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RESUMO 

 

O presente estudo almejou abordar o tema violência doméstica contra a mulher e 

apresentar de forma sucinta os principais tipos de violência, a analisar os fatores que 

causam a violência contra mulher. Neste sentido a pesquisa demonstra as diferentes 

formas de violência e as questões culturais que as envolvem, o contexto histórico 

referente à violência domestica praticada contra a mulher, enfatizando as políticas 

publicas de enfrentamento. No seguimento, abordaremos e discutiremos as políticas 

públicas de atendimento, enfatizando o papel do Assistente Social analisa-se a 

prática desta intervenção no atendimento a mulheres em situação de violência e a 

implantação da participação como um dos caminhos para o rompimento do cenário 

de violência vivenciado pelas mulheres. Entretanto foi utilizado o procedimento 

metodológico para que os objetivos anteriormente citados fossem alcançados foi 

utilizado também o método de referencial teórico e pesquisa qualitativa e 

levantamentos bibliográficos. Por fim a pesquisa terá por finalidade gerar 

conhecimento para uma melhor compreensão da problemática. 

Palavras-chave: Violência Doméstica, Política Pública, Assistente social, 

Serviço Social. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to address the issue of domestic violence against women 

and to briefly present the main types of violence, to analyze the factors that cause 

violence against women. In this sense, the research demonstrates the different forms 

of violence and the cultural issues that involve them, the historical context regarding 

domestic violence practiced against women, emphasizing public coping policies. In 

the follow-up, we will discuss and discuss the public policies of care, emphasizing the 

role of the Social Worker analyzes the practice of this intervention in the care of 

women in situations of violence and the implementation of participation as one of the 

ways to break the scenario of violence experienced by women. However, the 

methodological procedure was used so that the aforementioned objectives could be 

achieved. The method of theoretical reference and qualitative research and 

bibliographical surveys were also used. Finally, the research will aim to generate 

knowledge for a better understanding of the problem 

 

 

Keywords: Domestic Violence, Public Policies, Social Worker, Social Work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICO  

 

 
Gráfico 1 – Crimes contra a mulher de 2011 a 2015............................................ 38 
Gráfico 2 – Mulheres vítimas de violência física  ..................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 
 
 

DEAM Delegacia Especializada de Atendimento á Mulher  

CF  Constituição Federal 1988 

PAISM Programa de Atenção Integral á Saúde da Mulher 

SPM Secretaria de Políticas Para as Mulheres 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 13 

1 ÂMBITO PRIVADO: A POSIÇÃO HISTÓRICA DA MULHER NA  SOCIEDADE  
.................................................................................................................................. 15 

1.1 ANÁLISE HISTÓRICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DA MULHER ..................................................... 15 

1.2 OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO E A VULNERABILIDADE À VIOLÊNCIA.......................... 18 

1.3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CONTEMPORANEIDADE ................................................ 22 

2 POLÍTICAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 
PÓS 1988 .................................................................................................................. 26 

2.1     BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS BRASILEIRAS.......... ........................................ 26 

2.2      A CONJUNTURA POLÍTICA ENTRE AS DÉCADAS DE 1980 E 1990 ................................................ 32 

2.3      ANOS 2000: AVANÇOS MAIS RELEVANTES NAS POLÍTICAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER.................................................................................................................................................................36                               

2.3.1    A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM DADOS RECENTES........................................39 

2.4  GANHOS E PERDAS SOCIAIS DA ATUAL DÉCADA ................................................................ 42 

3 A POSSIBILIDADE INTERVENTIVA DO ASSISTENTE SOCIAL NAS AÇÕES 
DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER ........................ 45 

3.1 COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL ...................................................... 47 

3.2       POSSIBILIDADES E DESAFIOS PROFISSIONAIS DO ASSISTENTE SOCIAL NO COMBATE A VIOLÊNCIA              

DOMÉSTICA FÍSICA CONTRA A MULHER....................................................................................52 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 54 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 55 

 
 

 

 



 

 

 

13 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade que a violência é um fenômeno social presente em toda 

a sociedade. A mesma afeta, sobretudo os grupos considerados minorias sociais 

como as mulheres, normalmente ocorre por causa da relação de poder existente, por 

ser frágil e estar mais vulnerável acabam sendo vítimas da violência doméstica. A 

violência contra mulher acompanha a trajetória da humanidade se manifestando em 

múltiplas formas. 

Dentro desta lógica, pode-se ressaltar que violência doméstica contra a 

mulher consiste em um dos principais indicadores da violência de gênero pode-se 

dizer que a violência mais visível é a agressão física que ocorre independe da classe 

social, essa violência contra as mulheres foi vista por muitos anos como normal, 

entretanto a mesma é fruto de diferenças históricas em relação ao denominado 

“sexo frágil”. 

Ao longo das décadas as mulheres foram ocupando socialmente seu espaço, 

se realçando no campo profissional se tornaram mães de família independentes, 

tendo a oportunidade de lutar pela sua liberdade de expressão e seus direitos, e 

desta forma ir contra as desigualdades impostas ao longo da história. Atualmente há 

um grande esforço mútuo dos diferentes setores da sociedade para combater a 

violência contra mulher apesar de ainda ter vários avanços pela frente, é notório que 

no contexto atual a questão da violência contra a mulher fica cada vez mais latente. 

Dentro deste contexto é de extrema importância ressaltar que a violência 

doméstica ocorre em múltiplos lares, aonde inúmeras mulheres têm momentos de 

tensões e sofrimento nas mãos de seus agressores. Ao longo do tempo, os índices 

de violência aumentaram de forma significativa, caracterizando a violência contra 

mulher uma questão social. 

Desta forma com a mobilização de setores da sociedade brasileira, e a Lei nº 

11.340/06 - Lei Maria da Penha em homenagem à senhora Maria da Penha Maia 

Fernandes - entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, com o intuito de 

proteger a mulher e resguardar os seus direitos. Entretanto pode-se afirmar que esta 

Lei trouxe vários frutos positivos, pois foi através da mesma que os agressores 

começaram a receber punições referentes às violências cometidas.  Apesar desse 
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tema ter tido grande visibilidade, ainda existem muitos problemas para serem 

resolvidos. 

O interesse pelo tema nasceu a partir dos questionamentos dentro do campo 

acadêmico e também no período do estágio onde foi acentuado pela constatação da 

triste realidade de que os casos de violência doméstica que são acometidos contra 

mulheres se torna cada vez mais chocante e grave, pois na maioria das vezes os 

casos não são denunciados por medo das vítimas em questão. 

O presente trabalho abordou o tema violência doméstica contra a mulher, 

buscando compreender melhor os fatores envolvidos neste cenário de violência 

vivenciado por inúmeras mulheres. Dessa maneira, o objetivo geral: foi de analisar 

as políticas públicas de combate à violência contra mulheres. E os objetivos 

específicos foram de estudar a história da violência abordando o contexto histórico 

referente à violência contra mulheres, discutir as políticas públicas de combate à 

violência com ênfase na violência física domiciliar e identificar o papel do assistente 

social no enfrentamento a esse tipo de violência. 

Dessa forma a importância desse trabalho está no valor social, acadêmico e 

político do estudo sobre as políticas públicas de enfrentamento para as mulheres 

vítimas de violência doméstica como modo de fortalecer os debates das ações de 

combate a esse mal. Sendo a metodologia utilizada a de revisão bibliográfica. 

Para tanto, no primeiro capítulo foi estudado a evolução histórica da mulher 

visão que receberam ao longo da história até os dias atuais, apresentando de forma 

sucinta os principais tipos de violência praticado contra mulheres. 

O capítulo dois chama a atenção para as políticas públicas de combate a 

violência contra mulheres vigentes com enfoque na violência doméstica. 

Já o terceiro capítulo se salientando a identidade e o papel do Assistente 

Social nas ações de combate a esse tipo de violência. 
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1 ÂMBITO PRIVADO: A POSIÇÃO HISTÓRICA DA MULHER NA 

SOCIEDADE 

1.1 ANÁLISE HISTÓRICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS DA MULHER 

Com o propósito de compreender com facilidade a violência contra a mulher é 

preciso entender desde os tempos primordiais a relação entre homens e mulheres, 

para um melhor esclarecimento no que diz a respeito desse fenômeno. 

É consensual que as mulheres são grupos social com maior vulnerabilidade a 

ser vítima de violência em comparação aos homens, em busca da fundamentação 

teórica para essa afirmação é necessário recorrer a leituras que apontem 

características históricas do feminino e do masculino á partir do período em que se 

pôde ser estudado. 

Sem sombras de dúvidas, uma das autoras mais relevantes para esse 

mergulho histórico é Simone Beauvoir que aprofundou os estudos feministas e hoje 

é referência em todos os temas que aborde a população feminina. Assim, Beauvoir 

Considera que os homens, sendo os mais fortes por toda parte favorecem o 
próprio sexo e que as mulheres aceitam por hábito essa dependência, 
nunca tiveram suas possibilidades, nem liberdade nem instrução. Nada 
indica que sejam inferiores ao homem. (BEAUVOIR, 2014, p. 139-140) 

Entretanto a mulher era vista somente como a fêmea que veio ao mundo 

exclusivamente para satisfazer o desejo dos homens e ser a geradora de seus filhos, 

e é nesse sentido que o homem define a mulher. Com isso na sociedade o 

machismo imperava, fazendo com que a mulher não tivesse o direito de se 

expressar, e nesse caso não era atribuída a ela a expressão pela liberdade de 

escolha. Dentro desse contexto Hahner vem dizer que: 

Logo após as mulheres terem ganhado o direito de voto, no ano de 1932, o 
Presidente Getúlio Vargas fechou o congresso, tornou os partidos políticos 
ilegais e suspendeu os direitos de voto nível nacional, ‘terminando com a 
política eleitoral e com a participação das mulheres até 1945’.(GOHN,1990, 
p.174) 

Contudo antigamente os homens não mediam esforços para alcançar seus 

objetivos, isto incluindo a sua necessidade de dominar a mulher. A maioria dá 

população masculina não admite que a mulher manifeste o seu desejo de igualdade 
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perante a sociedade, por conta de, se, sentirem muitas vezes incapazes, perante as 

mulheres, alguns homens acabam desenvolvendo um estilo agressivo. A partir 

desse contexto Pateman vem dizer que “o poder natural dos homens como indivíduo 

sobre as mulheres abarca todos os aspectos dá vida civil. A sociedade civil como um 

tanto é patriarcal” (PATEMAN, 1993, p.167)       

Ou seja, as mulheres são submetidas aos homens tanto na esfera privada 

quanto na pública. Desta forma considera-se que a mulher é controlada pelo homem 

e não tem voz ativa sendo desfavorecida na sociedade, dentro dessa linha de 

pensamento percebe-se que a mulher independentemente de classe social era 

tratada da mesma maneira perante os homens e a sociedade. 

É dentro desse contexto de desigualdade, manifestação de poder, dominação 

e luta que ocorre historicamente a violência contra mulher trazendo historicamente a 

relação a subordinação da mulher em relação ao homem a partir dessa reflexão   é 

que Rangel vem enfatizar que: 

A violência contra a mulher é uma manifestação das relações de poder 
historicamente desiguais entre mulheres e homens, que causaram a 
dominação da mulher pelo homem, a discriminação contra a mulher e a 
interposição de obstáculos contra seu pleno desenvolvimento. Trata – se de 
um dos dispositivos sociais estratégicos de manutenção dá subordinação da 
mulher em relação ao homem. (RANGEL, 1999, p.30)    

É importante salientar que o patriarcado é um sistema social em que homens 

adultos mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança política, 

autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da 

família, o pai ou figura paterna mantém a autoridade sobre as mulheres e as 

crianças, Beauvoir vem afirmando que:  

“É no regime patriarcal o homem torna - se o senhor dá mulher e as mesmas 

qualidades que atemorizam nos animais ou nos elementos indomados tornam - se 

qualidades precisas para o proprietário que as soube domesticar.” (BEAUVOIR, 

2014, p. 196)     

A partir desse pressuposto o autor Vrissimtzis vem trazer que o homem na 

sociedade patriarcal era um ser inquestionável e que tinha todos os direitos os quais 

as mulheres não desfrutavam e como também poder sobre as mesmas. 

(VRISSIMTZIS 2002, p. 38) 
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Somente a partir da década de 70 com os movimentos feminista brasileiro 

que começa a se iniciar uma ‘’emancipação feminina’’ que era por sua vez limitada 

dentro dos contextos políticos, sociais, culturais e históricas, é  desta maneira que 

Sarti vem dizer que: 

Com base no Movimento Feminista Brasileiro que se inicia na década de 
1970, este texto pretende ressaltar a particularidade do feminismo como 
uma experiência histórica que enuncia genérica e abstratamente a 
emancipação feminina e, ao mesmo tempo, se concretiza dentro de limites e 
possibilidades, dadas pela referência a Mulheres em contextos políticos, 
sociais, culturais e históricos específicos. (SARTI, 1985, p.35) 

Nesta perspectiva a mulher começa a alcançar o seu lugar, 

consequentemente com lutas e sofrendo algumas privações, pois para muitos a 

emancipação  da mulher  era uma ameaça que  se discerne o ‘’mundo masculino’’. E 

é dentro dessa perspectiva de emancipação da mulher é que de acordo com 

Beauvoir “a burguesia conservadora continua a ver na emancipação da mulher um 

perigo que lhe ameaça a moral e os interesses e certos homens temem a 

concorrência feminina.” (BEAUVOIR, 2014, p.18) 

É importante salientar que os movimentos criados em relação a defesa da 

violência praticada contra mulher  fizeram grande diferença porém não diminuiu a 

hierarquia  e a desigualdade que ocorre durante tido o processo histórico é a partir 

dessa reflexão que Diniz vem enfatizando que “embora com esses movimentos 

criados na luta feminista em defesa dá mulher vítima de violência, não diminuiu a 

hierarquia dá desigualdade imposta pelo homem.” (DINIZ, 2006, p.18). 

Porém foi a partir da Constituição Federal de 1988 que houve um certo 

reconhecimento em relação a proteção especial para mulher, visando proteger e 

repreender dentro desse contexto foi de grande importância os movimentos 

feministas já citados supracitados que atuaram através de convenções para os 

Direitos Humanos.  

Como por exemplo, a convenção de Belém do Pará, porém foram necessários 

leis específicas uma vez que a lei dos Juizados Especiais n° 9.099/95 foi insuficiente 

por que não abrangia homicídios e lesões corporais graves. Entretanto a convenção 

de Belém do Pará serviu de base para a criação da lei Maria da penha. 
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1.2 OS LIMITES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO E A VULNERABILIDADE À 

VIOLÊNCIA 

A violência contra mulher é uma questão que acontece no espaço privado e 

muitas das vezes vivenciada no espaço doméstico, porem a mesma começa a 

ganhar visibilidade apenas quando ocupa o espaço público, pois a partir do espaço 

público ela alcança uma dimensão política.  

Contudo Arendt vem ressaltar que: 

Viver uma vida inteiramente privada significa, acima de tudo, estar privado 
de coisas essenciais a uma vida verdadeiramente humana: estar privado da 
realidade que advêm do fato de ser visto e ouvido por outros, privado de 
uma relação objetiva com eles decorrentes do fato de ligar-se e separar-se 
deles mediante um mundo comum de coisas,e privado da possibilidade de 
realizar algo mais permanente que a própria vida. (ARENDT, 2010, p. 71) 

Para entender a questão do público e privado em relação a violência contra 

mulher faz-se necessário ressaltar que há uma grande desarmonia em relação às 

diferenças biológicas de ambos os sexos, também criou-se um quadro de 

desigualdades, com a construção de um modelo padrão para cada um. 

Constantemente há uma desarmonia entre ambos, atribuindo ao homem um valor 

superior ao da mulher.  

Faria e Nobre esclarecem que: 

“[...] existe uma divisão entre as esferas pública e privada, sendo que a 
esfera privada é considerada como o lugar próprio das mulheres, do 
doméstico, da subjetividade, do cuidado. A esfera pública é considerada 
como o espaço dos homens, dos iguais, da liberdade do direito” (FARIA; 
NOBRE, 1997, p.46). 

Portando ainda que estejamos em uma sociedade moderna torna-se muito 

comum a visão engessada de que a mulher serve somente para ser dona de casa e 

mãe, e que todas as funções decisivas estejam sobre o homem, embora ela seja até 

mesmo a provedora do lar, isso ocorre geralmente dentro das famílias mais 

desfavorecidas, porém não é uma regra.  

É dentro do ambiente doméstico que se torna mais comum a violência, pois o 

lar é um ambiente privado, um lugar reservado, que acaba por favorecer a violência. 

é dentro dessa linha de pensamento que Saffioti vem dizer que “mais que categoria 
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social subalternizada, as mulheres consistem ‘em objetos de satisfação sexual dos 

homens, reprodutoras de herdeiros e de força de trabalho’”.(SAFFIOTI, 2004, p.132) 

Desta forma a mulher acaba sendo privada da sua vida publica por puro 

preconceito porem a mesma não se ausenta e encontra formas de construir uma 

dimensão elevada dominando o seu espaço para que deixe de fazer parte da 

categoria subalternizada desta forma Almeida ressalta que as mulheres “não estão 

ausentes da vida pública; antes, seu espaço é específico, isto é está vinculado a 

extensão de suas atividades domésticas, podendo ser individual ou coletivo.” 

(ALMEIDA, 1998, p. 102).  

Ou seja, a violência tem uma relação de preconceito, discriminação feminina, 

e a vulnerabilidade, que tem o seu parâmetro ligado a religiões e culturas, uma 

predominância do homem sobre a mulher, subsequente de um desequilíbrio histórico 

onde preponderava a supremacia do homem sobre a mulher, fazendo com que a 

relação conjugal tivesse o controle de imposição. 

O homem ditava as regras que regiam a casa e a mulher respeitava os 
ditames impostos. No momento em que ela assume responsabilidades que 
não estavam nos moldes preestabelecidos pela sociedade, ocorre uma 
explosão em que cada um usa as suas armas [...] ele, os músculos: ela as 
lagrimas. (DIAS, 2008, p.17) 

O movimento feminista no Brasil foi de suma importância para 

compreendermos o fenômeno da violência contra a mulher, desta forma foi através 

do movimento que se confrontam o espaço público e privado. Toda via essa luta tem 

a possibilidade de mostrar para a sociedade que a mulher tem que vivenciar todas 

as questões representadas, e construir uma dimensão elevada dominando o seu 

espaço. E é dentro desse contexto que Costa vem dizer que: 

Em linhas gerais, poderíamos caracterizar o movimento feminista brasileiro 
dos anos 1970 como fazendo parte de um amplo e heterogêneo movimento 
que articulava as lutas contra as formas de opressão na sociedade com as 
lutas pela redemocratização. (COSTA, 2005, p.15) 

Desta forma, observa-se precisamente que a mulher pode se estabelecer 

predominantemente nas duas esferas. Pois o intuito é estabelecer a equidade entre 

ambos, sem nenhum foco de violência. Enfim, atualmente a esfera privada não pode 

ser atribuída exclusivamente à mulher, à medida que seu interior é hierarquizado, 

existindo, portanto, espaços privados. 
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“Com base nesses instrumentos, o homem e a mulher produzem a riqueza 

necessária ao seu próprio desenvolvimento e emancipação” (FELIPE; PHILIPPI, 

1998, p. 37). Entretanto, entende-se que a esfera privada persiste em relação à 

esfera pública, na proporção em que é no espaço público que se torna concebível a 

expressão e confronto dos benefícios políticos que também fazem parte da vida 

privada.  

Segundo Costa (1995), relata a divisão publico/privado ignora os 

acontecimentos nos quais as mulheres se estabelecem na família como aquelas que 

também detêm o domínio do poder e da autoridade. Segundo a autora, isto se dá 

porque há a restrição da mulher do exercício da cidadania, espaço elaborado com 

suporte num modelo masculino e voltado para os interesses dos homens.  

O uso da concepção dicotômico de público e privado tem alavancado críticas 

feministas por intensificar uma caracterização de princípios da cultura patriarcal que 

se estrutura e se orienta sobre as diferenças biológicas entre homens e mulheres. 

Se nos voltarmos, agora para o conceito de violência observaremos que, 
etimologicamente, violência vem do latim vis, força, que, de acordo com os 
dicionários, significa: 1) tudo que age usando a força para ir de encontro a 
natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a 
espontaneidade, a vontade  e a liberdade de alguém (é coagir, constranger, 
torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza ou de alguma coisa 
valorizada positivamente em uma sociedade (é violar); 4) todo ato de 
transgressão contra aquelas cosias e ações que alguém  ou uma sociedade 
define como justa ou um direito; 5) conseqüentemente violência é um ato de 
brutalidade, sevícia e abuso físico e ou psíquica contra alguém e caracteriza 
relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, 
medo e terror (CHAUÍ, 2003,p.42) 

A violência é uma ação que impossibilita a vítima de uma resistência, na 

medida em que se expressa no esforço de desfazer sua vontade, seus desejos e 

sua identidade. A vítima agredida e violada é induzida a desocupar o seu espaço. 

Uma pratica de violência tem o propósito de exercer a sujeição do outro por 

intermédio da autoridade e da força. 

De acordo com Sennett (1998), o público deve ser pensado nesta conjuntura, 

como domínio moralmente indigno ao privado, todavia, com significado distintos para 

homens e mulheres. Ou seja, para as mulheres o público significava o risco de 

aniquilar a virtude, já que se incorporava o público com a idéia de desgraça moral e, 

para os homens, a imoralidade se agrupava a uma tendência oculta que lhes 

proporcionam ultrapassar os limites dados pelos papeis de marido e pai, agregando 
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o público com a idéia de autonomia, o lado de fora que não feria a família por 

continuar distante dela.  

Entende-se que o esclarecimento dessa articulação (público-privado) só é 

concebível na medida em que percebe-se essas mulheres, não como parte, mas sim 

como interlocutoras da violência. Por intermédio delas podemos examinar a 

centralidade dessa aflição que se estabelece entre violência doméstica e as políticas 

estatais, ou seja, o conflito entre o público e o privado. 

 

1.3 A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA CONTEMPORANEIDADE 

Para reconhecer o problema da violência é preciso entender as formas de 

relações sociais, por isso faz-se necessário falar sobre as suas características e 

quais são os fatores que levam a este ato. Segundo Azevedo (1985), a violência 

define-se como: 

“(...) toda iniciativa que procura exercer coação sobre a liberdade de 
alguém, que tenta impedir-lhe a liberdade de reflexão, de julgamento, 
dedicação e que, termina por rebaixar alguém em nível de meio ou 
instrumento num projeto, que a absorve e engloba, sem tratá-lo como 
parceiro livre e igual. A violência é uma tentativa de diminuir alguém, de 
constranger alguém a renegar-se a si mesmo, a resignar-se à situação que 
lhe é proposta, a renunciar a toda a luta, abdicar de si” (AZEVEDO, 1985, p. 
19). 

Em relação à violência contra a mulher, pode-se dizer que a mesma se 

caracteriza por várias ações dentre elas estão o abuso de poder, as ofensas com 

palavras ,o uso da força física que muitas das vezes resulta em torturas, 

sofrimentos, ferimentos e ate mesmo a morte. Ocorre também a violência as 

agressões de ordem sexual entre outras, desta forma que Schaiber vem dizer que: 

As mulheres experimentam não só um tipo de violência, mas vários, como 
agressões ou abusos de ordem verbal, física e sexual, e que podem 
cometidos por parceiros ou ex-parceiros, familiares, amigos, conhecidos ou 
estranhos, e até por instituições públicas ou pelo Estado.” (SCHAIBER, 
2005, p. 14). 

É valido ressaltar que a violência esta inclusa na sociedade 

independentemente das camadas sociais, raças, idades, etnias entre outras desta 

forma fica claro que a violência não está em si relacionada com a classe subalterna 
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porem inúmeros motivos relacionado à mesma contribuem para que a violência 

ocorra, Chauí ressalta que: 

 [...] violência é uma realização determinada das relações de força tanto em 
termos de classes sociais quanto em termos interpessoais. Em lugar 
detonarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e 
leis, preferimos considerá-las sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, 
como conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação 
hierárquica de desigualdade, com fins de dominação, de exploração e de 
opressão. Isto é, a conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade 
em relação entre superior e inferior. Em segundo lugar, como a ação que 
trata um ser humano não como sujeito, mas como uma coisa. Esta se 
caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, 
quando a atividade ou a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há 
violência. (CHAUÍ, 1985 apud AZEVEDO, 1985, p. 18). 

A violência contra a mulher é um grave problema dentro da sociedade, diante 

da desigualdade entre homens e mulheres que se construiu ao longo do século, a 

violência contra mulher pode ser realizada de várias formas, a violência é uma 

prática de violação dos direitos contra mulheres essa violação acontece desde o 

início da raça humana, desta forma direcionaremos o contexto para Violência Física. 

A lei Maria da Penha define cinco formas de agressão, presente no Art. 7° da Lei 

11.340 como violência doméstica e familiar dentre eles estão: 

 Violência física: ofender a integridade ou saúde corporal – bater, chutar, 
queimar, cortar, mutilar; Violência moral: ofender com calúnias, insultos ou 
difamação – lançar opiniões contra a reputação moral, criticas mentirosas e 
xingamentos; Violência psicológica: causar dano emocional, diminuir a 
autoestima, prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento social, controlar 
os comportamentos, ações, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação e isolamento, tirar a liberdade 
de pensamento e de ação; Violência patrimonial: reter, subtrair, destruir 
parcial ou totalmente objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos; Violência sexual: 
presenciar, manter ou obrigar a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que induza a 
mulher a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade. 
(BRASIL, 2006, p.14)  

Nesse contexto identificou-se que entre as formas de violências praticadas 

contra a mulher a que pode ser considerada mais grave é a violência física 

domiciliar, pelo fato de prejudicar no desenvolvimento, psicológico e social, 

geralmente acontece através de pessoas que a mulher conhece e convive. 

Souza (2002),vem destacar que a impiedosa consequência é que não se 

repreende a violência doméstica somente para resguardar a entidade familiar, ou 



 

 

 

23 

seja, a tendência é não tirar o homem do lar, não reprimir o agressor a fim de não 

desmantelar a família.  

Porém, quem paga o preço é a mulher, seu corpo, sua integridade física e 

psicológica. É o desfecho cruel, pois a mulher acaba sendo a grande vítima dos 

erros domésticos. A violência que atinge mulheres na sociedade vem mobilizando 

diversos setores governamentais, já sendo reconhecida como relevante problema de 

saúde pública, desta forma não sendo entendida como “ato isolado, psicologizado 

pelo descontrole, pela doença, pela patologia, mas como um desencadear de 

relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas, o processo civilizatório de 

um povo” (FALEIROS, 2008, p.30). 

Ou seja, a violência não é um ato isolado e está presente nas relações 

culturais existentes em nossa sociedade. Entretanto para entender a violência que 

afeta as mulheres, é de suma importância, saber que há distinções entre violência 

doméstica e violência familiar que são violências distintas, porém muita das vezes 

confundidas por muitos, a violência doméstica é caracterizada por ocorrer dentro de 

casa, nas relações entre as pessoas da família, entre homens e mulheres, pais/ 

mães e filhos, entre jovens e pessoas idosas entre outros. 

É dentro desse contexto que Almeida e Melo vem dizer que: 

A violência doméstica se caracteriza também por envolver relações afetivas. 
Por ocorrer no espaço privado, o espaço das relações afetivas, é uma 
violência que o agressor e as vítimas têm laços íntimos, forjados por 
escolha ou por nascimento. Violência doméstica é a que ocorre dentro de 
casa, nas relações afetivas entre pessoas da família, entre homens e 
mulheres, pais/mães e filhos, entre jovens e pessoas idosas. (ALMEIDA; 
MELO, 2003, p.19)  

Ou seja, a violência doméstica não tem como privilégio uma determinada 

classe; ocorre independentemente da situação financeira e do local onde se vive 

pois é tida como uma violência relacional. 

Medrado e Lyra (2003) vem destacar que a mesma é “uma violência 

democrática”, Suas resoluções estão ligadas às relações sociais de gênero dentro 

da sociedade; entretanto é uma violência relacional na medida em que as relações 

entre homens e mulheres, seus papéis e representações sociais são construídos 

social e historicamente. 

Vale conceituar que a violência contra a mulher, em específico a violência 

doméstica, embora exposto na maioria das sociedades persisti em ser um fenômeno 
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imperceptível, sendo por vezes, aceita socialmente como normal, ou seja, como uma 

circunstância esperada e habitual. 

É difícil denunciar quem reside sob o mesmo teto, pessoa com quem se tem 
um vínculo afetivo e filhos em comum e que, não raro, é o responsável pela 
subsistência da família. A conclusão só pode ser uma: as mulheres nunca 
param de apanhar, sendo a sua casa o lugar mais perigoso para ela e os 
filhos. (DIAS, 2007, p.17) 

A violência no espaço doméstico é dolorosa, o agressor conhece o íntimo da 

vítima, sabe rigorosamente como conduzir e manipular a mesma, para que acredite 

ser merecedora das agressões, ou que foi um fato isolado e não ira acontecer 

novamente. Todavia, as agressões não cessam, pelo contrário, tendem a crescer 

sucessivamente bem como o silêncio da vítima, que não denuncia. 
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2 POLÍTICAS DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO 

BRASIL PÓS 1988 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS BRASILEIRAS 

É considerável ressaltar a diferença entre movimentos feministas, que 

incorporam lutas que reconhecem e combatem a desigualdade de gênero enquanto 

construção que causa diferença entre homens e mulheres, e movimentos de 

mulheres, que seriam movimentos sociais compostos por mulheres, mas com 

causas e lutas não necessariamente próximas as problemáticas de gênero. 

Ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas 
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. 
Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 
coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade 
decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da 
base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 
(GOHN 1995, p. 44) 

Porém, é importante salientar que para as mulheres o reconhecimento no que 

se refere à violência aconteceu por meio de muitas lutas, pois foi necessário serem 

reconhecidas como cidadãs, dotadas de direitos e liberdades. 

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: (EC no 45/2004) I – homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 
(BRASIL 1988, p.13) 

Desta forma a Constituição federal – CF foi à ferramenta que proclamou a 

conquista fundamental da igualdade de direitos e de deveres entre homens e 

mulheres como no art.5, I da constituição que esclarece que: desta forma a 

constituição cria novas obrigações para o estado garantindo assim os direitos 

individuais e coletivos. 

E no art.226, Parágrafo 5°: “Os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher”. Os artigos supracitados 
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garantem a proteção dos direitos humanos das mulheres e também a condição de 

equidade de gênero. (BRASIL, 1988, p.128).  

Ou seja, desta forma fica clara a seriedade da CF-88, pois foi a partir da 

mesma que a mulheres começaram a serem reconhecidas como sujeitas de direitos. 

Contudo foi-se obtendo políticas publicas que passam a intervir na realidade 

vivenciada dentro e fora do âmbito domestico, pois a mesma tornou-se uma questão 

social. 

Na década de 90, a conjuntura sócio-política remodelou-se no Brasil, 

acompanhando a tendência de fortalecimento de grupos institucionalizados e certa 

desativação de movimentos sociais independentes de organizações ou políticas 

públicas. Apesar do avanço de incontáveis espaços na vida cotidiana e nas políticas 

estatais, movimentos de mulheres, assim como outros movimentos sociais, refluíram 

enquanto mobilizações.  

Garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação 
de violência por meio da formação continuada de agentes públicos e 
comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-Abrigo/Serviços 
de Abriga mento, Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Serviços 
de Responsabilização e Educação do Agressor, Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher, Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher); e da constituição/fortalecimento 
da Rede de Atendimento (articulação dos governos – Federal, Estadual, 
Municipal, Distrital-e da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede 
de parcerias para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no 
sentido de garantir a integralidade do atendimento (SPM, 2007, p. 8). 

  Entretanto a violência é um problema que aflige a sociedade brasileira 

desde seus princípios, um dos tipos de violência que, infelizmente, insiste ao longo 

da história é a violência contra a mulher. Esse tipo particular de violência se revela 

uma realidade implantada e de difícil combate, um recurso para mudar essa 

realidade é a efetivação de políticas públicas com foco ao combate nesse tipo de 

violência. 

Para entender o poder da política pública é necessário ter em mente, 
mesmo que de forma simplificada, a compreensão de como ela é formada, 
esse fenômeno complexo “que consiste em inúmeras decisões tomadas por 
muitos indivíduos e organizações no interior do próprio governo e que essas 
decisões são influenciadas por outros atores que operam interna e 
externamente no Estado.” (HOWLETT, 2013 p.12) 
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Contudo no espaço das políticas públicas o tema das mulheres tem sido 

tratado de forma fragmentada, como parte dos grupos sociais vulneráveis, em 

situação de risco, e incorporado aos projetos focalizados de “inclusão social” – chave 

política das políticas neoliberais para o trato de pobreza, desemprego e avanço 

econômico, sob o apontamento de políticas que objetivam promover a igualdade de 

oportunidades, tendo o mundo do trabalho como referência. 

O problema da constituição de uma gramática social capaz de mudar as 
relações de gênero, de raça, de etnia e a privatização na apropriação de 
recursos públicos colocou na ordem do dia a o problema da necessidade de 
uma nova gramática social e uma nova relação entre Estado e sociedade. 
Esta gramática implicou na introdução do experimentalismo na própria 
esfera do Estado, transformando o Estado num novíssimo movimento social 
(SANTOS e AVRITZER, 2002, p. 54)  

As políticas públicas buscam minimizar ou moderar os desequilíbrios e 

injustiças sociais, são corporificadas em ações políticas precocemente definidas pelo 

Estado e as políticas públicas de combate à violência contra a mulher estão 

profundamente ligadas ao movimento feminista, já que este é o maior impulsionador 

destas mesmas políticas. No Brasil, as políticas públicas de combate à violência 

contra a mulher têm sido “retraídas”, e, na maioria das vezes, ineficiente. 

(...) ao Programa Nacional de Combate à Violência contra Mulheres; à 
criação de centros integrados de assistência médica em risco de violência 
doméstica e sexual; às políticas dos governos estaduais e municipais para a 
prevenção da violência doméstica e sexual contra as mulheres; Pesquisa e 
divulgação de informações sobre a violência contra as mulheres e sobre 
formas de proteção e promoção dos direitos da mulher; e ao projeto que 
trata o estupro como crime contra a pessoa, e não mais como crime contra 
os trajes (BARTED, 2006, p.228).  

 A criação das políticas públicas deve buscar a igualdade de gênero, o 

crescimento das potencialidades das mulheres, a maior participação política, 

econômica e social destas mulheres, conceituar a subjetividade feminina e a 

natureza dos conflitos. Ao se formular estas políticas públicas deve-se levar em 

conta o impacto diferenciado para homens e mulheres, mas sempre admitindo a 

legitimidade das ações voltadas para o fortalecimento das mulheres e sua 

autonomia. 

[...] como lembra Saffioti 1998, se quisermos promover políticas públicas 
eficazes no sentido de combater e prevenir a violência contra a mulher, 
sobretudo a doméstica, é necessário capacitar profissionais das áreas de 
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segurança, do judiciário, da saúde, dos transportes, da educação, bem 
como os burocratas dos governos para que possam trabalhar de forma 
competente. Também é necessário absorver feministas não apenas na 
formulação, mas também na implementação de políticas públicas dirigidas à 
mulher. Estes são os pré-requisitos para que se garanta a articulação entre 
as várias políticas e sua continuidade. Somente assim dar-se-ia um passo 
importante para impedir que o androcentrismo do Estado comprometesse 
negativamente idéias brilhantes, como a que gerou a 1ª DDM. Mais do que 
isso, estaríamos fornecendo pistas no sentido de melhorar as relações de 
gênero em nossa sociedade. (RANGEL, 1997, p. 25-26) 

Pode-se dizer que as políticas públicas para mulheres em condição de 

violência foram sendo desenhadas desde a década de 80, para assim aprimorá-las 

atualizá-las e inová-las, este é uma tarefa que deve ser revisto não só pelo Poder 

Público, mas também na universalidade. 

 

Desta forma Santo 20011 vem esclarecer que uma política pública é o 

resultado de uma decisão política tomada sobre alternativas de políticas para 

atender a uma determinada demanda. Apresenta uma característica central 

revestida de autoridade soberana do Poder Público. (SANTO 2011, p. 47).  

Os planos e programas de integração das mulheres, no Brasil atual, agregam 

aspectos da democracia liberal, estabelecido no mercado, com a democracia 

representativa, segundo critérios de relevância. O Estado antecipa-se e produz 

conselhos para a resolução de todas as demandas e problemas dos grupos 

eliminados – mulheres no presente caso. Todavia não se trata de alguns ou de todos 

os direitos: são aqueles pré-selecionados pelos órgãos estatais dentro deste 

contexto Gohn ver dizer que: 

É sempre expressão de uma ação coletiva e decorrente de uma luta 
sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes 
elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; 
adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias – que ao se 
organizam em articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; 
práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos 
recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas 
demandas; e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham 
suas reivindicações. (GOHN, 1997p. 14). 

Entretanto conjuntamente os segmentos encontram-se auxiliados por redes e 

outros movimentos contribuintes e tem a utilização da mídia como uma ferramenta 

política. Como característica preeminente no contexto da Teoria dos Novos 
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Movimentos Sociais, as ONGS se juntam com os movimentos chegando a ser 

confundidos com os mesmos, virando quase sinônimos.   

O movimento de mulheres fornece um bom exemplo desta situação. Uma 
revisão da literatura recente mostra a excessiva ênfase colocada pelos 
analistas nos aspectos organizacionais e no que eu chamaria de resultado 
de igualdade. O objetivo do movimento não é apenas a igualdade de 
direitos, mas mais o direito de ser diferente. A luta contra a discriminação, 
por uma distribuição mais igualitária no mercado econômico e político é 
ainda uma luta pela cidadania. O direito de ser reconhecido como diferente 
é uma das mais profundas necessidades na sociedade pós-industrial ou 
pós-material. Ser reconhecida como uma mulher é afirmar uma experiência 
diferente, uma percepção diferente da realidade, enraizada em "outro" 
corpo, numa maneira específica de se relacionar com a pessoa. O 
movimento de mulheres, quando fala de diferença, fala para o conjunto da 
sociedade e não apenas para as mulheres. Para as sociedades que 
desenvolvem uma pressão crescente pela conformidade, esta reivindicação 
tem efeitos destrutivos, desafia a lógica do sistema e tem uma orientação 
antagonista. O resultado político do movimento de mulheres em termos de 
igualdade permite que a diferença seja reconhecida. Mas o "êxito" no campo 
político enfraquece o movimento, aumenta sua segmentação, leva alguns 
grupos à profissionalização e à burocratização, e outros a um sectarismo 
destrutivo. A mensagem da diferença, entretanto, não morre. Torna-se um 
objetivo cultural e político que mobiliza muitos outros grupos. (MELUCCI, 
1989, p 10). 

Dentre tantas conquistas obteve-se a Lei n.11.340/2006, vulgo Lei Maria da 

Penha - de 7de agosto de 2006, que surgiu como uma forma de combate à violência 

doméstica e trouxe também um amparo legal às vitimas. Assim como esclarece seu 

primeiro artigo. 

Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. (BRASIL, 2006, p. 11) 

Ou seja, é notório de acordo com o artigo primeiro que os direitos alcançados 

pelas mulheres com a Lei Maria da Penha são infinitos, desta forma a Lei criou um 

equipamento judicial específico - os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra as Mulheres com atribuição cível e criminal.  

Por fim é de máxima importância falar sobre a Lei do Feminicídio que não é 

qualquer homicídio acometido contra a mulher desta forma a Lei Maria da penha - 

Lei nº 11.340/2006 - esclarece que o crime deverá se enquadrar nas hipóteses dos 
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seus artigos 5º e 7º, ou quando houver menoscabo ou discriminação da mulher em 

razão de seu gênero.  Desta forma Feminicídio é a morte de mulheres por razões de 

gênero sendo considerados como crimes sexistas, uma vez que o sexo das vítimas 

é determinante para sua ocorrência. Contudo Copello diz que: 

Resumindo, a categoria do femicídio permite tornar patente que muitos 
casos de mortes não naturais em que às vítimas são mulheres não são 
fatos neutros nos quais o sexo do sujeito passivo é indiferente, mas ocorre 
com mulheres precisamente por que são mulheres, como consequência da 
posição de discriminação estrutural que a sociedade patriarcal atribui aos 
papéis femininos (COPELLO, 2012, p. 122) 

Assim, Camargo e Aquino (2003, p.48) vêm esclarecer que as políticas de 

proteção e de segurança são essenciais para o enfrentamento á violência, contudo é 

de extrema importância avançar tanto em políticas de prevenção como na ampliação 

de políticas que consigam articular e trabalhem em rede para uma mudança da 

dependência financeira, elevação da autoestima das mulheres, fortalecimento da 

capacidade de representação e participação na sociedade, enfim, criem condições 

favoráveis à autonomia pessoal e coletiva. 
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2.2 A CONJUNTURA POLÍTICA ENTRE AS DÉCADAS DE 1980 E 1990 

Analisando as conjunturas dos anos 1980 pode-se dizer que houve uma 

propagação no que se referem os questionamentos feministas no país, e também 

um grande crescimento de grupos feministas dentre inúmeras e diferentes formas de 

orientação política e de organização. 

Nos anos 1980, houve uma difusão de questionamentos feministas no país, 
bem como um crescimento significativo de grupos feministas sob diferentes 
formas de orientação política e organização, “produto não só da atuação de 
suas porta-vozes diretas, mas também do clima receptivo das demandas de 
uma sociedade que se modernizava como a brasileira” (SARTI, 2004, p. 42) 

Ou seja, um marco no movimento feminista a partir da década de 1980 foi a 

inserção do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), pelo 

Ministério da Saúde, que abrangia três temas: planejamento familiar, sexualidade e 

aborto. 

É considerável ressaltar a diferença entre movimentos feministas, que 

incorporam lutas que reconhecem e combatem a desigualdade de gênero enquanto 

construção que causa diferença entre homens e mulheres, e movimentos de 

mulheres, que seriam movimentos sociais compostos por mulheres, mas com 

causas e lutas não necessariamente próximas as problemáticas de gênero. 

 Podem ser de confronto, de coexistência, de cooperação e estarão sempre 
revelando uma relação de força, de domínio, igualdade ou de subordinação. 
Encontrar formas de verificar a relação de forças, ter uma idéia mais clara 
dessa relação é decisivo se  quer tirar conseqüências práticas da análise da 
conjuntura. Algumas vezes essa relação de forças se revela através de 
indicadores até quantitativos, como é o caso de uma eleição: o número de 
votos indicará a relação de forças entre partidos, grupos e classes sociais. 
Outras vezes devemos buscar formas de verificação menos “visíveis”: qual 
é a força de um movimento social ou político emergente? (SOUZA, 1988, p. 
13). 

Analisando as exigências históricas de desenvolvimento dos feminismos no 

Brasil nos anos 90, é fundamental ter em vista o cenário do processo de 

redemocratização após a ditadura civil-militar que vigorou no país entre 1964 e 1985, 

que foi frisado por controvérsia e ambigüidades. Um dos aspectos onde isso se 

expressou foi na elaboração da Constituição de 1988, envolvendo debates 

interessantes sobre direitos humanos, e também desentendimentos marcados por 

mobilizações feministas. 
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 Ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores sociais 
pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles politizam suas 
demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. 
Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e 
problemas em situações de: conflitos, litígios e disputas. As ações 
desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade 
coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. Esta identidade 
decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a partir da 
base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo. 
(GOHN 1995, p. 44) 

Apesar dos inúmeros avanço de espaços na vida cotidiana e nas políticas 

estatais, movimentos de mulheres, assim como outros movimentos sociais, refluíram 

enquanto mobilizações. Desta forma entende-se que: 

Garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação 
de violência por meio da formação continuada de agentes públicos e 
comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-Abrigo/Serviços 
de Abriga mento, Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Serviços 
de Responsabilização e Educação do Agressor, Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher, Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher). (SPM, 2007, p. 8). 

Contudo no espaço das políticas públicas o tema das mulheres tem sido 

tratado de forma fragmentada, como parte dos grupos sociais vulneráveis, em 

situação de risco, e incorporado aos projetos focalizados de “inclusão social” – chave 

política das políticas neoliberais para o trato de pobreza, desemprego e avanço 

econômico, sob o apontamento de políticas que objetivam promover a igualdade de 

oportunidades, tendo o mundo do trabalho como referência. 

O problema da constituição de uma gramática social capaz de mudar as 
relações de gênero, de raça, de etnia e o privatismo na apropriação de 
recursos públicos colocou na ordem do dia a o problema da necessidade de 
uma nova gramática social e uma nova relação entre Estado e sociedade. 
Esta gramática implicou na introdução do experimentalismo na própria 
esfera do Estado, transformando o Estado num novíssimo movimento social 
(Santos & Avritzer, 2002, p. 54) 

O Estado antecipa-se e produz conselhos para a resolução de todas as 

demandas e problemas dos grupos eliminados – mulheres no presente caso,todavia 

não se trata de alguns ou de todos os direitos: são aqueles pré-selecionados pelos 

órgãos estatais. 

É sempre expressão de uma ação coletiva e decorrente de uma luta 
sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes 
elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; 
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adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias – que ao se 
organizam em articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; 
práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos 
recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas 
demandas; e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham 
suas reivindicações. (GOHN, 1997p. 14). 

Entretanto conjuntamente os segmentos encontram-se auxiliados por redes e 

outros movimentos contribuintes e tem a utilização da mídia como uma ferramenta 

política. Como característica preeminente no contexto da Teoria dos Novos 

Movimentos Sociais, as ONGS se juntam com os movimentos chegando a ser 

confundidos com os mesmos, virando quase sinônimos.   

O movimento de mulheres fornece um bom exemplo desta situação. Uma 
revisão da literatura recente mostra a excessiva ênfase colocada pelos 
analistas nos aspectos organizacionais e no que eu chamaria de resultado 
de igualdade.O objetivo do movimento não é apenas a igualdade de 
direitos, mas mais o direito de ser diferente. A luta contra a discriminação, 
por uma distribuição mais igualitária no mercado econômico e político é 
ainda uma luta pela cidadania. O direito de ser reconhecido como diferente 
é uma das mais profundas necessidades na sociedade pós-industrial ou 
pós-material. Ser reconhecida como uma mulher é afirmar uma experiência 
diferente, uma percepção diferente da realidade, enraizada em "outro" 
corpo, numa maneira específica de se relacionar com a pessoa. O 
movimento de mulheres, quando fala de diferença, fala para o conjunto da 
sociedade e não apenas para as mulheres. (MELUCCI, 1989, p 10) 

 A conjuntura sócio-política nos anos 90 remodelou-se no Brasil, 

acompanhando a tendência de fortalecimento de grupos institucionalizados e certa 

desativação de movimentos sociais independentes de organizações ou políticas 

públicas. Entretanto Sarti 2004 vem dizer que: “produto não só da atuação de suas 

porta-vozes diretas, mas também do clima receptivo das demandas de uma 

sociedade que se modernizava como a brasileira” (SARTI, 2004, p. 42) 

Contudo Betto (2001) vem salientar que: emancipar-se é equiparar-se ao 

homem em direitos jurídicos, políticos e econômicos. Libertar-se é querer ir mais 

adiante, ‘’realçar as condições que regem a alteridade nas relações de gênero, de 

modo a afirmar a mulher como indivíduo autônomo, independente’’ (BETTO, 2001, p. 

20). 

A partir disto Santos & Avritzer 2002 vem dizer que: O problema da 

constituição de uma gramática social capaz de mudar as relações de gênero, de 

raça, de etnia e o privatismo na apropriação de recursos públicos colocou na ordem 
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do dia a o problema da necessidade de uma nova gramática social e uma nova 

relação entre Estado e sociedade.  (Santos e Avritzer, 2002, p. 54) 

A partir disto Gohn 1997 afirma que dentro das teorias dos movimentos 

sociais. Por movimento social, nos revela o conceito que: 

É sempre expressão de uma ação coletiva e decorrente de uma luta 
sociopolítica, econômica ou cultural. Usualmente ele tem os seguintes 
elementos constituintes: demandas que configuram sua identidade; 
adversários e aliados; bases, lideranças e assessorias – que ao se 
organizam em articuladores e articulações e formam redes de mobilizações; 
práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos modernos 
recursos tecnológicos; projetos ou visões de mundo que dão suporte a suas 
demandas; e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham 
suas reivindicações. (GOHN, 1997p. 14). 

Dentro desse contexto é notório que o movimento de mulheres fornece um 

bom exemplo desta situação. Uma revisão da literatura recente mostra a excessiva 

ênfase colocada pelos analistas nos aspectos organizacionais e no que eu chamaria 

de resultado de igualdade. 

Porem o resultado político do movimento de mulheres em termos de 
igualdade permite que a diferença seja reconhecida.  Mas o "êxito" no 
campo político enfraquece o movimento, aumenta sua segmentação, leva 
alguns grupos à profissionalização e à burocratização, e outros a um 
sectarismo disruptivo. A mensagem da diferença, entretanto, não morre. 
Torna-se um objetivo cultural e político que mobiliza muitos outros grupos. 
(MELUCCI, 1989, p 10) 

Desta forma fica claro que o objetivo do movimento não é apenas a igualdade 

de direitos, mas mais o direito de ser diferente, a luta contra a discriminação, por 

uma distribuição mais igualitária no mercado econômico e político é ainda uma luta 

pela cidadania.O movimento de mulheres, quando fala de diferença, fala para o 

conjunto da sociedade e não apenas para as mulheres. 
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2.3  ANOS 2000: AVANÇOS MAIS RELEVANTES NAS POLÍTICAS DE 

COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Nas últimas três décadas sucederam-se grandes avanços no que diz respeito 

aos direitos das mulheres, principalmente associados ao combate á violência contra 

elas. A maior parte das alterações foi no campo de vista normativo, ou seja, a 

legislação vem acatando antigas reivindicações dos movimentos de mulheres e 

feministas.  Embora venham de forma progressiva e lenta, em sua maioria, tais 

mudanças são suficientemente benéficas às mulheres.  

O CECF defendia uma abordagem não apenas criminal; apresentava 
propostas de “serviços integrados” e medidas como: “ maior politização da 
violência contra mulheres, coordenação de campanhas educacionais e 
conscientização das mulheres sobre o problema;  criação de casas abrigo e 
de novas instituições para fornecer atendimento jurídico e psicológico às 
vítimas da violência doméstica e sexual;  mudanças nas instituições 
jurídicas e policiais, como a capacitação dos policiais numa perspectiva anti-
machista, bem como a contratação de assistentes sociais em cada 
delegacia de policia;  reformulação da legislação machista; fomento de 
pesquisas sobre violência contra as mulheres; e  incorporação das 
preocupações dos movimentos de mulheres na agenda das políticas 
públicas.( SANTOS 2008, p.1-38) 

Contudo foi exposto um anteprojeto à Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República, que implementou um grupo de trabalho para 

preparar um Projeto de Lei que visava fazer mecanismos de luta e prevenção à 

violência doméstica contra as mulheres, dessa forma, o Estado adota a necessidade 

da obrigação de resguardar a mulher contra todo e qualquer tipo de violência. Desta 

forma Pasinato afirma que: 

 Além de medidas sócio-educativas, que tem como alvo a conscientização a 
respeito dos direitos das mulheres, são necessárias as leis penais e 
processuais e o esforço de seus intérpretes, para proteger o gênero 
feminino de uma violência estrutural que está inserida na sociedade atual. 
(PASINATO 2004, p.10) 

Entretanto o que as feministas constantemente delatavam era a posição da 

vítima no desenvolver do processo. As vítimas batalham por ajuda e proteção 

eficiente, mas se defrontavam com um sistema penal improdutivo e ineficiente no 

sentido de lhe oferecer a assistência de que necessitavam.  
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A Lei Maria da Penha foi muito importante para que o enfrentamento da 
violência contra as mulheres fosse realizado de forma multidimensional e 
isso se refletiu nas políticas públicas desenvolvidas a partir de 2006. O 
desenho da estratégia de gestão tinha como premissas a transversalidade 
de gênero, a intersetorialidade e a capilaridade das ações. Tendo isso em 
vista, a Secretaria de Políticas para as Mulheres criou uma ferramenta de 
gestão do Pacto, chamada Câmara Técnica, da qual participavam 
inicialmente, representantes dos diversos Ministérios implicados na 
execução de diferentes ações de enfrentamento à violência contra as 
mulheres, tais como saúde, justiça, desenvolvimento social etc., e em um 
momento posterior passou a envolver também membros das diversas 
instituições do sistema de justiça. (YAMAMOTO, 2016, p. 2). 

Todavia é importante evidenciar que a melhoria na qualidade dos serviços 

disponibilizados às mulheres em situação de violência, bem como mudanças na 

legislação relevante, são assuntos ligados à mobilização da sociedade civil e ao 

acordo político. A ação junto a fóruns que debatem as questões das mulheres, nos 

conselhos da mulher, no parlamento, é inevitável para uma mudança. 

Ao longo dos quatro anos após o lançamento do Pacto e a partir da 
elaboração de novos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres e dos 
diferentes mecanismos de gestão da política, os eixos estruturantes do 
Pacto foram redefinidos da seguinte forma: 1) garantia da aplicabilidade da 
Lei Maria da Penha; 2) ampliação e fortalecimento da rede de serviços para 
mulheres em situação de violência; 3) garantia da segurança cidadã e 
acesso à Justiça; 4) garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, 
enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; 5) garantia da 
autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação de seus 
direitos. (YAMAMOTO, 2016, p.3). 

É possível que a maior evolução conquistada com a Lei Maria da Penha, no 

que diz respeito à promoção da justiça social e de ideais emancipatórios foi que 

através dela se obteve amparo institucional para que as políticas para mulheres se 

organizassem no Brasil. Reprimindo ou não os casos de violência, o que sabemos é 

que foi ofertado ao tema a visibilidade necessária e iniciou-se a implantação de 

políticas consistente para mudar a realidade de discriminação. 

Durante vários anos, as ações em relação à violência contra as mulheres, 
desenvolvidas pelos governos dos três níveis da federação, se voltam 
prioritariamente para a criação de delegacias de polícias especializadas no 
atendimento à mulher e de casas-abrigo para mulheres vítimas de violência. 
Mas mesmo isto está longe de caracterizar ações sistemáticas, com 
continuidade e amplitude suficientes para configurar uma política pública 
coerente (GODINHO; COSTA, 2006, p.47). 

Desta forma a Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM, com o intuito 

de efetivar ações voltadas para o enfrentamento da violência, favorecendo a criação 
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de novos serviços: Centros de Referência de Atendimento às Mulheres, Defensorias 

da Mulher, Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor e as 

Promotorias Especializadas. Além de sugerir a construção de Redes de Atendimento 

às mulheres em estado de agressão. 
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2.3.1 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM DADOS 

RECENTES 

A violência é considerada algo sigiloso, invisível porque muitas das vezes as 

vitimas não denunciam por medo, desta forma os dados abaixo comprovam que as 

denuncias tem diminuído. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

mostra que: Durante todo o ano de 2011, foram 74.984 registros, bem inferior aos 

108.491 de 2010. O tipo de registro que aparece em maior numero é para relatar 

violência física contra a mulher que pode variar de lesão corporal leve, grave ou 

gravíssima, tentativa de homicídio e homicídio consumado.  

O gráfico abaixo relata o período que ficou nítido a lesão corporal causada 

pela violência doméstica ganhando em disparada dos demais que contabilizou 

202.423. 

Gráfico: Crimes contra a mulher de 2011 a 2015 

Assunto 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
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Fonte: Observatório judicial de violência contra a mulher, 2015,dados organizados pela 
DGJUR.  

Para que essas denuncias aconteçam temos a Central de Atendimento a 

Mulher – Ligue 180  que é um serviço de atendimento telefônico  que recebe 

denúncias de maus-tratos contra as mulheres oferecido pela Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República.  

 O ligue 180 Central de Atendimento à Mulher, realizou, em 2016, o 

recorde de 1.133.345 atendimentos a mulheres em todo o País. O número foi 51% 



 

 

 

39 

superior ao registrado no ano de 2015, quando 749.024 mulheres foram atendidas 

pela central. 

 A violência física se representa muitas das vezes em formas de lesões 

corporais dolosas logo após com tentativas de homicídio ou de homicídios dolosos, 

Conforme o gráfico abaixo baseado nas informações do Dossiê Mulher (2016, p.9) a 

violência física vem se destacando pelo fato da mesma reunir o maior número de 

vítimas, alcançando um numero absurdo 87.588, juntamente com homicídio doloso, 

tentativa de homicídio e a lesão corporal dolosa. 

 

Gráfico: Mulheres vítimas de violência física 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dossiê Mulher, 2016, (ISP com base em dados da PCERJ) 

Desta forma é valido ressaltar que no ano de 2015 foram 360 mulheres 

vitimas de homicídio doloso no Estado do Rio de Janeiro e 16,7% violência 

doméstica e familiar dentre esses casos de homicídio, 15% foram concebidos por 

ex-companheiros das vítimas e 35% das vítimas de homicídio de mulheres 

aconteceram dentro de casa, de modo que no estado do Rio é quase uma mulher 

morta por dia. 
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De acordo com a verificação divulgada pela Secretaria de Política para 

Mulheres - SPM, dos atendimentos realizados em 2016, 53,69% condizem à 

prestação de informações; 24,01% (272.149) a encaminhamentos para outros 

serviços como: Policia Militar (190), Polícia Civil (197) e o Disque 100, da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos. 

No Brasil segundo os dados do ligue 180 os atendimentos apontados no 1º 

semestre de 2016 revelaram que 78,72% das vítimas de violência doméstica 

possuem filhos e que 82,86% desses presenciaram ou sofreram violência. 
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2.4  GANHOS E PERDAS SOCIAIS DA ATUAL DÉCADA 

Presentemente, no campo das políticas de proteção social às mulheres, o 

enfrentamento da violência contra a mulher vem sendo recomendado e 

implementado através de um eixo intersetorial, e da oferta de programas e serviços 

exclusivo que estejam filiados com os demais setores de auxilio à mulher, a exemplo 

da saúde, da assistência social, da educação, da geração de renda, da segurança 

pública. 

O acolhimento é uma das estratégias utilizadas pelos profissionais da rede 
de proteção à mulher em situação de violência doméstica, além da busca 
ativa, que consiste na realização de visitas domiciliares para levar 
informação à comunidade sobre os seus direitos. No atendimento das 
demandas destas mulheres, urge a necessidade de propostas intersetoriais 
que buscam superar a fragmentação e pressupõem a articulação em rede. 
Intersetorialidade remete também ao conceito/idéia de rede, cuja prática 
requer articulação, vinculações, ações complementares, relações 
horizontais entre parceiros e interdependência de serviços para garantir a 
integralidade das ações. Finalmente, o contexto da intersetorialidade 
estimula e requer mecanismos de envolvimento da sociedade. Demanda a 
participação dos movimentos sociais nos processos decisórios sobre 
qualidade de vida e saúde de que dispõem (BRASIL, 2009, p. 193). 

Enfim no setor da habitação e infra-estrutura, seria interessante a geração e o 

desenvolvimento de políticas públicas inclusivas, com o intuito de assegurar 

recursos que favoreçam crédito para a implantação de casas para as mulheres que 

estão nos serviços de proteção, utilizando-se critérios de prioridade para aquelas 

que são chefes de família, visto que, na maioria dos casos incluem agressão, são 

elas que desocupam as casas. 

Avante mulheres com suas esperanças de mudanças, fazendo cada uma de 
nós a sua parte, interagindo, efetuando cobranças de políticas públicas aos 
governantes e melhorias de atendimento para todas que estiverem 
vulneráveis. Sintam-se imponderadas com a Lei Maria da Penha e 
abominem o medo que as faz prisioneiras da violência. Criem e eduquem 
seus filhos – e convivam com seus parceiros – buscando a igualdade, a 
fraternidade e o respeito entre os gêneros ( PEREIRA, 2013 p.04)  

Em setembro de 2006, a lei 11.340/06 Lei Maria da Penha por fim entra em 

vigor, assegurando com que a violência contra a mulher deixe de ser tratada como 

um crime de menos capacidade ofensiva. A Lei Maria da Penha decorre da forma 

histórica com que as mulheres brasileiras alcançaram progressos na estrutura da 

sociedade. Esse crescimento foi marcado por lutas contínuas pelo respeito à virtude 
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da mulher contra os padrões sociais brasileiros embasado por um regime patriarcal 

extremo. 

O combate à violência contra a mulher depende fundamentalmente, de 
amplas medidas sociais e profundas mudanças estruturais da sociedade 
(sobretudo extra penais). Como afirmamos a nova lei acena nesta direção, o 
que já é um bom começo. Esperamos que o Poder Público e a própria 
sociedade concretizem as almejadas mudanças necessárias para que 
possamos edificar uma sociedade mais justa para todos, 
independentemente do gênero. Desta forma, o caráter simbólico das novas 
medidas penais da lei 11.340/06 não terá sido em vão, e sim terá 
incentivado ideologicamente medidas efetivas para solucionarmos o grave 
problema de discriminação contra a mulher”. (SOUZA, 2008, p. 62)  

Após isto, acarretou-se o surgimento de uma nova pauta com o objetivo de 

evidenciar todas as manifestações de violências baseada no gênero, denunciando o 

problema social e considerando este tema uma ruptura dos direitos humanos. Houve 

um grande progresso social após a adoção destas medidas, porém, a realidade 

ainda está muito longínqua do ideal, as mulheres ainda padecem com vários tipos 

de violências cotidianamente. 

Resumindo, a categoria do femicídio permite tornar patente que muitos 
casos de mortes não naturais em que às vítimas são mulheres não são 
fatos neutros nos quais o sexo do sujeito passivo é indiferente, mas ocorre 
com mulheres precisamente por que são mulheres, como conseqüência da 
posição de discriminação estrutural que a sociedade patriarcal atribui aos 
papéis femininos (COPELLO, 2012, p. 122)  

O feminicídio nada mais é que a intitulação de mortes violentas de mulheres 

em razão de gênero, a elaboração de leis e toda a movimentação política e social 

realizada por grupos feministas nos últimos anos servem como estratégia para 

informar os entes federativos e a sociedade acerca da circunstancia  e da 

continuidade desse grave problema na sociedade, tendo como objetivo principal o 

conflito à impunidade criminal nesses casos, e a promoção dos direitos das 

mulheres.  

Garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação 
de violência por meio da formação continuada de agentes públicos e 
comunitários; da criação de serviços especializados (Casas-Abrigo/Serviços 
de Abriga mento, Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Serviços 
de Responsabilização e Educação do Agressor, Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da Mulher, Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher); e da constituição/fortalecimento 
da Rede de Atendimento (articulação dos governos – Federal, Estadual, 
Municipal, Distrital-e da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede 
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de parcerias para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no 
sentido de garantir a integralidade do atendimento.” (SPM-PR, 2007, p. 8). 

Entretanto esses órgãos e serviços, embora não continuadamente envolvidos 

na assistência às mulheres em situação de violência e de modo decorrente, não 

integrando a rede de atendimento, efetuam um relevante papel no que tange ao 

combate e à precaução da violência e à garantia de direitos das mulheres e passam 

a ser incorporados no rol dos integrantes da “rede de enfrentamento à violência 

contra as mulheres”. 

Através da política social, o Estado burguês no capitalismo monopolista 
procura administrar as expressões da ‘questão social’ de forma a atender às 
demandas da ordem monopólica conformando, pela adesão que recebe de 
categorias e setores cujas demandas incorpora sistema de consenso 
variáveis, mas operantes.( NETTO1999, p. 30) 

Porém com tantos desenvolvimentos, essa violência sucede sendo uma 

questão que atinge um número crescente de mulheres, ou seja, a Lei apenas 

formulou equipamentos, mas não coibiu essa violência, que parece não ter solução.  

Quando mulheres percorrem essa barreira, enfrentavam o pouco-caso, o 

preconceito e a omissão das instituições policiais que estavam desqualificadas e 

despreparadas para receber esse tipo de denúncia, produzindo insegurança e 

descrença. 

A fragmentação nos serviços de atenção à mulher em situação de violência, 
bem como o acesso e a limitada capacidade de tomar resoluções 
constituem aspectos institucionais que dificultam o processo de liberação 
das mulheres da situação de violência doméstica. Por falta de articulação 
entre os serviços, as mulheres revivem as cenas de violência, tornando-se 
mais e mais frágeis, uma vez que há um processo repetitivo: é nesse 
espaço que elas repetem à exaustão os casos de violência sofrida nos 
diversos espaços institucionais. A ausência de uma rede de suporte 
formada por instituições de referência para o encaminhamento das 
mulheres e dos homens constitui uma das dificuldades para a intervenção 
dos profissionais em situações de violência doméstica. Fazem-se 
necessárias ações intersetoriais e interdisciplinares que propiciem o 
trabalho colaborativo e, dessa forma, a promoção de uma assistência 
menos passiva. Nessa perspectiva, o enfrentamento da violência exige a 
articulação efetiva entre diferentes setores: saúde, segurança pública, 
justiça e trabalho, assim como requer o envolvimento da sociedade civil 
organizada em redes integradas de atendimento. (GOMES, 2009, p. 3)  

Contudo foi possível constatar que a questão da violência contra a mulher na 

sociedade brasileira vem se preparando num tema atual, tendo em vista os dados 

alarmantes no que referem às variadas formas de violência pela qual vem passando 
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a mulher no Brasil. Examina-se que o os programas e serviços de proteção social 

voltados para o atendimento às mulheres em situação de violência não estão dentro 

dos critérios prenunciados pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher. 

Na atual conjuntura, os enfrentamentos de interesses, grupos e projetos, 
estão sendo vistos num processo complexo de relações de classe, gênero, 
raça, etnia, cultura, religiões, parentescos, trazendo à discussão as 
mediações da subjetividade e que não se resumem tour Curt na noção de 
questão social (FALEIROS, 1999, p.40).  

Os programas de assistência para mulheres em cenário de violência não têm 

sido analisado como prioridade pelo poder público, recebendo, por esse motivo, 

pouco apoio técnico e financeiro. Em relação às dificuldades institucionais, a 

pesquisa mostrou que os programas ou serviços de atendimento para as mulheres 

que são acometidas de violência estão expondo infinitos problemas e necessidades. 

Com a evidente discriminação e violência contra as mulheres o Estado 
interveio através da Lei 11.340/06 – Lei “Maria da Penha” para coibir os 
diversos tipos de violência, fazendo então, com que as mulheres se 
sentissem mais seguras, resgatando a cidadania e a dignidade dessas 
cidadãs que, na maioria das vezes, sofrem caladas. (PAULA, 2012, p. 37). 

 Portanto, é de grande relevância a existência dessa lei, que através dela se 

fixou formas de punição aos agressores, além de criar medidas protéticas a fim de 

garantir a integridade física e psicológica da vítima. 
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3 A POSSIBILIDADE INTERVENTIVA DO ASSISTENTE SOCIAL NAS 

AÇÕES DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

A ação e intervenção dos Assistentes Sociais em demandas familiares, 

inclusive na questão da violência doméstica contra a mulher, se manifesta 

desafiadora, entretanto, vêm evoluindo com muita competência, o qual promove 

resgatar a dignidade humana possibilitando a mulher buscar a independência  

pessoal e tenha força para conseguir sair da situação que se encontra no momento. 

O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica 
acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao 
mesmo tempo, uma maior atenção às estratégias e técnicas do trabalho 
profissional, Em função das particularidades dos temas que são objetos de 
estudo e ação do assistente social. (IAMAMOTO 1999 p. 52) 

A violência contra a mulher tornou-se objeto de intervenção profissional do 

assistente social como um desafio posto no cotidiano, sobre o qual ele deverá 

desenvolver um conjunto de reflexão e de apresentação para a intervenção. Dessa 

forma, é fundamental trazer para a discussão e colocar na pauta da ação profissional 

dos assistentes sociais essas outras extensões da realidade, sobretudo a relação de 

gênero, que repercute diretamente na questão do poder e da violência. 

Como todo o universo heterogêneo, a categoria profissional não se 
comportou de modo idêntico. Mas as suas vanguardas conquistaram, então, 
vivência democrática e se mobilizaram ativamente na contestação política, 
os segmentos mais ativos da categoria profissional vincularam-se ao 
movimento social dos trabalhadores, rompendo com a dominância do 
conservadorismo (NETTO, 1999, p.100). 

O Serviço Social é uma profissão interventiva, socialmente construída, 

inserida na divisão sócio técnica do trabalho. O assistente social tem a função de 

responder com competência às demandas sociais indicadas no seu cotidiano 

profissional, pois sua natureza profissional exige a utilização de instrumentos e 

técnicas articulados com as dimensões teóricas, ética, e política.  

A ética se objetiva na intervenção profissional, teoricamente (através de 
uma dada concepção ética crítica e histórica); praticamente (através das 
ações que viabilizem a apropriação, por partir dos indivíduos, de suas 
capacidades e potencialidades, de suas necessidades e direitos). Na 
medida em que a ética profissional vincula-se a um ideário emancipa tório, 
objetiva contribuir para a preservação desse ideário, buscando alargar as 
suas bases sociais na sociedade, junto aos movimentos e sujeitos 
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defensores destes valores e desse projeto, o que é evidentemente um 
objetivo ético - político (BARROCO, 2008, p.230). 

A profissão planeja, de acordo com seu projeto-ético-político, alternativas e 

habilidades que façam frente à questão social, objeto de intervenção do Serviço 

Social. É uma ética progressista que busca a realização dos direitos sociais e a 

defesa das minorias. Uma das áreas de desempenho do Serviço Social é no 

atendimento às vitimas de violência doméstica, a profissão atua em diversos setores 

e políticas públicas sociais que atende às vítimas e lutam contra esse fenômeno. 

A intervenção profissional na política de Assistência Social não pode ter 
como horizonte somente a execução das atividades arroladas nos 
documentos institucionais, sob o risco de limitar suas atividades à “gestão 
da pobreza” sob a ótica da individualização das situações sociais e de 
abordar a questão social a partir de um viés moralizante. (CFESS, 2009, 
p.5). 

O objeto de intervenção profissional se estipula na relação 

estrutural/conjuntural/situacional, entendendo, porém, que atualmente a intervenção 

profissional do Serviço Social se representa dentro de um contexto institucional, com 

particularidades e interesses que exigem uma correlação de forças e mediações 

para que seja aceitável a sua realização. 

Lisboa e Pinheiro (2005) relatam os instrumentos essências técnico-

operativos que são utilizados para intervir junto as mulheres que sofrem violência, 

dentre eles estão a entrevista, a visita domiciliar que um mecanismo de suma 

importância, a reunião com equipe multiprofissional, os relatórios são fundamentais, 

e a interligação das redes (LISBOA;PINHEIRO, 2005 p. 1999 - 210). 
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3.1 COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

O Assistente Social está habilitado para atuar nas diversas áreas ligadas à 

gestão das políticas sociais públicas, tendo como objetivo responder às demandas 

dos usuários dos serviços concedidos, a fim de assegurar atendimento humanizado 

e efetivação dos direitos. 

O desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais engendradas 
nesse processo determinam novas necessidades sociais e novos impasses 
que passam a exigir profissionais especialmente qualificados para o seu 
atendimento, segundo os parâmetros da racionalidade e eficiência inerentes 
à sociedade capitalista (IAMAMOTO; CARVALHO, 2012 p. 83). 

O Serviço social emergiu na história como profissão fundamentada na 

intervenção, tendo em vista, que a mesma, visa promover modificações no cotidiano 

da vida social dos indivíduos atendidos, além disso, o profissional vem buscando 

fazer trabalhos onde beneficiem essas mulheres, sempre validando seus direitos é 

direcionado a agir da melhor maneira para conquistar seus objetivos. O Profissional 

utiliza alguns mecanismos técnicos operativos para uma melhor avaliação e 

intervenções. 

Os projetos profissionais inclusive o projeto ético político do Serviço Social 
apresentam a auto-imagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecidas da sua relação com os usuários de seus serviços, com as 
outras profissões e com as organizações e instituições sociais, privadas e 
públicas (NETTO 1999, p. 95).  

Com relação a proporção ética, esta é apontada como fundamental, porém as 

questões apresentadas se dão numa compreensão aplicativa do sigilo e da relação 

com demais profissionais da equipe. Portanto, a perspectiva ética resume-se ao 

temperamento normativo da ação e não problematiza a dimensão política do 

trabalho do assistente social no contexto das políticas públicas, na perspectiva de 

realização de direitos. 

A consolidação do projeto ético-político profissional que vem sendo 
construído requer remar na contracorrente, andar no contra vento, 
alinhando forças que impulsionem mudanças na rota dos ventos e das 
marés na vida em sociedade. Teimamos em reconhecer a liberdade como 
valor ético central, o que implica desenvolver o trabalho profissional para 
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reconhecer a autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos 
sociais, reforçando princípios e práticas democráticas. Aquele 
reconhecimento desdobra-se na defesa intransigente dos direitos humanos, 
o que tem como contrapartida a recusa do arbítrio e de todos os tipos de 
autoritarismos (IAMAMOTO, 2004, p.141). 

Portanto, a consolidação do projeto ético-político do Serviço Social nos dias 

recentes é um incessante desafio colocado as Assistentes Sociais, pois vivemos em 

contexto inadequado a efetivação dos direitos sociais que tinha como dimensão 

ético-político da profissão, a legitimação de uma provável face humanitária do 

Estado e do empresariado. 

Verifica-se uma tensão entre projeto profissional, que afirma o assistente 
social como um ser prático-social dotado de liberdade e teleologia, capaz de 
realizar projeções e buscar implementá-las na vida social; e a condição de 
trabalhador assalariado, cujas ações são submetidas ao poder dos 
empregadores e determinadas por condições externas aos sujeitos 
singulares, às quais são socialmente forjados a submeter-se, ainda que 
coletivamente possam rebelar-se” ( IAMAMOTO, 2007, p. 416). 

    Entretanto verifica-se na pesquisa dos diferentes trabalhos, que os 

objetivos concedidos ao trabalho do assistente social, tanto integram os 

compromissos assumidos pela categoria no seu projeto ético-político, como também 

legitimam aqueles que são citados pela política de assistência social, evidenciando 

uma ausência de crítica, sobre essas direções. 

O Código de Ética Profissional dos assistentes sociais de 1993, por 
exemplo, apresenta 11 princípios que expressam o projeto ético-político do 
Serviço Social, responsáveis por direcionar o saber e o fazer da profissão, 
tendo a liberdade como eixo fundamental do “ser social” (IAMAMOTO, 2004, 
p. 24). 

A dimensão política coloca-se a favor da dignidade e da justiça social, na 

perspectiva da universalização do acesso aos bens e serviços equivalentes aos 

programas e políticas sociais. Ressalte-se, também, a defesa da ampliação e 

consolidação da cidadania para a segurança dos direitos sociais, civis, políticos, 

econômicos e culturais das classes trabalhadoras, com um perfil absolutamente 

democrático.  

O Código de Ética nos indica um rumo ético-político, um horizonte para o 
exercício profissional. O desafio é a materialização dos princípios éticos na 
cotidianidade do trabalho, evitando que se transformem em indicativos 
abstratos, deslocados do processo social. Afirma como valor ético central, o 
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compromisso com a parceria inseparável, a liberdade. Implica a autonomia, 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais, o que tem 
repercussões efetivas nas formas de realização do trabalho profissional e 
nos rumos a ele impressos (IAMAMOTO, 2008, p. 77) 

O Código de Ética dos Assistentes Sociais é controle para profissão. Nele 

encontram-se ensinamentos fundamentais que devem conduzir as práticas destes 

profissionais. São princípios que dão suporte para vencer os desafios do cotidiano.  

O Serviço Social no Brasil, assim como a questão social, sempre foi 

permeado por características clientelistas, que não distinguem os indivíduos 

enquanto sujeitos portadores de direitos, mas sim como receptores de favores e 

auxilio. Segundo Iamamoto (2000) “a apropriação da fundamentação teórico-

metodológica é caminho necessário para a construção de novas alternativas no 

exercício profissional”. IAMAMOTO (2000, p.53) 

A dimensão ético - política tem direcionado a profissão a atuar um papel no 

sentido de encaminhar as mulheres discutindo com estas seus direitos, e se 

estabelecendo a favor da luta por políticas que venham preencher as necessidades 

reais das vítimas desse mal. 

É necessário romper com uma visão endógena, foca lista. Uma visão ‘de 
dentro’ do serviço social prisioneira em seus muros internos. Alargar os 
horizontes, olhar para mais longe, para o movimento das classes sociais e 
do Estado em suas relações com a sociedade [...] é importante sair da 
redoma de vidro que aprisiona os assistentes sociais numa visão de dentro 
e para dentro do serviço social, como pré-condição para que se possa 
captar as novas mediações e requalificar o fazer profissional, identificando 
suas particularidades e descobrir alternativas de ação. (IAMAMOTO, 2010, 
p. 20)  

 

O assistente social deve ser possuidor de um conhecimento teórico para que 

aliado com a prática se torne um profissional mais competente, criativo e propositivo 

para assim poder possibilitar respostas qualificadas às necessidades apresentadas 

pelos usuários. 

A (o) assistente social será responsável por estabelecer contato com 
serviços disponíveis na rede, identificados como necessários a partir da 
avaliação do perfil socioeconômico da usuária. Serão verificadas as 
condições de documentação da mulher, a necessidade de realizar Boletim 
de Ocorrência e exame de corpo-delito, contato com a rede familiar (quando 
houver) e, caso seja necessário, encaminhamento para abrigamento, 
sigiloso ou não, na rede de Serviços conveniados com a SMADS.Vale 
ressaltar a importância de que a (o) Assistente Social esteja em contato com 
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A rede de Serviços (conveniados ou não com a SMADS) e que mantenha 
cadastro completo e atualizado de todos os recursos sócio-assistenciais da 
rede, a fim de que possa levar ao alcance da usuária o conhecimento e o 
acesso a todos os Serviços de que venha a precisar, garantindo-lhe o direito 
de informação e formação para o exercício de sua cidadania 
(ASSOCIAÇÃO FALA MULHER, 2008, p.05) 

É nessa perspectiva que o assistente social por meio de seus méritos e 

atribuições específicas e sem ignorar jamais de relacionar a teoria com a prática que 

passa a acolher a postura de trabalhar na defesa dos direitos civis, políticos e sociais 

da coletividade, para só assim poder viabilizar de forma universal os direitos 

adquiridos pela sociedade civil através de muitas lutas.  
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3.2 POSSIBILIDADES E DESAFIOS PROFISSIONAIS DO ASSISTENTE SOCIAL 

NO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA FÍSICA CONTRA A MULHER 

O Assistente Social contemporâneo necessita ser crítico, criativo, reflexivo e 

propositivo para dar conta das ênfases da desigualdade social, em suas mais 

diversas facetas, o profissional buscará primeiramente efetuar um conhecimento da 

realidade, captando as causas/raízes do problema, em seguida utilizando seus 

instrumentais técnicos passará a adotar formas de intervenção, que possam 

suavizar ou solucionar a situação.  

“O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, no Brasil, passa por uma 

dinâmica, condicionada ao contexto histórico da sociedade e ao amadurecimento 

teórico, político e ideológico dos assistentes sociais” (SILVA, 2006, p. 83). 

Conforme a autora nos afirma, a profissão do Serviço Social, levando em 

observação a realidade vivida na sociedade brasileira, consegue um 

amadurecimento que traz verdadeiras colaborações para a formulação de mudanças 

na categoria que promove novas produções de teorias e um novo ato de posicionar  

a profissão. 

[...] apresentam a auto-imagem da profissão, elegem valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, 
formulam requisito [...] para sue exercício, prescrevem normas para o 
comportamento dos profissionais e estabelecem balizas de sua relação com 
os usuários dos seus serviços, com outras profissões e com as 
organizações e instituições, públicas e privadas. (NETTO, 1999, p.88) 

O profissional que se encontra posto no atual sistema vigente se depara com 

grandes bloqueios de organizar-se em relação ao seu trabalho. Outro desafio a ser 

enfrentado pelo assistente social é o de percorrer da bagagem teórica acumulada ao 

enraizamento da profissão na atualidade, requerendo ao mesmo tempo, uma maior 

atenção às estratégias, métodos e técnicas do trabalho profissional, em serviço das 

singularidades dos temas que são objetos de estudo e ação do assistente social. 

Por fim, é possível apreender que, o assistente social como trabalhador 
especializado, deve apresentar propostas profissionais que vislumbrem 
soluções para além da requisição da instituição, cujas demandas são 
apresentadas na versão burocratizada e do senso comum, destituídas da 
tradição ético política ou da interpretação teórico-metodológica. Portanto, 
cabe ao assistente social a responsabilidade de imprimir na sua ação os 
saberes acumulados pela profissão, ao longo do processo de reelaborarão 
das demandas a ele encaminhadas (COUTO apud PAIVA, 2000, p. 81) 
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Quanto maior o nível de sabedoria sobre a realidade num sentido macro e 

micro, maiores as perspectivas de autonomia no exercício profissional. Apesar disso, 

é sabido que o conhecimento acerca da realidade numa compreensão de totalidade 

é de grande eficácia, para que mesmo diante das imposições e barreiras, o 

assistente social possa alcançar maiores alternativas de respostas às demandas dos 

usuários. 

Neste sentido, revela-se um profissional diferente, que nada contra a 
correnteza. Que em meio a tantas desigualdades e explorações é ousado 
em lutar por justiça social. E ainda ousa mais, pois opta “por um projeto 
profissional vinculado a construção de uma nova ordem social” (CRESS, 
2005, p. 20). 

Os verdadeiros Assistentes Sociais sabem perceber a realidade, essas 

estratégias podem se concretizar em formas de debates, socialização de 

informações, políticas e programas sociais. São infinitas possibilidades para estes 

profissionais: socializar informações; direcionar a população quanto aos seus 

direitos; estimulara participação dos sujeitos em organismos de lutas; fazer com que 

a ação do Assistente Social produza a mudança e assim se materialize. 

O grande desafio na atualidade é, pois, transitar da bagagem teórica 
acumulada ao enraizamento da profissão na realidade, atribuindo, ao 
mesmo tempo, uma maior atenção ás estratégias e técnicas do trabalho 
profissional, em função das particularidades dos temas que são objetos de 
estudo e ação do assistente social. (IAMAMOTO, 1999, p.52) 

O grande desafio no enfrentamento da violência contra a mulher é a 

realização de uma rede de serviços que agregue os diferentes programas e projetos, 

estabelecendo uma política social de atendimento. A falta de trabalho em rede para 

o auxilio das mulheres em situação de violência acaba dificultando ainda mais os 

profissionais capacitados. 

Decifrar as novas mediações através das quais se expressa a questão 
social hoje é de fundamental importância para o Serviço Social em dupla 
perspectiva: para que se possa tanto apreender as várias expressões que 
assumem, na atualidade, as desigualdades sociais – sua produção e 
reprodução ampliada – quanto projetar e forjar formas de resistência e de 
defesa da vida. (IAMAMOTO, 1999, p. 14)  

O Serviço Social tem como finalidade de intervenção a questão social e suas 

conexões, o profissional de Serviço Social deve estar atento às modificações da 
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sociedade e às novas expressões do desequilíbrio, dentre as quais apontamos a 

violência contra a mulher, buscando cooperar para o debate sobre a necessidade de 

criar e implementar estas políticas, bem como debater de  forma as políticas públicas 

para as mulheres em condição de violência podem contemplar a concepção de 

gênero. 

 

 

 

 



 

 

 

54 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho permitiu um melhor entendimento sobre o fenômeno que 

é a violência contra a mulher, possibilitou a observação do contexto histórico para 

conhecer de forma um pouco mais aprofundada as formas de violência que 

assombram as mulheres, e também a importância dos serviços e redes, de combate. 

Foi importante ressaltar que, o movimento feminista e demais movimentos de 

mulheres colaboraram imensamente para a clareza destas violações de direitos no 

Brasil. Estes movimentos encontravam-se exortado de ideais de liberdade e com 

muito ajuste e mobilizações reivindicaram e pressionaram o Estado em prol de 

direitos, para que este se posicionasse contra os atos violentos praticados contra as 

mulheres no âmbito privado e para que as legislações também fossem modificadas. 

Entretanto o fenômeno da violência se manifesta de variadas formas e 

acontece principalmente no ambiente doméstico, e por vezes são contínuos os 

casos de reincidência da violência.  

Nessa percepção, as políticas públicas caracterizam significativos avanços ao 

reconhecer os direitos das mulheres, são políticas de ações afirmativas que visam 

consertar e efetivar direitos a grupos socialmente em desigualdade, cooperando 

para transformações na vida de mulheres e demais segmentos da sociedade. 

Vale salientar que os direitos no Brasil, não foram concedidos sem grandes 

mobilizações que os pleitearam, as mulheres conquistaram muitos direitos, mas o 

direito a não sofrer violência ainda precisa ser verdadeiramente conquistado. 

Desta forma foi suma importância o debate e o aprofundamento da questão, 

essencialmente pelo profissional de Serviço Social, tendo em vista que este pode e 

deve atuar na apresentação, elaboração e execução de políticas públicas. O 

combate e a aniquilação da violência contra a mulher pode ser assumida em vários 

espaços institucionais (públicos ou privados), estendendo assim os espaços de 

atuação para o assistente social.  
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