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 A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA REDE DE ATENDIMENTO A 

MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

 

RESUMO: 

Este trabalho analisa a rede de atendimentos socioassistenciais, buscando entender 

como as mulheres vítimas de violência são assistidas pela rede de proteção 

socioassistencial e de segurança pública. Pontua os fatores que levam as vítimas a 

não denunciar os agressores e analisa como é feito o atendimento da rede de proteção 

socioassistencial e segurança pública a mulheres vítimas de violência doméstica.  

versa também sobre as políticas públicas construídas para colaborar com o fim da 

violência contra as mulheres e sobre a lei Maria da Penha e certas especificidades 

desta lei. Além de discutir o papel e as atribuições dos profissionais da área do serviço 

social frente a questão da violência contra as mulheres. Este estudo foi realizado a 

partir de leituras de artigos e de teóricos, caracterizando assim como uma pesquisa 

bibliográfica. Como resultados identificou-se a questão cultural do pensamento 

patriarcal e a falta de informação e conscientização da sociedade como fatores que 

influenciam e geram tal violência, no entanto as medidas tomadas pelas políticas 

públicas em especial a lei vêm colaborando para mudar esta realidade em que o 

assistente social tem um papel importantíssimo de garantia de direitos e 

conscientização das mulheres que se encontram inseridas nesta realidade. 

 
 

Palavras- chave: Violência contra mulher; Rede de Assistência Social; Lei Maria da 

Penha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA REDE DE ATENDIMENTO A 

MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 

 

ABSTRACT: This paper analyzes the social assistance network, seeking to 

understand how women victims of violence are assisted by the social assistance and 

public safety network. It points out the factors that lead the victims not to report the 

aggressors and analyzes how the assistance of the social assistance and public safety 

network is done to women victims of domestic violence. It also deals with public policies 

designed to help end violence against women and the Maria da Penha law and certain 

specificities of this law. In addition to discussing the role and attributions of 

professionals in the social service area in the face of violence against women. This 

study was carried out from readings of articles and theorists, thus characterizing as a 

bibliographical research. As a result we identified the cultural issue of patriarchal 

thinking and the lack of information and awareness of society as factors that influence 

and generate such violence, however the measures taken by public policies in 

particular the law have been contributing to change this reality in which the Social 

worker has an important role in guaranteeing the rights and awareness of women who 

are inserted in this reality. 

 
 

 

Keywords: Violence against women; Social Assistance Network; Maria da Penha 

Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência é uma temática que interessa a estudiosos das diversas áreas do 

conhecimento:  Filosofia, Sociologia, Teologia e da Ciência Política pois, é um ato que 

vem aumentando nas famílias, nas igrejas, nas escolas e/ou nos diversos contextos 

sociais e, a violência doméstica contra a mulher que será especificamente abordado 

neste trabalho é assunto muito discutido nos dias atuas, é uma problemática que 

ganha destaque no contexto mundial pois, vem crescendo aceleradamente e, 

principalmente no cenário nacional.   

A presente pesquisa busca responder com base em dados nacionais a 

problemática: Como as mulheres vítimas de violência doméstica são assistidas pela 

rede de proteção socioassistencial e de segurança pública. E, discorrer sobre os 

mecanismos que geram e mantém a desigualdade entre homens e mulheres e 

alimentam o pacto de silêncio e convivência com esses crimes; pontua os fatores que 

levam as vítimas a não denunciar os agressores que na maioria dos casos são os 

parceiros/companheiros e; analisa como é feito o atendimento da rede de proteção 

socioassistencial e segurança pública a mulheres vítimas de violência doméstica.  

Destaca-se nessa pesquisa a violência doméstica contra mulher, fato esse que 

vem somando diversos problemas no meio social, causando um aumento no índice 

de mortalidade de mulheres no Brasil, um processo declarado como violência de 

gênero uma vez que este se configura como a banalização do cotidiano levando as 

pessoas a viverem com uma ”liberdade” que aceita taticamente crenças que nunca 

são questionadas ou até mesmo tratadas com indiferença por parecer-nos óbvio. 

Contudo, é preciso dar importância a tais questões sem considerar banal pois: 

a vida não é banal, nem a violência pode ser banal. Pior ainda, 
[quando] sempre [...] minimizamos os atos prejudiciais à vida das 
pessoas, a ponto de fazê-los parecer naturais [...]” (ARANHA, 1997, p. 
29,30). 

É notório que a violência contra a mulher é um sério problema relacionada aos 

direitos humanos, um fenômeno mundial que ocorre em todas as classes sociais sem 

distinção de raça cor ou religião, muito embora os dados sejam alarmantes, na grande 



maioria esses casos ficam ocultos, devido a desigualdade cultural entre homens e 

mulheres existente na sociedade.  

O número de mulheres vítimas de violência é crescente, como apontam dados 

apresentados em redes nacionais. No Brasil, segundo dados da Secretaria de 

Políticas para Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a partir dos relatos 

recebidos pelo ligue 180 (Serviço destinado para atender gratuitamente a mulheres 

em situação de violência), revela que nos 10 primeiros meses do ano de 2015, o Brasil 

registrou 63.090 denúncias de violência contra a mulher, tornando-se necessário e 

considerando de grande relevância analisar o referido estudo é que as autoras 

decidiram estudar e aprofundar sobre o tema em questão fazendo uma análise sobre 

esse tipo de violência. 

No primeiro capitulo iremos discutir sobre o conceito de violência, violência 

doméstica contra a mulher e algumas considerações, no segundo capitulo discutimos 

sobre a rede de proteção as mulheres vítimas da violência, rede de atendimento e o 

papel do serviço social frente a está questão, utilizando como base a Lei Maria da 

penha e alguns autores como Iamamoto que enfatiza sobre as expressões das 

questões sociais, Guerra pois discuti sobre a atuação dos profissionais frente a está 

questão, e Soares que trata a violência doméstica como algo que atinge as todas as 

mulheres independentemente de cor, raça ou etnias.  

 

2.  VIOLÊNCIAS: HISTÓRICO E CONSIDERAÇÕES.  

 Falar de violência é falar de inversão de valores, valores humanos como: 

respeito, amor ao próximo, compaixão. Ou seja, valores morais que norteia a conduta 

humana ou, pelo menos deveriam nortear, contudo o homem tem perdido os conceitos 

de tais valores vivendo num individualismo que tem gerado diferentes formas de 

violência.  

 Conforme ARANHA, (1997), identificar a violência é algo comum, por se tratar 

de atos explícitos de uso da força física. Força essa que atinge pessoas em seu dia a 

dia como roubos sequestros, assassinatos entre outros como também em dimensões 

coletivas com as guerras e as ameaças terroristas. 



 Segundo MODERNA, (2016, p. 15 apud ARENDT, 1985, p. 34) define 

“agressividade como algo instintivo é um achado que tem relação com a natureza dos 

instintos sexual e nutritivo no processo vital do indivíduo e da espécie”.  E ainda afirma 

que “a violência se origina do ódio é um lugar comum. Mas, o ódio é irracional e 

patológico. O ódio não é uma reação automática à miséria e ao sofrimento”.  Ou seja, 

a violência neste sentido deve ser discutida e tratada como algo complexo ou como 

distúrbio emocional e não simplesmente como uma ação de alguém que é 

”vagabundo” e que “tem que morrer” por ter cometido um ato de violência. 

  A Organização Mundial da Saúde traz várias discussões sobre as questões de 

violência e, define a violência como: 

o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si 
próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte 
ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação. (OMS, 2002) 

 Este conceito exclui a violência de “incidentes não intencionais” e, configura 

como “um problema global de saúde pública”. Para Chauí, 

Este conjunto de problemas sempre esteve presente na história 
humana. Um dos momentos mais notório é o da narrativa bíblica em 
que Caim, que incentivado por ciúmes, mata seu irmão Abel, ou seja, 
tal conhecimento do que seja violência pode ser variável, e pode 
diferenciar de cultura a culturas, como nos retrata. (CHAUÍ 2008, 
p.250) 

 Estas ocorrências estão enraizadas no decorrer da história da raça humana, e 

vai passando de geração para geração de forma intensificada e sem controle sendo 

muitas vezes considerada como algo “natural/normal”.  

 Como visto, a prática da violência nos remete aos tempos mais remotos, e a 

origem etimológica do termo deriva do latim “violentia”, que está diretamente ligado 

ao termo violação. No entanto a violência é uma palavra com diferentes significados, 

para Neves pode se entender por violência: 

O uso intencional da força física ou do poder, em força de ameaça ou 
de concretização de atitudes ou de comportamento contra o próprio, 
contra pessoas ou contra um grupo ou comunidade, os quais podem 
resultar em lesões físicas, morte, problemas psicológicos, 
subdesenvolvimento ou privação. (NEVES, 2008, p.139) 



 Ocorrências de violência acontecem quando, diante das diferenças não há 

nenhum tipo de diálogo e tais expressão de agressões acontece através de qualquer 

comportamento que cause sequelas emocionais, diminua a auto estima podendo 

constranger ou humilhar. Para Minayo a violência toca em diversas áreas da esfera 

social: 

Ela se torna um tema mais ligado à saúde por estar associada à 
qualidade de vida; pelas lesões físicas, psíquicas e morais que 
acarreta e pelas exigências de atenção e cuidados dos serviços 
médico-hospitalares e também, pela concepção ampliada do conceito 

de saúde. (MINAYO 2004, s/p) 

 Toda violência é institucionalizada quando admitimos que ela é natural ou 

inevitável, um exemplo é quando acreditamos que o pai tem direito de violentar 

fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente, ou marido com a esposa se ela 

não fizer o que convencionalmente se espera: lavar roupa, comida etc. 

 A busca incessante de entender o ser humano não nos proíbe de nos 

conscientizarmos em quais tipo de violência aceitamos ou excluímos do nosso 

cotidiano pois,  

Em geral, esse tema é visto de forma superficial e, apesar de o assunto 
ser muito comentado, pouco se reflete a respeito. Além disso percebe-
se certo viés no que se refere a atributos relacionado a violência 
dependendo do tipo da violência cometida, daquele que comete ou 
daquele que sofre. Nesse sentido é que esse mito da não violência 
contribui para que muitas agressões não sejam vistas e, com isso 
sejam naturalizadas. (CHAUÍ, 2003 apud PEDROZA p.260) 

 Com toda essa complexidade sabe-se que o tema abordado em seu contexto 

aponta diversas vertentes como à violação de direitos mais básicos do indivíduo, 

opressões, agressões, que pode desencadear diversos problemas de questões 

sociais que engloba todos os seres. 

 São inúmeros os motivos que podem desencadear uma ação de violência. Um 

deles é o fato social, ou seja, a desigualdade social, especificamente como afirma 

Noberto Luiz (2007, s/p) “a desigualdade social é um importante agente que pode 

acarretar e contribuir para o aumento da violência, nos levando a crer que a pobreza 

pode ser um dos fatores explicativo para a evolução da violência nos dias atuais”. 

 Os problemas de questões social ocorre a partir do conjunto de expressões das 

desigualdades do modo de produção capitalista, onde o resultado da produção 



mantem-se privado e monopolizada por parte da sociedade, gerando a desigualdade 

de classes sociais. Como afirma IAMAMOTO, (1999, p.28) “Os assistentes sociais 

trabalham com a questão social nas suas mais variadas expressões quotidianas, tais 

como os indivíduos as experimentam no trabalho, na família, na saúde, na assistência 

social publica etc.” Sendo assim, o serviço social torna-se um campo de intervenção 

pois, segundo IAMAMOTO, (1999, p.28) “questão social que sendo desigualdade é 

também rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela 

resistem e se opõem”.  

 É um consenso que a violência é, em contexto geral, um problema global, um 

fenômeno com uma alta complexidade e difícil de ser explicado, é uma problemática 

difícil de ser resolvida, contudo não impossível apesar de trazer consigo diversos 

aspectos que envolvem a sociedade como um todo.  

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 A violência contra a mulher sempre esteve presente ao decorrer da história 

da humanidade, no Brasil, desde os tempos da Colônia até os dias atuais existe 

notícias dessa prática. Ao longo dessa história a vida das mulheres sempre foi 

marcada por diversas violações de direitos, opressões e injustiças, efetuado muitas 

vezes pela própria sociedade, pelo Estado (que deveria as proteger), e também por 

seus familiares. Sabe-se que isto é um fenômeno mundial, e que a cada dia esses 

dados aumentam drasticamente, No Brasil a tendência é a mesma, com o passar 

dos anos o número de mulheres vítimas de violência doméstica só vem 

aumentando, atuar na esfera do direito tem sido o meio mais viável para combater 

a esse trágico acontecimento. Isso ocorre decorrente do patriarcado implantado no 

Brasil colonial, onde a figura masculina era vista como sinônimo de respeito e 

autoridade o que gerou a grande desigualdade de gênero. CAVALCANTE, (2006, 

s/p) elabora uma definição que ajuda a compreender a essência da prática dessas 

violências, para ele/a violência de gênero se relaciona ao poder que homem tem 

sobre a mulher. O homem domina e a mulher é submissa, isso foi algo que foi 

estabilizado ao longo da história da humanidade e reforçado com a pratica do 

patriarcado e seus princípios. 



Alguns homens acreditam que podem recorrer à violência quando lhes 
são negados os “benefícios” de uma sociedade fundamentalmente 
patriarcal. Estudos também demonstram que os homens jovens, as 
vezes, justificam a violência de gênero praticada pelos seus pares 
oferecendo-lhes apoio mútuo (Barker & Loewenstein, 1997; Barker, 
2000 & 2001) 

 Ao longo da história as mulheres tiveram seus direitos mais básicos violados, 

desde o direito à vida até a disposição do seu corpo. Por muito tempo as mesmas 

eram vistas como objeto, servia apenas para procriar, eram subordinadas aos seus 

pais e depois de um tempo aos seus esposos, ocupava uma margem da sociedade 

com qual não tinha nenhuma visibilidade, eram tratadas como reflexos dos seus 

maridos. 

 Desde a Pré-História o homem teve total controle sobre a vida de suas esposas, 

perante a sociedade as mulheres faziam parte de seus bens, ou seja, as mulheres 

pertenciam aos seus maridos como um objeto, o patriarca da família, detinha absoluta 

autoridade diante da família, muitas mulheres chegavam até viver em isolamento. 

 Tal desigualdade marcaram fortemente a história de forma infeliz, no Brasil 

Colonial apenas o adultério feminino era penalizado, a mulher que adulterasse era 

penalizada pelo código penal de 1830 (IMPÉRIO), onde cumpria pena de três anos, 

com trabalho forçado (ENGEL, 2005 apud COELHOII E SANTIAGOI). O homem 

podendo ter mais de uma mulher, e se a sua esposa fosse infértil poderia se apropriar 

de outra para ter seus filhos. (ELUF 2003, apud COELHOII e SANTIAGOI p.09) 

complementa que a “infidelidade conjugal da mulher era vista como uma afronta aos 

direitos do marido e um insulto ao cônjuge enganado”. 

 Adentrando ao século XX, era comum ver noticiários anunciando a morte de 

mulheres assassinadas pelos seus companheiros, e muitas dessas manchetes as 

mulheres eram consideradas culpadas pelo ato, a vítima sendo culpada, ainda as 

denominavam de vítimas do “amor”, alegando que tais crimes eram motivados pelo 

ódio momentâneo. Segundo Engel: 

A culpa e a punição pelo crime não eram avaliadas pelo delito em si, 
mas pela natureza ou comportamento sexual das vítimas, disso 
dependia a condenação da pena. Sendo assim os defensores 
utilizavam de manobras para que o crime ficasse impune, e assim 
deixando a vítima como culpada do ato. (ENGEL 2005 apud 
COELHOII E SANTIAGOI p.10) 

 Bezerra reitera que: 



Desigualdade de gênero é um dos fatores que perpetua as 
heterogeneidades sociais, fundamentadas na diferença entre os 
sexos. Essa cristalização que circunda o senso comum subjuga as 
mulheres e favorecem imposições estigmatizastes prevalecentes nos 
contextos social, econômico, cultural e político, ganhando visibilidade 
nas constantes diferenças salariais, atribuições de cargos, funções e 
papeis. (Bezerra,2016, p.52) 

 Com isso, podemos associar a questão da violência contra a mulher, com a 

questão do “poder” que o homem exerceu ao longo da história sobre a mulher, 

gerando anos de submissão, de violação de direitos e de sofrimentos as mulheres, 

construindo a era do machismo que Gikovate aborda como: 

Um sistema preconceituoso, e está inserido principalmente nos 
ambientes familiares, onde são construídas as regas e normas da vida 
social. O processo de educação transmite a cada um de nós as regras 
e os valores construídos pelos que nos antecedem. (GIKOVATE, 
1989, p. 32) 

 Sendo assim, os homens não nascem violentos, se tornam violentos, aprendem 

a ser conforme o meio social e a cultura no qual estão inseridos. Pois, 

O machismo enquanto sistema ideológico oferece modelos de 
identidade, tanto para o elemento masculino como para o elemento 
feminino: desde de criança, o menino e menina entram em 
determinadas relações que independem de suas vontades, e que 
forma sua consciência: por exemplo o sentimento de superioridade do 
garoto pelo simples fato de ser macho e em contraposição o de 
inferioridade da menina (DRUMMONTT, 1980, p. 81). 

Desta forma o machismo também ocupa o lugar de fator primordial na 

contrapartida como o principal agente da violência doméstica contra a mulher. Como 

Drummont, (1980, p.82) nos aclara que “Ao apropriar-se da realidade sexual, o 

machismo, enfeito de mistificação super codifica a representação de uma relação de 

poder (papeis sexuais, símbolos, imagens, etc.)”. 

Tal violência está profundamente associada ao modo como os 
homens são socializados. Uma vez que os meninos são geralmente 
ensinados a reprimir emoções, a raiva torna-se um dos poucos 
sentimentos que os homens podem expressar com aprovação da 
sociedade. Além disso, durante o processo de socialização, muitos 
homens não desenvolvem habilidades de comunicação interpessoal 
adequadas às relações pautadas pelo diálogo. Podemos acrescentar 
a isso o fato de os meninos serem frequentemente educados de forma 
a acreditar que tem o direito de esperar determinados 
comportamentos das mulheres, bem como de poder utilizar abuso 
físico, verbal ou qualquer outra forma de violência, caso elas não 
cumpram com suas “obrigações”, como cuidar da casa ou prover sexo, 
(ACOSTA, 2003, p.5) 



É a partir da década de 80 que as mulheres começam a se conscientizar da 

desigualdade vivida durante anos e aos poucos começaram a questionar e lutar pelos 

seus direitos e diminuir a desigualdade política e social em que viviam. 

 O movimento feminista interferiu de forma direta nos direitos que as mulheres 

têm nos dias atuais, ele pode ser entendido como um movimento de mulheres que 

buscam pela igualdade e equidade de gênero no meio político e social. Que lutam 

pelo seu espaço em diversos seguimentos, como por exemplo na política quando 

buscaram incansavelmente o direito ao voto que ficou conhecido como o “movimento 

sufragistas” que teve início no Estados Unidos e se expandiu por todo o mundo, 

quando lutaram pela candidatura de mulheres. No trabalho quando lutaram pela 

regularização do trabalho feminino, pela igualdade salariais entre homens e mulheres 

quando executam o mesmo serviço. Nas relações familiares quando conquistaram a 

liberdade sexual e o direito de escolha sobre a reprodução podendo obter o uso de 

anticoncepcionais, na saúde, enfim, lutam para conquistar seu espaço na sociedade.  

 Diante de muita luta, os movimentos feministas conquistaram muitos avanços 

na vida das mulheres, muitas conquistas foram alcançadas quando se refere em 

igualdade de gênero, as mulheres conseguiram e vem conseguindo conquistar o seu 

espaço principalmente na política, no mercado de trabalho, e no meio cultural, 

libertando-se um pouco mais da cultura machista e patriarcal que foi implantada no 

mundo desde os tempos coloniais. 

 

 2.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - CONCEITOS, TIPOS E FORMAS.  

 

 É considerável e de fundamental importância compreendermos os diferentes 

conceitos sobre violência e como se configuram, dando ênfase e especificidade à 

violência contra mulher. 

 O termo violência contra a mulher surge no Brasil a partir dos anos 70, quando 

o movimento feminista ganhou maior visibilidade e denunciou à sociedade que as 

mulheres eram o principal alvo da violência praticada pelos homens. Esse tipo de 

violência é efetuada dentro do lar, mas também fora dele, podendo ser perpetrada por 

pessoas que não tem nenhuma relação familiar como também pode ser praticada por 

seus familiares por achar que tem um certo poder sobre elas. Nesse contexto 



Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que cause 
morte, dano ou algum sofrimento físico, também sexual ou psicológico 
à mulher, tanto na esfera pública ou na privada, motivada apenas pela 
condição de ser mulher. (CAVALCANTE, 2006)  

  “Lamenta-se a quantidade e frequência que essas violências se realizam, 

todavia é um fenômeno com considerável grau de complexidade, pois as justificativas 

para os atos estariam somente no simples fato de ser mulher, por que enxergam como 

sendo um ser submisso e que deve obediência ao homem” (Lisboa, Pinheiro 2005, p. 

03).  

Esse tipo de violência é dividido em duas subcategorias: a violência 
familiar e no relacionamento íntimo (como violência infantil, violência 
doméstica, maus-tratos) e a violência comunitária, que ocorre entre 
pessoas sem laços de parentesco e que podem ou não conhecer-se 
(por exemplo, atos casuais de violência, violência em grupos 
institucionais como escolas, locais de trabalho, prisões) (OMS,2002).  

O relatório da Convecção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, que aconteceu em Belém do Para em 1994, definiu 

violência contra a mulher como: 

Qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que possa causar a 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
na esfera pública como na esfera privada: 

a) ocorrida no âmbito da família ou unidade domestica ou em qualquer 
relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha 
compartilhado ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras 
formas, o estrupo, maus-tratos e abuso sexual; 

b) ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, 
entre outras formas, o estrupo, abuso sexual, tortura, tráfico de 
mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de 
trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde 
ou qualquer outro local; 

c) e perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer 
que ocorra.  

 No entanto, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão 

revela que o ambiente em que as mulheres se sentem mais inseguras é dentro de 

suas próprias casas. O número de mulheres que se sentem inseguras em casa é 

considerável metade das entrevistadas, o que nos remete a pensar que este ambiente 

é nocivo a sua integridade física, emocional e mental, pois para muitas, é um local de 

constante ameaça e possibilidade de violências.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

 Assim sendo, a violência contra a mulher se manifesta em diferentes graus, de 

modo que não ocorre isoladamente, podendo ser crescente e de períodos, neste caso 

a agressão deixa de ser apenas um acontecimento, passando a ser uma fatalidade, 

condicionando ao homicídio, considerando o ato de violência mais extremo. 

  Assim como relata a autora Susana Velázquez: 

A violência contra a mulher se manifesta de diversas formas e 
diferentes concepções são utilizadas: a violência de gênero, violência 
doméstica, violência intrafamiliar ou familiar, e também o tráfico de 
mulheres e de meninas etc.  (VELÁZQUEZ, 2006 apud LISBOA p.04) 

 Diante disso entende-se como violência contra a mulher todo ato derivado de 

ações como agressões psicológicas, violência sexual, física, e a violência patrimonial 

e moral. Soares, (2005) traz que a “violência contra a mulher envolve atos repetitivos, 

que vão se agravando, em frequência e intensidade, como coerção, cerceamento, 

humilhação, desqualificação, ameaças e agressões físicas e sexuais variadas”.  

Teles e Melo, (2002) salientam que “a forma mais disseminada e universal seria 

a violência conjugal e doméstica, aquela que ocorre entre casais e nas famílias”. 

Também indica que a violência doméstica é definida por Tales e Melo (2002) como “a 

que ocorre dentro de casa, nas relações entre pessoas da família, entre homens e 

Figura 1 Onde a mulher se sente mais insegura (%) 



mulheres, pais e filhos, entre jovens e pessoas idosas”. Acosta (2003) afirma ainda 

que “homens que testemunharam violências de homens contra mulheres em sua 

família de origem, ou foram vítimas de abuso ou violência em casa, estão mais 

propícios ao uso de violência contra suas parceiras, filhos e filhas”, assim sendo 

tornando-se um ciclo transgeracional, o indivíduo reproduz, mesmo que 

inconscientemente atos produzidos por gerações passadas, para Soares: 

A violência doméstica é definida globalmente como um 
comportamento violento continuado ou um padrão de controle 
coercivo exercido, direta ou indiretamente, sobre qualquer pessoa que 
habite no mesmo agregado familiar (e.g., cônjuge, companheiro/a, 
filho/a, pai, mãe, avô, avó), ou que, mesmo não coabitando, seja 
companheiro/a, ex-companheiro/ a ou familiar. (SOARES, 2005, P. 27) 

Quando a violência ocorre dentro da sua própria casa, podendo ser executada 

por seus pais irmãos e até mesmo filho, mas na maioria das vezes são efetuadas por 

seus parceiros com o objetivo de manter o total controle sobre a vida da vítima, 

trazendo serias consequências para a vida da mulher. Neste aspecto o medo se torna 

um fator predominante, impossibilitando a buscar por ajuda ou até mesmo de 

empodera-se em sua defesa gerando assim a morte de muitas dessas mulheres como 

apresenta os dados na imagem abaixo.        

Tabela 1 

                

 Ano n. Taxas 
 1980 1.353 2,3 
1981 1.487 2,4 Ano n. Taxas 
1982 1.497 2,4 2001 3.851 4,4 
1983 1.700 2,7 2002 3.867 4,4 
1984 1.736 2,7 2003 3.937 4,4 
1985 1.766 2,7 2004 3.830 4,2 
1986 1.799 2,7 2005 3.884 4,2 
1987 1.935 2,8 2006 4.022 4,2 
1988 2.025 2,9 2007 3.772 3,9 
1989 2.344 3,3 2008 4.023 4,2 
1990 2.585 3,5 2009 4.260 4,4 
1991 2.727 3,7 2010 4.465 4,6 
1992 2.399 3,2 2011 4.512 4,6 
1993 2.622 3,4 2012 4.719 4,8 
1994 2.838 3,6 2013 4.762 4,8 
1995 3.325 4,2 1980/2013 106.093  
1996 3.682 4,6 1980/2006 197,3 87,7 

 



1997 3.587 4,4       2006/2013 18,4 12,5 
1998 3.503 4,3       1980/2013 252,0 111,1 
1999 3.536 4,3  1980/2006 7,6 2,5 
2000 3.743 4,3  2006/2013 2,6 1,7 
   1980/2013 7,6 2,3 

 

 Fonte: WAISELFISZ, 2005, p, 11 

 

É notório que o número só aumenta com base nos dados da imagem acima. 

Daí surgem os inúmeros questionamentos. A realidade é para ser diferente, contudo 

não é, pois, o medo, a dependência financeira e muitas vezes afetiva pelos 

companheiros que na maioria dos casos são os agressores, são fatores que impedem 

a denúncia e amplia o número de homicídios. Esta evolução acontece de forma 

relativa porem não afirma que estes números estão diminuído, este fato nos leva a 

pensar que as vítimas tendem cada vez mais se resguardar na busca por ajuda, 

diminuindo então os dados que de certa forma também diminuirá as possibilidades de 

enfrentamento contra essa ação violenta. 

Para melhor reflexão os dados contidos no gráfico abaixo demonstram a 

realidade deste fenômeno crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

 

GRÁFICO 1. Evolução da taxa de mortalidade de mulheres 



Segundo a Lei Maria da Penha violência doméstica contra a mulher se configura 

como  

[...] violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendia como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação intima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. (BRASIL, Lei Nº 11.340/2006, ART. 5º) 
 

Muito se fala sobre a violência física, mas a violência contra a mulher vai muito 

além dessa categoria. No inciso 1º do artigo sétimo a Lei Maria da Penha é 

demonstrado o primeiro tipo de violência, a física, que é caracterizada como a mais 

conhecida por todos, é entendida como: “A violência física, é entendida como qualquer 

conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal”; neste caso podendo ser 

tanto aquela violência que deixa marcas no corpo a exemplos de chutes, socos, 

empurrões, puxões de cabelo ou até mesmo de forma que não deixe marcas visíveis 

no corpo, ainda se caracteriza como uma violência física. 

SOARES, (2005, s.p) ainda nos elucida que a violência física pode ocorrer 

quando: empurrar a vítima, atirar objetos, esbofetear, sacudi, estrangular, chuta 

violentamente, torcer os braços, queimar, perfurar, mutilar, tortura, e por fim um dos 

atos mais extremos que o uso de arma branca ou arma de fogo. DAY, (2003, p.09) 

entende que a: “Violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano 

por meio da força física, de algum tipo de arma, ou instrumento que possa causar 

lesões internas, externas ou ambas”. 

Uma questão é relevante ao pensar a violência doméstica. Por que é tão 

comum a sociedade achar que o ato violento é normal? Por que a sociedade encara 

a violência como natural? Isso é percebido tanto a oprimida quanto o opressor?  

 Segundo GASPARI (2003 apud Rousseau) normalmente o fator cultural e 

histórico de colocar a mulher sempre como a submissa ao homem pode ser uma das 

explicações, por vezes um gesto que aparentemente parece um gesto de 

cavalheirismo pode não ser, a exemplo quando o homem se prontifica a carregar 

aquela caixa pesada para ajudá-la, por acha que a mulher não tem força suficiente e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


não deve fazer tal esforço físico, isso transparece como uma forma inicial de controle 

sobre a mulher, de certo modo que ainda possa existir homens cavalheiros, a 

depender do contexto, tais atitudes pode se aprofundar e torna uma violência 

psicológica, que já se trata de mais uma forma de violência contra a mulher, sendo 

essa também a mais difícil de ser identificada pela as mulheres e também pelo os 

agressores.  

No inciso segundo de artigo 7° da Lei Maria da Penha aborda a respeito da 

violência psicológica, um tipo de violência que deixa graves sequelas na vida da 

mulher, por mais que as pessoas acreditem que a violência física é a que mais deixa 

marcas, a psicológica causa profunda cicatrizes na vida de uma mulher, muitas das 

vezes acarretando em doenças e problemas em sua saúde mental que podem nunca 

mais ser revertidas, a Lei Maria da Penha caracteriza a agressão psicológica como: 

II- a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe 
cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que – lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração, limitações do direito de ir e vir 
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo a saúde psicológica e 
a autodeterminação. (BRASIL, Lei Nº 11.340/2006) 

Essas agressões por exemplo quando o homem que determina o jeito que a 

mulher se veste a maneira que ela pensa, suas expressões, tudo que a mulher realize 

em seu cotidiano passa a ser ruim e errado, seus amigos e a família perdem o valor, 

crítica o corpo de forma ofensiva e na cabeça dos homens levam isso como uma 

brincadeira, tudo isso são formas de exposição ao ridículo, diminuindo sua autoestima, 

humilhando-a, assim causando danos severos no psicológico das mulheres, e mesmo 

sendo protegidas por Lei, considerando todos esses atos uma forma de violência, o 

índice ainda aponta grandes números de violência desse tipo. 

Assim sendo, o abusador obtém um total controle sobre a vida emocional da 

vítima, deixando a refém de suas ameaças, fazendo com que a obrigue a viver em um 

relacionamento abusivo e autoritário, e fazendo uma lavagem cerebral da cabeça de 

algumas mulheres com conversas sem sentido que leva as vítimas a se sentirem 

desqualificadas, crendo que depende disso para viver e que seria incapaz de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


sobreviver sem a figura de marido na sua vida. Soares (2005) ainda nos aclara que a 

violência psicológica vai muito além da ameaça e pode ser manifestada de diferentes 

formas: 

Intimidar (fazer ameaças sutis); diminuir, fazer a pessoa se sentir mal 
consigo mesmo, xingar, fazer pensar que está ficando louca, provocar 
confusão mental, fazer a pessoa se sentir culpada; Humilhar 
(desqualificar, criticar continuamente, desvaloriza, ironizar 
publicamente, desconsiderar a opinião da pessoa); coagir, cercear, 
controlar os movimentos e perseguir; usar os filhos para fazer 
chantagem; isolar a vítima dos amigos e parentes; Controlar, reter, 
tirar o dinheiro da vítima. (SOARES, 2005, s.p) 

Outro tipo de violência que é tratada na Lei Maria da Penha é a violência sexual 

contra a mulher, que vai muito além de um estrupo, sendo o mais conhecido perante 

a sociedade. Tal ato pode ser caracterizado também quando o direito de 

reprodutividade das mesma é violado, se qualifica também quando o cônjuge tem total 

relação de poder no ato sexual, quando os mesmo com sua autoridade determina as 

mulheres como e quando querem ter a relação sexual, muitas das vítimas 

desconhecem que esses atos se qualifica como uma violência sexual como 

Soares(2005)  nos explana que a violência sexual não apenas um estrupo praticado 

por um desconhecido, a mesma traz que é classificado como violência sexual todo 

ato que: o seu parceiro venha a forçar relações sexuais quando a pessoa não quer 

com ou sem violência física; forçar a pratica que causam desconfortos ou repulsa, 

obrigar a mulher a olhar imagens pornográficas quando ela não deseja; obrigada a 

vítima a fazer sexo com outras pessoas para satisfazer seus desejos. 

Desse modo, essa série de condutas pode se configurar como uma violência 

sexual assim como relata o terceiro inciso do artigo 7º da Lei Maria da Penha: 

II- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, 
a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; (BRASIL, Lei Nº 11.340/2006) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


É importante salientar que se a violência contra a mulher no geral ela é 

subnotificada, a violência sexual é ainda mais, por vários fatores, sendo eles: o 

medo, a vergonha, o medo de julgamento moral, por ter aquela ideia de que ela 

tenha feito alguma coisa de errado. Mais será mesmo que a vítima é culpada pela 

violência ocorrida? A sociedade vai continuar tentando colocar justificativas onde 

não existe? A vítima é apenas vítima, ela pode estar vestida de qualquer forma, agir 

da maneira que ela acha correto, falar o que quiser, isso não dar o direito ao homem 

de agredi-la, e também não justifica tais atos de brutalidade, que em alguns dos 

casos são tão perversos, afetando diretamente o psicológico da mesma. A autora 

Day (2003, p.10), também nos aclara sobre a violência sexual: “toda ação na qual 

uma pessoa, em situação de poder, obriga a outra a realização de práticas sexuais, 

utilizando força física, psicológica ou uso de armas e drogas”. 

Uma grande maioria dessas vítimas da violência sexual são também as 

crianças e adolescente, pois são mais vulneráveis ao medo e também por ser uma 

violência um tanto difícil de ser identificada, por conta disso os índices de denúncias 

são mínimos e jovens passam uma vida sendo abusadas. Isso também não quer 

dizer que as mulheres mais maduras não sofram, a exemplo de um relato de uma 

vítima com mais de 50 anos, que descreveu seu sofrimento à acadêmicas ao realizar 

um projeto voltado ao tema, a mesma descreve que a convivia a muito tempo com 

seu parceiro, tinha problema de saúde os quais à impedia de se defender, seu 

parceiro era deficiente visual e ainda assim não impossibilitava que ele a agredisse 

com empurrões, humilhações, chegando até tranca-la no quarto, obrigava a mesma 

a ter relações sexuais contra sua própria vontade, pois se ela não fizesse era 

ameaçada de morte, refém do medo, ela se submetia a  esta situação e não tinha 

coragem de se separar mesmo sendo independente financeiramente e provedora do 

próprio lar, o medo a impedia de tomar alguma atitude. 

Diante desse relato percebe-se que por vezes a própria mulher é a provedora 

do lar, mesmo quando a sociedade pensa que o homem é o provedor maior, mas o 

que acaba acontecendo é o aproveitamento dessa fragilidade feminina que é 

proveniente dos abusos, causando também a violência patrimonial, acaba gerando 

ameaça de morte, a lesão corporal e a injuria, onde os ameaçadores usam do poder 

da masculinidade para não perder a propriedade. 



O inciso quatro do artigo 7º da Lei vem configurar outro tipo de violência que 

é executado contra a mulher, a patrimonial: 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas. (BRASIL, Lei Nº 11.340/2006) 

De outra forma, existem casos diferentes desse abuso, por exemplo: aquele 

filho que subtrai a pensão de sua mãe já idosa, quando o cônjuge se apossa dos 

seus documentos pessoas, ou se desfaz de seus bens por ciúmes, rasgando suas 

vestes, quebrando seus objetos, o que é muito comum em relacionamentos 

abusivos, tais atos se configuram como uma violência patrimonial contra a mulher. 

Ainda existe muitos outros meios de violência patrimonial e de retenção de 

bens, quando o agressor vem a quebrar celular, um meio de comunicação pelo qual 

a vítima pode recorrer a ajuda e até mesmo a informações que pode ajudá-la a 

enxergar de forma clara o relacionamento no qual a mesma está inserida, nessa 

tentativa de destruir seus bens e meios de comunicação que mais uma vez os 

direitos dessas mulheres estão sendo violados.  

Não diferente das outras a violência moral que também é uma modalidade 

muito banalizada, que se dar por meio de várias agressões diretas ou indiretas, 

podendo ser dos insultos verbais ou até mesmo através do meio virtual no qual ficam 

provas concretas contra o agressor, sendo definida pela Lei Maria da Penha como: 

“a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria”. 

A injuria é um aspecto bem marcante como forma de violência, pois fere a 

vítima em sua qualidade interna na sua subjetividade, onde acaba ofendendo a 

capacidade de escolhas inclusiva tirando sua liberdade de crença, isso por terem 

limites morais. 

Isso tudo que está presente na modalidade é todo um complexo que envolve 

a violência contra a mulher e as vezes uma mesma mulher passa por todas estas 

modalidades prevista na Lei, até o desfecho do mais terrível ato, que é o feminicídio. 

 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10868543/art-7-inc-iv-da-lei-maria-da-penha-lei-11340-06
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm


2.3 LEI MARIA DA PENHA E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA  

 

 De acordo as leituras realizadas para a construção deste estudo percebemos 

que o homem ao longo da história é visto como um ser superior aos demais seres, 

inclusive perante as mulheres, que para eles sempre foram consideradas apenas um 

de seus bens e como tal deve cegamente cumprir as necessidades e desejos de seu 

companheiro negando a sua individualidade, caracterizando assim o chamado 

pensamento patriarcal que se perdura ainda nos dias atuais.  

O pensamento patriarcal em que o homem acredita que a mulher é sua 

propriedade e deve o obedecer, e quando a mesma não cumprir algo determinado 

deve ser punida, é um fator que provoca os altos índices de violência contra as 

mulheres que em muitos casos são proibidas de pensar e de ser elas mesmas, devem 

apenas ceder as vontades de seus companheiros e quando a mesma se recusa ou 

apresenta algum comportamento não aprovado pelo seu companheiro a resposta para 

desobediência é na maioria das vezes a violência que evidencia uma relação de 

poder, onde o mais forte é que prevalece, um pensamento totalmente inaceitável em 

nossa sociedade, pois este comportamento é uma violação dos direitos humanos das 

mulheres  e se caracteriza também como desigualdade de gênero como poderemos 

ver abaixo:  

A violência contra as mulheres só pode ser entendida no contexto das 
relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do controle 
do corpo feminino e das mulheres numa sociedade sexista e patriarcal. 
As desigualdades de gênero têm, assim, na violência contra as 
mulheres, sua expressão máxima que, por sua vez, deve ser 
compreendida como uma violação dos direitos humanos das 
mulheres. (BRASIL, 2011b, p. 21). 

 Este tipo de pensamento patriarcal que acredita que o homem deve 

prevalecer sobre as mulheres, precisa ser combatido, pois enquanto a sociedade não 

se conscientizar do qual errôneo é esta pratica, não teremos uma sociedade segura 

para as mulheres. 

O exemplo mais evidente na luta contra as agressões sofridas por mulheres, 

no Brasil, consiste na oficialização da Lei nº. 11.340/2006, popularmente conhecida 

como “Lei Maria da Penha”, pois foi instituída a partir de um caso real ocorrido no país, 

cuja protagonista foi vítima de tentativas de homicídio por parte do ex-marido, ficando 



paraplégica em consequência de uma delas. Essa luta que durou vinte anos, veio 

resgatar um direito de libertação para todas as mulheres, independentemente da cor, 

raça, etnia e outros fatores. De acordo com BRASIL (2002), “Constitui um avanço na 

área jurídica, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, por 

reconhecer a gravidade do problema, passando a caracterizá-lo como crime”.  

Esse processo de luta por direitos, voltado para a eliminação de todas 
as formas de discriminação, incluindo a dominação masculina, 
apresenta, ao longo da Lei Maria da Penha, uma experiência bem-
sucedida da advocacia feminista das últimas três décadas, um 
conjunto de importantes avanços legislativos e de políticas públicas 
que não pode ser subestimado. A luta pelo direito a uma vida sem 
violência, que possibilitou a aprovação da Lei Maria da Penha, em 
2006, é um caso exemplar de exercício de uma cidadania ativa 
expressa no discurso e na atuação das feministas no espaço público. 
Sintetiza, também, a longa interlocução das feministas com os 
poderes legislativo e executivo e aponta para a necessidade de 
investimentos contínuos no diálogo com o poder judiciário e as demais 
instituições da justiça. (BARSTED, 2011, p.15) 

A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de punir, prevenir e extinguir 

da sociedade a violência contra as mulheres, através de penas mais rigorosas e da 

criação de juizados especiais para atender a esse tipo de ação, no entanto para que 

esta lei possa alcançar os seus objetivos é necessário que as mulheres e a sociedade 

seja conscientizada e estimulada a denunciar estes atos criminosos o que é de 

fundamental importância para dar um fim a impunidade, incentivar a denunciar é 

atingir uma das finalidades que tem como pressuposto de contribuir para que muitas 

consigam ter seus direitos respeitados.  

A violência é um instrumento daqueles que não sabem dialogar e procuram se 

impor por meio destes atos que transgridem muitos direitos dos seres humanos e fere 

não somente o corpo, mas também causa danos ao psicológico e tira a liberdade de 

manifestação, opinião e de tomar atitudes, a vítima fica em um “calabouço” da vontade 

de seu agressor e é obrigada a fazer somente aquilo que agrada o mesmo.  

Tais comportamentos evidenciam que o outro ou a outra não é vista como 

sujeito, mas meramente como um objeto ou animal que ao não cumprir algo 

determinado ou se comportar mal deve ser persuadido, punido e agredido até que 

ceda ao que o seu algoz deseja. Os atos de violência, abusos e agressões contra o 

sexo feminino, tem um triste dado que de acordo as leituras realizadas para a 

produção deste estudo aumenta a cada dia. O que pode ser atribuído ao fato desta 



temática está bem presente na mídia o que encoraja as vítimas a se manifestarem e 

denunciarem cada vez mais, se engana quem pensa que só as mulheres de classe 

baixa são agredidas, pelo contrário não importa origem, cor ou classe, é triste, porém 

não importa as características, mais todas as mulheres estão sujeitas a sofrer 

agressões de acordo a SOARES: 

Qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. Não 
importa se ela é rica, pobre, branca ou negra; se vive no campo ou 
na cidade, se é moderna ou antiquada; católica, evangélica, ateia ou 
umbandista. A única diferença é que as mulheres ricas conseguem 
esconder melhor sua situação e têm mais recursos para tentar 
escapar da violência (SOARES, 2005, p.15) 

A maior parte dos casos de violência doméstica que aparecem no noticiário 

são de mulheres pertencentes as classes mais baixas da sociedade o que é atribuído 

principalmente por suas casas serem próximas a de vizinhos que denunciam 

anonimamente de acordo as nossas leituras e também por sofrerem pressão de seus 

parentes que presenciam e aconselham a denunciar, contudo como já foi dito 

anteriormente as mulheres de classes elevadas sofrem violência tanto quanto a das 

classes mais baixas, porem por pertencerem a um contexto confortável de vida para 

ela e para seus filhos, ela acaba escolhendo sofrer aquilo do que denunciar e perder 

seu status, além de expor sua família o que colaborar para que o ciclo de violência 

continue acontecendo, ou seja, a dependência financeira, é uma das situações que 

fazem com que a mulher não mude seu cotidiano de violência, essa dependência das 

mulheres em relação aos homens faz com que elas silenciem e tolerem tais 

comportamentos.  

Como já foi citado anteriormente as mulheres sofrem inúmeros tipos de 

violência que é classificada geralmente como violência doméstica que é atribuído essa 

definição por acontecer no ambiente doméstico e por pessoas que estão inseridas 

neste âmbito, no entanto pode acontece em outros seguimentos da vida da mulher 

como já citamos acima a doméstica a familiar a que acontece em qualquer relação 

intima de afeto. 

É necessário elucidar que a lei Maria da penha protege somente as mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar. O conceito de violência contra a mulher foi 

apresentado no artigo 1º da convenção de Belém do Pará e remete ao amplo conteúdo 

do conceito de violência de gênero, ou seja, violência contra a mulher é a conduta 



baseada no gênero. Entre as formas mais comuns está a física, psicológica, moral, 

patrimonial e sexual. Muitas mulheres no seu dia-a-dia enfrentam, chantagem, 

xingamentos, agressões, ameaças, abusos, estupros, calunias, as vezes até de modo 

que elas ao percebam que estão passando por estas situações, mas o pior tipo é o 

que fere a alma, pois as marcas deixadas no corpo cicatrizam, porem as da alma às 

vezes nunca se curam por completo. É crucial denunciar assim que um ato de 

violência aconteça para que ele acabe antes que seja tarde, todavia em muitos casos 

a violência só termina quando a mulher é morta.  

       Os efeitos da violência doméstica prejudicam à autoestima e cria uma 

dependência do outro perdendo a sua individualidade e sua autonomia o que é visto 

por boa parte da sociedade como algo normal, devido a uma cultura patriarcal que 

está enraizada, sobre a questão da violência doméstica, DIAS discorre: 

Ditados populares, repetidos de forma jocosa, absolveram a violência 
doméstica: “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher”; “ele 
pode não saber por que bate, mas ela sabe por que apanha”. Esses, 
entre outros ditos repetidos como brincadeira, sempre esconderam 
uma certa conivência da sociedade para com a violência doméstica. 
Talvez o mais terrível deles seja: “mulher gosta de apanhar”, engano 
gerado pela dificuldade que elas têm de denunciar seu agressor. Seja 
por medo, por vergonha, por não ter para onde ir, por receio de não 
conseguir se manter sozinha e sustentar os filhos, o fato é que a 
mulher resiste em buscar a punição de quem ama ou, ao menos, um 
dia amou (DIAS, 2007, p.15). 

           E é para quebrar esses pensamentos arcaicos da sociedade que a Lei Maria 

da Penha é fundamental, pois como foi exposto na fala do teórico Dias, as mulheres 

eram apresentadas como sendo as principais culpadas por sofrer violência e 

estereotipadas erroneamente como as que gostavam de sofrer e de apanhar, o que é 

evidente que são falácias e muitas continuavam em tal situação por medo o por falta 

de informação sobre como proceder, mas atualmente com a Lei Maria da Penha e 

com o trabalho dos assistentes sociais as mulheres tem mais informações e meios 

para proteger tanto ela quanto sua família da violência, com inúmeras medidas 

protetivas e com uma lei mais rígida que traz mais segurança. 

A violência doméstica é uma realidade que incomoda, para combatê-la existem 

no brasil órgãos responsáveis para proteger as vítimas, estes órgãos buscam por meio 

de estratégias promover cada vez mais a conscientização entre as mulheres de seus 



direitos que são garantidos por Lei e que prevê penas rígidas para os agressores, como 

também medidas protetivas para as vítimas a exemplo das casas abrigo.  

O trabalho de prevenção e conscientização deve ser realizado por parte das 

secretarias de assistência social, de saúde e de educação através de palestras com 

as famílias que apresentam histórico ou que também não apresentem, tudo isto em 

âmbitos favoráveis a exemplo das escolas que visa desde cedo provocar nas meninas 

e nos meninos a consciência e o respeito, entretanto não é uma tarefa fácil, todavia 

na maior parte dos casos as mulheres não denunciam e sofrem caladas com medo 

de represarias e por não confiar que serão corretamente protegidas.  

 

Vergonha e medo de serem assassinadas são percebidas como as principais 

razões para a mulher nãos e separar do agressor. 
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Fonte: Instituto Patrícia Galvão 

O fato de a maior parte das vezes os agressores fazerem parte do âmbito 

familiar das vítimas é um motivo que complica a denúncia por parte das mulheres que 



temem, entre algumas situações estragar a família, prejudicar os filhos ou 

companheiro e até mesmo por em inúmeros casos ser dependente financeira teme 

com a denúncia perder o seu companheiro e não saber como prover o seu sustento e 

de seus filhos e por esta entre outras razões muitas preferem permanecer em cárcere 

em suas próprias casas onde diariamente são torturadas.  

Aplicar a Lei, revela a melhor ferramenta no combate a violência contra a 

mulher, pois é um mecanismo que pune os agressores que praticam todo tipo de 

agressão, entretanto, é de suma importância outras ações como a implementação de 

políticas públicas que busquem atingir outros aspectos da vida das mulheres, como 

também a utilização da mídia, da sociedade, a manifestação das vítimas através de 

denúncias, todas essas ações apontamos como necessárias para diminuir a violência 

contra mulher e assim construir uma sociedade em que este gênero não esteja 

desprotegida e sem recursos para escapar dos diversos tipos de violação.  

 O cotidiano de violência que uma parcela considerável da sociedade 

brasileira enfrenta é um dos motivos que contribui para a banalização e manutenção 

da impunidade da violência contra a mulher, e em meio a este problema persistente 

em nossa sociedade  é de suma importância refletir  como se insere o assistente social 

no combate à violência contra a mulher, uma vez que este profissional tem 

fundamental importância nesse processo, diante da Lei Maria da Penha como também 

na utilização das políticas públicas que foram criadas para garantir os direitos das 

mulheres vítimas de violência e promover a conscientização dos mesmos para as 

mulheres. Todavia é de importância crucial a participação deste profissional no âmbito 

da transformação de uma realidade indesejada. O assistente social é importante 

também por buscar provocar  mudanças em um processo de conscientização, na 

tentativa de compreender os comportamentos e papéis sociais determinados, para 

assim, construir novas identidades sociais, já que o profissional de serviço social tem 

como um dos objetivos em sua práxis a garantia dos direitos, como também o papel 

de fazer os sujeitos se conscientizarem sobre seus direitos e papeis na sociedade de 

modo global para que possam se inserir por completo na sociedade sem déficits em 

nenhuma área que vise garantir a dignidade de sua sobrevivência.  

 



3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E A LUTA CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

 

De acordo a pesquisa realizada sobre a temática ficou perceptível que com a 

instauração da Lei nº. 11.340/2006, aumentou no Brasil a pena para crimes contra as 

mulheres e avançaram os mecanismos de proteção das vítimas. As mudanças no 

Código Penal possibilitaram que os agressores fossem presos em flagrante ou tenham 

a prisão preventiva decretada. Foi extinta as penas pecuniárias mudando também a 

Lei de Execuções Penais, possibilitando ao juiz que exija a apresentação obrigatória 

do agressor a programas de recuperação e reeducação. A Lei trouxe uma série de 

medidas para proteger a mulher violentada, que está em situação de violência, ou cuja 

vida corre risco, tais como:  

A saída do agressor de casa; A proteção dos filhos e o direito de a 
mulher reaver seus bens e cancelar procurações feitas em nome do 
agressor; A violência psicológica passa a ser caracterizada também 
como violência doméstica; Mulher poderá também ficar seis meses 
afastada do trabalho sem perder o emprego se for constatada a 
necessidade de manutenção de sua integridade física ou psicológica 
(BRASIL, 2002, p. 90) 

É necessário por meio das políticas públicas e atuação dos assistentes sociais 

construir novas características sociais, onde se reconhece as diferenças de gêneros 

e supera as desigualdades entre homens e mulheres para uma sociedade mais 

democrática. Entre algumas das políticas públicas que foram impulsionadas pela Lei 

Maria da Penha está a criação dos tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito 

Federal, de um Juizado especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

que atua com mais velocidade nos processos envolvendo essa temática. Outra 

contribuição positiva que este juizado trouxe é o fato de as investigações serem mais 

detalhadas, e ainda incluir depoimentos de testemunhas o que ajudar a punir com 

mais eficácia os agressores (BRASIL, 2002).   

Além da Lei, outro caminho que se faz essencial para acabar com esta prática 

de violência em nossa sociedade é o trabalho multidisciplinar nas redes de 

atendimento com acompanhamento psicossocial atuando juntamente com as famílias 

para que seja debatido no âmbito familiar gerando discussões a respeito de que todos 

são iguais e que nenhum gênero é superior ao outro e que a violência não resolve 

nada e que é preferível um diálogo, está prática da conscientização não deve ficar 

submetida apenas ao âmbito familiar, mais deve ser expandido para os âmbitos, 



profissionais, escolares e religiosos para que então possa se mudar este pensamento 

de nossa sociedade e para que isto aconteça é necessário que em todos esses 

setores se discuta sobre os direitos das mulheres e sobre a Lei Maria da Penha e 

quanto a isto um profissional que se faz necessário neste processo é o assistente 

social que pode atuar por meio de palestras informativas em todos os âmbitos 

anteriormente citados, despertando essa consciência nas mães, crianças e na 

sociedade por meio de palestras informativas em espaços que tenha a presença do 

assistente social e contemplados por políticas públicas.  

Para os assistentes sociais atuar na temática que envolve a violência contra 

as mulheres assim como em qualquer outra ele necessita, seguir certas normas e de 

acordo com Guerra, (1997, p. 61) toda a práxis deve estar contemplada por uma teoria 

social que, geralmente, depende da escolha do profissional de serviço social, contudo 

a mesma não pode ser aleatória. 

[...] trata-se de uma escolha que requer o conhecimento dos 
fundamentos filosóficos e epistemológicos, da vinculação dessa teoria 
a um projeto de sociedade e, sobretudo, do sentido que ela possui 
para as forças políticas mais avançadas. E ainda o fazer a que nos 
referimos exige que o profissional detenha o domínio do método que 
lhe possa servir de guia ao conhecimento, conhecimento que lhe 
possibilitará estabelecer estratégias e táticas de intervenção 
profissional. (GUERRA 1997 p.61) 

Nos últimos anos a sociedade criou alguns mecanismos para enfrentar essa 

questão como a discussão e elaboração de planos para a extinção da violência contra 

a mulher em espaço internacional realizada pela ONU – Organização das Nações 

Unidas tais como: a Convenção de Belém do Pará, no Brasil (1994), cujo tema era 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 

Mulher que sugeriu medidas de combate à violência contra a mulher em todos os 

países da América; a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim (1995), 

promovida pela ONU, países participantes como o Brasil, assinaram a Plataforma de 

Ação e se responsabilizaram em realizar medidas para a eliminação da violência 

contra a mulher, a exemplo de: prevenir e punir atos de violência, transformar os 

valores culturais, reeducar os agressores, atuar sobre a discriminação de gênero e 

preconceito, investir recursos em atividades relacionadas a violência contra a mulher, 

ter uma legislação eficiente, entre outras medidas. Posso destacar também, as 

campanhas de âmbito nacional, como por exemplo, a campanha Violência contra a 



mulher: onde tem violência, todo mundo perde; está em suas mãos: pare a violência 

contra as mulheres. Além de outras melhorias que vieram para garantir os direitos das 

mulheres como pode ser visto a baixo: 

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 (BRASIL, 2011, p.12). 

O Pacto e as ações nele propostas se baseiam em três premissas: a 
transversalidade de gênero, a intersetorialidade e a capilaridade: A 
transversalidade de gênero visa garantir que a questão de violência 
contra a mulher e de gênero perpasse as mais diversas políticas 
públicas setoriais. A intersetorialidade, por sua vez, compreende 
ações em duas dimensões: uma envolvendo parcerias entre 
organismos setoriais e atores em cada esfera de governo (ministérios, 
secretarias, coordenadorias, etc.); e outra, implica uma maior 
articulação entre políticas nacionais e locais em diferentes áreas 
(saúde, justiça, educação, trabalho, segurança pública, etc.). Dessa 
articulação decorre a terceira premissa que diz respeito à capilaridade 
destas ações, programas e políticas; levando a proposta de execução 
de uma política nacional de enfrentamento à violência contra as 
mulheres até os níveis locais de governo. (BRASIL, 2011, p.24).  

Entre os âmbitos que os assistentes sociais podem atuar para combater estas 

práticas de violência contra as mulheres se apresenta a política pública da criação das 

Delegacias da Mulher (DDM) que como o próprio nome já sugere, elas atendem 

somente mulheres. Também existe a Defensoria Pública da Mulher que tem como 

objetivo orientar juridicamente as mulheres e acompanhar os processos; as Casas de 

Abrigo que servem para atender as mulheres que sofreram violência e sofrem 

ameaças de morte, as mesmas são encaminhadas a essas casas, a maioria com seus 

filhos, essas casas são escondidas, possuem toda uma estruturação, com seguranças 

para que as mulheres possam ficar mais tranquilas até que resolva toda a situação e 

geralmente permanecem nas casas abrigo pelo período de 90 dias a 180 dias. Outra 

ferramenta é o disque denúncia, onde qualquer indivíduo pode denunciar, e o melhor 

é que não precisa se identificar; o IML para realizar exames de corpo de delito, outro 

âmbito que possibilita o trabalho do assistente social são os Centros de Referência da 

Mulher- CRAM, entre outros serviços e ações. 

Existem ainda inúmeras Organizações não Governamentais que atuam com 

a questão da violência doméstica cometidas contra as mulheres. Outro canal de 

auxílio à mulher é a Ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres da 



Presidência da República- SPM que surgiu em março de 2003, por meio do Decreto 

n° 4.625, para ser o canal estratégico de conversa entre a mulher brasileira e a 

secretaria, a Ouvidoria tem como objetivo informar e orientar a respeito de ações e 

políticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, 

direitos da mulher, legislação, serviços da rede, entre outros, receber ou 

manifestações sobre a temática de gênero assuntos em discussão nacional. Neste 

ambiente institucional representativo, as mulheres dialogam com suas demandas, 

contribuindo para a defesa, valorização e promoção dos seus direitos, enquanto 

instrumento de combate à desigualdade, exclusão, e à desagregação social. 

E com base em todas estas políticas públicas já existentes para auxiliar e 

proteger as mulheres da violência fica claro que a meios para defende-las e também 

é importante ressaltar novamente que o profissional de Serviço Social tem um papel 

fundamental para a construção e resgate da cidadania para as mulheres vítima da 

violência doméstica, como é colocado por IAMAMOTO (2008. p. 28) “os profissionais 

de assistência social atuam com questões sociais nas suas mais variadas 

expressões do dia-a-dia, tais como os indivíduos as experimentam no trabalho, na 

família, na área habitacional, na saúde, na assistência social pública etc.” ainda nos 

reitera que  “Questão social que, sendo desigualdade é também rebeldia, por 

envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se opõem”, 

como por exemplo as mulheres que lutam para sair desta realidade em que são 

vítimas de violência e encontram no assistente social um profissional que pode 

ajudar a mudar esta dura realidade. É por meio de seu âmbito de trabalho, que o 

Assistente Social pode atuar para abrigar e orientar mulheres vítimas de violência, a 

procurar seus direitos, neste sentido, fica perceptível que no cotidiano do profissional 

de serviço social está presente o compromisso com a superação da violência contra 

a mulher.  

Existem alguns entraves que limita a ação ética dos assistentes sociais em 

defesa da realização dos direitos humanos, estes conferidos pela incoerência da 

sociedade brasileira capitalista, em que as diversas formas de exclusão e as 

desigualdades sociais interferem em uma completa realização dos indivíduos. Para 

superar essas barreiras é necessário o estabelecimento de atitudes decisivas pelos 

profissionais, por sua ética, de persistir em seus métodos, para cumprir um dever com 

a democracia, com a sociedade civil, na garantia de direitos humanos e na constituição 



de uma sociedade justa e igualitária para todos. O que não é uma tarefa fácil para os 

assistentes sociais, inúmeros são os empecilhos para a edificação e resgate da 

cidadania das mulheres, vítimas de violência como falta de verba e poucos programas 

de assistência social em áreas periféricas para poder conscientizar, reparar a saúde 

psicológica, a confiança e a vontade de viver e tentar ser feliz novamente.  

Se pensarmos a respeito da situação da saúde no Brasil, entenderemos o 

caos que existe em nosso país, todavia pela falta de políticas sérias e de 

investimentos. E neste panorama em grande situação de desleixo está a saúde da 

mulher, que é marcada por grande desatenção o que fere a nossa constituição. 

A Constituição Federal em seu artigo 196, determina que a saúde é 
um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício por qualquer 
cidadã/ão. O Sistema Único de Saúde (SUS - Lei 8.080/1990) foi 
criado para garantir esse direito e a União, os estados e municípios 
são responsáveis pela sua implementação e devem buscar garantir 
um atendimento especializado para as mulheres, principalmente para 
aquelas em situação de violência. Pois a violência contra as mulheres 
é um problema de saúde pública e segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a cada cinco anos de violência, as mulheres perdem 
um ano de vida saudável. Importante lembrar que a maioria das 
mulheres vítimas de violência doméstica buscam, primeiro, os serviços 
de saúde para tratar dos traumas e ferimentos (CORTÊS e MATOS, 
2007, p. 21).  

     Se ponderarmos que a situação de violência contra a mulher é agravada pela 

discriminação e exploração que historicamente é submetida, as problemáticas 

envolvendo a saúde na maior parte das vezes é motivada pela falta de desrespeito e 

abusos vividos pela mulher que somente é valorizada no papel de mãe. E para romper, 

isto, é de suma importância o papel do assistente social para orientar sobre todos os 

tipos de violência e opressão, e até mesmo para uma boa utilização da Lei Maria da 

Penha que é o melhor instrumento para os profissionais se apoderar, deve também 

lutar para a ampliação e melhoria da rede de serviços públicos para as mulheres, 

assim objetivando uma luta pela proteção e garantia da constituição e edificação de 

uma sociedade justa e igualitária para todos e todas.    

 

3.1 REDES DE ATENDIMENTO E O SERVIÇO SOCIAL FRENTE A QUESTÃO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHERES. 

 



A história conta que o Serviço Social, como profissão andou junto às conquistas 

do movimento feminista, no entanto, apenas recentemente passou a preocupar-se 

com a problemática da violência contra a mulher. Essa distância com a temática pode 

ter ocorrido porque, enquanto o movimento feminista batalhava pelos direitos da 

mulher, buscando visibilidade para a questão da violência contra ela, o Serviço Social, 

como profissão, almejava avançar na superação de um patamar conservador, mas 

com o decorrer do tempo percebeu-se que esta temática que envolve a mulher é um 

tema de suma importância para a atuação do assistente social, BASTOS (2011, p.47) 

nos traz que “consubstanciando-se em uma das principais conquistas dos movimentos 

feministas e influenciando novas políticas e estratégias de enfrentamento à violência 

de gênero”. E ao ter esta noção passou a lutar pela causa e apoiar as mulheres nas 

políticas públicas que objetivam protegê-las.  

 De acordo com a visão de IAMAMOTO, 

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 as 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) 

 Neste contexto a busca por meios de políticas públicas eficaz em redes de 

atendimento a favor das vítimas de violência doméstica, torna - se um instrumento de 

pesquisa para esses profissionais. Embasada em uma sociedade patriarcal e numa 

cultura conservadora o assistente social encontra diversas dificuldades para romper 

com essas violências contra as mulheres na sociedade, uma vez que ela ocorre no 

silêncio dos seus lares e tradicionalmente se considera a casa como um lugar 

sagrado, inatingível, por esse aspecto que se torna tão difícil combater a violência 

doméstica contra a mulher.  

Entretendo as vítimas de crime procuram ajuda, quase sempre, em 
situações de crise e, mesmo que não estejam em crise, passaram por 
situações traumáticas que deixaram marcas ao nível psicológico – 
emocional. Os profissionais de atendimento devem ter formação 
especifica, possuir adequadas competências de comunicação e 
atendimento e estar preparada para implementar estilos de 
comunicação adequada a cada tipo de situação. (ALBANO, SILVA, 
2016, p.61) 

Torna-se por tanto para o profissional de serviço social uma grande 

responsabilidade para lidar com a questão, onde estes lidam diretamente com esses 



acontecimentos e se defrontam com os comportamentos machistas vindo dos 

agressores, que acaba dificultando o atendimento as vítimas, e  efetivação do 

processo ético político do profissional que busca implementar em suas técnicas 

operacionais do código de ética e logo o assistente social exerce uma postura que 

fundamenta-se em princípios pautados nos valores da liberdade, democracia, justiça 

social, respeito e equidade.   

Também cabe ao profissional de serviço social atuar diante dessa vertente da 

questão social que se refere a violência doméstica contra a mulher, intervindo 

diretamente na criação de políticas públicas que às protejam e garantam os direitos, 

na criação de planos e projetos que possam levar o conhecimento as mesmas, 

esclarecendo artigos da Lei Maria da Penha, para que assim, sejam conhecedora da 

Lei que às protegem. 

Sobre o disposto da Lei que diz em sua ementa:  

Cria mecanismos para coibir 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 Discriminação 
contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 
Penal; e dá outras providências. (BRASIL, 2006, p.29)  

 Uma vez que as mulheres passam a conhecer afundo a Lei Maria da Penha, 

ficará mais fácil de identificar a violência sofrida, decorrente disso, os números de 

denúncias serão mais expressivos, outro fator que poderá contribuir para as 

mudanças e aprimoramento nas redes de atendimento as vítimas.  

Habitualmente a relação de ajuda é efetuada entre um profissional e 
uma pessoa, ou grupo, que, num dado momento da sua vida, está a 
viver em situação de necessidade e de insegurança. (BERMEJO, 
1998, p.14).  

Ou seja, uma pessoa que em sua fragilidade procura ser compreendida, e 

através dessa busca por ajuda, tentar encontra uma possível solução para fazer face 

ao seu problema. 

A rede de atendimento as mulheres em situação de violência é uma 
implementação de políticas públicas e articulações dos serviços 
governamentais e não governamentais que visa a ampliação a melhoria 
da qualidade de atendimento, a identificação e encaminhamento 
adequado as mulheres em situação de violência e o desenvolvimento 



estratégico de medida de prevenção, que entre áreas como segurança 
pública, assistência social saúde e educação. (BERMEJO, 1998, p.14) 

Sendo assim é de extrema importância a rede de atendimento como 

facilitadores e promotores do bem no sentido de acolher as vítimas de violência 

doméstica e familiar, como já citamos acima a casas de abrigo que existe no Brasil 

desde de 1986, sendo um tipo de acolhimento mais sigiloso tendo como objetivo 

proporcionar uma segurança maior as vítimas e seus filhos menores, propiciando 

também um ambiente que gera o empoderamento das mesmas, núcleos de 

defensoria pública, serviços de saúde, centros de pericias, defensoria da mulher, as 

DEAM’s (Delegacia Especializa de Atendimento à Mulher) criada em 1980 com o 

objetivo de enfrentamento e erradicação de todas as formas a violência contra a 

mulher,  e também o 180 central de atendimento à mulher, que funciona como disque 

denúncia que foi criado em 25 de novembro de 2005 para facilitar o atendimento a 

mulheres vítimas de violência, orienta-las, e também funciona como uma meio de 

denunciar.  

Sabemos que é impossível resolver os problemas da violência doméstica no 

Brasil apenas com a prevenção. E é nesse âmbito que faz se necessário a atuação 

primordial desses setores de apoio juntamente com os movimentos feministas que foi, 

e ainda é, um movimento de muita importância para obter o espaço da mulher na 

sociedade, formando uma rede de atendimento muito importante no enfretamento 

dessa questão. 

No entanto um outro desafio é a falta de infraestrutura que se tem pois não 

consegue dar conta dessa alta demanda de casos, onde o número de unidade de 

atendimento as vítimas que sofrem a violência doméstica são desproporcionais com 

o número de cidades e deus índices de grande teor de violência encontrados. E até 

mesmo em muitas unidades existentes percebe-se a falta de profissionais 

especializados para prestar o devido atendimento a essas vítimas e usuários.  

 Para LISBOA (2005) A realidade demonstra um descompasso entre o que as 

mulheres buscam junto aos serviços oferecidos, o modo como os profissionais de 

serviço social gostaria de intervir junto a essa problemática e os recursos humanos, 

técnicos e financeiros que a instituição oferece. 



Reforça-se então que o assistente social junto a outros serviços tem como 

papel garantir mais que o direito as essas vítimas de violência doméstica devendo 

levar a estas o atendimento necessário e de qualidade, afim de que uma vez atendida, 

a vítima não esteja ainda em condições de riscos e que com o apoio do Estado as 

unidades e as demais políticas públicas para as mulheres possam ser realmente 

efetivadas e seja uma rede que de fato garanta mais proteção e solução para o 

problema das vítimas, e que também diminua o número de casos e em conjunto com 

a sociedade possa garantir a todos os direito mais básico de cidadã. 

O fato é que, para uma vítima chegar até o balcão de denúncia, ela passa por 

grande enfrentamento um processo bem doloroso, onde o medo é o seu maior inimigo; 

portanto isso requerer medidas protetivas nas redes de atendimento tornando-se um 

fator primordial nessa luta contra casos de mãos tratos, na busca de manter a sua 

integridade física e mental, e até mesmo o mais importante que é o direito à vida 

humana. 

A Lei Maria da Penha garante atendimento integral para a mulher mediante 

uma rede de proteção, no qual existe uma integração com diversas instituições, no 

entanto, essa rede de atendimento ainda se mostra fragilizada, a lei que protege as 

mulheres completou 13 anos em agosto do corrente ano, mas não a muito o que se 

comemorar, pois a violência contra a mulher é cada vez mais crescente, os índices 

vêm aumentando a cada dia, hoje com o acesso a informações, com campanhas 

desenvolvidas também pela mídia contribuiu bastante para o aumento das denúncias, 

e a procura a essa rede de proteção. Porem essa busca por ajuda, muitas das vezes 

só acontecem após muito sofrimento vivido pela vítima. Por que será que as vítimas 

de violência doméstica não reagem aos primeiros sinais de agressões? Vejamos o 

que diz Chakian “Existe uma falta de consciência de que o comportamento mascarado 

como elogio ou cantada não é um mero constrangimento, é crime". 

 A sensação que fica, é que a situação tem piorado depois da promulgação da 

Lei Maria da Penha, no entanto tal violência já existia, mais só agora, depois da 

criação da lei, é que essa violência passou a ser notificada, tornando assim um 

importante mecanismos de proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, uma 

Lei que criou políticas públicas voltadas a punição de agressores. 



Existe uma restrição ao âmbito individuais as mulheres que buscam ajuda nos 

ministérios ou delegacias, uma realidade atrelada a vários grupos de mulheres, como 

crianças, adolescente, mulheres adultas e idosos tem realidades bastante distintas e 

que exige um olhar, uma atenção e uma estratégia de enfrentamento bastante 

diversas. 

Se a rede de atendimento realmente fosse um refúgio para essas vítimas, se 

atuassem como deveriam, o quadro da violência no brasil seria um pouco diferente, 

sendo esse um dos motivos pelo o qual as mulheres não buscam ajuda e quando 

buscam via de regra elas voltam atrás, pois existe falhas nesta rede, quando os 

profissionais não atuam como deveriam, quando falta segurança e proteção as 

vítimas, elas retiram sua denúncia por medo, medo do que podem acontecer com suas 

vidas.   

Portanto são vários os progressos, mas infelizmente o fato é que esses 

avanços não foram suficientes para tirar o Brasil da 5º colocação dos países com 

maior número de assassinatos de mulheres, casos de feminicídio, atentados contra a 

vida das mulheres pelo simples fato de ser mulher. É uma luta diária para que o seu 

NÃO vindo de uma mulher seja respeitado.   

 É importante que todos os profissionais que trabalham nos programas de 

enfrentamento da violência contra a mulher tenham um discurso unanime, que 

precisam avançar nas suas especializações, desenvolvendo capacitações para 

aperfeiçoa seus atendimento e fornecer um serviço de qualidade a essas pessoas que 

estão extremamente vulneráveis emocionalmente, atuando correntemente em defesa 

dos direitos humanos, avançar com estratégias e ações destinadas a reflexão da 

sociedade como um todo sobe os papeis de cada uma, sobre representações de 

gênero, sobre o que é exatamente o machismo e suas consequências. 

 

 

 

 

 



4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, a violência contra a mulher como um objeto de pesquisa ainda é um 

pouco limitado, pouco discutido, porém, é possível identificar que desde sua origem 

tem vestígios patriarcais, onde a curto ou longo prazo pode se avançar para graves 

problemas de questão social, e fica explicito a importância de diálogo sobre o 

machismo, que é um grande motivador da violência doméstica contra a mulher. 

O desejo de agressão é algo necessário aos agressores, humilhar a mulher é 

uma característica de amedrontar para que dessa forma tenham total controle sobre 

a vítima. O agressor tem a convicção que tem razão em todos os aspectos e fielmente 

se sente superior as mulheres a qual ele agride, mesmo sabendo que nos dias de hoje 

a mulher já não mais é submissa aos homens essa perseguição é algo predominante 

mesmo com toda mudança histórica.   

Foi possível  esclarecer que são várias as formas e violências,  e que 

atualmente o número de mulheres agredidas cresce gradativamente  e que a maioria 

dos agressores encontram-se no seio familiar que citamos no corpo deste trabalho a 

visão de vários autores que fomenta consideravelmente  suas teorias de estudos  que 

nos conduzem a uma mesma percepção da qual essa violência deixa sequelas que 

muitas das vezes podem não ser apenas algo passageiro mas sim algo incessante, 

uma marca  que não  será perceptível aos olhos humanos e sim um trauma em que 

será levado no consciente por toda uma vida . 

  Para isso, faz se necessário que toda mulher vítima de violência busque forças 

e aposse-se da coragem para pedir ajuda fazendo em primeira instância a denúncia 

contra o agressor na busca de eliminar o sofrimento, visando sempre seu bem-estar 

e preservação da vida. 

Enfim são muitos os avanços, e é evidente que os retrocessos muitas das vezes 

deveriam desanimam no caminho para uma sociedade justa e igualitária, tendendo 

acreditar que estamos sempre caminhando para frente, mas infelizmente os nossos 

parlamentares sempre nos ”avisando” que não, que realmente existem retrocessos 

através de ameaças aos direitos conquistados, através de anos de luta e que se não 

trabalharmos a mudança dentro de nós nunca terá fim a essa desigualdade grandiosa 

e estarmos consciente que enquanto existir desigualdade existirá violência. 
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