuso de poder podendo assim, manifestar-se de diferentes formas, por agressões cometidas pelo excompanheiro, atual companheiro ou outros sujeitos (BRAVO, 1994).
Existem três tipos de violência para a Organização Mundial de Saúde (OMS), que são: a violência
doméstica, a violência intrafamiliar e a violência física. A violência doméstica é concebida como todo o tipo
de violência no qual inclui membros do grupo não sendo necessário haver função parental, mas que convivam
no espaço doméstico, incluindo pessoas que convivem esporadicamente neste espaço. A violência intrafamiliar
refere-se a toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar do indivíduo, a integridade física, psicológica e
moral ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de tal membro da família, incluindo pessoas que
passam a assumir função parental, mesmo não sendo parentes biologicamente, e em relação de poder à outra.
A violência física ocorre quando uma pessoa que está em posição de poder em relação a outro sujeito, causa
ou tenta causar dano de forma não acidental, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que
possa provocar ou não lesões externas, internas ou ambas na outra pessoa. Atualmente, também é considerada
violência a aplicação de castigo, repetido não severo como forma de punição (REDESAUDE, 2001).
A violência conjugal pode ocorrer tanto no espaço doméstico quanto no espaço urbano. A categoria de
violência conjugal abrange às formas de violência física, violência sexual e violência emocional ou
psicológica. Sendo também uma violência de gênero, uma vez que as agressões são predominantemente
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cometidas por sujeitos do gênero masculino, sendo pessoas do gênero feminino o que mais por sujeitos do
gênero masculino, sendo pessoas do gênero feminino o que mais sofre de tais tipos de violência (NARVAZ,
2002).
Os profissionais inseridos nos serviços que atendem a vítimas, certamente, se deparam com situações
de violência doméstica que, a priori, manifestam-se de modo silencioso, tanto que, muitas vezes, não são
sequer percebidas pelos profissionais. Os primeiros sinais de violência que o agressor doméstico manifesta
contra a companheira podem parecer leves, mas pode gerar uma violência aguda grave. A violência se inicia
de uma forma silenciosa e lenta, que progride em intensidade e consequências. O autor da violência em suas
primeiras manifestações não lança mão de agressões físicas na maioria dos casos, mas parte para o
cerceamento da liberdade individual da vítima, avançando para o constrangimento e humilhação. O agressor,
antes de poder ferir de forma física sua companheira, precisa baixar a sua autoestima de tal forma que ela
tolere as agressões cometidas por ele (MILLER, 2002).
Pode ser difícil para algumas mulheres perceber que está vivendo uma situação de violência. Muitas
acabam se enganando e fingindo que aquela violência toda não está realmente acontecendo com ela. Faz parte
da própria situação de violência que a mulher interiorize opiniões do companheiro sobre si reforçando, ainda
mais, sua baixa autoestima, agravando a situação. Outras não só interiorizam as opiniões do companheiro,
como absorvem desejos e vontades que a ele pertencem, abdicando da sua autonomia e poder de decisão.
Quando chega nesse ponto, ela e o companheiro passam a ser simbiose, tornando-se um só. (VERALDO et
al, 2004).

Perfil das Vítimas e Agressores
Um estudo realizado com um grupo de quatro mulheres que apresentaram queixa por violência, os
resultados mostraram a coexistência relacionadas às concepções tradicionais sobre gênero com ações de
insubordinação das mulheres como (trabalho assalariado, amizades, questionamento da vida sexual). Tais
aspectos, sinalizadores do empoderamento das mulheres e da igualdade de gênero tem relação com à
agressividade cometida por seus companheiros que, buscando proteger sua masculinidade, usam a violência
para reprimir as manifestações femininas em busca de concentrar o poder neles. As mulheres que participaram
do estudo encontravam-se em um estado de tensão entre a subordinação a determinadas regras e a
insubordinação em relação a diversas outras regras impostas, tais como concepções sobre o relacionamento
conjugal, responsabilidades maternas, e casamento. Outro aspecto observado é o sentimento de vergonha de
assumir o papel de “mulher que apanha”, como também o medo de “desestruturar a família” e mesmo a
desaprovação por familiares e amigos próximos (CORTEZ; SOUZA, 2008).
Observa-se que entre as mulheres de 15 a 40 anos, o agressor, em 41,4% dos casos é o ex-companheiro,
sendo o nível de escolaridade deles de 48,6% com Ensino Fundamental, seguido de 27,1% com Ensino Médio
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Completo. Entre as mulheres de 41 a 88 anos, 54,5% dos casos o principal agressor é o marido, sendo 48,5%
dos agressores com nível de escolaridade Ensino Fundamental e de 27,3% de Analfabetismo. Nota-se uma
menor escolaridade nos homens agressores mais velhos. Por ser o marido o marido o agressor na maioria dos
casos, mulheres de 41 a 88 anos tem uma representação criminal menor, pelo fato do ato de violência partir
do marido, na maioria dos casos, fato que tem influência na tomada desta decisão. Outra questão de observada
é acerca do consumo de substâncias químicas que aparece expressivamente nos agressores das mulheres com
mais de 40 anos, sendo que o uso aparece relacionado em 63,6% dos casos, já nos casos referentes a violência
contra mulheres entre 15 e 40 anos, o percentual reduz para 28,6% (GRIEBLER; BORGES, 2013)
Em estudo realizado com homens adultos, foi observado que os participantes apoiaram-se no processo
de socialização tanto do homem quanto o da mulher para definirem o modo de ser marido e esposa na relação
conjugal. Assim, se embasam numa perspectiva assimétrica e hierarquizada dos papéis de marido e esposa, na
qual os referenciais de masculinidade definidos pela sociedade, assim como a inadequação da mulher ao seu
papel social são apontados como uma explicação para a ocorrência da violência na relação conjugal (ALVES;
DINIZ, 2005).

Luta que Gerou Políticas Públicas
Até meados do século XX no Brasil, os homicídios cometidos por parceiros normalmente tendo como
vítimas as mulheres eram justificadas como sendo em legítima defesa da honra do companheiro. O progresso
no tema foi incipientemente delineado em 1984, quando o país ratificou o Tratado Internacional da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, porém sua aprovação nacional foi
promulgada apenas em 2002. Em 1988, a Carta Magna (BRASIL, 1988) declarou formalmente a igualdade de
gêneros, no seu artigo 5o, I:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição.

Em 2003, foi criada a Secretaria de Políticas para as Mulheres, fortalecendo-se assim as políticas
públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres por meio da elaboração de conceitos, diretrizes,
normas e da definição de ações, bem como a formulação de estratégias de gestão e monitoramento relativas
ao assunto. Assim, passou a ser estimulado a criação normas e padrões de atendimento, aperfeiçoamento da
legislação, incentivo à constituição de redes de serviços voltados às mulheres vítimas de agressão, o apoio a
projetos educativos e culturais de prevenção à violência e ampliação do acesso das mulheres à justiça e aos
serviços de segurança pública, passou a ter um fortalecimento também (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).
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Um dos maiores avanços referentes as políticas públicas para o público feminino foi a criação da
Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha em 07 de agosto de 2006, considerando a violência contra mulher, uma
violação aos direitos humanos, o que antes era considerado um problema de esfera privada passa a ser
considerado crime o ato de agressão a mulher, seja no âmbito domiciliar ou não (MARTINS; CERQUEIRA;
MATOS, 2015).
O setor saúde se destaca dentro das políticas públicas voltadas para as mulheres tanto pela presença de
programas e o foco no público alvo como pela existência de módulos voltados à mulher em programas de
caráter mais geral. Este tema – saúde – constitui uma constante nas demandas de movimentos sociais voltados
para a mulher no Brasil desde a década de 70, nos quais a mulher exerce um papel mais central, diferente que
eram realizados nas décadas passadas quando a mulher era vista apenas com funcionalidades para atividades
domésticas (FARAH, 2004).
Em 1985, como resposta do estado brasileiro e aos altos índices de demandas foi impulsionada a
criação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em São Paulo. Logo após, no ano de
2000, a criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, que se efetivou em 2003, potencializou e
impulsionou a luta pela cidadania e a democratização dos direitos humanos, a fim de erradicar a violência
contra as mulheres que ainda hoje aponta dados alarmantes (BANDEIRA, 2009).
A área da saúde e da assistência passaram a realizar novas ações e abordagens para o problema da
violência doméstica contra a mulher. A partir deste momento que os serviços adotaram políticas para
diagnosticar e oferecer atenção aos casos de violência sexual e outros agravos contra a mulher. Assim, também
surgiram as primeiras casas de abrigo, conquista adquirida pela luta das próprias mulheres e reivindicadas
pelas Delegacias. Tendo em vista que na grande maioria das vezes, as mulheres que realizavam as denúncias
eram ainda mais agredidas ao retornarem para suas casas, como punição dos companheiros (GROSSI;
TAVARES; OLIVEIRA, 2008).
Os centros especializados da mulher atuam por meio de uma equipe interdisciplinar desenvolvendo
ações que visam oferecer serviços de cunho psicossocial, a fim de auxiliar na ruptura das mulheres vítimas
com a situação de violência. Esses centros de referência à mulheres trabalham desde o acolhimento das vítimas
até o processo de orientação jurídica, passando por acompanhamento psicológico e social voltados a ajudá-las
durante o processo (MARTINS; CERQUEIRA; MATOS, 2015).

Lei Maria da Penha e Resiliência
A Lei 11.340/2006, denominada de Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) se apresenta como um marco
significativo na efetivação da política para as mulheres (ALMEIDA, 1998). Transcorridos três anos de sua
criação, tem como intenção inventariar alguns dos seus impactos no cotidiano dos indivíduos constituintes do
Pacto Nacional, em especial dos Centros de Referência, trabalhando com ações de prevenção, proteção,
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assistência e garantia de direitos das mulheres, no atual quadro de adensamento da mediação judicial da
violência doméstica e de gênero, por meio da instalação dos Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra
as Mulheres (ALMEIDA, 2003).
O movimento feminista exerceu um papel fundamental no processo de elaboração e aprovação da Lei
Maria da Penha. A Lei categorizou a violência, denominando-a como violência doméstica e a definiu como
qualquer ação ou omissão caracterizada no que possa causar lesão, sofrimento psicológico, físico, sexual e
dano patrimonial ou moral às mulheres, em qualquer tipo de relação íntima de afeto, onde o agressor tenha
convivido ou ainda conviva com a vítima, independente da coabitação (DEBERT; GREGORI, 2008; POUGY,
2010).
A Lei Maria da Penha, que altera o Código Penal, possibilita que agressores sejam presos em flagrante
ou tenham a prisão preventiva decretada. A Lei também estipula a criação de um juizado especial para
violência doméstica e familiar contra a mulher, objetivando dar mais agilidade aos processos das mulheres
vítimas de agressão, assim como medidas de proteção. Dentre estas medidas estão: a saída do agressor de casa,
a proteção dos filhos e o direito de a mulher reaver seus bens (JONG et al, 2008).
A palavra se origina do latim, re+salio, que significa ser elástico (TAVARES; ALBUQUERQUE,
1998). Posteriormente, a palavra foi adaptada às ciências humanas e se referia a capacidade que o ser humano
tinha de se apresentar positivamente frente às dificuldades vivenciadas e em fatores negativos. Sejam como o
abuso sexual, traumas individuais ou coletivos (BARLACH; LIMONGI-FRANÇA; MALVEZZI, 2008). A
resiliência na Psicologia se refere a qualidade da perseverança em meio às dificuldades, a atuação do sujeito
para desenvolver formas que contribuam para uma melhor qualidade de vida através da superação, segundo o
contexto que esteja inserido (BARREIRA; NAKAMURA, 2006).
No sentido psicológico a resiliência é a capacidade de ir adiante. A resiliência possibilita uma abertura
existencial em direção ao outro com a intenção de ser ajudado. Por essa razão, a colaboração de todos os
profissionais é fundamental e importante na rede de apoio à mulher vítima de violência. Estes profissionais
devem ser capazes de perceber e captar a totalidade das mulheres e compreendê-las na sua subjetividade como
alguém que com um corpo sofrido, entristecido e machucado que clama por ajuda de forma tanto física quanto
mental (LABRONICI, 2012).
O enfrentamento da violência está diretamente relacionado com a resiliência da mulher que passou
pela situação de violência, bem como a sua capacidade de responder os obstáculos vividos de maneira positiva.
A compreensão da importância sobre o modo em que as mulheres vítimas de violência utilizam do seu
enfrentamento pode ser também uma ferramenta que norteia aos centros de apoio às mulheres agredidas com
objetivo de facilitar a construção da autonomia dessas mulheres em relação à violência de gênero. Este
enfrentamento não é somente da mulher que sofreu violência, mas também é coletivo, tendo em vista a

171

ISBN 978-65-994945-0-5 Violência doméstica e direitos humanos das mulheres

complexidade do fenômeno e a importância que as redes sociais de apoio e das políticas públicas passam a
desempenhar para essas mulheres (SULSBACH, 2008).

Conclusões e sugestões de estudos futuros
Este trabalho teve como objetivo compreender o processo de resiliência, bem como o enfrentamento
de mulheres vítimas de algum tipo de agressão, seja ela física ou psicológica. Assim como foi possível explorar
como as políticas públicas agem junto às mulheres que sofrem de violência, assim tornou-se possível expor os
pontos de vista de diversos autores, delinear o perfil dos agressores, como os tipos de violência cometidos,
trazendo o ponto de vista da Lei Maria da Penha e como ela age, possibilitando para o leitor um melhor
entendimento do assunto.
Uma das limitações foi encontrar material que aborde o tema trazendo a resiliência como um processo
vivido pelas vítimas de violência, outra limitação percebida foi também delimitar o tempo para organizar as
ideias durante a elaboração do trabalho.
Estudar como as mulheres vítimas de violência têm resiliência para encarar as dificuldades vividas e
como é a perspectiva aos olhos do poder público são sugestões para pesquisas futuras, para que assim essa
temática possa se tornar mais explorada e assim sejam criados novos trabalhos e projetos.
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CAPÍTULO 17
GRUPOS REFLEXIVOS PARA HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: uma
estratégia de combate à violência contra a mulher
Fernanda Costa Ferreira
Grazielle Rodrigues Lopes Soares
INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é uma expressão da questão social decorrente da construção sócio-histórica
que perpetua o patriarcado, sustentáculo do modelo capitalista de organização social, fonte das desigualdades
de gênero e reprodutor dos fenômenos de violência que atingem mulheres de todas as idades, classes sociais,
raças, religiões, estados civis e escolaridades no Brasil.
Mulheres vítimas de violência de gênero contam com uma rede de proteção para enfrentamento dessa
questão que incluem o amparo do sistema de justiça, cujas ações punem e coíbem tais atos, conforme previsto
na Lei 11.340/06, a conhecida Lei Maria da Penha.
Pautado na Lei 11.340/06, o Sistema de Justiça brasileiro incorpora ações destinadas aos homens que
respondem processos judiciais de violência contra a mulher. Assim, amplia o atendimento para além das
mulheres vítimas, estendendo aos acusados por meio dos Grupos Reflexivos para homens autores de violência
doméstica e familiar.
Anterior à apreensão dessa estratégia pelo Sistema de Justiça, os Grupos Reflexivos foram iniciativas
da sociedade civil, através de Organizações Não-Governamentais como o Instituto de Pesquisas Sistemáticas
e Desenvolvimento de Redes Sociais (NOOS), o Núcleo de Atenção à Violência, do Rio de Janeiro, e o PróMulher, Família e Cidadania em São Paulo, tendo como finalidade debater as desigualdades de gênero,
descontruir o machismo naturalizado na sociedade, propulsor das violências contra as mulheres. (Lima,
Buchele e Clímaco, 2011).
Posteriormente, os Tribunais de Justiça em diversos estados federativos brasileiros aderiram aos
Grupos Reflexivos com vistas a combater a violência contra as mulheres pela sensibilização de mudanças de
paradigmas e valores sociais que as colocam em condição subalterna aos homens e buscando a ressocialização
dos acusados e a não reincidência de práticas de violência de gênero.
Nessa perspectiva, essa pesquisa realizou uma revisão de literatura nacional através de estudos
científicos produzidos nos últimos anos que apontam como os Grupos Reflexivos têm sido implementados no
Brasil, seus efeitos no tocante ao enfrentamento da violência de gênero em âmbito doméstico e seus principais
desafios contemporâneos.
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Para isso, contou-se com pesquisas realizadas por autores como Prates e Andrade (2013), Beiras e
Nascimento (2017) e Lima, Buchele e Clímaco (2011), onde seus estudos foram sistematizados, integrados e
avaliados acerca do tema.

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
O estudo foi enquadrado na pesquisa básica pura, de abordagem qualitativa e dispondo de objetivos a
pesquisa exploratória. Isso porque, conforme Severino (2013), levantaram-se informações sobre o objeto de
estudo, a fim analisar os fenômenos estudados e interpretá-los em suas particularidades.
Quanto à natureza das fontes, fez-se uso da pesquisa bibliográfica, baseada em artigos, dissertações e
teses, com levantamento realizado na biblioteca virtual, em revistas eletrônicas científicas, periódicos e na
base de dados scielo e google acadêmico, utilizando-se os descritores: grupo reflexivo para homens autores de
violência contra a mulher, tendo-se Araújo (2009), Prates e Andrade (2013), e Lima, Buchele e Clímaco (2011)
entre os/as autores que contribuíram para o estudo.
A pesquisa empreendeu-se pelo método de revisão de literatura e análise de conteúdo referente ao
arcabouço de revisão bibliográfica selecionada para o estudo. Essa opção se justifica porque os métodos
escolhidos permitem aprofundar o conhecimento do fenômeno pesquisado e compreender, criticamente, as
categorias de análise selecionadas, sistematizar a implantação dos grupos reflexivos para homens autores de
violência doméstica e familiar no contexto brasileiro e suas manifestações nas mudanças de percepções destes
quanto à masculinidade e desigualdades de gênero.

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO E SUAS MANIFESTAÇÕES SOCIOCULTURAIS
A violência de gênero é um fenômeno interligado às concepções de masculinidade socialmente aceitas
e consentidas que promovem desigualdades entre os gêneros, onde a figura do homem se sobrepõe a da mulher
em poder e autoridade. Nos processos históricos a sociedade reproduz e naturaliza a masculinidade em que
homens violentam mulheres no âmbito doméstico (Prates, 2013).
Homens são educados a cada geração a refrear emoções, estimulados a agir com agressividade,
incluindo a violência física. Tais comportamentos são aceitos e concedidos socialmente como marcas que
provam e reafirmam a masculinidade. No Brasil, onde a sociedade tem como base os padrões patriarcais e
machistas, os homens têm a necessidade de imprimir uma postura socialmente aceita de defender a honra, a
autoridade e poder, movidos pelo foco de não torná-los questionáveis (Prates, 2013).
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a cada ano, cerca de 1,3 milhão de
mulheres são agredidas no Brasil. O Instituto Patrícia Galvão divulga que uma mulher registra agressão sob a
Lei Maria da Penha a cada dois minutos. A pesquisa Data Senado, realizada em 2015 sobre violência doméstica
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e familiar, revela que uma em cada cinco mulheres já foi espancada pelo marido, companheiro, namorado ou
ex.
Conforme Araújo (2009), a violência doméstica é assim denominada porque ocorre no âmbito privado,
nas relações de afeto, em sua maior parte, dentro dos lares, onde o autor mantem ou manteve comportamentos
violentos em relação à mulher vítima, tal agressor pode ser seu genitor, filho, companheiro, marido ou
namorado, e de ambos os sexos.
A violência doméstica enquadra-se na violência de gênero. Esta se concretiza nas relações sociais e é
historicamente construída de divisões de papeis a homens e mulheres. Às mulheres atribui-se o zelo à
procriação, os cuidados domésticos, estereótipos em torno do ideal de feminilidade e submissão em relação
aos homens. Aos homens é ensinado a ser forte, guerreiro, valente, mantendo a hierarquia na apropriação do
poder e da dominação nas relações em que faz uso da força e da violência sobre a mulher (Araújo, 2009).
No Brasil, até meados da década de 1970, a violência doméstica contra a mulher era vista como um
problema de ordem privada, aceita pela sociedade como necessidade, pois os homens precisavam agredir suas
companheiras “desobedientes” em “defesa da honra” masculina. Uma mudança começou a surgir a partir de
iniciativas dos movimentos feministas, quando estes empreenderam lutas em busca de questionar a ordem
estabelecida, promovendo debates em torno das desigualdades de gênero, e dos direitos humanos das mulheres
para alcançarem espaços que outrora lhe eram negadas pela condição do sexo. Estes reivindicaram intervenção
do Estado na punição dos casos de violência contra a mulher e um aparato assistencial necessário para que a
mulher vítima de violência doméstica possa ressignificar sua trajetória de vida longe do agressor.
A conjuntura de promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu precedentes para formulação de
políticas públicas no enfrentamento a violência contra a mulher no âmbito doméstico. Contudo, os avanços
foram poucos no sentido de punir os homens pelos atos de violência contra mulheres até a década de 2000.
Depois de muito engajamento dos movimentos feministas, evidências nos noticiários e na vida em sociedade
de mulheres que rotineiramente são agredidas e violentadas dentro de seus próprios lares, em 2006 promulgouse a 11.340/06, a Lei Maria da Penha, como aparato legal que reprime a violência doméstica e de gênero contra
a mulher, estabelecendo normas a respeito da sua proteção.
A Lei 11.340 de 2006 visa coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tanto no
aspecto punitivo como de assegurar políticas públicas de combate a essa violência. Para essa lei, a violência
doméstica ou familiar contra a mulher configura qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

GRUPOS REFLEXIVOS E O SISTEMA DE JUSTIÇA BRASILEIRO
Os grupos reflexivos são estratégias de combate à violência contra a mulher pautados na Lei Maria da
Penha (Lei 11.340/06), nos art. 35 e art. 52 que determinam a criação de centros de educação e reabilitação
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para agressores e o comparecimento destes em programas de recuperação e reeducação, direcionados pelo
Poder Judiciário.
Nas duas últimas décadas, os grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica tornaramse uma tendência de adesão dentro do sistema de justiça brasileiro na perspectiva da justiça restaurativa, que
visa medidas socioeducativas de enfrentamento à violência e ao crime. As medidas socioeducativas são
pautadas na Lei 11.340/06, cuja determinação judicial direciona os autores de violência doméstica a programas
de recuperação e reeducação para que estes possam ser sensibilizados sobre suas práticas violentas e possam
ressignificar o modo como se relacionam com as outras pessoas e como vivem em sociedade.
Prates e Andrade (2013) definem os grupos reflexivos como uma intervenção que visa um trabalho
com homens autores de violência doméstica onde possam ser estimulados a apreenderem sobre padrões sociais
socialmente construídos e perpetuados, que promovem a desigualdade de gênero e comportamentos violentos
em relação às mulheres. Conforme Prates e Andrade (2013), embora a Lei Maria da Penha aponte a criação
de centros de reabilitação e responsabilização para homens autores de violência doméstica, não direciona para
uma padronização. Por isso existe uma pluralidade metodológica, de monitoramento e avaliação na realização
de tais grupos.
Nos seus estudos, Prates e Andrade (2013) aprofundaram a análise sobre a realização de grupos
reflexivos pela ONG Pró-Mulher, Família e Cidadania em parceria com o Poder Judiciário, na cidade de São
Caetano, São Paulo. O estudo ocorreu entre os anos de 2006 e 2008, época em que os grupos reflexivos tinham
56 participantes homens autores de violência, selecionados e encaminhados pelos magistrados a partir de
critérios de crimes cometidos, reincidência e gravidade. Os encontros ocorriam no total de 6 meses, realizados
semanalmente. O estudo identificou que os grupos reflexivos tinham finalidade educativa, reflexiva e
preventiva de questionar os valores da ideologia patriarcal, estereótipos e valores tradicionais de gênero que
reforçam e legitimam a violência.
Em 2013, Prates apresentou resultados de uma pesquisa que teve como objeto de estudo grupos
reflexivos realizados por uma ONG em parceria com o 1° Juizado de Violência Doméstica e Familiar do
Estado de São Paulo. Os homens selecionados tiveram seus processos judiciais não julgados, tendo como
contrapartida a presença nos grupos reflexivos. Dessa forma, o Poder Judiciário fez opção pela medida de
suspensão condicional do processo. Os grupos ocorreram no período de oito meses e após esse período foram
sistematicamente acompanhados pelo Sistema de Justiça devendo fazer-se presentes no Fórum a cada mês por
um período de 24 meses. Ressaltou-se na pesquisa, a metodologias de abordagem nos grupos pelos
facilitadores, que incluía dinâmicas de grupo, reportagens, vídeos, rodas de conversa e conteúdos relacionados
à Lei Maria da Penha, gênero, família, dentre outros.
Entre os resultados obtidos nos estudos realizados por Araújo (2009), Prates e Andrade (2013) e Prates
(2013) acerca da experiência com grupos reflexivos, coincide o destaque da metamorfose de apreensões dos
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participantes acerca das temáticas tratadas nos grupos, onde, inicialmente, mostraram posicionamento
resistente e mantinham discursos agressivos, de culpabilização da mulher pela violência praticada, vitimistas,
de negação e de senso comum. Mas se flexionaram ao longo dos encontros reconhecendo a necessidade de
mudanças comportamentais, de valores acerca da visão de masculinidade, abrindo-se espaços para
depoimentos pessoais e trocas entre os participantes.
Araújo (2009) estudou a experiência de grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica,
realizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão na cidade de São Luís, identificando a finalidade
destes em influenciar o comportamento dos autores de violência em relação a mudanças de concepções acerca
da masculinidade. Os participantes eram encaminhados via determinação judicial em processos de medida
protetiva, portanto, o comparecimento dava-se de forma obrigatória. Um total de 10 encontros ocorria
semanalmente, com duração de 2 horas cada um. Os facilitadores dos grupos reflexivos possuíam formação
em Serviço Social e/ou em Psicologia e abordavam temas como gênero, masculinidade, tipo de violência
doméstica, comunicação, entre outros, apresentados através de oficinas, dinâmicas, roda de conversa, etc..
Beiras, Nascimento e Incorcci (2019) abordam os grupos reflexivos como ações direcionadas a homens
autores de violência contra mulheres, mapeando suas implementações nas cinco regiões do país entre os anos
de 2015 e 2016. Aplicaram 26 questionários em instituições públicas e não governamentais que promovem
grupos reflexivos no Brasil. Nos dados obtidos pode-se averiguar, entre outros aspectos, o objetivo em comum
da responsabilização dos homens autores de violência e da redução da reincidência de violência contra a
mulher. Além disso, na maioria dos grupos reflexivos, tanto em instituições privadas como nas instituições
públicas, há vinculação ou apoio dos Tribunais de Justiça, como prevê a Lei n° 11.340/06.
Beiras, Nascimento e Incorcci (2019) constataram ainda uma diversidade de metodologias na aplicação
dos grupos reflexivos nos espaços pesquisados, não havendo um número em comum da quantidade de
encontros realizados. Perceberam a presença de avaliação incorporada nas diferentes metodologias com o
intuito de aprimoramento das atividades e prestação de contas às instituições vinculadas.
Beira e Bronz (2016) produziram um documento denominado Metodologia de Grupos Reflexivos de
Gênero, que trata da experiência do Instituto NOOS na implementação de grupos reflexivos com homens
autores de violência doméstica. Tal Instituto foi pioneiro no trabalho com homens autores violência doméstica,
tendo sua atuação em matéria de gênero iniciada ainda em 1994, com o objetivo de enfrentamento à violência
de gênero e intrafamiliar, na construção de relações mais equânimes e igualitárias entre homens e mulheres.
Beiras e Bronz (2016) retratam os resultados obtidos nos grupos reflexivos realizados ao longo dos
anos no Instituto NOOS, dentre os quais ressaltaram a relevância dos (as) facilitadores (as) de grupos
reflexivos desenvolverem um vínculo de confiança com os participantes dos grupos, com posicionamento
pessoal e horizontal enquanto estratégias imbricadas na desconstrução da ideia de poder, nos diferentes
gêneros, além de possibilitar o espaço como meio de reconhecimento do lugar de fala dos participantes através
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do diálogo. Recomendam que os grupos sejam constituídos por mais de um facilitador para favorecer as
reflexões e diálogos manifestados nos encontros dos grupos.
Lima, Buchele e Clímaco (2011) abordam a experiência governamental com homens autores de
violência contra a mulher a partir de um programa realizado pela Secretaria de Assistência Social de um
município do Estado de Santa Catarina no ano de 2007. O grupo reflexivo era composto por 38 participantes
em um total de 18 encontros anuais. A pesquisa apontou como um dos maiores desafios à realização dos
grupos reflexivos a ausência de capacitação destinada aos facilitadores.
Moraes e Ribeiro (2012) realizaram um estudo de caso acerca da experiência dos grupos reflexivos
promovido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar na cidade do Rio de Janeiro. As autoras
constataram que os grupos reflexivos funcionam com cerca de 9 a 14 homens participantes, com idades entre
30 e 49 anos de idade, de diferentes classes sociais e níveis de escolaridade. Todos os participantes eram pais
e a maioria era ex-companheiros/maridos das mulheres que os acusaram. Os grupos eram facilitados por dois
profissionais, sendo um Psicólogo e um Assistente social. Os encontros aconteciam quinzenalmente, num total
de oito encontros, com duração de 2 horas cada um. Os grupos tinham como objetivo responsabilizar os autores
de violência doméstica quanto ao crime, estimular mudanças de atitudes e socializar informações a respeitos
dos direitos dos acusados como recurso judicial com potencialidade para tratar dos conflitos em detrimento da
violência doméstica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Prates e Andrade (2017), Prates (2013) os grupos reflexivos para homens autores de violência
doméstica são uma estratégia de incluí-los nas propostas institucionais de intervenção no combate à violência
contra a mulher, uma vez que ações voltadas somente às mulheres não proporciona efetividade no
enfrentamento à problemática, lidando apenas com uma parte do processo.
Prates e Andrade (2017) destacam que a Lei Maria da Penha, apesar de remeter a medidas de combate
a violência doméstica a exemplo dos grupos reflexivos, não aponta diretrizes que os normatize. Possivelmente,
por isso existe a ausência de uniformização entre as metodologias dos grupos nos diversos espaços onde são
implementados no Brasil. Apesar disso, as pesquisas realizadas apontam que estes são concebidos no propósito
comum de educar, reeducar, reabilitar e reconstruir homens e suas concepções a respeito de masculinidade e
igualdade de gênero.
Os grupos reflexivos contribuem para o esclarecimento aos homens sobre “as mulheres, seus direitos,
suas conquistas, e seu lugar na sociedade,” promovedor das mudanças sociais contemporâneas de enfretamento
a desigualdade de gênero. (PRATES, 2013, p. 193). Os grupos reflexivos possibilitam o entendimento aos
homens da importância de estabelecer novas formas de se relacionar com as mulheres tanto no âmbito privado
quanto público. Analise-se como positiva a proposta e o alcance dos grupos reflexivos em estimular os
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participantes a se apropriarem de novas formas de agir e pensar, sobretudo, acerca dos conflitos interpessoais
e familiares.
Existe o consenso entre estudiosos da temática de que os grupos reflexivos atuam enquanto medida
socioeducativa de combate à violência doméstica e a necessidade de que tal estratégia precisa ser incorporada
como política pública adensada ao seio de atuação da rede de prevenção a violência de gênero no âmbito do
Estado (Prates e Andrade, 2013).
Os resultados esperados e alcançados nos empreendimentos de grupos reflexivos para homens autores
de violência doméstica são que os (as) facilitadores consigam estabelecer entre os participantes a solidificação
de novas concepções socioculturais em torno dos papeis de homens e mulheres, onde as relações de poder se
estabelecem, para que a violência possa ser extirpada dando lugar à convivência com base no afeto e no
respeito mútuo.
Dessa forma, o sentido dos grupos reflexivos se dá na perspectiva de perceber a violência doméstica
como uma problemática social que merece especial atenção, e que seu enfrentamento não se esgota em
medidas punitivas aos autores, ressaltando a necessidade de construção de ações que visem o empoderamento
às mulheres como também de ações de estímulo a conscientização dos homens, na construção gradativa da
compreensão que desmistifica os papeis desiguais entre os sexos e proporcionando possibilidades de
percepções igualitárias.
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CAPÍTULO 19
GÊNERO E VIOLÊNCIA: CONQUISTAS E OBSTÁCULOS NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS
HUMANOS DAS MULHERES NO BRASIL
Julyana Macedo Rego
Helga Maria Martins de Paula
Maressa de Melo Santos
Luciana Almeida Gomes
Carla Fernanda Rodrigues Dias
INTRODUÇÃO
Machista, patriarcal, sexista, misógina e violenta: essa é uma fidedigna descrição da sociedade
brasileira, que inferioriza, menospreza e violenta quem é diferente, quer em gênero, cor, orientação sexual,
religiosa etc.
Esse cenário de opressão não foi construído às pressas, pelo contrário, trata-se de uma construção
histórica que destinou à mulher o ambiente doméstico, retirando-a dos espaços de poder, tornando-a, por
conseguinte, submissa ao homem, o que foi justificado através da biologia e da religião.
No entanto, nem todas as mulheres aceitavam os padrões sociais caladas, e, em resposta aos seus
questionamentos e manifestações de contrariedade, tinham sua sanidade colocada em dúvida, sendo tratadas
como bruxas, loucas e vadias, porém, foi sob a luta, suor e sangue dessas bravas mulheres que muitos direitos
foram conquistados.
Os avanços são inegáveis, contudo, infelizmente, todos os dias os noticiários relatam as mortes das
meninas e mulheres, e, o pior, via de regra, a mulher morre no ambiente doméstico, pelas mãos de seu atual
ou ex-cônjuge, namorado ou companheiro, ou seja, morre nas mãos de quem deveria amá-la. É o suposto amor
quem mata.
E mata sem dó. Mata por ódio. Mata por não suportar o término. Mata por valer-se dos ensinamentos
machistas. Mata por objetificar a mulher e entendê-la como sua propriedade.
Nesse cenário, urge observar que o Brasil ocupa a - infeliz - quinta posição no ranking dos países
com maiores taxas de violência contra a mulher, razão pela qual emerge a necessidade acadêmica de analisar
e estudar referida problemática. E, pensando nisso, bem como, em atenção ao objetivo proposto, foi realizado
um levantamento de dados, a partir dos documentos oficiais, bem como uma revisão bibliográfica de obras
especializadas.
No tocante à estrutura, foi realizada uma digressão histórica, para, ato contínuo ser possível analisar
os dados estatísticos, oportunizando, ao final, a conclusão de que a mera produção normativa é insuficiente
para a resolução da violência contra a mulher, sendo necessário pensar políticas públicas concretas e diversas.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: É PRECISO CHORAR O SANGUE DERRAMADO
Da histórica invisibilidade da mulher
A supressão dos direitos da mulher no ambiente doméstico e social remonta aos primórdios da
humanidade, pois conforme observa Parodi e Gama (2010, p. 59), no início da raça humana necessário se fez
o uso da força para o exercício do poder e dominação e, assim, desde a época mais rudimentar, a mulher foi
colocada em um plano inferior, sendo enxergada como mera reprodutora, deixada no lar para cuidar da casa e
dos filhos.
Na Idade Antiga, a mulher foi subjugada, em algumas situações com fundamentos calcados na religião,
que pregavam a submissão da mulher ao homem, marido, provedor (PARODI; GAMA, 2010, p. 60).
Na Idade Média, segundo Parodi e Gama (2010, p. 61) a mulher passou a ser vista como objeto, por
vezes patrimônio do senhor feudal. Contudo, na Baixa Idade Média, as mulheres ingressaram nas
universidades, mas, como já se podia imaginar, o anseio pelo saber foi rapidamente tolhido, e, em razão disso,
milhares de mulheres foram executadas por toda a Europa. Foi a era da caça às bruxas.
No séc. XVIII, as corajosas mulheres que, no contexto da Revolução Francesa de 1789, saíram às ruas
lutando por seus direitos, foram decapitadas (PARODI; GAMA, 2010, p.61).
Assim, em meio a tanta reprimenda, apenas a partir do séc. XX as mulheres começaram a ser vistas
como sujeito de direitos e, segundo Parodi e Gama (2010, p. 62), grande parte desse reconhecimento deu-se a
partir do momento em que as mulheres passaram a ocupar postos de trabalho, com a Revolução Industrial.

Da proteção à mulher no Ordenamento Jurídico Brasileiro: do projeto à Lei Maria da Penha
No Brasil, durante anos as mulheres sofreram caladas, sem vez e sem voz, mas, a partir da Lei nº 6.515,
de 26 de dezembro de 1977 - Lei do Divórcio -, muitas mulheres em situação de violência doméstica
começaram a denunciar os agressores, conforme observa Parodi e Gama (2010, p. 63), já que, a partir daquele
momento vislumbraram a possibilidade de saírem da teia que as envolvia (GONÇALVES, 2011, p. 92).
A partir dessa tímida emancipação da mulher, em 1982 o Estado de São Paulo criou o SOS Mulher,
que impulsionou a criação, três anos mais tarde, ou seja, em 1985, da primeira delegacia especializada da
mulher, na capital paulista (PARODI; GAMA, 2010, p. 63).
Outra importante contribuição foi a ratificação da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência Contra a Mulher, no ano de 1995, promulgada no país em 1º de agosto de 1996, pelo
Decreto nº 1.973 (MALHEIRO, 2015, p. 146).
A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, por sua vez, resultou de um
processo de participação da sociedade civil, destacando-se a contribuição das diversas Organizações Não
Governamentais (ONGs) atuantes nas causas jurídicas e feministas (PARODI; GAMA, 2010, p. 69).
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Isso porque, só após a responsabilização do país, no ano de 2001, pela Organização dos Estados
Americanos (OEA), surgiu o Projeto de Lei nº 4.559, recebido pelo Congresso Nacional aos 25 dias do mês
de novembro do ano de 2004, que posteriormente culminou no Projeto de Lei de Conversão nº 37/2006 e fez
surgir a Lei 11.340/2006 (LIMA FILHO, 2014, p. 25).
Assim sendo, de acordo com Borelli (2013, p. 237) “A condenação internacional (...) foi um impulso
para que a discussão sobre a violência doméstica atingisse a esfera do Estado”.
A mulher que recorreu ao referido Organismo Internacional sofreu duas tentativas de homicídio por
parte de seu marido, que não conseguiu matá-la, mas deixou-a paraplégica, após atingi-la com um tiro pelas
costas (PARODI; GAMA, 2010, p. 70/74).
E foi em homenagem a essa mulher que, ao romper com a situação de violência passou a combatê-la,
que a Lei nº 11.340/2006, foi apelidada popularmente como “Lei Maria da Penha” (LIMA FILHO, 2014, p.
11).
O Projeto de Lei nº 4.559/2004 foi elaborado, segundo Lima Filho (2014, p. 25), por um Grupo de
Trabalho Interministerial, coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, vinculado à
Presidência da República, sendo que, a equipe designada desenvolveu seus trabalhos a partir de um anteprojeto
apresentado por diversas ONGs.
Por contar com a participação de entidades que vivem o dia a dia de mulheres em situação de violência,
de acordo com Parodi e Gama (2010, p. 64):
(...) a Lei 11.340/06 apresenta-se como robusta para vencer todos os desafios que lhes
foram propostos (...) Por ser fruto da experiência vivida pelos envolvidos com essa
forma de violência, tende a ter vida longa e deixar de sofrer com a revogação de leis
que só causam mais instabilidades.

Verdade é que antes da Lei 11.340/2006 surgir no Ordenamento Jurídico Pátrio, algumas inovações
legislativas, como, por exemplo, a inclusão do assédio sexual no Código Penal, art. 216-A, demonstravam a
crescente preocupação do legislador com os direitos da mulher, todavia, isso ainda era insuficiente. É o que
diz Campos em sua obra (2011, p. 40), note-se:
Mesmo com estes avanços legislativos, as incorporações efetivadas não tinham
força necessária para amenizar a vida de mulheres ameaçadas ou violadas. Era
como se estes crimes, praticados no reduto do lar – sempre segredo de família –,
fossem para ser guardados a quatro chaves, sem interferências do Estado ou da
sociedade. Atos de violência eram muitas vezes encarados como naturais.

Todavia, foi a Lei 11.340/2006 que, depois de sancionada, elevou a gravidade da violência doméstica
e familiar, ao ponto de tratá-la como violação dos direitos humanos, em seu art. 6º. Para Parodi e Gama (2010,
p. 155/156):
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Em que pese todos os documentos internacionais, inclusive ratificados pelo
Brasil, já reputarem a violência contra a mulher como verdadeira ofensa às
garantias da pessoa humana, na prática, as vítimas não alcançavam justiça para o
caso concreto, restringindo-se a teoria humanista às letras dos pactos assinados.
Em verdade, para o Ordenamento Jurídico Brasileiro é um marco histórico a
contemplação da efetividade do direito à vida sem violência como elemento
fundante da personalidade humana.

A Lei Maria da Penha representou um avanço no tocante à proteção da mulher, pois, conforme consta
na Cartilha elaborada pela Câmara dos Deputados (2010, p. 5), uma a cada cinco mulheres já sofreu algum
tipo de violência física ou emocional e, grande parte das que foram agredidas, o foram dentro de seus próprios
lares – número que, apesar de assustador, ainda é subnotificado.
Ocorre que, apesar da Lei 11.340/2006 não tratar detalhadamente acerca do Femicídio e, tampouco do
Feminicídio, cabendo à Lei 13.104/2015 tratar sobre este último, visto que, como a violência contra mulher é
gradativa, a primeira lei embasa a segunda e, por sua vez, a segunda complementa a primeira, razão pela qual,
antes de tratar acerca do feminicídio deve-se fazer um breve esboço sobre violência doméstica. (LOPES, 2016,
p. 01)
Até porque, conforme assevera, Ferraz (2014, p. 189): “(...) a agressão aumenta de maneira progressiva,
iniciando com ofensas verbais, agressões psicológicas, até chegar à violência física e, muitas vezes, o risco da
morte.”

Da conceituação da violência doméstica propriamente dita
De acordo com Parodi e Gama (2010, p. 53), o termo violência, deriva do latim violentus, substantivo
que expressava o sentido de impetuoso, furioso. Verifica-se, ainda, sua origem no verbo latino violare (violar),
que deriva da palavra vis, que significava força.
Todavia, referido termo, como tantos outros, possui mais de um significado dentro da Língua
Portuguesa, fazendo-se necessário, portanto, destacar o significado do termo dentro do ramo jurídico.
Para os autores Parodi e Gama (2010, p. 51/52), a violência, juridicamente: “(...) pode ser tomada como
forma de constrangimento físico ou moral, o emprego da força física ou moral para alcançar fim ilícito, imoral
ou não desejado pela pessoa que sofre a violência, por fim, pode até assumir a forma de coação.”
A partir desse conceito pode-se depreender que, a violência pode manifestar-se em ocasiões e de
diferentes formas, e, valendo-se da referida premissa o legislador pátrio, ao editar a Lei Maria da Penha foi
sensível a essa realidade, pois, definiu o gênero violência doméstica e suas espécies - formas - mais comuns.
A definição de violência doméstica encontra-se no art. 5º, da Lei 11.340/06, todavia, conforme
observou Lima Filho (2014, p.37), coube ao art. 7º, da mesma lei, o papel de esmiuçar boa parte – senão a
maioria – das formas de violência contra a mulher.
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Esse entendimento é corroborado por Parodi e Gama (2010, p. 157), que destacam em sua obra que o
texto legal abarcou as “(...) formas mais comuns de violência contra a mulher, contemplando todas as
dimensões de lesões percebidas no meio doméstico e familiar”.
O art. 5º, da Lei 11.340/2006, diz que: “Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.”
Nota-se que no texto legal o legislador valeu-se da conjunção aditiva e – no lugar da conjunção
adversativa ou – ao dizer que “(...) configura violência doméstica e familiar”, e, sobre a confusão textual
destaca o autor Lima Filho (2014, p. 34) que:
(...) o uso da referida conjunção aditiva (...) trata-se de gritante falha na concreção
do desígnio legislativo. (...) Em sendo assim (...) somos forçados a fazer uso
daquilo que reza o próprio artigo 4º desta mesma Lei ao autorizar a sua
interpretação em função das finalidades sociais a que se destina o regramento em
testilha (...).

Assim, superado o impasse gramatical, assevera Lima Filho (2014, p.37), que: “(...) constitui violência
(constrangimento, coação) todo e qualquer ato, comissivo ou omissivo, que venha a causar morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher no âmbito doméstico ou
familiar.”
Observa-se, portanto, que o legislador se preocupou em contemplar na referida legislação penal
extravagante tão somente a violência intrafamiliar, que, quando aliadas aos elementos de poder, culminam em
subordinação e dominação do sexo feminino (PARODI; GAMA, 2010, p. 150).

Das várias formas de violência
A Lei Maria da Penha representa um avanço no tocante à proteção da mulher já que, conforme destaca
Prado (2016, p. 01), a Lei Maria da Penha “protege as mulheres não só da violência física, mas da violência
psicológica, sexual, patrimonial e moral”, assim como de quaisquer outras formas não discriminadas no
referido texto.
Isso porque, de acordo com o art. 7º, da Lei 11.340/2006, as formas de violência contra a mulher são,
entre outras:
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 dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
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manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto,
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer
método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que
limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
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 - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia,
difamação ou injúria.

Para Prado (2016, p. 01) “Considera-se violência física agressões como tapas, socos, empurrões,
pontapés, queimaduras, tentativas de homicídios, bem como o uso de instrumentos como faca, armas de fogo,
etc.”.
Já para o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (2007, p. 1045) a violência física pode ser entendida
como a “lesão corporal praticada contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar”.
No tocante à violência psicológica, disposta no inciso II, art. 7º, da Lei 11.340/2006 assevera Prado
(2016, p. 01) que:
Entende-se como violência psicológica agressões verbais, humilhações, ameaças,
xingamentos, desqualificação, intimidação, manipulação, calúnia, privação da
liberdade, constrangimentos de qualquer tipo, enfim, comportamentos que
causam sofrimento psíquico a vítima.

Para a autora Maria Berenice Dias (2007, p. 48), talvez seja essa a forma de violência mais frequente
e, dicotomicamente, a menos denunciada, até porque, por vezes, a mulher em situação de violência sequer
reconhece a agressão sofrida como tal.
Importante destacar que, para que se configure o dano psicológico, desnecessário se faz a elaboração
de laudo técnico ou pericial, podendo o juiz, adstrito as demais provas produzidas, reconhecer sua existência
e determinar as medidas judiciais cabíveis (DIAS, 2007, p. 48).
A violência sexual, por sua vez, segundo Lima Filho (2014, p. 47) “(...) Implica na conduta de
constranger, de forçar ou de obrigar a mulher à prática ou à abstenção relativa à sexualidade”.
No que tange à violência patrimonial, disciplinada no art. 7º, inciso IV, da lei em testilha, dispõe Lima
Filho (2014, p. 47) que:
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(...) é entendida como qualquer conduta cometida no âmbito doméstico e familiar
em desfavor da mulher e configuradora de retenção (posse de coisa da mulher
garantindo direito próprio), de subtração (retirada, ocultamento, e não se podendo
cogitar de furto, em razão do estabelecido no art. 181 do Código Penal), de
destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados
a satisfazer as necessidades pessoais.

A violência moral, por sua vez, disposta no inciso V, art. 7º, da Lei 11.340/2006, também encontra
proteção no Código Penal, através dos tipos de Calúnia, Difamação e Injúria (arts. 138 a 140).
Todavia, conforme brilhantemente observa Maria Berenice Dias (2007, p. 54), quando estes delitos:
“São perpetrados contra a mulher no âmbito da relação familiar ou afetiva, devem ser reconhecidos como
violência doméstica, impondo-se o agravamento da pena (CP, art. 61, II, f). De um modo geral são
concomitantes a violência psicológica.”
Por fim, reitera-se que o rol do art. 7º, da Lei 11.340 é um rol exemplificativo, ou seja, admite que
outras formas de violência sejam objeto da referida lei (PRADO, 2016, p. 01).

O início do fim: da agressão à morte. Análise quantitativa dos feminicídios no Brasil antes e depois da
Lei nº 11.340/2006.
Para Saffioti (2011, p. 46) “Se, na Roma antiga, o patriarca detinha poder de vida e morte sobre sua
esposa e seus filhos, hoje tal poder não mais existe, no plano de jure. Entretanto, homens continuam matando
suas parceiras (...). ”
No mesmo sentido, assevera Segato (2006, p. 4) ao dizer que: “ (...) los crímenes del patriarcado o
feminicidios son, claramente, crímenes de poder, es decir, crímenes cuja dupla función es (...) la retención o
manutención, y la reproducción del poder”.
Nesse ínterim, urge observar que a principal fonte numérica para análise dos homicídios no Brasil
parte da análise dos dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), que chegam através das
Secretarias Estaduais de Saúde. As informações fornecidas, por vezes, dificultam o estudo, pois, se a agressão
acontecer no Estado X e a morte no Estado Y, será registrado, tão somente, o último local, o que, pode culminar
numa obscuridade quanto a realidade dos fatos. (WAISELFISZ, 2015, p. 08)
Lado outro, a partir da análise dos dados do SIM, tem-se que entre os anos de 1980 e 2013 106.093
(cento e seis mil e noventa e três) mulheres foram vítimas de homicídio. Discriminando o número, extrai-se
que no ano de 2013 4.762 (quatro mil setecentas e sessenta e duas) mulheres foram assassinadas, enquanto em
1980 o número foi de 1.353 (mil trezentas e cinquenta e três) mulheres, o que representa um aumento de 252%.
(WAISELFISZ, 2015, p. 11)
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Quando esse percentual de crescimento é analisado de maneira temporal, tem-se que esse número
cresceu, principalmente, a partir da vigência da Lei 11.340/2006, visto que percebido um aumento entre 2006
e 2013. (WAISELFISZ, 2015, p.13)
Verdade é que em 2007 houve um decréscimo de 4,2 para 3,9 mulheres mortas a cada 100 mil, o que
demonstra que, inicialmente, o homicida retraiu-se perante a nova legislação. Todavia, infelizmente, nos
seguintes, os números voltaram a crescer. (WAISELFISZ, 2015, p.13)
Fato é que, ao analisar os números conjuntamente, não é possível perceber as peculiaridades
regionais, nem raciais, contudo, estudar o referido tema a partir dos ditos recortes mostra-se sobremaneira
relevante, mesmo porque, referidos estudos poderão auxiliar, inclusive, na implementação de políticas
públicas específicas para cada localidade.
Um exemplo refere-se à interseccionalidade entre gênero e raça, visto que, já restou confirmado que
há uma diferença na taxa de homicídios entre as mulheres negras e não negras (3,1), já que, considerando os
dados entre 2008 e 2018, o número de vítimas não negras diminuiu 11,7%, em relação às mulheres negras
houve um aumento de casos à razão de 12,4% (CERQUEIRA, 2020).

Da interseccionalidade entre gênero e raça
O Brasil, conforme reverberado, mata mais mulheres negras que não negras, já que, se analisarmos
os dados de 2018 teremos que 68% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. (CERQUEIRA, 2020)
Nesse sentido, inicialmente, é preciso asseverar que a morte de negros – e aqui, não apenas os
feminicídios – parece chocar menos que a morte branca. Para Djamila Ribeiro (2018, p. 103), isso ocorre
porque as mortes dos negros já está naturalizada, deixando de importar na lógica de um Estado racista - como
é o Brasil.
E, ainda que para alguns, em especial, para Gilberto Freyre e seus discípulos, o negro tenha sido bem
recebido no meio social pós abolição da escravatura, sabe-se que a “democracia racial” inexiste, imperando
no país um preconceito proporcional aos traços negroides do indivíduo, denominado preconceito de marca.
(NOGUEIRA, 2006)
No mesmo sentido, leciona Gonzalez (1984, p.239):
(...) pinta este orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial. Só que
quando a negrada diz que não é, caem de pau em cima da gente, xingando a gente
de racista. Contraditório, né? Na verdade, para além de outras raz6es, reagem
dessa forma justamente porque a gente p6e o dedo na ferida deles, a gente diz que
o rei tá pelado. E o corpo do rei é preto e o rei é escravo.
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Prova disso é que, segundo Romio (2013, p. 147 148), homens e mulheres negros são as maiores
vítimas de violência no país – quer de gênero ou não – o que leva a referida autora a ressalvar, ainda, que no
Brasil a cor/raça seria a principal variável explicativa da violência.
No tocante à violência doméstica, objeto do presente estudo, Romio (2013, p. 149) afirma que
enquanto a mulher branca é – proporcionalmente – mais agredida por desconhecidos, a mulher negra é,
majoritariamente, agredida por pessoas da sua rede de conhecidos.
Corroborando a ideia de sobreposição de vulnerabilidades, assegura Carneiro (2017, p. 19) que:
“Raça e sexo são categorias que justificam discriminações e sulbalternidades (...) que explicitam que mulheres
negras estão em situação de maior vulnerabilidade social”.
Na verdade, de acordo com Gonzalez (1984, p.228) “Como todo mito, o da democracia racial oculta
algo para além daquilo que mostra. (...) exerce sua violência simbólica de maneira especial sobre a mulher
negra.”
Por todo o exposto, conforme aduz Romio (2013, p . 155) urge a necessidade de investigar quais os
impactos do racismo na vida das mulheres brasileiras, a fim de que se compreenda a violência de gênero só
pode ser analisada a contento se observadas as interseccionalidades entre gênero, classe social e raça, uma vez
que, se todos os indicadores sociais demonstram as desvantagens experimentadas pela mulher negra, não há
como afastar o impacto do racismo quando do estudo da violência doméstica (CARNEIRO, 2017).

CONCLUSÃO
A violência doméstica não é um fenômeno novo, contudo, especialmente a partir do séc. XX essa
forma de agressão, praticada historicamente, passou a ser objeto de maior reprimenda social.
Verdade é que a atenção à mulher só foi aumentada a partir de sua maior participação na sociedade,
pois, ao tornar-se vista, começou a ser ouvida e fazer-se ouvir; passou a ser entendida como um sujeito de
direitos e não somente como um objeto pertencente a outrem.
Contudo, a evolução encontrava uma barreira, especificamente, lacuna legal, posto que, muitas vezes,
o agressor doméstico sequer era punido e, quando o era, as penas aplicadas caracterizavam-se como uma nova
forma de violência, tendo em vista que a sanção não era proporcional ao bem jurídico violado.
Nesse cenário, os representantes de vários movimentos, em especial, os feministas, cobravam uma
atuação legiferante do Estado, que permanecia inerte, e, no contexto local, isso ocorria mesmo após o Brasil
tornar-se signatário de diversos Tratados Internacionais sobre o tema.
Verdade é que o Estado Brasileiro só tomou iniciativa após ser responsabilizado por omissão e
negligência no tocante à violência doméstica, pela Organização dos Estados Americanos (OEA), no ano de
2001, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
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A resposta do país à reprimenda internacional veio com a criação da Lei nº 11.340/2006, apelidada
popularmente como “Lei Maria da Penha”, legislação que possui pilar constitucional, em especial no tocante
a proteção à dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, disciplinado no art.
1º, III, da Carta Magna.
Ocorre que, apesar de ser um avanço legal - inclusive com reconhecimento internacional como uma
das melhores normas que versam sobre violência doméstica - a Lei nº 11.340/2006, sozinha, pouco conseguiu
fazer ao longo dos últimos anos. Isso porque, em que pese as incontáveis diretrizes legais no sentido de se
instituir um aparato assistencial à mulher em situação de violência, os índices continuavam a crescer, em
especial, os casos de feminicídio, já que, a violência doméstica, sabidamente, possui um lamentável ciclo47
que resulta no óbito da mulher em situação de violência.
Destaca-se, inclusive, que o aumento dos índices de morte de mulheres em ambiente doméstico
elevou o clamor social, principalmente no que tange a uma reprimenda mais efetiva por parte do Estado, e,
nesse contexto, emergiu a Lei 13.104/15, que incluiu no rol de qualificadoras do art. 121, do Código Penal
Brasileiro, o Feminicídio.
No entanto, como já se imaginava, a novel legislação também não se revelou suficiente para a
diminuição dos índices de mortes de mulheres em razão do gênero no país, que ocupa o 5º (quinto) lugar no
ranking internacional, com uma taxa de 4,8 mulheres mortas a cada 100 mil – conforme o Mapa da Violência
de 2015 – ficando atrás, tão somente, de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.
Por esta razão, deve o Estado implementar políticas públicas que oportunizem uma construção social,
mais justa e equânime, já que o Brasil é signatário de todos os acordos internacionais que asseguram – direta
ou indiretamente – os direitos humanos das mulheres (DIAS, 2018), oportunidade em que se ressalva que
desde a Conferência Mundial de Direitos Humanos de Viena, em 1993, a violência doméstica passou a ser
enxergada como uma forma de violação aos Direitos Humanos (FERRACINI NETO, 2018).
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