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RESUMO 

 

 
                   O caráter de pesquisa social e jurídico-científico orienta o espírito 

investigativo do trabalho, que vai buscar nos eventos que se registram no âmbito do 

órgão do Estado ou nos diversos movimentos sociais a estimação de parâmetros e 

estatísticas sobre o tema mulher. A idéia cultural da diferença do poder do homem 

sobre a mulher e sua desconstrução histórica, face ao novo posicionamento do Estado, 

instado pelos movimentos sociais diversos, especialmente o feminista, também inclui-se 

no desenvolvimento da dissertação que, por outro lado, não deixa de abordar o papel 

específico da Delegacia Especial da Mulher como órgão que busca oferecer tratamento 

diferenciado à mulher vítima de violência, tornando-a capaz de buscar melhor 

cidadania. A visão histórica dos acontecimentos que rolam cotidianamente na 

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher proporciona um amplo laboratório de 

pesquisas e estudos sobre as diversas formas de dependência ou submissão da mulher 

no seu contexto cotidiano, objeto deste trabalho, que terá como escopo firmar uma 

posição de princípios que fundamentam a violência dirigida à mulher, suas lutas pelo 

direito à cidadania nos âmbitos jurídico, educacional, sexual e econômico.   

 

 

 

 

 

 



                                                     RESUME 

 

 
                   Lê caractère de recherche sociale et juridique-scientifique oriente l’esprit de 

recherche du travail, qui va chercher dans les faits enregistrés par les organismes de 

l’Etat ou dans les divers mouvements sociaux les paramètres et les statistiques 

adéquats au thème de la femme. L’idée culturelle de la différence de pouvoir de 

l’homme sur la femme et sa déconstruction historique, face à la nouvelle position de 

l’Etat, exhortée par des mouvements sociaux divers, surtout le féminisme, sera aussi 

développée au cours de la dissertation, outre lê fait d’aborder lê role spécifique dês 

services spéciaux, dans les commissariats, charges de la protection des femmes, em 

tant qu’organismes cherchant à offrir um traitement différencié à une femme victime de 

violence, la rendant capable de chercher une plus grande citoyenneté. La vision 

historique des faits qui se passent tous les jours dans les commissariats, dans les 

services pour la protection des femmes, offre um important laboratoire de recerche et 

d’étude sur les différentes formes de dépendance et de soumission de la feme dans son 

vécu quotidien, objet de ce travail, qui aura pour but d’assumer une position de 

príncipes qui rendent compte de la violence exercée contre la femme, sés luttes pour lê 

droit à la citoyenneté dans les mileiux juridique, éducationnel, sexuel et économique.    
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INTRODUÇÃO 

 
 

Analisamos neste trabalho os princípios que fundamentam a igualdade entre 

homens e mulheres e que  contribuem, quer de maneira doutrinária ou formal,  para  

extinguir as desigualdades e opressões sofridas pelas mulheres no cotidiano de 

suas vidas.  

Seqüenciamos a historiografia desses conflitos e sofrimentos vivenciados 

pelas mulheres e que têm sido objeto de permanentes pesquisas nos diversos 

ramos do estudo científico. 

A posição natural da mulher como ente biológico sexuado e responsável 

pela perpetuação da espécie, que contrapõe-se à construção de gênero e também  

à situação social, política e econômica,  é que tributa aos homens uma superioridade 

política sobre as mulheres no fazer socialmente. É exemplo no cotidiano presente a 

percepção de salários menores em qualquer setor de trabalho, a sua exclusão na 

ocupação de cargos de eleição política e outros.  

O século que se findou foi palco de muitas lutas e conquistas das mulheres, 

especialmente em nosso país, com os avanços que a Carta Constitucional inseriu. 

Entretanto, não se pode olvidar o grande percentual de população excluída por falta 

de políticas públicas no campo da educação, da saúde e da cidadania, com 

repercussões imensas na vida da mulher. 

Assim, o objetivo deste trabalho gira em torno de uma abordagem da 

emancipação da mulher através dos tempos, o espaço feminino criado na luta pela 

igualdade de gênero e sua recepção em políticas públicas expressas na 
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Constituição. Segue-se pois o estudo das legislações  que prevêem a inserção da 

mulher no contexto social e os direitos que a amparam.  

Na perspectiva de alcançar esses objetivos, levamos em consideração a 

metodologia de estimação de parâmetros criminológicos, como homicídios, estupros, 

agressões físicas e morais, ameaças, baseando e contrabalançando na 

determinação da verossimilhança  desse grande mundo da mulher. 

Como referencial de ordem empírica, o trabalho foi elaborado também a 

partir de dados estatísticos relacionados com as ocupações das mulheres, seu 

estado civil, a sua ocupação demográfica, queixas, o que muito contribuiu para o 

acompanhamento dos problemas vivenciados por elas.  Entendemos como de 

grande importância, face à  orientação que ela possibilita, principalmente, tendo em 

vista a imensa dispersão que se tem dado ao tema, sem consagrar um estudo 

seqüenciado das desigualdades vividas pela mulher na sociedade, até então 

subordinada a sua privacidade.  

 A revisão bibliográfica aliada à pesquisa social e jurídica indicam todo um 

processo de mobilização em torno da busca de direito da mulher para conquista de 

sua real cidadania. 

Procuramos realizar uma pesquisa de caráter qualitativo, estudando as 

relações sociais das mulheres que se organizaram politicamente e chegaram, no 

atual estágio da chamada civilização globalizada, à institucionalização de políticas 

públicas de unidade de gênero, pelo menos, a nível formal.   

O capítulo primeiro faz o estudo da mulher no percurso de sua 

emancipação, onde vivenciaremos uma historiografia feminina e a legislação 

conquistada no Brasil.  Analisamos o percurso da mulher brasileira, buscando a  sua 
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origem natural, européia e  miscigenada,  a sua caracterização biológica masculina e 

feminina, sua introdução na sociedade, suas expectativas de comportamento que se 

firmam no campo simbólico definidos por qualidades opostas atribuídas ao homem e 

à mulher.   

No capítulo segundo,  analisamos a nova abordagem que foi inserida na 

norma constitucional e civil referentes à mulher, bem assim  a formalização de um 

novo direito e formas de adequações de fatos na família e no cotidiano público que 

possibilitam a igualdade de gênero na cidadania e a conseqüente entrada da mulher 

como ocupante do espaço público e privado nessa modernidade. 

No terceiro capítulo, fazemos um estudo da violência contra a mulher, sua 

publicização, que é uma inovação formal e real que auxilia a aplicação de direitos da 

mulher, as novas políticas públicas com o estudo da alternativa específica da 

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) como instrumento de 

formalização jurídica de seus diretos e encaminhamento de soluções extra-judiciais. 

A publicização da violência contra a mulher foi inserida no cenário político como uma 

preocupação social, trajetória que se desenvolveu em transformações ocorridas nas 

relações entre o Estado e a sociedade civil: a abertura política. 

A importância deste trabalho se evidencia pela abordagem historiográfica 

dos diversos momentos por que passaram as mulheres brasileiras, suas lutas, até 

chegarmos ao atual estágio civilizatório globalizado, sedimentando-se a partir  da 

Constituição e de leis infraconstitucionais que possibilitaram mudanças da situação 

de opressão e dominação a que são submetidas , principalmente nas classes sociais 

menos favorecidas, o que lhes dá igualdade de condição formal para que possam 

vivenciar um estado  de direito e a consequente cidadania.  
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CAPÍTULO I 
 
 A MULHER NO PERCURSO DE EMANCIPAÇÃO  

 

                                   

A concepção da historicidade da mulher no mundo tem sido objeto de 

indagações, estudos e conceitos, sempre  na tentativa de se corrigir preconceitos e 

alcançá-la em  igualdades e compreensão da entidade mulher e homem, enquanto 

entes sociais diferenciados, porém de uma mesma matriz humana.  Este será o 

objetivo primeiro deste  capítulo, onde pretendemos analisar o percurso natural 

dessa  evolução.  

 

 

1.1 UMA HISTORIOGRAFIA FEMININA NO BRASIL 

 

 

Neste capítulo faremos uma análise do percurso historiográfico da mulher 

brasileira, estudando a sua caracterização biológica, sua introdução na sociedade, 

suas representações e expectativas de comportamento que se firmaram no campo  

simbólico definido por qualidades opostas atribuídas ao homem e à mulher.   
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 Nesse contexto, a lateralidade de qualidades “passivas” atribuídas à mulher, 

como paciência, resignação, fragilidade, emocionalidade e qualidades “ativas” ao 

homem, como força, dinamismo, agressividade, têm caracterizado historicamente a 

diversidade tipológica de gênero. 

No processo social de construção da identidade de gênero tem-se 

demarcado os espaços públicos e privados, como se cada um fosse próprio de cada 

sexo: ao homem, o espaço externo; à mulher, o espaço doméstico. Ora, afora a 

gestação e a lactação, não há nenhum determinante biológico ou científico que 

caracterize qualquer espaço específico feminino ou masculino. 

A identidade de gênero é traçada por relações sociais complexas e 

dinâmicas expressas nas contradições das relações de poder de classe, de sexo, de 

raça.  

Essa identidade é assim, verdadeiramente, parte do discurso político de uma 

sociedade. Portanto, a assimetria sexual encontra-se inserida nos estudos sociais 

como paradigma para que se avance na compreensão das formas como se 

processa e se reproduz em sociedades historicamente  concretas.  

Destarte, a identidade social-sexual é objeto tanto mais desafiante quanto 

mais complexo, principalmente, na medida em que a questão da identidade de 

gênero comportaria ainda um elemento universalizante, qual seja: “na avaliação 

cultural do homem e da mulher, o feminino parece ter sido, sempre, o menos 

valorizado”.  

Logo, a imagem da mulher apresentada como “característica de uma época” 

se contrapõe a outras oficialmente existentes mais negadas, já que a história não 



 

 

14

 

revela os fatos proibidos de então, que compõem a sua própria historiografia e o seu 

acervo presente.  

A mulher, no seu caminho de emancipação, encontra no século XIX a 

formação dos primeiros movimentos organizados feministas nos países do mundo 

ocidental. Após longos séculos, pela primeira vez, as mulheres conheceram a 

possibilidade histórica de pensar sua condição, aí não mais como um destino 

biológico, mais também como uma situação social  imposta pelo direito.  

As mulheres, que já haviam participado  da Revolução Francesa, passam a 

ter  uma participação  marcante  nos movimentos sociais globais envolvendo 

classes, porém só no final do século XIX e início do século XX  questionam os seus 

direitos à cidadania, à  igualdade nas relações  de trabalho, lutando  pelo direito de 

instrução, de voto, amparo da criança pelo Estado e outros.  

As percepções sociais que as mulheres tinham de si mesmas passam a 

sofrer modificações dentro da sociedade burguesa.  Essa reflexão alcança além dos 

dados materiais, tais como sua posição na família, na divisão sexual do trabalho ou 

acesso à instrução, mas, principalmente, o horizonte filosófico do seu tempo, 

incidindo o dispositivo conceitual que lhe é inerente, ou seja, as possibilidades de 

pensar em si mesma, enquanto indivíduo e membro de um grupo excludente.  

 A mulher da descoberta do Brasil pelos portugueses é índia nativa, primitiva 

e totalmente aculturada em relação aos descobridores e cativa de comportamentos 

naturais de sobrevivência, seja na procriação, seja no preparo da subsistência 

alimentar. 

Sua participação com os homens portugueses e outros exploradores 

europeus sempre fora de submissão à exploração sexual, pois não se adaptavam 
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nem se submetiam ao trabalho diário caseiro do colonizador, mesmo porque 

desconheciam a forma de preparar as iguarias oriundas da Corte.     

Às índias nativas foram substituídas pelas mulheres escravas, negras 

traficadas do continente africano para o Brasil.  O tráfico negreiro já era oficializado a 

partir de 1550, pois, já no século XVI, os escravos constituíam a maioria da 

população da nova colônia portuguesa.  

Por outro lado, o entendimento da mulher negra em termos de sociedade 

brasileira ha de ser buscado, inicialmente, em Portugal, onde, já na metade do 

século XVI, as áreas rurais estavam convertidas em extensas propriedades 

sustentadas por grandes contingentes de escravos negros trazidos da África. A 

população de Algarve logo se tornou quase que completamente negra assim como a 

de Lisboa. 

Os casamentos interraciais, que já ocorriam na sede da Corte, no Brasil 

constituíam um fato natural, porém, comumente, resultante da violentação de 

mulheres negras por parte da minoria branca dominante, ou seja, senhores de 

engenho, traficantes de escravos e outros. 

 A mulher negra desse período é a trabalhadora do eito, é a mucama. Ela 

doa sua força moral para seu homem, seus filhos e a seus irmãos de cativeiro. 

Trabalhando de sol-a-sol, subalimentada e, muitas vezes, cometendo suicídio para 

que o filho trazido no ventre não tivesse o mesmo designo dela, a mulher escrava do 

eito era uma participante ativa que estimulava seus companheiros para a fuga ou a 

revolta. 

Já à escrava mucama cabia a tarefa de manter bem administrada a casa 

grande: lavar, passar, cozinhar, tecer, costurar, fiar, amamentar as crianças nascidas 
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do “ventre livre" da sinhazinha. Isto sem contar com as investidas sexuais do senhor 

branco que, muitas vezes, convidava parentes mais jovens para se iniciarem 

sexualmente com as mucamas mais atraentes. 

Cabia-lhe ainda, após o trabalho pesado na casa grande, os cuidados dos 

próprios filhos e assistência aos companheiros chegados das plantações, engenhos, 

etc., quase mortos de fome e cansaço. 

O labor com a mucama evoluiu a mulher negra para torná-la conhecida 

como “mãe preta”, a rezadeira, a contadora de estória, que hoje fazem parte da 

cultura do imaginário popular, como a “mula-sem-cabeça”, “caipora”, “quimbungo” e 

mais.  

Conscientemente ou não, a mulher negra “mãe preta” passou para o 

brasileiro branco a africanização do português falado no Brasil, e, 

conseqüentemente, a própria africanização da cultura brasileira.   

Anotemos, levando-se em consideração a teoria lacaniana que considera a 

linguagem como fator de humanização, que a mulher negra contribuiu decisivamente 

para a formação cultural deste país e sua importância no atual estágio de 

solidificação como Nação.  

Entretanto, a sociedade multirracial brasileira ainda busca um caminho mais 

promissor para a mulher negra, hoje, como ontem, discriminada, seja no sistema de 

educação, de emprego, de moradia ou de cidadania.  

A narrativa histórica do Brasil do século XV, ou do descobrimento, passando 

pelos  séculos XVI,  XVII,XVIII e alcançando o XIX,  não reserva  espaço que  não 

seja de exclusão da mulher na sua formação política.  
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Os colonizadores portugueses dos séculos XVI e XVII, tinham como 

destaque mental civilizatório, em primeiro lugar, o fato de que sua moral e sua ética 

provinham do cristianismo medieval, atualizado e rigidamente normatizado pelo 

Consílio de Trento(1545-1563). Essa ética e essa moral pautavam-se pelo ascetismo 

equilibrado, pela repressão aos “excessos” no comer, beber, falar, gesticular e 

sobretudo na atividade sexual. Em segundo lugar, nessa ética e nessa moral está 

presente, muito naturalmente, o princípio da subalternidade das mulheres, num 

universo mental em que prevalecia a idéia geral de desigualdade entre os homens, 

tão bem entrincheirada nas velhas concepções aristotélicas da diferença entre os 

que são feitos para comandar e pensar  e os que são feitos para obedecer e 

executar (ALGRANTI, 1993).  

Vejamos que essa formação político-social foi transportada e implantada na 

Colônia, onde a idéia da igualdade entre os homens em geral e, portanto, a 

discussão sobre a igualdade entre os sexos só viriam surgir mais tarde.  

É dessa época a formação da casa medieval ou colonial, na qual o homem,  

pai ou  marido, é o senhor que tem direito de vida e morte sobre a mulher e a prole. 

Tem-se que a organização do lar colonial reafirma e reproduz o confinamento 

político da mulher ao que se chamaria de “esfera do privado”, já existente em 

sociedades anteriores como no domus romano.  

A mulher que compõe a família desse passado colonial, principalmente dos 

séculos XVIII e XIX, é a esposa totalmente dedicada aos filhos, diligente, enfermeira 

e competente professora, aliás personalizada em Sofia, a noiva de Emílio 

(ROUSSEAU,1979).  
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Embora a escassa, presença de mulheres brancas nos primeiros tempos da 

colonização, tantas vezes reafirmada pela historiografia, existiram arranjos 

concubinatórios de colonos com negras e índias, passando, assim, longe do 

casamento, sem que se possa olvidar que o projeto de colonização traçado pelo 

Estado português e pelos representantes da Igreja Católica  não excluía as 

mulheres. 

 Nos antanhos do governo de Tomé de Souza, chegavam à Bahia, em 1551, 

três irmãs órfãs, filhas de Baltazar Lobo de Souza, morto na carreia da Índia, com 

recomendações expressas da rainha para se casarem com “pessoas principais da 

terra”. (GARCIA apud ALGRANTI, 1993).  

Confirmando a orientação do governo da Corte no sentido de oferecer bom 

ou importante casamento à mulher branca oriunda de Portugal,  no Governo de 

Duarte da Costa e no de Mem de Sá, também vieram algumas órfãs (ALGRANTI, 

1993). 

Nesse particular, uma carta régia de 1603 deixava transparente a 

preocupação do Reino em povoar a colônia com mulheres brancas e honestas, 

verbis: 

 

E tendo Sua Majestade consideração do muito que importa a seu serviço, e 
acrescentamento daquele Estado, povoar-se de gente principal e honrada, 
que é o intento com que, do princípio do seu descobrimento, se enviam a 
ele cada ano donzelas órfãs de bons pais para ali se casarem.” (SILVA, 
1854 apud ALGRANTI, 1993).  
 
 

Por outro viés, a recomendação do casamento de uma mulher de origem 

destacada com um colono não passava de um instituto de compensação da Coroa 

para com   aqueles que lhes prestava, reconhecidamente,  bons serviços.  
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Mesmo assim, a mulher marcada da colônia não podia contrair matrimônio 

com um magistrado, a teor da carta régia de 7 de março de 1734. 

Tem-se mais que o caráter exploratório da colonização, fincado desde o 

início da chegada dos portugueses, e a introdução da escravidão indígena e negra 

não apenas marcaram o relacionamento entre o homem e a mulher da colônia, como 

também estabeleceram profundas diferenças entre as mulheres separando-as em 

categorias: brancas e negras, livres ou escravas. 

Nesse ponto, foi notável como os portugueses na sua política unilateral de   

povoamento para a Colônia criaram  regras,   com as quais controlavam as viagens  

das mulheres de retorno a Europa, sendo neste sentido promulgado por D. João V, o 

Alvará Régio  que proibia a saída de mulheres para o Reino sem sua autorização.  

Observamos que não era o perigo de despovoamento que estava em jogo, 

como sugerira o governante, mas sim reafirmar o papel da mulher nessa sociedade 

colonial, que desde o seu início era voltado para moldar-se ao casamento e, por 

outro lado, conter o número imenso de mulheres que superpovoavam os conventos 

portugueses da época satisfazendo pois a política de povoamento da própria Coroa.  

Entretanto, com todos os sofrimentos e privações que as mulheres 

passavam na época da Colônia, é importante reconhecer a ação do famoso 

missionário Manoel da Nóbrega na proteção das mulheres nativas, inclusive com a 

criação de casa de recolhimento destas. 

Ainda nesse estudo, Vainfas (1993), observa que: “desde o início, confundir-

se-iam no Brasil a exploração de ameríndios e africanos e o abuso sexual, 

consentido ou forçado, de índias, negras ou mulatas, a despeito do que fizessem os 

missionários para obstar semelhantes práticas.”  
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             Portanto, a condição de casada, solteira ou amasiada, assim como a 

situação racial, negras, pardas, brancas e escravas ou livres, são aspectos que não 

podem ser negligenciados em relação à situação feminina na Colônia, uma vez que 

constituem fatores de diferenciação social e indicadores de  modus de vida.  

Por outro lado, estava a mulher branca excluída da representatividade e 

participação política, face ao assentamento da sociedade no escravismo e 

submissão a valores como o privilégio e o status e, por outro, submetida ao homem 

pela legislação civil, canônica e consuetudinária.  

Porém, é no interior da família e na condição de esposa e filha, que a prática 

se distanciava da legislação.  Era nesse espaço restrito do lar, que seus poucos 

direitos esbarravam nas vontades e desejos masculinos, dificultando qualquer 

apelação legal. A atuação da justiça civil ou eclesiástica era quase inexistente e não 

faltam exemplos de mulheres seviciadas por maridos violentos, ou filhas e esposas 

enviadas para os recolhimentos femininos à revelia da justiça.  

Ao final, a imagem da mulher colonial reclusa e submissa resiste à 

historiografia dos dias atuais. Seu status de reclusa ou independente? Passiva ou 

rebelde? São indagações e análises que estão na dependência do estudo adotado 

na seleção da produção historiográfica que se encerraria em 1822 com a chegada 

da família real ao Brasil, que é elevado à condição política de Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarve.  

Mesmo assim, o fato de a escravidão ter se estendido por todo o século XIX 

acabou por torná-la um recorte na abordagem e um divisor do tema: a condição 

feminina durante a escravidão e após a abolição, o que tem impedido uma visão 

nítida diferenciadora da condição da mulher no período colonial e no Império.  
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Neste sentido, tem-se a posição de Gilberto Freyre na recente produção 

historiográfica, registrada, principalmente, em Casa-Grande & Senzala, onde  aponta 

um modelo de família patriarcal, rural, escravista e poligâmica, com exaltação do 

caráter civilizatório da poligamia, do macho-branco-proprietário como elemento 

chave da miscigenação e, portanto, do sucesso da colonização portuguesa nos 

trópicos.   

 Entretanto, a pesquisadora Miriam Moreira Leite, em análise cuidadosa da 

literatura de viagem do século XIX, chama atenção para a imagem polarizada entre 

a mulher rica e a escrava, sem que houvesse atenção para a mulher pobre, branca, 

mulata, cabocla e negra. Aduz também que “raramente a mulher é registrada na 

documentação oficial, a não ser quando perturba a ordem estabelecida, quando 

desempenhou papéis que a sociedade não lhe atribui, ou se exacerbou no 

cumprimento do papel feminino.” (LEITE, 1980, p. 197). 

Cabe lembrar que, apoiados nos relatos de viajantes estrangeiros no Brasil, 

os historiadores das décadas de 1930 a 1960, reafirmaram o estereótipo da reclusão 

e do excesso de religiosidade da mulher branca e da dominação do homem sobre as 

mulheres negras ou brancas, mas ignoraram a multiplicidade de papéis femininos.  

A análise dos estudos da multiplicidade comportamental da mulher nesse 

período tem sido objeto de posições doutrinárias diferenciadas, sendo de registrar a 

inegável influência de Gilberto Freyre nesse sentido, ao escrever Casa Grande e 

Senzala, marca os contornos de imagens-mito da mulher brasileira submissa e 

reclusa durante a época da escravidão, entretanto é em  Sobrados e Mocambos,  

especificamente  no capítulo intitulado o Homem e a Mulher,  que se encontram  

mais sistematizadas essas idéias.   
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Registra Freyre (1977) a existência de mulheres fortes, verdadeiras 

“machonas”, como as denominou, que comandavam centenas de escravos;  as 

“donas Veridianas”, estas instruídas e letradas; ou as afrancesadas, leitoras de 

romances. Assinala as independentes, rebeldes à autoridade do pai e do marido, 

que fugiam de casa para se casar ou rompiam os laços matrimoniais, conseguindo 

um perdão permissivo da Igreja Católica de um novo casamento. 

Freyre (1977) reverte aí a imagem feminina da mulher submissa e reclusa 

que ajudara a criar, sendo de bem registrar um destes trechos: 

[...] através de toda época patriarcal, houve mulheres, sobretudo senhoras 
de engenho, em quem explodiu uma energia social, e não simplesmente 
doméstica, maior do que a do comum dos homens. Energia para administrar 
fazendas, como as donas Joaquinas do Pompeu; energia para dirigir a 
política partidária da família, em toda uma região, como as donas 
Franciscas do Rio Formoso, energia guerreira, como as matronas 
pernambucanas que se distinguiram durante a guerra contra os holandeses 
[...]. 

 

O que se vê então, embora sem seqüência historiográfica, é que a 

construção binária senhora e escrava, predominante em Casa Grande e Senzala, 

fora substituída por outras: ricas e pobres, aristocratas e trabalhadoras. O 

Casamento permanece como instituição marcante, mas apenas para as mulheres de 

elite.   

A multiplicidade dos comportamentos femininos, entretanto, não pode ser 

relegada, para incluir-se, entre outros, o contingente de mulheres que se rebelaram 

contra a dominação masculina, ao não assumir os papéis que a sociedade colonial 

lhe exigira.   

Com a chegada da Corte criam-se instrumentos formais e legais, como os 

serviços de Intendência que se aproximam do povo, dando oportunidade a todos, 

em especial à mulher, de se queixar e pedir justiça contra seu homem, assim como 
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este podia requerer punição para sua mulher que o traia, quando se assinava o 

Termo de Bem Viver1.  

 Era também à Intendência2 que uma mulher negra recorria para preservar 

sua integridade física, mas, possivelmente, também moral. Vejamos que entre a 

população de baixa renda uma mulher que traísse o marido era obrigada a assinar o 

Termo de Bem Viver, e podia ser degredada para outra localidade. Já a pena para 

as camadas intermediárias e mais favorecidas era o confinamento numa instituição 

de clausula, a pedido dos familiares.  

Emergem daí três aspectos principais sobre a honra associada à virtude da 

mulher no Reino: por primeiro, ela era um bem. Logo, a punição para a mulher 

‘desonrada’ era uma conduta aceita sem restrições pela sociedade como um todo. 

Ficando claro, nesse sentido, o segundo aspecto: a preservação da honra feminina 

era uma questão essencial nas relações entre sexos, pois sua perda trazia prejuízos 

para toda família. O terceiro aspecto se prende ao fato de que a perda da honra não 

é necessariamente definitiva, e, como outros bens, poderia ser recuperada através 

de mecanismos acionados pela Igreja, Estado e Família.   

Nessa sociedade, todas as instituições dominadas pelos homens – a Igreja, 

o Estado e a Família – estavam empenhadas em preservar, punir e recuperar a 

honra feminina.   

A mulher prostituta era submetida à segregação em áreas específicas e 

eram toleradas quando estas não causavam demasiado escândalo. Entretanto, a 

bem da moral pública, em certos casos, as prostitutas eram punidas com a pena de 

degredo e prisão.   

                                                 
1 Acordo feito entre as partes. 
2 Espécie de delegacia para solução dos problemas dos homens e das mulheres no século XIX.  
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Segregar e expurgar da sociedade eram, portanto, formas adotadas pelo 

Estado para excluir, severamente, a mulher que tivesse sua subjetividade de 

conduta estereotipada na honra, decorrente de conduta sexual julgada inadequada.  

Partindo desse capítulo, passa-se a estudar as legislações que têm 

formalizado as expectativas de inserção da mulher no contexto social e os direitos 

que a amparam.  

 

 

1.2 LEGISLAÇÃO CONQUISTADA NO BRASIL 

 

 

Em nosso país a abordagem das condições da mulher vem sofrendo 

transformações pelas quais a sua problemática é motivo de movimentos sociais 

feministas e da própria sociedade, cujo passado abriu caminho para lutas 

organizadas por seus direitos por todo  século XX.  

Assim, no Brasil, após a libertação dos escravos, inicia-se fortemente a 

participação da mulher pela conquista da esfera pública. Nessa época passam a ser 

editados vários jornais femininos, como o Jornal das Senhoras, o Sexo Feminino e a 

Revista a Família, entre outros, cujo tema principal era o problema da emancipação 

feminina e que constituía uma verdadeira revolução no status de direitos da mulher 

da época. (BARSTED, [19--], p. 14).  

É do início do século XX, a realização do primeiro Congresso Operário 

Brasileiro, cujas conclusões registram a necessidade de organização das mulheres 

em sindicatos; luta pelo término do trabalho noturno e pela redução de sua jornada 
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de trabalho que chegava então  a 16 horas diárias, enquanto a aceitação da mulher 

no serviço público brasileiro vem a ocorrer em 1917, tendo em junho daquele ano, 

em São Paulo,   eclodido a primeira grande greve no Brasil, que durou mais de 30 

dias, com as mulheres assumindo papel importante  na paralisação.  

As brasileiras Bertha Lutz e Olga de Paiva Meira participam da 1a 

Conferência do Conselho Feminino da Organização Internacional do Trabalho em 

1919, sendo ainda neste ano criado em Pernambuco o Comitê Feminino Contra a 

Fome. Em 1922 é fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, na qual 

é defendida a necessidade de uma orientação para a escolha de uma profissão e a 

necessidade de se obter direitos políticos através do voto. (MULHER, 1998). 

A busca pelo direito ao voto vem do século XIX, tendo o Rio Grande do 

Norte assegurado por lei esse direito no ano de 1891,  o que possibilitou o voto de 

quinze mulheres em eleições locais, porém anulados pela Comissão de Poderes do 

Senado. Somente em 1932, o Código Eleitoral Provisório é aprovado, assegurando 

às mulheres solteiras ou viúvas com renda própria e ainda as casadas, estas com 

autorização expressa do marido, tivessem direito ao voto, a teor do Decreto nº 

21.176, de 24.02.32. É o estabelecimento do  sufrágio universal com garantia do 

sigilo ao voto.Enquanto que a Constituição de 1934, no seu art.108, incorporava  o 

direito de voto feminino conquistado em 1932, com o seguinte texto: “São eleitores, 

de um ou de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.” 

(MULHER, 1998). 

Esse direito tão duramente conquistado, ainda que de certa maneira parcial, 

em verdade atendia aos anseios de dominação e poder da Revolução de 1930. Essa 

cidadania conquistada, por se dar nos limites da sociedade patriarcal, trouxe consigo 
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muitas limitações e impedimentos para o seu efetivo exercício.  Reportando-se a 

essa situação, Susan James (1992 apud COSTA, 1997, p.151) assinala que a 

concepção liberal de cidadania independente que requer cidadãos livres e capazes 

de exercer seus direitos civis não considera a condição de opressão à qual estão 

submetidas as mulheres. Na prática, resulta que para as mulheres:  

a) sua condição de gênero oprimido as impede e obstaculiza o exercício 

pleno da cidadania; 

 

b) sua vulnerabilidade física, o medo da violência sexual e a possibilidade de 

    serem golpeadas no lar impedem seu envolvimento nas atividades e as 

excluem do exercício dos direitos civis; 

 

c)  por não disporem de recursos próprios, estão submetidas à vontade e às    

     ameaças do marido; 

d) a ideologia da feminilidade à qual estão submetidas é contraditória com a  

     racionalidade do mundo político;  

e) a dupla jornada de trabalho oferece-lhes menos disponibilidade para       

    se dedicarem à vida política como cidadãs. 

 

Esses e outros fatores determinam características específicas na atuação 

política da mulher. 

Após a conquista do voto, da intensidade, radicalismo e mobilização que a 

luta sufragista alcançou não só no Brasil como em outros países, esta não 
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correspondeu às expectativas previstas. Poucas foram aquelas mulheres que se 

lançaram à prática eleitoral como candidatas.  

Em outro viés, a insegurança, o desconhecimento das regras do mundo 

público, os condicionamentos culturais e psicológicos, as práticas partidárias 

excludentes continuavam atuando sobre as mulheres, mantendo-as afastadas da 

estrutura formal do poder político. Esses fatores fazem com que a participação 

política da mulher nas estruturas formais do poder permaneça muito baixa apesar 

dos avanços na condição feminina nas outras esferas de atuação. 

Paralelamente à conquista do voto, outras vieram se somar à busca 

permanente das mulheres por uma condição de dignidade respeitosa e paralela face 

a seu parceiro e face ao contexto social de sua vida.  

A  análise da atividade produtora das mulheres passa por algumas 

dificuldades, por não reconhecerem o trabalho  feminino como 

cozinhar,lavar,costurar,limpar,cuidar das crianças, no âmbito da família nuclear 

como uma função produtiva. A reivindicação do movimento feminista atual é colocar 

este trabalho realizado entre as quatro paredes do lar como algo fundamental à 

produção e reprodução da sociedade. 

O que lhes cabe culturalmente é o trabalho doméstico e é este que 

determina o papel ‘mulher’, não importando a classe social a que ela pertence.O fato 

do trabalho doméstico não ser vendido no mercado, não ter valor, não constituindo 

sequer um trabalho real, leva a que as produtoras deste trabalho, quando 

comparadas com aquelas que trabalham por dinheiro, sejam consideradas inferiores. 

Reconhecendo a importância histórica dos trabalhadores na transformação 

das estruturas sociais, não devemos esquecer que não foi o regime capitalista que 
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criou a inferiorização da mulher, embora possa tirar desse fato o maior proveito. A 

separação e oposição entre a produção social organizada e reprodução doméstica 

de trabalho se exprime, particularmente, no acúmulo do trabalho assalariado com o 

trabalho doméstico (dupla jornada de trabalho) e reciprocamente na necessidade 

crescente das mulheres trabalharem fora de casa. 

O mercado de trabalho da mulher fora do lar e nas condições que lhe é 

imposta, na realidade, confinada em setores femininos ou em empregos subalternos 

etc., constitui mais uma forma de oprimi-la e de dar-lhe uma aparente melhora de 

vida e de liberdade. Entretanto, o conceito de que o trabalho feminino é sempre um 

complemento ao trabalho masculino desqualifica as atividades que exercem, que 

são, em geral, secundárias e mal remuneradas. Poder-se-ia dizer que a mulher é 

uma trabalhadora pela metade, em relação ao direito que deveria ter em seu ganho 

remuneratório. 

Saffioti (1976) aborda a questão de forma mais globalizadora, procurando 

indicar e definir a ideologia própria do sistema econômico como causadora da 

situação de discriminação contra a mulher no trabalho, pois, conforme argumenta, é 

útil e necessário ao sistema capitalista manter um exército de reserva de mão-de- 

obra barata, necessária à manutenção do próprio sistema, especialmente nos 

momentos de crise econômica. 

Segundo ainda Saffioti (1976, p. 383) “,o trabalho é um momento privilegiado 

da praxis humanas para sintetizar as relações dos homens com a natureza e dos 

homens entre si”. 

No Brasil, após a recaída de suas lutas devido ao período de repressão do 

Estado Novo, vigente em 1937, a instalação da Assembléia Constituinte de 1945, 
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sem representação feminina, a mulher, através de movimentos diversos, como a 

realização, em 1952, da 1a. Assembléia Nacional de Mulheres, no Rio de Janeiro, 

onde se defendeu o princípio de salário igual para trabalho igual, aposentadoria aos 

25 anos de serviço e instalação de creches nas fábricas. Em 1953 as mulheres se 

organizam contra a Carestia e realizam a Passeata da Panela Vazia, e assumem as 

diretorias de sindicatos que criaram os Departamentos Femininos (MULHER, 1998).  

Com o Golpe Militar de 1964, os movimentos femininos são desorganizados 

e perseguidos, passando a luta à clandestinidade. Algumas perseguidas, torturadas, 

estupradas e mortas, enquanto outras choraram pelos seus filhos e companheiros 

que tiveram seus ideais maculados.  

As luzes das mulheres do Brasil voltam a brilhar na década de 70, com o 

retorno das organizações dos movimentos feministas que juntam em um só ideal  as 

lutas por melhores condições de trabalho e igualdade sexual à luta pela 

redemocratização do país. Passam-se a discutir problemáticas até então intocáveis  

como a sexualidade, o direito reprodutivo, políticas públicas de gênero, direitos civis, 

direitos trabalhistas. 

São novos espaços que foram surgindo num movimento de resistência à 

imagem estereotipada da mulher. Passou-se a buscar um discurso próprio, dando 

voz às próprias mulheres para que falassem de si mesmas, dos seus problemas, das 

suas reivindicações e desejos. 

No estágio atual da sociedade globalizada, o “trabalho do homem” pode ser 

desempenhado pela mulher e vice-versa. Essa situação deve prosseguir em duas 

direções. Para iniciar, é imperativo que o homem seja integrado na esfera doméstica 

dando-lhe oportunidade de participar da socialização das crianças assim como nas 
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tarefas domésticas mais corriqueiras. Ora, é evidente transculturalmente a 

importância da mulher no controle dos lucros da produção econômica, indicando que 

o status feminino somente será engrandecido quando ela participar com o homem 

do mercado  sem preconceitos. 

O desafio da própria sociedade, complexo em relação à participação da 

mulher no seu labor, seria ir mais além, explicando em detalhes o papel da classe 

social e a hierarquia política da subordinação feminina. Neste momento globalizante, 

para a  historiografia  da mulher, em vista da propaganda oficiosa governamental e 

dos cliches da mídia, seja falada, escrita ou televisada, e da própria legislação, ela 

pode ocupar ou estar inserida em todos os campos de trabalho, embora 

relativamente mal remunerada e com excessiva   jornada.  

Uma sociedade na qual os sexos seriam  verdadeiramente iguais teria que 

ser uma sociedade  em que os termos reais de nossa descrição de poder, 

autoridade, política e produtividade teriam que ser  formados levando-se em  

consideração   as realidades dos sistemas sociais, o que não sói acontecer no atual 

estágio civilizatório nacional.   Veja-se, exemplificativamente, que a Constituição 

Federal de 1988, embora tenha  ampliado o direito das mulheres trabalhadoras 

quanto à igualdade perante o homem na jornada de trabalho, no trabalho noturno, 

na proteção à maternidade, proibição de diferença de salário, nem por isso as 

diversas deficiências, como de menores salários, líderes da economia informal, 

excesso de encargos com a dupla jornada e outras,  deixam de existir nem impedem 

de, mais e mais, buscarem seus espaços,  liberando as grilhetas  dos estereótipos 

que moldaram suas vidas até o presente.  
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CAPÍTULO II 

 A MULHER: ABORDAGEM CONSTITUCIONAL E CIVIL NO BRASIL  

 

 

Neste capítulo destacaremos a relevância do princípio da igualdade 

alcançada pela mulher junto aos institutos constitucionais no Brasil, proporcionando-

lhe o alcance de igualdade, desempenho e cultural, que diz, assim, apuro, requinte, 

progresso, civilização e avanço dos seus ideais.  

A Constituição, inovando e atendendo à pressão social dos movimentos 

feministas da época, quando fervilhava o desejo de mudanças institucionais e 

sociais, injustamente fossilizadas pelo regime de força que acabara de se 

desmoronar, estabeleceu como um dos princípios fundamentais da República 

Federativa a dignidade da pessoa humana (art.1º, III) (BRASIL, 2003a). 

Na seqüência do trabalho, estaremos tratando do estudo da igualdade de 

gênero na cidadania, abordando aspectos de políticas públicas que contribuem para 

a superação das desigualdades entre a mulher e o homem e o fator educação como 

mecanismo  de transformação das relações de gêneros.  
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2.1 IGUALDADE DE GÊNERO NA CIDADANIA 

 

 

A polaridade masculina e feminina será o objeto do estudo neste item, visto 

que se encontra presente em todas as sociedades humanas, porém com oposições 

inarredáveis dentro do conceito social e binário.  

Piovesan (2001, p. 17), comentando o texto em questão diz: 

 

O  texto de 1988, ao simbolizar a ruptura com o regime autoritário, empresta 
aos direitos e garantias ênfase extraordinária na história constitucional do 
país, situando-se como um documento mais avançado, abrangente e 
pormenorizado sobre a  matéria. O valor da dignidade humana -- 
imediatamente elevado a princípio fundamental da Carta, nos termos do 
artigo 1º, III, -- impõe-se como núcleo básico e informador do ordenamento  
jurídico brasileiro, como critério e parâmetro de valoração a orientar a 
interpretação e compreensão do sistema constitucional instaurado em 1988. 
A dignidade humana e os direitos fundamentais vêm a constituir os 
princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos 
valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico 
brasileiro. Na ordem de 1988, esses valores passam a ser dotados de uma 
especial força expansiva, projetando-se por todo universo constitucional e 
sofrendo como critério interpretativo de todas as demais normas do 
ordenamento jurídico nacional. 

 

Assim, o alcance da dignidade da pessoa humana como fundamento 

constitucional vai influenciar decisivamente os legisladores do novo Código Civil já 

em vigor (Lei nº l0.406, de 10.01.02), que  estabeleceu no Livro I – Das Pessoas, a 

substituição do vocábulo “homem”, constante do art. 2º do Código Civil de 1916, por  

“pessoa”, no artigo primeiro que tem a seguinte redação: “Art. 1º Toda  pessoa  é 

capaz de direitos e deveres na ordem civil.” (BRASIL, 2003b) 

   

 Logo, o  vocábulo “homem” deixou de ser o indicativo da espécie humana. 

Vale dizer que a mulher passou também a integrá-la juridicamente. É reconhecida a 
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qualificação e a evolução especial da mulher em todos os campos da atividade 

humana. O termo “pessoa” passa a ser usado também na acepção de todo ser 

humano, sem qualquer distinção de sexo, idade, credo ou raça. (BRASIL, 2003b) 

A mais, é nesse espectro que há de se interpretar o disposto no art. 5º, § 2º 

da Carta Constitucional, que, de forma inédita, tece a interação entre o Direito 

brasileiro e os tratados internacionais de direitos humanos, estabelecendo que os 

direitos e garantias expressos na Constituição “não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”(BRASIL, 2003a). 

Hoje, a referência comum é a direitos humanos, embora a Declaração de 

1789 (Declaração de direitos do homem e do cidadão) e de 1948 (Declaração 

Universal de Direitos Humanos) aludam a direito do homem, entretanto, os 

instrumentos internacionais posteriores empregam a expressão direitos humanos, ou 

recomendam tratamento igual à mulher em relação ao homem, e por isso dão 

preferência ao substantivo “pessoa”, também de alcance superior (PIOVESAN, 

2001). 

É exemplo a Convenção sobre a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais, do Conselho da Europa, de 1950, e o Protocolo nº 4, de 

1963, que a integra, bem como a Declaração sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, da Assembléia Geral das Nações Unidas de 1963, 

e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, de igual origem. A 

Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, da Assembléia-

Geral das Nações Unidas, de 1967, proclama, em seu preâmbulo, que ‘é necessário 

garantir o reconhecimento universal, de fato e de direito, do princípio de igualdade 
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do homem e da mulher’. E estipula, na letra ‘b’ do art.2º, que ‘o princípio das 

igualdades de direitos figurará  nas constituições ou será garantido de outro modo 

por lei’ (PIOVESAN, 2001). 

Complementando essa Declaração, a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a mulher estabelece, entre outros 

preceitos, que seus signatários se comprometem a adotar, nesse sentido, “todas as 

medidas adequadas, inclusive de   caráter legislativo, e compreendendo a 

modificação de usos e costumes (art. 2º, f )” (BARSTED, 2001). 

Vê-se, ainda sobre o mesmo tema, que o Brasil, através do decreto 678 de 

06/11/92, depositou a Carta de Adesão à Convenção Americana sobre os Direitos 

Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica de 22/11/69, constituindo um 

elemento a mais no conjunto de preceitos que hoje fundamentam os direitos da 

mulher, enquanto pessoa humana, ente social de direitos e deveres. (PIOVESAN, 

2001) 

Destarte, o reconhecimento da dignidade da “pessoa humana” constituiu um 

fato  historicamente marcante para a mulher, pois proclamou  a respeitabilidade da 

igualdade de gênero, ao mesmo tempo que  possibilitou  mudanças radicais no 

ordenamento jurídico pátrio. A personalidade individual da mulher passa a ser 

respeitada a nível de igualdade com o homem. A Constituição de 1988 

institucionalizou democraticamente os direitos humanos, rompendo com o período  

de força e com formas arcaicas da recepção social advinda, principalmente, do 

patriarcalismo.  O Art. 5º, I, da Constituição Federal consagrou o princípio da 

igauldade de direitos e obrigações. 
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O citado inciso, cujo caput do artigo já previa que ‘todos são iguais perante a 

lei’, ao detalhar expressamente essa  igualdade,  assegurou  a igualdade formal, que 

é o caminho  para a conquista da igualdade real.  

           Este caminho se efetivará com a mulher participando física e moralmente de 

toda obra humana, fazendo a sua história, cultura, arte, moral, religião, economia, 

direito, cooperando e sendo sujeito e objeto sujeito de sua própria história.     

Comentando o preceito constitucional em tela, Rocha (1990, p. 75) entende 

que o legislador constituinte deu materialidade ao princípio da igualdade, aduzindo: 

 

A igualdade de homens em direitos e obrigações é prescrita pela própria 
Carta Constitucional, que, em alguns dispositivos, cuida de conferir 
tratamento diferenciado àqueles para acertar, na diferença de cuidado 
jurídico, a igualação do direito à dignidade. 

 

Por outro aspecto, os constituintes, preocupados em assegurar o princípio 

da igualdade da mulher junto ao  setor privado,  criam no capítulo constitucional 

dirigido à Família o art. 226 § 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade 

conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher.”  

Logicamente, esse artigo constitui um importante instrumento de superação 

das desigualdades vivenciadas pelas mulheres na esfera privada. Traz a lume o 

reconhecimento de que as desigualdades mais profundas sofridas pelas mulheres 

acontecem no âmbito doméstico, possibilitando, por sua vez, o acionamento de 

reivindicações de políticas públicas que venham assegurar seus direitos.  

Em análises das mudanças trazidas pela Constituição de 1988, Piovesan 

(1998), ressalva o anacronismo da ordem jurídica brasileira, aduzindo que ainda 

convivem com o regramento constitucional da igualdade, os diplomas 

infraconstitucionais que adotam uma perspectiva androcêntrica, na qual a 
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perspectiva masculina continua central e o homem o paradigma da humanidade, e 

discriminatória em relação à mulher. 

Aduz também a mesma autora (fls. 156) que é urgente que se reconheça a 

necessidade de uso das normas constitucionais e dos instrumentos internacionais 

que garantam essa igualdade de direitos e que se revoguem todas as demais 

normas incompatíveis. Assim, eliminam-se: “obstáculos decorrentes de uma 

mentalidade discriminatória, hierarquizada com relação aos gêneros, que constroem 

um papel socialmente definido para homens e mulheres” (PIOVESAN, 1998). 

Na mesma linha de pensamento, não se deve  olvidar que a teor do art. 3º, 

IV, e art. 5º, caput  da Constituição de 1988,  a lei não pode criar direitos desiguais 

ou qualquer forma de discriminação em virtude de origem, raça, sexo, cor e idade. 

É lógico que na compreensão do desenrolar da vida quotidiana existam as 

dificuldades de aplicabilidade do texto normativo Maior, sem entretanto esquecer-se 

de que o seu Art. 1º instituiu como princípio fundamental a construção de um Estado 

Democrático de Direito, ideal a ser alcançado no momento em  que a   sociedade 

emergir de si mesma, buscando a sua força inteligente, sua energia, seu asseio 

cultural, seu sentimento ético,   centros de reações persistentes capazes de alça-la à 

sua própria dignidade humanística.    

Ressaltemos, finalizando o título exposto, que a Constituição de 1988 inseriu 

direitos e deveres referentes à sociedade conjugal, os quais devem ser exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher (Art.226 § 7º C.F.), competindo ao Estado 

proporcionar os meios e recursos para o exercício responsável desse direito, 

vedando qualquer forma de coerção, violência ou discriminação no âmbito de suas 

relações (art.226 § 8º) (BRASIL, 2003a). 
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Mais ainda, foram editadas leis infra-institucionais como a de nº 9.263/96, 

que trata do Planejamento Familiar,  e a de nº 10.317/01, que estabeleceu normas 

para a concessão de assistência  judiciária aos necessitados, possibiltando-lhes  a 

gratuidade do exame de D.N.A. (constitui). 

Entretanto, os avanços inegáveis do texto  constitucional a favor da mulher 

não lhe tiram  considerações restritivas  de alguns  autores, entre os quais Barsted 

(1994, p. 257), que  registra:  

 
Essas preocupações são extremamente importantes, pois o reconhecimento 
formal da igualdade não significa que, por um passe de mágica, serão 
igualitárias as relações entre homens e mulheres no espaço privado, isto é, 
no interior das famílias. É nesse espaço que a concretização da cidadania 
feminina encontra as maiores resistências. 

 

É evidente que o princípio da igualdade, para que venha ter uma utilização 

prática, terá  que levar em consideração a situação social, econômica e cultural em 

que convive as mulheres, decorrendo daí que a   legislação igualitária entre homens 

e mulheres não produzirá, por si só, resultados iguais e justos, nem no plano 

individual nem no plano coletivo, se os aplicadores dos direitos não se submeterem 

a uma  lógica racional ou de bom senso,   muitas das vezes com a aplicabilidade da 

regra  de tratamento desigual como forma de se assegurar a igualdade.  

Esta igualdade, buscada pela mulher, nos leva forçosamente a estudar a 

posição conceitual de gênero, vocábulo que tem sido utilizado por estudiosos das 

mais diversas correntes doutrinárias, seja marxistas, feministas, pós-

estruturalisadas, radicais e outros, já que inserido por estudiosos feministas 

brasileiros na década de 80, disputando espaço de estudos da mulher. 

Como sabido, os estudos da mulher eram tributários dos movimentos sociais 

dos anos 60 e 70, especialmente resultantes da “segunda onda” do feminismo. Veja-
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mos que tais movimentos foram a expressão pública de uma luta que já se 

manifestara em outros momentos, mais que então, em razão de toda conjuntura 

internacional, desenvolvia-se com uma força e organização que lhes pareciam  

garantir continuidade.  

Dessa forma, nos núcleos de estudo que então se instalavam, nos 

periódicos postos em circulação, nas diferentes formas de produção cultural, que 

então se procuravam desenvolver, era notável o esforço para dar visibilidade à 

mulher como agente social e histórico como sujeito.  

Nas pesquisas universitárias, pretendia-se deslocar a mulher das referências 

e das notas de rodapé, incorporando-a ao corpo dos trabalhos ou, mais ainda, 

pretendia-se constituí-la como o sujeito-objeto dos estudos.  

Sua passagem cultural de uma ancoragem teórica para outra que parecia 

implicar em um novo ocultamento do sujeito feminino é solidificada pela vitalidade 

que a constante transformação da linguagem  oferecia, surgindo as primeiras 

definições: gênero não pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto 

sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, gênero está ligado à sua 

construção social como sujeito masculino e feminino. 

Gênero, nesse entendimento, é uma construção social, portanto, histórica, 

supondo-lhe  um caráter plural, ou seja, uma conceituação feminina e masculina, 

social e historicamente  diferenciada. Nesse caso, os conceitos de masculino e 

feminino se transformam ao longo do tempo, constituindo processos de construção 

ou formação histórica, lingüística  e socialmente determinados.  

Kabeer (1990 apud MULHER, 1998, p. 36) aduz sobre gênero: 
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Gênero é um processo através do qual indivíduos que nasceram em 
categorias biológicas de macho ou fêmea tornam-se categorias sociais de 
mulheres e homens pela aquisição de atributos de masculinidade e 
feminilidade, definidos localmente...Adotar uma perspectiva de gênero é 
distinguir o que é natural e biológico, o que é social e culturalmente 
construído e, no processo, renegociar as fronteiras entre o natural – e, por 
isso mesmo, relativamente  inflexível e o social – relativamente 
transformável. 

 

Como está claro, a definição é abrangente, adotando a teoria de que  não se 

pode ignorar ou eliminar a Biologia da história ou do campo social.  

Nessa esteira, Bourdieu (1999), artigo no qual diz que o mundo social exerce 

uma espécie de “golpe de força” sobre os sujeitos e imprime em seus corpos não 

apenas um modo de estar e de ser, mas todo “um programa de percepção”. Para 

Bourdieu, por meio de diversos processos de inculcação “se opera uma 

transformação durável dos corpos e da maneira usual de usá-los”. Exemplifica 

demonstrando que, numa dada sociedade, a forma de estar no mundo e percebê-lo 

é diversificada conforme os gêneros, havendo uma estreita imbricação do social e do 

biológico.  

É inarredável a polaridade masculina e feminina na construção de 

gênero.O masculino e o feminino constituem dois pólos opostos, presentes em todas 

sociedades que, entretanto, estão a sofrer estudos diferenciados que acentuam que 

as oposições binárias repousariam, na verdade, na idéia de oposição e de 

identidade. Assim, ao se oporem, também se afirma que cada um é idêntico a si 

mesmo.   

Essa construção doutrinária opositiva masculino/feminino ofereceria uma 

diferenciação não apenas enquanto gêneros distintos, mas também no sentido de 

que um gênero desvia, adia ou suspende a consumação do outro. Vejamos sobre 

esse tema o pensamento de Eagleton (1983, p. 143), verbis: 
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A mulher é oposto, o “outro” do homem: ela é o não homem, o homem a 
que falta algo, a quem é atribuído um valor sobretudo negativo em relação  
ao princípio primeiro masculino. [...] A mulher não é apenas um outro ser, no 
sentido de alguma coisa fora do seu alcance, mais um outro intimamente 
relacionado com ele, a imagem daquilo que ele não é e, portanto, uma 
lembrança essencial daquilo que ele é. Assim o homem precisa desse outro, 
mesmo que o despreze, e é obrigado a dar uma identidade positiva àquilo 
que considera como não –coisa, como nada.[...] Talvez ela represente um 
signo de alguma coisa no homem que ele precisa reprimir, expulsar para 
além de seu próprio ser, relegar a uma região seguramente estranha, fora 
de seus próprio  limites definitivos. Talvez o que esteja de fora também 
esteja, de alguma forma , dentro, talvez o que seja estranho seja também 
íntimo de sorte que o homem precise policiar com atenção a fronteira 
absoluta entre as duas esferas, porque ela pode ser sempre atravessada, 
sempre foi atravessada e é muito menos absoluta do que parece. 

 

 Nesse processo de gêneros opostos, cada um presente no outro, 

entendemos, viria evidenciar que as oposições são históricas e lingüisticamente 

construídas, porém, isto sim, como uma clara forma de desmonte da lógica dos 

sistemas tradicionais do pensamento. 

 Aliás, Scott (1990, p.13), uma das historiadoras mais influentes nos estudos 

de gênero no Brasil e no exterior, refere-se à necessidade de “uma rejeição do 

caráter fixo e permanente da oposição binária, de uma historicização e de uma 

desconstrução autêntica dos termos da diferença  sexual.” 

A contradição da tese binária e a luta pela igualdade da mulher no cotidiano 

da vida é uma realidade que contrapõe correntes feministas, face à clara valorização 

da diferença, isto é, a afirmação de um ser feminino, tendo em vista, ainda mais, o 

oposto da igualdade e a desigualdade.  

Na prática social o conceito de gênero se refere apenas às pessoas e às 

relações entre os seres humanos. Explica os comportamentos de homens e 

mulheres da nossa sociedade e permite a compreensão das dificuldades que as 
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mulheres enfrentam na vida política, no trabalho, na vida  sexual, reprodutiva e na 

família.  

Ao conhecer as diferenças sexuais, a sociedade percebe o que é um homem 

e o que é uma mulher. O que é masculino e o que feminino, ou seja, as 

representações de gênero, e estabelece verdades de como devem ser as relações 

sociais entre homem e mulher, entre as mulheres, entre os homens. São as relações 

de gênero.  

As relações de gênero são, portanto, criações da sociedade, construídas a 

partir das diferenças sexuais e dependem do momento histórico, das leis, das 

religiões, da organização da vida familiar e política. Variam de acordo com a raça, a 

idade, e a classe social. No interior das famílias, os papéis do homem e da mulher 

são vivenciados explicitando as desigualdades resultantes das relações de domínio 

e opressão. Uma aprendizagem que é construída socialmente, produzindo e 

reproduzindo as diferenças e desigualdades nas relações de gênero.  

É inegável que as sociedades, até então, construíram culturas educando o 

homem para ser superior, enquanto que à mulher o papel de submissa reprodutora, 

porém o mundo globalizado imprime uma nova realidade para reconhecer as 

qualidades humanas, seja masculino ou feminino em suas diferenciações, 

conferindo-lhes direitos igualitários. 

Esse novo conceito tem como referência a compreensão de que o gênero é 

o resultado das aprendizagens acumuladas ao longo da vida, dentro de um 

determinado contexto histórico, político e social, invalidando a categoria sexo 

(biológico) para justificar as diferenciações entre homens e mulheres.  
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Destarte, o princípio da igualdade de direitos entre homens e mulheres 

inserido na Constituição de 1988, que foi a resultante de intensas lutas contra as 

discriminações, pelas condições de dificuldades sociais do país, é uma das mais 

complexas e difíceis  concretizações, pois, por si só, a legislação igualitária  não 

seria suficiente para, na interpretação de Verucci (1991, p.147), “extirpar as 

discriminações e os vícios nas relações de gênero, profundamente enraizados na 

sociedade”  

Com o surgimento da cidade-estado, o homem, segundo estudos de Arendt 

(1999), passa a ter, “além de sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu 

bio politikos.” Já era dos Gregos a noção de que o ser político, viver numa polis 

(cidade) significava que as decisões formais e legais deveriam ser tomadas sem o 

uso da força ou violência. Estas seriam formas ou modus pré-políticos de agir, 

típicos da vida incivilizada ou fora da polis.  

A vida na cidade, dessa forma, possibilitou o surgimento da cidadania e a 

organização das praxes e costumes gerando a capacidade dos homens exercerem 

direitos e deveres de cidadãos. Nesse estágio da vida grega, os direitos eram 

privilégios dos homens livres, com a exclusão das mulheres, dos escravos e 

crianças. A função primordial das mulheres era a reprodução e o cuidado com tudo 

que dizia respeito à subsistência do homem.  

Entretanto, o conceito de cidadania envolve uma vasta gama de direitos, tais 

como direitos políticos, civis, sócioeconômico, havendo dificuldades extremas para 

chegar-se a um conceito definitivo. Nesse aspecto, observa Benevides (1998) que: 

 

Em outros termos, democracia, cidadania e direitos estão sempre em 
processo de construção. Isso significa que não podemos congelar, para 
uma determinada da sociedade, uma lista fechada de direitos. 
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A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, mesmo 

centrada  na idéia universalista, também era excludente em relação às mulheres, 

enquanto a Revolução Francesa, que teve na atuação das mulheres um fator 

decisivo do seu sucesso, entretanto, na sua institucionalização formal, tirara-lhes a 

cidadania política e civil, sob o regulamento de que homens e mulheres possuem 

uma fisiologia diferente, por isso mesmo, subordinante a  uma cidadania específica 

ou própria e que deveria ser exercida no espaço doméstico, como mães e esposas. 

Se a Declaração acima citada fora um marco na conquista da cidadania, 

mesmo da mulher, não se pode negar o valor e a importância da Declaração dos 

Direitos Humanos de 1948 e dos demais tratados internacionais que tratam dos 

direitos humanos, aliás, como já visto acima. Todavia não se pode esquecer que 

esses documentos foram erigidos tomando-se o homem como centro da espécie 

humana, vale dizer, também da mulher. Esta ficou à margem, não sendo 

considerada a sua maneira de existir, pensar, lutar, vencer e viver do sexo feminino, 

excluindo assim, hoje, mais da metade da humanidade. 

A luta das mulheres que se manifesta em quase todos os países do mundo 

tem buscado a conquista e o reconhecimento dos seus direitos e liberdades, com 

uma reformulação global dos direitos humanos calçados na igualdade de gênero.  

Nessa análise, observamos que para as mulheres efetivarem o exercício 

pleno da cidadania, entendemos que necessário se faz que elas consigam superar 

as discriminações que se lhes opõem em todos os setores da vida pública e privada, 

inserindo-se como partícipe da construção do processo histórico  permanente da 

humanidade. 
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2.2 O ESPAÇO PÚBLICO E PRIVADO  

 

 

Os espaços -- públicos e privados – próprios a cada sexo, sempre estiveram 

delimitados no processo social de construção da identidade gênero. Ao homem cabe 

o espaço externo; à mulher, o espaço doméstico. Porém, a separação estanque, 

eliminando o estado de gestação e a lactação, não encontra nenhum fator biológico 

a demarcá-lo ou atribuir à mulher esse espaço doméstico, considerado como 

inerente à natureza feminina, da mesma maneira que o espaço público seria 

inerente à natureza masculina.  

Está claro que os homens se definem fundamentalmente em termos de seus 

sucessos ou fracassos na instituição social em que participam, sejam de caráter 

externo, público ou privado de natureza pública, enquanto que às mulheres 

restariam situar-se basicamente na etapa do seu ciclo de vida e das funções 

domésticas daí originadas. 

 Esses espaços circunscritos ao masculino e feminino, segundo Simone de 

Beauvoir (1980), têm início na infância onde os meninos tornam-se crianças e as 

meninas mulherzinhas. De fato, a entrada do menino no mundo adulto, onde 

desempenhará atividades para as quais não possui diferencial imediato no âmbito 

doméstico, tem fronteiras bem mais demarcadas do que a entrada da menina. Esta, 

desde pequena, aprende a ser o que “será” quando crescer, aprende a ser 

mulherzinha, a fazer comidinha, a trocar a fralda da boneca e é, de fato, requisitada 

a ajudar a mãe nestas tarefas, à diferença do menino. Os brinquedos infantis 
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expressam claramente as esferas referentes a cada sexo. Fogões, vassouras e 

panelinhas se opõem a carros, aviões, pipas, revólveres.    

Aprofundando-se na análise do público e do privado, que acreditamos 

acompanhar a própria historicidade humana, Arendt  aduz que “para os gregos, o 

espaço doméstico, isto é, a vida em família era marcada por poderes despóticos do 

chefe da família, que utilizava da violência para manter sua autoridade. O 

paterfamílias, o dominus tinha e exercia o domínio absoluto da sua família e 

escravos. Ordenar ao invés de persuadir eram modus pré-políticos de lidar com as 

pessoas, típicos da vida fora da polis.” Destaca ainda a autora  que: “Mantidos fora 

da vista, eram os trabalhadores que, com o seu corpo, cuidavam das necessidades 

(físicas) da vida, e as mulheres que, com seu corpo, garantem a sobrevivência física 

da espécie. Mulheres e escravos pertenciam à mesma categoria e eram mantidos 

fora das vistas alheias – não somente porque eram a propriedade de outrem, mas 

porque a sua vida era “laboriosa”, dedicada a funções corporais.”(ARENDT, 1999, 

p.36-37, 82) 

A observação a se fazer é de que, a distinção corresponderia, entendemos,  

a uma diferenciação entre uma vida íntima ou oculta e outra pública ou de exibição 

externa, embora parte corporal da própria existência humana.  

Firma-se então de que, etimologicamente, a noção tradicional de domínio 

privado está relacionada com a privação. Comenta Saffioti (1999, p. 157).sobre esta 

questão que: “É preciso, entretanto, contextualizar sua reflexão. Sua referência 

situava-se, fundamentalmente, no gueto judeu de Varsóvia, de fato um lugar de 

múltiplas privações. Afora situações excepcionais, o privado não se confunde,  

necessariamente, com privação.”  
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É patente, entendemos, que a dicotomia público – privada, esteja associada 

à noção da formação da família como célula inicial de contexto social, entendida 

aquela  como qualquer tipo de ajuntamento entre o homem e a mulher, quer seja 

natural ou formal.  

Vejamos que no atual estágio brasileiro, formalmente,  as mulheres são 

protegidas e portadoras dignas de respeito, não havendo um vestígio sequer da 

dominação masculina ou discriminação da mulher. Esta tem seu próprio estatuto (Lei 

nº 4.121/62), enquanto a Constituição de 1988 estabelece o princípio da isonomia 

expresso no art. 226, § 5º: “Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal 

são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” (BRASIL, 2003a). 

Porém, da mesma forma que as mulheres conquistaram direitos e 

expectativas legítimas pela igualdade jurídica de gênero, tornaram-se  também 

destinatárias de julgamentos afinados com a modernidade. Verifiquemos 

exemplificativamente o caso de alimentos que decorram da mútua assistência (art. 

1704 do novo Código Civil) e que sempre são lembrados quando de separação ou 

divórcio, tendo o Supremo Tribunal Federal já decidido  que o dever de mútua 

assistência persiste diante da isonomia consagrada pelo art.226, § 5º, da C.F. 

(BRASIL, 2003a). 

O que não impede que se estabeleça uma distinção do fator dependência 

econômica entre marido e mulher para fins de alimentos (art. 1.694 do Código Civil). 

(BRASIL, 2003b) 

O espectro moderno da mulher é de inteira liberdade legalizada. Entretanto, 

suas obrigações parecem que duplicaram. Saíram do interior do lar e alcançaram 

visibilidade externa com ocupação de todos os espaços sociais em concorrência 
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direta com o seu antagônico de gênero. O seu tempo feminino destinado ao 

atendimento da família (marido, filhos, idosos), sem a participação  do  homem, 

tornou-a mais distante de ambos e mais independente de sua forma de existir. 

Constatamos então que a mulher passa a exteriorizar  o interior de sua vida 

privada, denunciando  e dando publicidade às violências sofridas dentro do lar, 

numa nova concepção de cidadania que poderemos definir como  excludente ou 

despojada dos aspectos pessoais de sua vida. 

Nesse entendimento, doutrina-se de que a vida pública seria de todas as 

pessoas independentemente de sexo, idade, raça, desde que não postulem direitos 

públicos ou se mantenham restritivamente dentro de sua intimidade  sem 

exteriorizarem suas lutas contraditórias dos gêneros.  

Ao manifestar-se sobre essa desigualdade na mediação de forças íntimas ou 

externas no gênero, Bourdieu (1999, p. 138) opina que “a perpetuação das relações 

de força materiais e simbólicas” exercitadas no lar se colocam fora desta unidade, 

encontrando-se  “em instâncias como a Igreja, a Escola ou o Estado em suas ações 

propriamente políticas, declaradas ou escondidas, oficiais ou oficiosas”. 

Esses limites ou delimitações do espaço público e privado, nos parecem 

intimamente ligados até tempos mais recentes à interação das artes e  das ciências 

que pareciam interagir  com o econômico, onde o urbanismo força o homogêneo, o 

estável e o previsível,   contrapondo-se em globalização com uma convivência  

fragmentada, volátil e efêmera. O pensamento pós-moderno, globalizado, renuncia a 

representações unitárias do mundo: só podemos vê-lo como uma série de 

fragmentos que se movem e se interam. Até a matemática, exemplificativamente, 

aparece em cena com teorias da catástrofe e do caos. 
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A mulher no mundo globalizado se vê face a uma tecnologia que funciona 

como um braço mecânico de acumulação. Graças a ela a mulher ou o homem como 

alavanca do trabalho vão ficando supérfluos, já que a produção e o consumo se 

mundializam, a empresa pode se tornar virtual, as bolsas operam em tempo real, os 

gostos e as idéias se hegemonizam. 

Por sua vez, o direito tenta fazer a tutela do público e do privado, 

possibilitando aos gêneros – o masculino, o feminino ou a ambos, a introdução 

inovadora de normas abstratas de direitos à  inviolabilidade da vida íntima,  da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas ( art.5º, V, X, XXVIII, “a” ) (BRASIL, 

2003a). 

Esse direito à própria imagem fundamenta a tese de que o indivíduo, mulher 

ou homem, é portador de um direito formalmente externo, mas, originário de sua 

maneira íntima de existir (normas abstratas) e se comporta na relação física com o 

exterior. A sua imagem passa a ser objeto físico de uma proteção jurídica de 

natureza constitucional e infraconstitucional, que não poderá ser objeto de proibição, 

mesmo em estado de defesa e de sítio (a teor do expresso no Art.60, § 4º, IV, ). 

(BRASIL, 2003a). 

O que  pretendemos ressaltar, nesse palco jurídico, é o novo caráter das 

manifestações de direitos fundamentais, no nosso entendimento, como acima visto, 

subordinados à tutela da vontade particular. A mulher ou o homem não será 

substituído pela representação do poder público, como, por exemplo,  no caso de 

uma agressão à honra, na qual a pessoa agredida terá o livre arbítrio  de acionar o 

Estado Juiz  ou não.  



 

 

49

 

Vale ressaltar que o velho direito regulava a responsabilidade sob o arrimo 

da Lei Aquilia, no seu duplo aspecto in vigilando e eligendo, visando à recuperação 

de prejuízos causados por danos aos escravos e animais, pela injúria. Comete 

injúria (§ 1º, título IV, das Institutas) não somente quem dá soco, paulada ou outro 

golpe, mas quem levanta escândalos em torno de outrem, toma posse de seus bens, 

pretendendo-se credor, sabendo que nada se lhe deve; escreve, compõe, ou publica 

libelo ou versos infamantes, ou persuade com dolo, maus a que o outrem o faça; 

persegue uma mãe de família, ou atenta contra o pudor de outrem. 

Como se percebe a Honra, Imagem, Vida Privada e Intimidade são 

entidades que poderíamos chamar de amorfas e que constituem objeto de acirrada 

discussão doutrinária em torno dos limites ou parâmetros dos direitos de 

personalidade como manifestações privatistas de direitos fundamentais.  

Maia (2002), sobre o mesmo tema, não deixa a mínima dúvida sobre esse 

entendimento, verbis: 

 

A partir do exemplo do dirigismo contratual, percebe-se claramente que, 
cada vez mais, a distinção entre as esferas públicas e privadas, e 
conseqüentemente, e direito público e privado, fica mais vez mais tênue, 
não dotada de rigor científico em função da interligação entre trabalho e 
labor que transforma o direito num objeto de consumo por parte dos que 
necessitam de normas, eminentemente formais, para que se possa Ter a 
certeza na manutenção do equilíbrio entre as partes que contratam.  

 

Os espaços públicos e privados na modernidade ficam cada vez mais 

preenchidos pela idéia de um direito social, patrocinado por um Estado social, que 

tem a função de zelar pelo bem-estar dos que compõem a sua estrutura, ficando 

cada vez mais difícil a delimitação das fronteiras, ou seja, aonde começa um e 

termina outro. 
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CAPÍTULO III 

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

 

Analisaremos a violência que acompanha a mulher desde os seus 

primórdios, se opondo às opressões, resistindo e lutando para eliminar preconceitos 

e discriminações, recuperando posições perdidas, transformando sua condição de 

vida e alcançando a sua grandeza moral como ser humano igual, autônomo e digno. 

Mais, ainda, senhora da vida: mãe.  

Na civilização globalizada, a violência expandida como instrumento de terror, 

como meio de lutas estratégicas, de desafios a serem estudados e considerados, 

continua a ser admitida, enquadrada e tolerada ou então passa despercebida como 

anódina. Nesse contexto, a violência contra a mulher deve ser compreendida em 

toda sua ambigüidade, visto que, de um lado, ela acaba por tornar-se banal, objeto 

de clichês televisivos ou jornalísticos - é a violência simbólica - e do outro, não se 

deve subestimar os mecanismos de extinção, de controle e de paz nas relações 

humanas.  

Vejamos que no atual Brasil, a maioria dos domicílios é chefiada e mantida 

por mulheres. Nem por isto elas têm deixado de sofrer todos os tipos de 

desvantagens sociais. No trabalho profissionalizante permanecem recebendo 

salários inferiores ao masculino, e poucas chegam a postos de comando e têm 

alcance à estrutura do poder.  
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O Brasil convive com um número cada vez maior de mulheres analfabetas 

ou semi, sem qualquer preparo profissional e que têm se direcionado  ao mundo do 

crime, seja, principalmente, no tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, com 

“golpes” de todos os tipos ou entram no mundo da prostituição, degradando-se.  

A violência contra a mulher constitui um fenômeno que estaria acima de 

aspectos como a raça, a condição social ou de instrução, cuja principal característica 

é revelar o seu caráter cruel. Tenha-se, por exemplo, a particularidade da violência 

contra a mulher no lar, cuja estatística recente indica que 43% das mulheres 

brasileiras já foram vítimas de violência psicológica, física ou sexual. Enfim, a prática 

da violência contra a mulher, por certo, advém de uma noção universal de que, 

biologicamente, esta seria inferior ao homem, o que, explicaria o fato das mulheres 

serem tratadas, tanto cultural como socialmente,de forma inferior, em todas as 

sociedades, ao longo da história.  

Beauvoir (1980) oferece um quadro reflexivo sobre a dicotomia entre a 

mulher e o homem, que tanto tem gerado um posicionamento de violência em 

relação a esta:  

 

Pergunta-se: como tudo isso começou? É fácil verificar a dualidade dos 
sexos e como qualquer dualidade, gera conflito. Sem dúvida, o vencedor 
assumirá o status absoluto. Mas porque os homens teriam vencido, desde o 
início? É possível que a mulher tenha obtido a vitória ou o resultado do 
conflito nunca poderia ter sido resolvido.Então, como é que o mundo 
sempre pertenceu ao homem e essa situação só recentemente começou a 
mudar? Essa mudança será boa? Ela ocasionará uma divisão do mundo em 
parte iguais, tanto para os homens quanto para as mulheres? 
 
 

É de se ver que as mulheres francesas tinham acesso formal à educação em 

todos os níveis, desde o final do século XIX, enquanto que o direito ao voto lhes fora 

concedido em 1945. Depois disso, a despeito do pioneirismo da obra de Simone de 
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Beauvoir citada, escrita em 1947, afirmar que não era a natureza feminina que 

limitava as mulheres, tornando-as seres inferiores, mas sim um conjunto de 

preconceitos, costumes e leis arcaicas das quais elas eram mais ou menos 

cúmplices, incitando-as, por conseguinte, a lutar contra a relação de 

subordinação/dominação dentro do casamento, nenhuma luta foi travada durante 

muitos anos. 

            A construção para corrigir preconceitos, alterar a concepção do papel da 

mulher no mundo, extirpar a violência de que tem sido vítima, por certo, advirá 

positivamente com a compreensão familiar de que o homem e a mulher constituem 

entes sociais diferenciados, porém humanos e inteligentes.  

Sob o prisma da igualdade, historicamente, com a Revolução Francesa de 

1789, é que emergiu o grande movimento de supressão das desigualdades entre os 

indivíduos e grupos sociais. Na trilogia famosa de liberdade, igualdade e 

fraternidade, evidentemente, a igualdade representou o ponto culminante do 

movimento revolucionário. É significativo, a esse respeito, que a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, só se refira à liberdade e à igualdade, já 

que a fraternidade foi expressa, já na Constituição de 1791, como um dos objetivos 

da celebração de festas nacionais: “Il  sera établi dês fêtes nationales pour conserver 

lê souvenir de la Révolucion française, entretenir la fraternité entre lês citoyens,et lês 

attacher à la Constitution, à la Patrie et aux lois” (COMPARATO, 2001, p. 130). 

O tríptico famoso só veio a ser proclamado oficialmente com a Constituição 

Republicana de 1848 (Preâmbulo IV). Dessa luta contra as desigualdades, não 

apenas foram extintas, de um só golpe, todas as servidões feudais que vigoravam 

há séculos como também proclamou, pela primeira vez na Europa em 1791, a 
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emancipação dos judeus e a abolição de todos os privilégios religiosos. Por um 

decreto da Convenção de 11 de agosto de 1792, proibiu-se o tráfico de escravos nas 

colônias. 

Esse movimento igualitário só não conseguiu, afinal, derrubar a barreira da 

desigualdade entre os sexos. Destarte, em vários “cahiers de doléances”, as 

mulheres do “tiers  etat” reclamaram em vão contra a situação de injusta 

inferioridade em que se encontravam em relação aos homens. Esta busca pela 

igualdade da mulher frente ao homem leva a escritora e artista dramática Olympe de 

Gouges a publicar, em 1791, uma “Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã”, 

tendo como fonte de orientação a Declaração de 1789, fazendo constar e com 

ousadia o artigo X: “a mulher tem o direito de subir ao cadafalso” assim como o 

“direito de subir à  tribuna.” (COMPARATO, 2001, p.131). 

Nesse contexto, o princípio capital contra a dignidade humana está, 

justamente, no tratamento e na consideração do outro, seja um indivíduo, uma 

classe social ou um povo, como um ser inferior, sob pretexto da diferença de etnia, 

gênero, costumes ou fortuna patrimonial.  

Evidentemente, as diferenças humanas voltadas para a concorrência 

cotidiana da vida constituem fatores positivos e estimuladores dos valores  

progressistas da própria existência. Em verdade, a igualdade constitui princípio 

fundamental de todos os seres humanos, na sua comum dignidade como pessoas.  

Somente no século XX é que se elimina o estatuto de inferioridade da 

mulher, mesmo assim não em todos os países. A violência do tratamento desigual 

entre os sexos  tem implicado na negação da igualdade fundamental e de valor 
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ético, entre todos os membros da comunidade humana. Por esta razão, a 

desigualdade constitui sempre a negação da dignidade de uns em relação a outros. 

Como bem disse Chardin (apud COMPARATO, 2001) que a “humanidade se 

enriquece pela união das diferenças”. Visto assim que, sem existência de sexos, 

raças ou culturas diferentes, a humanidade perderia toda a sua capacidade evolutiva 

e criativa.  

No presente momento histórico nacional, a Carta de 1988 proclama 

expressamente em seu art. 5º, inciso I, “que homens e mulheres são iguais em 

direitos e obrigações”, além de outras conquistas na área civil, mas que engatinham 

no seu estágio prático (COMPARATO, 2001). A verdade é que o tratamento e a 

consideração do outro, seja o indivíduo mulher ou homem, tem possibilitado, através 

dos tempos, uma busca incessante pela melhoria das condições de vida social, 

estando ainda a mulher em algumas sociedades como as orientais, principalmente, a 

lutar pela sua emancipação na família, na sociedade e no trabalho. 

Uma sociedade democrática, antes de tudo, deve ser uma sociedade 

pacificada, que preserva os direitos humanos fundamentais, e, dentre todos, o mais 

importante que é o “bem vida.” A velocidade das transformações do conhecimento 

de novas tecnologias com  modificações  no cotidiano das sociedades, tem 

multiplicado  os problemas do homem, seja com o crime, seja com a violência e a 

alienação, que degradam a dignidade, a personalidade e a auto- estima, tornando-o 

excluído do viver com cidadania.    

As favelas desurbanizadas, sem qualquer tipo de participação do estado de 

direito, seja de natureza educacional, de saúde ou de moradia, constituem uma 

violência inominável contra as pessoas que ali convivem. É fato que a violência  
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mais se desenvolve ante os antagonismos nas interações sociais e que nelas a 

violência circula, senão abertamente, ao menos de modo fiduciário. 

O caráter único e insubstituível de cada ser humano, portador de um valor 

próprio, veio demonstrar que a dignidade da pessoa existe singularmente em todo 

indivíduo; e que, por conseguinte, nenhuma justificativa de utilidade pública ou 

reprovação social poderia legitimar a pena de morte, por exemplo. Nessa esteira, o 

homicídio voluntário do criminoso pelo estado, ainda que ao cabo de um processo 

judicial regular, é sempre um ato eticamente injustificável e a consciência jurídica 

contemporânea tende a considerá-lo como tal.  

Vemos também que a humanidade encontra-se em desalinho de convivência 

com o meio ambiente, cuja degradação tem concorrido para a exclusão de 

populações e povos, constituindo mais uma forma de violência e de desrespeito à 

pessoa humana. Por outro lado, a essência histórica da pessoa humana, hoje, está 

expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU em 10 

de dezembro de 1948, forma jurídica de caráter universal que ampara igualmente o 

direito de gênero.   

A violência, entretanto, embrenha-se através dos avanços tecnológicos com 

a viabilização de uma manipulação do genoma humano para se obter o que os 

cientistas anglófonos denominam “enchancement”, ou seja, uma melhor genética 

germinal, numa perspectiva eugênica ou, nada mais nada menos do que a “criação 

de uma linhagem de homens e mulheres considerados mais belos, ou dotados de 

maior capacidade esportiva, ou com memória mais desenvolvida, etc.  
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Como posto, é de se argüir como fica o princípio kantiano de que a pessoa 

humana não pode, jamais, ser utilizada como um meio para a consecução de uma 

finalidade qualquer, mas deve ser sempre considerada como um fim em si mesma.  

Na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 

a UNESCO em sua 29º sessão afirmou que o genoma humano está na base da 

unidade fundamental de todos os membros da família humana, assim como do 

reconhecimento de sua dignidade intrínseca e de sua diversidade.  

“Num sentido simbólico”, acrescenta, “ele é  patrimônio da 

humanidade”(art.1º). No art. 2º, escreve: “Cada indivíduo tem direito ao respeito de 

sua dignidade e de seus direitos, sejam   quais forem suas características 

genéticas”, sendo que “essa dignidade impõe a não-redução dos indivíduos às suas 

características genéticas e o respeito do caráter único de cada um, bem como de 

sua diversidade.” (COMPARATO, 2001).  

Assenta ainda a Declaração em seu artigo 11 que “as práticas contrárias à 

dignidade humana, tais como a clonagem com finalidade de reprodução de seres 

humanos, não devem ser permitidas”. Enfim, a História tem nos ensinado que o 

homem é o fundamento do universo ético e que seu reconhecimento é um processo 

evolutivo de busca constante de sua dignidade humana. A compreensão dessa 

dignidade suprema da pessoa humana no curso das vivências que a humanidade 

tem passado, em grande parte, é fruto da dor física e do sofrimento moral.  

Nos momentos históricos dos surtos de violência, os homens, pelo remorso 

das mutilações de guerras, das torturas, dos massacres coletivos e explorações 

aviltantes, faz  ressurgir novas  consciências, agora de paz, a exigir outras regras 

mais éticas e mais dignas ou talvez mais cínicas, como ocorre no presente estágio 
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de dominação da Nação Americana sobre o Iraque, rompendo os conceitos formais 

das Nações Unidas/ONU.  

Na história moderna, o movimento unificador de convergência  da 

humanidade, no processo presente de globalização, tem sido altamente 

impulsionado pelas invenções técnico-científicas e, de outro lado, pela afirmação dos 

direitos humanos, que constituem os dois grandes fatores de solidariedade humana, 

sendo um de ordem técnica, transformador dos meios ou instrumento de 

convivência, mais indiferente aos fins; o outro, de natureza ética,  procurando 

submeter a vida social ao valor supremo da justiça.  

  A violência contra a mulher começa a se esboçar como Problema Social no 

Brasil, no final dos anos 70, articulada ao ressurgimento do feminismo no país, 

esclarecendo as peculiaridades que tomaram este tema na ação política das 

mulheres brasileiras. 

Em termos internacionais, no final dos anos 60, o feminismo retoma a 

problemática já esboçada nas primeiras décadas do século XX, em torno das 

garantias ao trabalho feminino e depois em relação ao direito de voto, surgindo 

então um conjunto de idéias que articulam os temas anteriores a uma análise da 

discriminação da mulher  na sociedade, questionando a divisão tradicional dos 

papéis sociais entre homem e mulher, intimamente comprometido com o ideário  

individualista (FRANCHETO et al apud HEILBORN). 

Ao negar o social como razão direta da natureza, as feministas recusaram-

se a constituir o “segundo sexo”. Afirma-se como sexo sim, mas, em sua 

singularidade irredutível, não reconhecendo, assim, fronteiras de países nem de 
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classes sociais. A identidade de gênero é fundamental porque articula interesses 

específicos, sendo motor para a ação política.  

Já em 1975, a ONU declara o Ano Internacional da Mulher, reconhecendo o 

alcance das denúncias de discriminação contra a mulher. No Brasil, a chancela 

oficial possibilitou a organização, no Rio de Janeiro, na Associação Brasileira de 

Imprensa, de um seminário sobre a posição da mulher na sociedade, vindo a ser 

marco inaugural do feminismo aqui.  

 

A década de 70 traz à cena dois expressivos movimentos sociais com 

liderança feminina: o movimento contra a carestia e o movimento de luta pelas 

creches. Em seguida vieram vários debates: dupla jornada de trabalho, saúde, 

sexualidade, aborto, violência sexual e sobretudo conjugal (HEILBORN). 

Os valores e as práticas discriminatórias estão relacionados com um sério 

problema estrutural. A expressão “combate à violência” supõe que a violência seja 

uma doença que possa ser curada. Na verdade, é um problema estrutural e deve ser 

analisado dentro dessa ótica.  

A violência contra a mulher faz parte de uma cultura em que  as mulheres 

vêem a si próprias e são vistas, constituindo fator de discriminação  e de 

preconceitos. Numa sociedade multicultural como a brasileira, o machismo 

representa fator de desigualdade. É sabido que, somente no século XIX, as 

mulheres conheceram a possibilidade histórica  de pensar sua condição, não mais 

como um destino biológico e, sim como uma situação social imposta injustamente 

pelo direito do mais forte. As transformações na sociedade burguesa criam novas 

situações para a mulher, tais como, a sua posição na família, na divisão sexual do 
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trabalho ou no acesso à instrução e, acima de tudo, ao horizonte político-filosófico 

do seu tempo.  O tratamento excludente da mulher em relação a seus direitos 

políticos e o aviltamento da servidão comportam a idéia de uma situação objetiva de 

um sistema social e político com percepção subjetiva e cultural da sociedade com 

relação aos segmentos excluídos. A título de exemplo, vejamos uma passagem de 

Tristan (1986), onde constam, expressamente, os três termos da opressão à mulher: 

“Porém, se a escravidão existe na sociedade, se existem ilhotas em seu seio, se as 

leis não são iguais para todos, se os preconceitos religiosos e outros reconhecem 

uma de PÁRIAS [...]”. 

Significativamente, causou grande repercussão o posicionamento de 

Madame de Stael que, como escritora, fez uma  das primeiras comparações 

explícitas entre os “párias hindus” e a categoria social ocidental “mulher escritora”, 

que se assemelhariam, e “passeia sua singular existência entre todas as classes das 

quais não pode fazer parte”. (STAEL, 1959, p.342).  

Vê-se, também, que a exterioridade que designa de saída a exclusão social e política 

do pária da metade da humanidade encontra-se  explicitada pela notável Tristan (1986, p. 

185), verbis:  

Resumidamente, é em torno do discurso metafórico e depreciativo que os movimentos feministas 

têm buscado forças para protestar contra as injustiças, a desigualdade e a exclusão da mulher  do 

âmbito  da sociedade. A mulher foi colocada fora da lei, fora da Igreja, fora da sociedade. Para 

ela, nenhuma função na igreja , nenhuma representação perante a lei, nenhuma função do Estado. 

 

No Brasil, a década de 70 representa um marco do movimento de mulheres 

que se agrupam em lides políticas e sociais em favor, por exemplo, da 

redemocratização do país, da melhoria nas condições de vida e de trabalho para a 
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população brasileira. Em 1975, comemora-se, em todo o planeta, o Ano 

Internacional da Mulher, realiza-se a primeira conferência  mundial da mulher, 

promovida pela ONU, instituindo-se a “década da mulher”. 

Em fins dos anos 70 e durante a década de 80 o movimento feminista  

amplia-se e diversifica-se, surgem partidos políticos, sindicatos e associações  

comunitárias. Com a acumulação das discussões e das lutas, o Estado brasileiro e 

os governos federais e estaduais reconhecem a especificidade da condição 

feminina, acolhendo propostas reivindicatórias na Constituição Federal e na 

elaboração de políticas públicas voltadas para o enfrentamento e superação das 

privações, discriminações e opressões vivenciadas pelas mulheres.  

Como exemplo de iniciativas de apoio, destaca-se a criação dos Conselhos 

dos Direitos da Mulher, das Delegacias Especializadas de atendimento à mulher, de 

programas específicos de saúde integral e de prevenção e atendimento às vítimas 

de violência sexual e doméstica.  

Nos anos 90, ainda em conseqüência do fortalecimento do movimento 

feminista, surgem inúmeras organizações não-governamentais (ONGs). Uma 

diversidade de projetos, de estratégias, de formas organizacionais, constata a 

profissionalização dessas ONGs. A configuração das relações interpessoais e 

sociais que alcança a todos integrantes de uma sociedade se por um lado encontra-

se interligando o Estado e a sociedade, por outro lado não deixa de alcançar a 

entidade familiar e, em especial, a individualidade da mulher, que neste caso não 

deixa de sofrer violência  doméstica principalmente nas comunidades mais excluídas 

ou carentes  de educação e meios de sustentação alimentar de higiene e outros.     
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3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS: DELEGACIA ESPECIALIZADA 

 

 

A construção da igualdade de direitos da mulher no espaço organizado 

público se tornou um fundamento político necessário no atual estágio globalizado do 

Estado Moderno. Essa postulação política de superação das dificuldades desiguais 

entre homens e mulheres foi um dos pontos que orientaram a confecção política e 

doutrinária da Carta Magna de 1988. Sem esquecer, por exemplo, que é notável 

ainda na fase do Império a aplicação do estado de liberdade para os nascidos a 

partir daquele ano, que é a chamada Lei do Ventre Livre, quando a mãe negra 

passou a ter um sentimento de liberdade de seu filho nascente e que constitui um 

alívio  e um fato de política pública de caráter econômico, mas acima de tudo de 

caráter psíquico social da mulher negra e escrava. 

As políticas públicas destinadas a estabelecer a igualdade entre homem e 

mulher vieram para justamente despenalizar o sofrimento subalterno das mulheres 

por toda a construção histórica do nosso país.  

As mobilizações populares foram provocando a abertura política e o 

conseqüente fim da era da ditadura militar. Em torno de reivindicações como a 

Anistia, obtida no início da década de 1980, o movimento feminista organizado e 
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fortalecido ampliou suas reivindicações em torno de políticas públicas para o 

combate específico à violência contra a mulher.  

Os compromissos foram firmados pelo Brasil nas convenções internacionais 

pela defesa dos direitos da mulher nos quais o país signatário foi sendo 

gradativamente cobrado pelo movimento feminista.   

A preocupação das Nações Unidas, no tocante à violência contra a mulher, 

expressa-se, na Declaração de 1993, em termos que a especificam: “violência contra 

a mulher é todo ato de violência baseado no pertencimento ao sexo feminino que 

tenha, ou possa ter, com resultado, um dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico para a mulher, assim como as ameaças de tais atos, a coação ou 

privação arbitrária da liberdade, tanto se ocorre na vida pública como na vida 

privada.” (RELATÓRIO, 1995). 

Do enunciado acima, depreende-se a idéia de que o combate à violência 

contra  a mulher é abrangente e está previsto como obrigação dos Estados-

membros,   signatários do referido documento, requerendo de todos uma atuação  

no seio da   família, da comunidade e dos próprios órgãos estatais. 

Os movimentos sociais, as ONGs, e, principalmente, a realização de 

conferências de natureza específica, de caráter mundial, como as últimas, em Cairo 

e em Pequim, vêm contribuindo com denúncias, de violação de direitos contra a 

mulher, tendo também, acima de tudo, provocado o acionamento dos órgãos 

comunitários locais para reduzir e erradicar as violências, os preconceitos e 

discriminações contra a mulher, contribuindo para a melhoria de vida e a conquista 

da cidadania.  



 

 

63

 

A violência contra a mulher tornou-se uma demanda dos movimentos 

sociais, levando o Estado, através de suas políticas públicas, a buscar meios para 

enfrentá-la. Com a abertura política e o conseqüente fim da era da ditadura militar, 

surgem os movimentos reivindicatórios, entre estes a anistia obtida na década de 

1980 e o feminista, que, organizado e fortalecido, ampliou suas ações em torno de 

políticas públicas para o combate específico à violência contra a mulher.  

A discussão originária de Organizações não Governamentais – ONG’s, 

movimentos populares e o Movimento Feminista, organizaram discussões sobre 

temáticas não contempladas na programação oficial, e, ao afinal, apresentadas ao 

Plano de Ação de Governo que encampou e favoreceu, já a nível mundial, na 

Conferência de Nairobi, a introdução da temática “violência contra a mulher”. 

Com a pressão do Movimento Feminista, é criado em São Paulo o primeiro 

Conselho Estadual sobre a condição feminina e logo após o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher. A seguir o governo paulista cria a Delegacia Especializada da 

Mulher em 1985, enquanto na região do Nordeste este mesmo tipo de órgão passou 

a atuar, em 1986, como iniciativa vitoriosa do movimento Feminista, já existindo 

hoje, 250 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher por todo o país. 

Ligadas à Secretaria de Segurança Pública e ao seu Departamento de 

Polícia de cada Estado, elas foram criadas com os objetivos específicos de atender 

as vítimas de violência doméstica ou de qualquer natureza e construir dados 

estatísticos sobre as ocorrências dessas agressões, colaborando no 

encaminhamento de soluções para tão grave problema social. 

  No Estado da Bahia, foi criada a Delegacia de Proteção à Mulher, através 

do decreto nº 33.038 de 28.04.1986, com o objetivo de oferecer um tratamento 
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especial às mulheres vítimas de violência.  Em Feira de Santana era instalada em 

1991, com a mesma finalidade, evidentemente, para dispor de meios necessários 

para desenvolver ações de caráter preventivo de proteção à mulher. 

O Estado brasileiro surpreendeu o mundo, ao encampar os movimentos 

feministas, criando um órgão especializado para atender, inicialmente, a uma  

realidade social que colocava a mulher na condição de  vítima  constante e indefesa 

de vários tipos de violência. 

Considerou-se então que o meio mais adequado para atender à demanda de 

queixas de mulheres vítimas seria a criação de uma Delegacia Policial Especializada 

na estrutura governamental executiva da Segurança Pública, que deveria funcionar 

como fator de desinibição à mulher vítima contra a aceitação da violência. 

Na concepção original, as delegacias especializadas seriam parte de uma 

rede de serviços para mulheres agredidas, evidentemente ao lado da função 

judiciária, preventiva, repressiva e investigativa e, ainda, a de assistência social, 

legal e psicológica, as quais fundamentariam a estrutura desse órgão ou além dele.  

Todavia, estes serviços complementares, pelo menos na delegacia de Feira 

de Santana, são inadequados. Em conseqüência, a resposta institucional à violência 

permanece, singularmente, como repressiva e contemplativa. 

Aqui, é imprescindível apontar as melhorias necessárias para o atendimento 

à mulher violentada, formas e estratégias para que elas conheçam o seu direito à 

cidadania e aumentem a sua auto-estima.  Da mesma forma, são necessários 

estudos que avaliem os mecanismos jurídicos nesses casos e implementem políticas 

públicas e sociais  para reversão  imediata do aumento dos índices de violência 

contra a mulher.  
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A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher foi idealizada como um 

espaço legal e especializado para receber as denúncias, transmitir segurança e 

apoio jurídico às mulheres vítimas.  

O público-alvo dos trabalhos desenvolvidos na DEAM a “mulher vítima”, nos 

quatro anos estudados registrou  13.077 (treze  mil e setenta e sete queixas), um  

volume extraordinário, o que diz bem da confiabilidade da população na aceitação e 

na credibilidade nos trabalhos realizados pelo  corpo de funcionários que atuam 

naquela especializada.  

A delegacia, mesmo com um corpo mínimo de funcionários, tem realizado 

um trabalho de conscientização dos direitos fundamentais da cidadã, promovendo 

palestras, debates, seminários, entrevistas em rádios e na televisão, quando se 

prioriza a mensagem de resgate da auto-estima, à higiene moral e corporal, à 

responsabilidade em relação à maternidade e à paternidade, entre outras de igual 

valor edificante. 

A Delegacia de Proteção à Mulher tem realizado ainda, com muito aceitação, 

o programa “Delegacia da Mulher Itinerante”, comparecendo nos bairros  com maior 

incidência de violência, bem assim, e principalmente, nos distritos e povoados da 

Zona Rural, onde atende-se ao público-alvo, respondendo às indagações, 

registrando queixas e debatendo os diversos aspectos relacionados com o ser 

mulher e mãe  nas suas relações interpessoais e institucionais.  

Este trabalho de natureza preventiva e ostensiva é complementado através 

de parcerias com outros órgãos do Estado, como a Defensoria Pública, o Ministério 

Público, com Magistrados, e, da mesma forma, a Igreja e  entidades particulares.  
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Todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher – DEAM- 

funcionam com sistemáticas semelhantes e atuam, principalmente, no sentido de 

registrar os atos de violência e indicar ações legais com a finalidade de coibir os atos 

definidos como crimes praticados contra as mulheres.  

Paralelamente a ação da DEAM, e dos órgãos citados, também se acolhe os 

trabalhos desenvolvidos pelas ONG’s feministas e pelas comissões de mulheres nas 

diversas entidades que atuam preventivamente junto às comunidades locais.  

           A questão da violência contra a mulher, especialmente no seu cotidiano, 

ocupa, hoje, na sociedade moderna, tanto a nível de discurso acadêmico, como da 

fala,  cada vez mais angustiada, do senso comum, se impondo entretanto como 

problemática obrigatória desde a mais antiga tradição da literatura filosófica e 

sociológica.  

Assim, vem a Declaração Universal do Direito do Homem, aprovada pela 

ONU em 1948, e todas as declarações, tratados e convenções, algumas já referidas 

neste trabalho, que alteraram princípios e conceitos ético-ideológicos de garantia da 

igualdade entre o homem e a mulher, resultam no esforço de mudar  a herança 

cultural da submissão da mulher ao homem. 

Com esse olhar, a Constituição de 1988 acolheu o princípio da isonomia, 

pelo qual, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (BRASIL, 1998, 

art.5º, I); reforçou os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal  em 

igualdade (BRASIL,1998, art.226§5º), inovando, com a criação doutrinária do  

sistema  de co-gestão, ou seja, obrigações repartidas entre  os cônjuges, 

estabelecendo, para  o Estado, a obrigatoriedade inarredável  de fazer cumprir a 

norma legal, ou seja, punir, dentro de limites constitucionais, quando houver 
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transgressão da lei ou quando o particular, in casu, a mulher, dirigir-se ao órgão de 

representação desse Estado enquanto ente de poder.  

Daí insere-se, no âmbito de obrigação fundamental do Estado moderno, a 

inteira responsabilidade da aplicação da segurança pública para a prevenção, 

apuração, combate à violência , mesmo considerando a teoria de desmistificação da 

noção de  violência genuína, ou seja, do pressuposto de que a violência constitui um 

ente natural da existência humana e que ao Estado, como núcleo por excelência das 

forças contidas na sociedade, caberia, supostamente, o papel de domador, não 

dependendo  de uma simples operação intelectual limitada a redescobrir a senda da 

causalidade desse fenômeno, mas, ao contrário, dependendo de um processo de 

desconstrução ideológica que se dá,  necessariamente,  no campo da luta política. 

É de se ver pois, que o princípio da “garantia formal da igualdade” estava 

expresso na primeira   Constituição do Império, de 1824, que estabelecia “a lei será 

igual para todos, quer proteja, quer castigue [...]” (BRASIL, [1971], art.179,§3º). As 

demais Cartas, da mesma forma, mantiveram o preceito, tendo as mulheres obtido o 

direito ao voto somente em 1932, através do Decreto 21.076, de 24.02.1932. A 

Carta de 1988 contém, ainda, alguns tratamentos desigüalitários em respeito às 

diferenças naturais entre o homem e a mulher, como, o direito à licença maternidade 

com duração de 120 dias (BRASIL, 1998, art.7, XVIII); proteção da mulher no 

mercado de trabalho (BRASIL,1998, art.7, XX); aposentadoria para homens e 

mulheres com tempo diferenciado (BRASIL,1998, art.40, III). 

Na história da civilização está registrada a trajetória da mulher e do homem 

na luta incessante de discriminação e conquista do valor jurídico da individualidade 

livre e igual entre a mulher e o homem.  Apesar da igualdade formal, garantida, há 
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séculos, quase nenhuma igualdade material, de efetiva aplicação, observou-se. Com 

certeza, a causa do discrime é inconsciente. A compreensão do problema passa por 

uma análise interdisciplinar, através dos conhecimentos fornecidos pela história, 

sociologia, economia, psicologia, antropologia. Essa ciência informa como se deu a 

fixação da mulher no espaço privado do lar e a saída do homem para o espaço 

público: desde que as tribos deixaram de ser nômades, com o aumento da 

população e a conseqüente escassez de alimentos, o homem passou a caçar 

grandes animais e a participar de guerras na defesa do território, enquanto as 

mulheres cuidavam dos filhos e colhiam cereais. Também começou a haver sobra 

de alimentos, surgindo o comércio e o acúmulo de patrimônio. Possivelmente, o 

desejo de transmitir o patrimônio a herdeiros legítimos fez com que o homem 

desejasse apropriar-se  da mulher para ter certeza de sua sucessão. A família 

patriarcal, a partir do interesse econômico, desvalorizou a mulher, confinando-a no 

espaço privado do lar, quase como uma propriedade do marido, levando à 

construção de uma identidade psicológica de submissão, atavicamente transmitida 

de geração a geração.  

Lembrando o Código Civil de 1916, verifica-se que a mulher casada é tida 

como relativamente incapaz, uma vez que determina a autorização  do marido para 

trabalhar ou para gerir os seus bens. Na segunda metade do século, as relações 

sociais mudaram profundamente, sendo editada a lei nº 4.121 de 27.08.1962, o 

Estatuto da Mulher Casada, a partir do qual, a mulher não mais seria considerada 

incapaz e dependente do marido após o casamento (DINIZ, 1999). 

Já o Projeto do Código Civil, aprovado recentemente pelo  Congresso 

Nacional, veio regular princípios e costumes inseridos no cotidiano da sociedade  
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brasileira, trazendo inovações,  como reduz a maioridade civil de 21 para 18 anos; 

iguala homens e mulheres na família e na sociedade onde convivem e nas relações 

que estabelecem de caráter matrimonial, negocial, real, de sucessão; extirpa, da 

legislação, a discriminação em  relação ao gênero, passando a usar a terminologia 

“pessoa humana”  e, também, em relação aos filhos, como já se encontrava na 

Constituição de 1988. Elimina o direito machista do homem, de requerer anulação de 

casamento por defloramento da mulher supostamente ignorado; foram suprimidas 

expressões, como, “filha solteira de comportamento desonesto” que vive na casa 

paterna, como motivo para deserdação; possibilita a alteração do regime de bens na 

constância do matrimônio e reconhece a união estável.  

A expressão “poder familiar” que substituiu “pátrio poder” tornou mais 

democrático e socializado o poder dividido entre pai e mãe. Inovou quando 

estabeleceu a presunção juris tantum da paternidade, para o pai que se recusa a 

submeter-se ao exame do DNA. 

Resta ainda a referência sobre a grande questão da engenharia genética, 

motivo que revoluciona a ciência deste início de século e que necessita 

urgentemente do acompanhamento ético, doutrinário, social e jurídico, tendo em 

vista as suas conseqüências como a inseminação artificial, procriação heteróloga 

através de sêmen ou de óvulo fertilizado em banco de fertilização, e  que se 

apresentam como de grandes indagações para a legislação.  

A inserção dos direitos à personalidade é também uma conquista, pois a 

mulher que antes era relegada à condição de desigual e submissa na família, na 

sociedade, na vida econômica e nos negócios jurídicos, com a Constituição de 1988 

e com o novo Código Civil, resgata a sua dignidade e cidadania. 
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3.2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM FEIRA DE SANTANA 

 

 

As ideologias políticas reivindicatórias de natureza social da mulher e as 

pressões dos movimentos feministas, já a partir de l985, levam à representação do 

poder organizado, ou seja, o Estado, a criar as Delegacias de Defesa das Mulheres, 

mudando o quadro de atendimento, de militante para profissional, realizando um 

trabalho de natureza policial, de assistência social, psicológica e jurídica. 

O objetivo inicial das Delegacias era o atendimento às mulheres vítimas de 

agressão. Apercebeu-se imediatamente que a violência reclamada pela grande 

maioria das usuárias continha a especificidade de gênero e de locus.  É também 

inarredável que  a maioria dos casos diz respeito a agressões e ameaças que  

acontecem dentro de casa, nos quais qual a intervenção policial inicialmente 

intimidativa pela intimação e, às vezes, pela condução coercitiva transforma-se em 

assistencialista,  quando, nas audiências,  verifica-se que a problemática, em sua 

maioria, é decorrente do somatório do baixo poder aquisitivo familiar, da ocupação 

doméstica da mulher como única opção, já que seu nível de escolaridade é mínimo, 

em contrapartida à situação do varão que  mesmo com baixo salário, ocupa o topo 

do mando do lar, além da tradição machista, de superior sexualmente. É de ver- se 
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que os atores são de níveis econômico e intelectual diferenciados, o que, também, 

influencia na postura das mulheres; pois, enquanto a mulher pobre reage à violência 

física masculina de forma explícita, trazendo ao conhecimento público a agressão, a 

mulher de mais alto poder econômico ou de classe superior silencia, mantém o sigilo 

da agressão sofrida, em obediência às normas de conduta ditada pelo seu meio 

social que censura este tipo de denúncia externa que transpõe a parede doméstica. 

As partes envolvidas e usuárias da Delegacia da Mulher são a esposa, o 

marido, a companheira, o companheiro, o amante, pai isolado, irmão, namorado, 

vizinho e outros. Na audiência com a delegada e os agentes, soluções diversas são 

apontadas e, instaura-se o procedimento do Inquérito Policial que deve ser remetido 

à justiça pública em trinta dias ou realizado o Boletim Circunstanciado em obediência 

à lei nº 9.099/1995; o Auto de Prisão em Flagrante, por exemplo, de estupro, de 

atentado violento ao pudor, entre outras agressões, pedido de Prisão Temporária da 

Lei nº 7.960/89, e Prisão Preventiva, que  constituem uma das partes do cotidiano 

das DPMS . 

A rotina da Delegacia da Mulher demanda uma interligação com outras 

entidades, como o Juizado de Menores, os Juízes Criminais e Cíveis das diversas 

Varas, a Promotoria Pública, a igreja, os movimentos feministas. Deve haver uma 

constante preocupação em oferecer à imprensa uma comunicação que não 

transgrida a sensibilidade de uma futura usuária das necessidades da Delegacia, 

uma vez que o sensacionalismo irresponsável e a má comunicação dos eventos 

constituem fatores de inibição e retraimento das vítimas. 

A aceitação do órgão policial especial para a defesa feminina foi 

surpreendente, tendo, no período em questão, sido registradas por vítimas 13.077 
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queixas que dão uma  média de 3.269  por ano, o que corresponde à presença de 

52.308  pessoas em audiências na delegacia, já que as vítimas e intimados sempre 

se fazem acompanhar de três ou mais pessoas como, pai, mãe, filhos, sogro(a), 

vizinhos, às vezes, advogados e outros, numa demonstração de ajuda e de 

solidariedade. O gráfico e tabela ilustram e fundamentam a exposição que se acaba 

de expor.    
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                                           Gráfico 1 – Queixas registradas 1997-2000. 
                            Fonte: DEAM - F. Santana 

 

Tabela 1 - QUEIXAS REGISTRADAS - 
1997/2000 

ANOS QUEIXAS 
    Nº TOTAL 

1997 2.767 
1998 3.632 
1999 3.124 
2000 3.554 

TOTAL 13.077 
Fonte: DEAM - F. Santana  

 

Observou-se que, no quadro estatístico em relação à ocupação que o perfil 

das vítimas de agressão em Feira de Santana, cidade com população 

economicamente pobre, no ano de 1997, 58% delas eram DOMÉSTICAS,  número 

este que aumentou para 63%, no ano de 2000; enquanto as comerciantes  
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independentes ou do comércio informal ocupam o segundo lugar. Esse dado 

confirma a tese de outros estudos realizados em torno do tema, de que existe uma 

violência mais acentuada, ligada ou subordinada à degradação do nível de vida 

íntimo da unidade familiar, decorrente da submissão da mulher às atividades do lar, 

não possuindo nível de escolaridade capaz de lhes possibilitar emprego ou outra 

alternativa de trabalho independente do seu companheiro, que tem ainda, a tradição 

da superioridade sexual, conforme já declarado.    
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               Gráfico 2 – Ocupação das vítimas 1997-2000 
               Fonte: DEAM - F. Santana  
 

 

Tabela 2 - OCUPAÇÃO DAS VÍTIMAS 1997-2000 
ANOS 

1997 2000 OCUPAÇÃO CASOS CASOS 
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DOMÉSTICA 669 836 
ESTUDANTE 95 65 
COMERCIANTE 118 135 
COMERCIÁRIA 58 59 
INDUSTRIÁRIA 27 30 
COSTUREIRA 40 39 
PROFESSORA 37 43 
LAVRADORA 24 12 
OUTROS 81 75 
TOTAL 1.149 1.294 
Fonte: DEAM - F. Santana    

 

Em decorrência, fica comprovado, também, que o estado civil da vítima tem, 

na união informal e no casamento legal, a maior incidência de violência no intestino 

da família, sendo de indagar-se se o efeito da ausência do casamento, ou seja, a 

inexistência da formalidade legal é fator de superioridade e domínio do companheiro 

em relação a companheira, mesmo considerando em vigor a lei do companheirismo 

(Lei nº 9.278, de 10 de maio de 1996) que regulou a sociedade dita de fato, em 

atenção à convivência duradoura, com objetivo de constituição da célula familiar, 

também com legalidade (DINIZ, 1999). 
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Gráfico 3 – Estado civil das vítimas 1997-2000 
           Fonte: DEAM - F. Santana 
 

Tabela 3 – ESTADO CIVIL DAS VÍTIMAS 1997-2000 

ANOS 
1997 2000 

ESTADO CIVIL CASOS CASOS 
UNIÃO INFORMAL 435 500 

SOLTEIRA 274 410 
CASADA 414 380 
DESQUITADA 32 30 
VIÚVA 12 19 
TOTAL 1.167 1.339 
Fonte: DEAM - F. Santana 

 

 

Alguns exemplos de queixas registradas pelas mulheres vítimas: 

 

 “que seu companheiro de nome J.S.S., vem lhe agredindo fisicamente em 

estado de embriaguez, tendo seus filhos menores ficado deprimidos e assustados 
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pela forma que o queixado vem tratando sua mãe, salientando que o mesmo quando 

bebe quer pegar a força à comunicante para manter relações sexuais”. 

 

“que seu companheiro, de nome E.N.S., lhe agrediu fisicamente estando o 

mesmo embriagado e ameaçou a comunicante que se a mesma viesse à delegacia 

dar queixa do fato ele a mataria”. 

 

“que a queixosa foi ameaçada de morte por seu ex-companheiro F.S.S., do 

qual está separada há cinco meses; já tendo pego uma faca para a queixosa e 

quase fura a sua filha menor”. 

 

“foi agredida fisicamente comum  murro e uma furada no seio por seu ex-

marido D.G.N., por motivo da queixosa não lhe aceitar como companheiro”. 

 

No período estudado dos anos de 1997 a 2000, constatamos que a violência 

interpessoal e familiar atinge todos os bairros da cidade e distritos do Município, 

sendo os de maior incidência, conforme amostragem de pesquisa estatística 

constante no gráfico e tabela anexos, o George Américo, a Rua Nova e demais, 

justamente os mais carentes socialmente. A agressão física e as ameaças 

constituem os tipos de violência de maior estatística no interior do lar.                         

Entretanto, é a instituição da família que solidifica o apoio moral da 

individualidade perseguida. Os vínculos familiares de estilo patriarcal, fundados nos 

laços de amizade e consangüinidade, é que continuam a delinear nosso perfil social, 
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sem deixar de se considerar as diferenciações e influências que as classes  sofrem 

no sistema de capitalismo selvagem  e de comunicação globalizada.  

Tem-se no confronto das estatísticas colhidas no órgão policial e no 

cotidiano da sociedade local ou brasileira que esta, embora seguindo o caminho da 

modernidade engendrado no exterior, onde, supostamente, prevalecem regras 

universais, a racionalidade e as relações impessoais não abdicam das práticas 

domésticas e de seus laços de família, o que se exterioriza no prazer festivo 

tradicional (festas juninas, carnaval, futebol, etc.) ou através da violência em seus 

diversos martizes.  
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Gráfico 4 – Bairros da cidade de Feira de Santana 1997-2000 

Fonte: DEAM - F. Santana 
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Tabela 4 - Bairros da Cidade 1997-2000 
ANOS 

1997 2000 
PROCEDÊNCIA CASOS CASOS 

GEORGE AMÉRICO 92 80 
RUA NOVA 47 88 
FEIRA IX 39 60 
JARDIM CRUZEIRO 56 59 
TOMBA 38 59 
SOBRADINHO 30 58 
CAMPO LIMPO 42 53 
QUEIMADINHA 45 47 
PANORAMA 32 46 
SANTA MÔNICA 17 15 
CAPUCHINHOS 23 33 
CENTRO 19 21 
DISTRITOS 69 85 
OUTRAS 577 576 
TOTAL 1.126 1.280 
Fonte: DEAM – F. Santana 

 

Ainda segundo esse raciocínio, o que se dá é a substituição dos valores da 

família e da sociabilidade espontânea pelos valores da cidadania e por “formas 

impessoais de sociabilidade”, com a perda dos primeiros, sem que se tenha 

incorporado socialmente estes últimos. A compreensão dessa situação de violência, 

além da criminalidade comum, já fora denunciada por Velho (1987, p.3) verbis: 

                 

Vivemos um momento muito dramático de nossa história. Estão 
em vigor mecanismos os mais discriminatórios de 
hierarquização, sem que haja reciprocidade. Pegamos o pior 
dos momentos do capitalismo, momento de exploração total, de 
coisificação absoluta. 
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O sistema de governo neoliberal do Estado Mínimo implantado pelo governo 

globalizante atual somente faz confirmar a assertiva de Gilberto Velho acima. O 

Estado intervencionista e paternalista brasileiro cedeu lugar a um Estado Gestor, 

eximindo-se das obrigações fundamentais de oferecer boa saúde, educação e 

moradia aos mais carentes, ao mesmo tempo que imprimiu um sistema de 

capitalismo individualista e selvagem que tem gerado uma distribuição de renda 

imoral e injusta, tornando o país das exclusões e dos excluídos.         

Destarte, os pobres são excluídos de participar do capital; os índios são 

excluídos de participar da sociedade, quando não, de suas terras; os negros são 

excluídos do poder e discriminados socialmente; os mais idosos são excluídos do 

mercado de trabalho, e as mulheres ainda são discriminadas em várias áreas, como 

na política (Feira de Santana, com mais de 280.000 eleitores, não possui uma única 

vereadora). 

A autoridade policial defronta-se, cotidianamente, com dificuldades práticas 

de lidar com as tipologias usuais da violência contra a mulher, o que tem muito a ver 

com a ausência de uma percepção integrada da realidade social de Feira de 

Santana. Mesmo assim, constata-se a existência de uma “violência costumeira”, 

caracterizada por um comportamento regular, de muita afetividade e positivamente 

valorado pela sociedade, no embate de autoridade e defesas legítimas. É o caso, 

por exemplo, da “briga entre vizinhos; briga entre marido e mulher; do castigo dado 

pela mãe ao filho”, em que as partes ou os protagonistas são potencialmente iguais. 

São regras costumeiras, naturalmente transformadas em regras de convivência 

social. 



 

 

80

 

Apesar das peculiaridades conceituais e das dificuldades intrínsecas deste 

trabalho, impõe-se um esforço de apresentação de amostragens exemplificativas de 

alguns tipos de violência que foram objeto de registro, investigações e 

procedimentos formais. A autora entende que a violência contra a mulher não deve 

estar subordinada a uma metodologia imperativa que leve a uma visão particular do 

problema, mas, ao contrário, que seria inválida a apresentação de tomadas dessa 

realidade. As considerações adiante estão em conformidade com essa visão da 

problemática. 

A agressão física, que corresponde à maioria das queixas registradas pela 

usuária/mulher que é atingida em sua integridade física por seu agressor no interior 

do lar, está tipificada como “lesões corporais”, constante do art.129  e parágrafos do 

Código Penal. Esse tipo de violência refere-se a ações que se situam no limiar entre 

o ato criminoso e as práticas costumeiras que se configuram como hábitos em 

determinadas sociedades ou grupos sociais. É de notar-se que, pelo levantamento 

da verificação do estado de pobreza destes bairros pobres que a incidência de 

agressões deve alcançar índices bem superiores, face a diversos fatores inibidores 

da ida  da vítima à delegacia. 

Informações sobre os crimes mais apurados pelo órgão policial de proteção 

à mulher com exemplificações impessoais, através da anexação de alguns 

formulários de queixas dessas vítimas e de relatórios. 

 Sobre o homicídio contra a mulher, a delegacia apurou um total de 40, 

tendo como característica da autoria mais comum a atribuição ao marido, ao 

companheiro, ao namorado ou amante e sempre com requintes de perversidade. 

Como exemplificação elucidativa, podemos citar dois assassinatos contra a mulher, 
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sendo que, no primeiro, a vítima recebeu vinte facadas  do companheiro ou gigolô, 

e, no segundo, com 25 anos de casados,  por causa da divisão do patrimônio 

comum, a mulher recebeu 2 tiros.  

 Outro crime hediondo e de repercussões sociais intensas contra a mulher  é 

o de estupro, tipificado no art. 213 do Código Penal, também com exemplificação 

anexa. 

O atentado violento ao pudor é outro tipo criminal de grande ocorrência de 

apuração pelo órgão de proteção à mulher, tendo alcançado, no período que ora se 

considera, o expressivo e preocupante número de 100 inquéritos instaurados, estão 

incluídos flagrantes, com a constatação que os autores, normalmente, têm 

convivência com suas vítimas, o que na maioria das vezes são menores residentes 

num lar promíscuo  e que se sujeitam, face a ameaças de espancamento, escondem 

o fato  da mãe por  vergonha, porém, esta acaba descobrindo e, às vezes, torna-se 

cúmplice  da situação para não perder o sustento da casa, não denunciando o crime. 

Também existem estupros praticados por pais biológicos e padrastos, que ocorrem, 

principalmente, com a incidência acontecendo nas classes mais desprotegidas de 

políticas de conhecimento social. 

Compreendida como o grande desafio para a transformação dos valores e 

práticas sociais discriminatórias, a configuração de novas relações interpessoais  e 

sociais que alcance a todos os entes, com a participação interligada do  Estado, da 

Sociedade, da família e da própria individualidade, eis uma meta a ser alcançada.  

Se os múltiplos fatores imediatos ligados ao indivíduo é que levam ao desrespeito 

aos direitos dos outros indivíduos, entretanto, não se deve esquecer que os níveis 

de violência variam em cada sociedade, em  cada cultura.                        
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A discussão filosófica sobre a ambigüidade do ser humano, levado ao bem e 

atraído para o mal,  esgota a questão  em si mesma, porém, o fundamental é não 

tentar negar ou impedir a sombra da agressividade dentro do ser humano. Se é 

assustador, como exemplo,  que jovens da classe média alta da capital federal, 

divirtam-se ateando fogo em um índio que dormia a céu aberto em uma praça 

pública, evidentemente, não se poderá desmentir ou esquecer que, dentro de cada 

ser humano  existe um potencial de maldade, considerando-se esta como valoração 

social da conduta do indivíduo na sociedade, por isso mesmo, sujeito a uma pena, o 

que também poderia ser considerado como o desiderato do gênero sobre o qual se 

assenta, no geral, o estudo da violência. 

Sem dúvida, a família brasileira de origem patriarcal, em que o homem era o 

chefe e senhor da responsabilidade econômica e social, vem sofrendo sensíveis 

mudanças com referência às atitudes e comportamentos que influem na formação 

dos padrões da organização doméstico-familiar, embora não tenha perdido o seu 

valor nem a sua força.    

A divisão das camadas da população em “classes sociais”, diferenciando-as 

pelo poder aquisitivo ou econômico, tem contribuído, de maneira decisiva, para 

fortalecer a aflição e a violência a que as populações menos favorecidas e até 

excluídas da participação social estão expostas. As queixas e crimes originam-se, 

principalmente, de pessoas que vivem  em grande estado de pobreza e são 

ocupantes ou moradores de imóveis da periferia. A desigualdade, ao que tudo 

indica, está relacionada com frustrações individuais, má alimentação, analfabetismo, 

ou alfabetização deficiente, habitação inadequada onde convivem, e dormem juntos, 

pais, padrastos, filhos, filhas. Nesse último caso, verifica-se uma grande incidência 
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de crimes de atentado violento ao pudor, de estupros. A desagregação da célula 

familiar representa um agravante. Esses fatores, em suma, alimentam e 

impulsionam a violência, não somente a de natureza doméstica, mas também, Feira 

de Santana, como outras cidades brasileiras, não vem oferecendo condições 

desejáveis de vida para sua população. É flagrante a violência contra os direitos 

sociais à habitação, o esgotamento sanitário não chega a 40%. A educação e a 

saúde pública precárias, e também a segurança, representam causas claras do 

cotidiano da violência social e intrafamiliar que atinge diretamente a mulher. As ruas 

dos bairros pobres, comumente sujas, sem calçamento ou asfalto; casas pequenas e 

sem privacidade, resumidas a um vão, as crianças sendo levadas a brincar na rua, 

por falta de área de lazer; os aparelhos de som altíssimo, dos bares vizinhos, os 

quais proliferam nessas áreas de habitação necessitada, geram irritabilidade e 

desencadeiam com normalidade a violência urbana que atinge firme a 

individualidade e a família. 

Sem dúvida, o domínio do homem sobre a mulher acaba corroborando para 

a sujeição feminina, e, por conseguinte, a violência concreta, factual, cotidiana no 

lar. Na casa, vê-se a maior incidência de agressões, onde a mulher é objeto de 

insultos e vexames, abandono, isolamento, ameaças, destruição de seus objetos 

domésticos e pessoais e vítimas de expulsão. “Segundo dados mundiais, o risco de 

uma mulher ser agredida em sua própria casa, pelo pai de seus filhos, ex-marido ou 

atual companheiro, é nove vezes maior do que o de sofrer alguma violência na rua, 

fora do âmbito familiar” (VEJA, 1998 apud AMARAL, 2001). 

Estudando a cumplicidade da mulher espancada pelo  seu agressor, a 

psiquiatra americana Lenore Walker (apud AMARAL, 2001) chega à conclusão da 
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existência de três ciclos distintos, quais sejam: primeiro, a escalada da tensão, uma 

tensão insuportável, que costuma destruir a auto-estima da mulher. Nesse momento 

ela se anulará para tentar acalmar o parceiro; segundo, a brutalidade anunciada, 

que dura em média de duas a vinte e quatro horas; terceiro, a tranquilidade doentia, 

em que a vitimização da mulher se completa e o parceiro faz juras e promessas. A 

mulher, em sua fragilidade psicológica, finge que acredita. Com freqüência, as 

mulheres submetidas a anos de abuso, aceleram a segunda fase para chegar à 

última, quando, sem solução para o seu problema, pensa até em matar o agressor. 

Nesse momento, com medo de si mesma, muitas procuram ajuda mas desistem na 

última hora. Por vergonha, calam-se diante da exposição de sua intimidade, vão se 

afastando gradualmente de amigos e familiares, ocultando-se, o que as torna mais 

vulneráveis e à mercê do agressor que se vê dono de mais poder. Este ciclo de 

violência se repete, e, segundo a psiquiatra, dificilmente se rompe. Desta forma o 

homem torna-se titular de direitos.  

De outro lado, a desigualdade entre homens e mulheres é ratificada pelo 

Estado quando um conjunto de leis parte, equivocadamente, do princípio de que não 

existe de fato a desigualdade entre os gêneros.  

Conforme levantamento do Conselho Estadual do Direito da Mulher 

(CEDIM), no Rio de Janeiro, a cada hora, sete (7) mulheres se encontram em 

situação de violência doméstica. Nos demais Estados do Brasil, conforme registra a 

homepage Violência Doméstica: Custos e Soluções, a situação  não deve ser 

diferente (HARRIZIN, 1998 apud AMARAL, 2001), conforme dados a seguir 

expressos: 
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Segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em conferência 
realizada em outubro de 1997, são grandes os prejuízos sociais e 
econômicos decorrestes da viol6encia doméstica. Os Estados Unidos 
perdem até U$ 60 bilhões por ano devido à violência doméstica, gastos com 
atendimento médico, jurídico e dias de trabalho perdidos.Uma das formas 
mais eficientes de diminuir a violência doméstica, segundo um dos trabalhos 
da conferência, é aumentar o número de mulheres que trabalham fora de 
casa, uma vez que as principais vítimas são mulheres que só trabalham em 
casa. 
 

Nessa mesma Homepage, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em 

São Paulo (HARRIZIN, 1998 apud AMARAL, 2001) publicou: 

 
Motivos de agressão domésticas contra a mulher, em geral são fúteis, 

começam por causa de um feijão queimado ou de uma camisa mal 

passada. [Comentário: trata-se de uma agressão contra alguém que faz um 

trabalho servil, e, portanto, acaba sendo tratado como servo, sofrendo os 

abusos que eram reservados a servos e escravos no passado. Imagine se 

alguém irá bater em um frentista de posto ou um vendedor numa loja porque 

o serviço foi mal feito. Mas o trabalho doméstico feminino, além de não ser 

remunerado, é compulsório pelo costume, como os trabalhos cervis dos 

escravos. E o tratamento acaba sendo equivalente: não dá status, nem 

hora, nem liberdade, nem dignidade. Não tem salário, nem décimo terceiro, 

nem férias, nem fins de semana livre, nem carteira assinada, nem 

aposentadoria. É o trabalho mais vil, pré-capitalista, pre direitos 

trabalhistas.] Outro motivo frequente de agressão é a bebedeira do homem. 

Homens que se sentem fracassados acabam se tornando alcoolatras, 

principalmente em face do desemprego e sub emprego. O alcoolismo acaba 

sendo uma desculpa por seu fracasso que muitas vezes não depende dele, 

mas da conjuntura econômica, como o desemprego estimulado pelo neo-

liberalismo.  

 

As mulheres que são agredidas no lar têm geralmente entre 29 e 35 anos, e 

são, financeiramente, dependentes dos companheiros. As agressões ocorrem 

geralmente nos finais de semana, entre as 20 horas e meia noite.  

Pela Lei 9.099/95, a mulher que procurar a Delegacia de Atendimento à 

Mulher e registrar queixa de agressão não mais poderá retirá-la nem interromper o 
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andamento do inquérito, pois a decisão passa a ser do poder público. Antes dessa 

Lei, muitas mulheres retiravam a queixa assim que faziam as pazes com o 

companheiro. Faziam a queixa para intimidar, mas também não levavam adiante, 

devido à dependência financeira, principalmente. 

Da mesma forma, a insegurança, hoje, do emprego, o biscate como norma 

para a sustentação familiar, a frustração pelo desemprego, tudo constituindo uma 

ameaça à saúde física e mental, abrindo oportunidade à mulher de submeter-se à 

dominação  violenta do seu parceiro.  

A psicose alcóolica implica 60% das queixas contra o marido ou 

companheiro, registradas pelas mulheres que procuram a delegacia, motivadas pela 

agressão moral e física de que foram vítimas. É também o álcool o maior causador 

dos crimes de estupro, de maus-tratos, de lesões corporais e de homicídios. 

 

 

3.3 EDUCAÇÃO E DIREITO PARA TRANSFORMAR 

 

 

            A sociedade brasileira embora venha sendo construída, ao logo de sua 

história, com o recurso constante à violência, esta, entretanto, tem sido negada 

enfaticamente a nível ideológico. Tem-se dito, que em nosso país haveria uma 

índole pacifista natural herdada do povo português, que foi capaz de misturar-se 

pacificamente, formando uma sociedade miscigenada, porém ordeira.  
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            O Brasil seria um exemplo de mistura de raças que deu certo, ao contrário de 

países como os Estados Unidos, no qual, o dado violência, constitui um  traço de 

índole nacional, tanto quanto o seu amor à bandeira ou ao beisebol.   

            Entretanto, é a própria história que desmente a assertiva acima, relacionando 

acontecimentos incruentos como a Proclamação da Independência e da República, 

à violenta repressão a movimentos populares como o Quilombo dos Palmares, a 

Balaiada, Canudos, Contestado a revolta da Chibata, com os rebeldes sendo 

anistiados e posteriormente desaparecidos, aliás, uma das características de uso da 

força pelo poder no Brasil, como solução para participantes de movimentos 

insurretos.  

             Mesmo ausente o Estado diretamente, como nas guerras civis no Rio 

Grande do Sul, o uso da degola no trato do inimigo era o comum, enquanto na 

ordem escravocrata o seu cotidiano era marcado por profunda violência. 

             Com a Revolução Industrial e a conseqüente formação de uma força de 

trabalho livre, o Estado organizado passou a usar a violência como uma constante 

de controle dos movimentos de classes subalternas ou dominadas. Nesse instante a 

questão social passa a ser encarada como caso de polícia.  

             Assim, o sentido organizado de segurança do estado para combater a 

violência não passa de uma “função eminentemente política”, com o sentido claro de 

preservar a supremacia das classes médias e ricas na organização política. 

            No Brasil, a partir do movimento de 1964, quando a repressão política, 

também atingiu violentamente a classe média, mesmo com o Estado passando, 

enganosamente, a idéia de que o país ia para frente, a partir do momento da 

“abertura”, depois de um período de 28 anos, o discurso oficial passa por reordenar 
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o seu pensamento político, elegendo a “violência urbana” como o novo mote da 

problemática nacional. 

  
Veio a anistia e, com ela, cessou a prisão, terminou exílio e a abstinência 
cívica, extinguiram-se os processos penais para milhares de brasileiros que 
afrontaram a “legalidade” sem legitimidade do regime não democrático que 
dominou o país (GREGÓRI, 1999). 

 

             Vê-se com clareza que, se por um lado a violência constitui uma  forma de 

dominação  da classe hegemônica, por outro, ela se transforma cada vez mais numa 

estratégia de sobrevivência das classes dominadas. Visto nesse contexto, a 

violência também se reveste de um caráter político, pois os dominados vão em 

busca do excedente dos dominadores.  

            O conto “Feliz Ano Novo” (FONSECA, 1975) constitui uma análise sem 

máculas da distância e do conflito entre a classe dominante e a dominada ou entre 

“os dois mundos” das grandes cidades brasileiras, cujos membros se encontram 

através de um assalto praticado por “marginais” no réveillon num bairro de classe 

alta do Rio de Janeiro. 

             Barros (1980), elaborando uma economia política da violência no país, 

argumenta que não: 

É suficiente mostrar a conexão entre violência e crime, com a sociedade de 
classes e a apropriação privada daquilo que é socialmente produzido. É 
preciso ir mais longe.  É preciso mostrar como as classes dominantes se 
aproveitam (através das mediações político-ideológicas) deste drama social 
(decorrente da própria natureza do sistema capitalista) em benefício próprio, 
isto é, em benefício da reprodução desse mesmo sistema gerador da 
criminalidade, mas garantidor de seus privilégios e hegemonia. 
 

               A violência é o mote diário de todo o sistema de mídia, seja escrita, 

televisionada ou rádio, com destaque e acompanhamento de ações do aparelho 

repressor em conglomerados favelados periféricos, quando às vítimas, normalmente, 
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são moradores que têm suas casas (barracos ou construções grotescas,  

inadequadas, sem sistema de higiene sanitária)  invadidas e entes mortos ou 

espancados, fato que não acontece nos bairros da classe dominante.  

              Por sua vez, Prado (1996) considera que: 

 

 A tentativa de explicar a violência tem levado muito cientista a olhar 
também além do indivíduo, para as cidades. Os principais problemas são a 
má distribuição de renda, o desemprego, o narcotráfico, o despreparo da 
polícia, a precariedade do sistema judicial e até a tenção de viverem em 
lugares feios, sujos e barulhentos. Há também o medo estimulador da 
violência.  

 

              Destarte, é inexorável que o ser humano não pode prescindir da educação 

como fator fundamental  de sua própria existência.  O caderno do jornal Folha de 

São Paulo, o “Jornal Folha do Cotidiano (1966)”, publica matéria de autor 

desconhecido, “que considera ser necessária uma Campanha de Educação para 

reverter a cultura de competição individualista, pois a nossa sociedade não é 

solidária, é destrutiva. É um problema que não se resolve com mais polícia na rua ou 

com presídios melhores, é um problema cultural.” 

             Para Chesnais (1997), em entrevista: 

 

A melhor forma de enfrentamento da violência, é a estruturação e 
universalização da escola, a qual considera como melhor organismo de 
prevenção , pois modela os espíritos, as mentalidades e as percepções, 
ensinando ética, moral, comportamento, regras de jogo da sociedade, 
funcionamento das instituições. As escolas devem ensinar as crianças a se 
comportarem como cidadãos. O autor encerra citando Victor Hugo que 
afirmara: CONSTRUIR UMA ESCOLA É DESTRUIR UMA PRISÃO.  

 

             Na sociedade globalizada da atualidade, sua perspectiva de organização e 

do bem viver de seus membros, evidentemente, está focada na educação como 
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vetor organizador de comportamento e subjetividade que delimitam no seu cotidiano, 

as aspirações , sonhos e projetos.   

            Nessa esteira, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

elegeu nos textos dos art. 1º a 3º a dignidade da pessoa humana como um valor 

essencial, que confere unidade e sentido de ser e de existir dentro da sociedade 

organizada, constituindo-se, mesmo, uma feição singular, sobre a qual, se 

interpretará todas as demais normas constitucionalmente expressas.  

             Considerou o legislador constituinte, como não podia deixar de ser, que 

grande parte da população brasileira (hoje seria 27%), encontra-se na linha de 

pobreza absoluta, sem dispor de recursos econômicos para pagar pela saúde, 

educação, alimentação e outros serviços, tendo incluso no seu Título VIII, referente à 

Ordem Social,  capítulos que tratam “Da Seguridade Social”, aqui inclusa a 

assistência social, “Da família, da criança, do adolescente e do idoso” e “Dos índios”. 

A atual Constituição, emblematicamente cognominada “Constituição Cidadã”, 

revelou-se preocupada com a necessidade de manter-se uma igualdade de acesso 

aos serviços fundamentais prestados pela sociedade organizada e pelo próprio 

Estado, erigindo a Educação e a Saúde como direito de todos e dever do Estado, a 

teor dos art. 196 a 205. 

            Podemos afirmar que os ideais feministas objetivaram a igualdade de direito 

entre homens e mulheres, a defesa dos direitos da mulher enquanto cidadã e a 

implementação de políticas públicas específicas com ações afirmativas, 

reconhecidas e resguardadas as diferenças das mulheres enquanto sujeitos 

históricos com suas singularidades.  
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            É de se comentar a passagem dos últimos oito (8) anos de governo que 

aderiu de corpo inteiro à globalização, porém de maneira submissa ao capital 

estrangeiro, ao mesmo tempo que retirou o Estado de importantes setores de 

serviços e atividades públicas, passando a conviver, de maneira desregulamentada, 

com a atividade puramente privada de fins lucrativos de capital, com evidente 

descaracterização da classe média e mais empobrecimento das demais, 

proeminência da concentração de renda em poder de poucos, gerando um 

descompasso social, cujo resultado, foi a última vitória partidária do trabalhismo de 

esquerda, geradora de expectativa  de políticas sociais condizentes com a realidade  

de necessidades brasileiras. 

            Por um lado, se é verdade que com um melhor sistema de educação 

abrangente da cidadania, a partir dos nove meses de idade mais ou menos, quando 

todo ser humano, mulher ou homem, começa a compreender  e manipular símbolos, 

para encontrar-se preparado para a competição em sociedade a partir dos 21 anos 

de idade, por outro, não se pode afirmar que as contradições da própria existência 

humana não continuem presentes no quotidiano atual.  

            Assim, não  se há de olvidar que uma maior atenção precisa ser dirigida à 

forma de educar as crianças desde infantes, para que não sejam formadas de modo 

a reproduzir o modelo de opressão à mulher ou a qualquer outro seu semelhante.  

           A obrigatoriedade do ensino, com respeito à igualdade de condições de 

acesso e permanência na escola; a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; gestão democrática do 
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ensino público, na forma da lei; garantia do padrão de qualidade, constituem, entre 

outras, regras básicas que vêm sendo implementadas, para melhor preparar a 

cidadania.  

           A luta contra a violência dirigida à mulher é oposta pela educação e deve ser 

travada com o mesmo peso dedicado às questões relativas à luta pelo direito à 

cidadania nos âmbitos jurídicos, sexual e econômico.   

           Por final, não se há de negar que a teoria feminista tem alcançado uma série 

de direitos, mesmo, uma igualdade formal. Na maior parte dos países, entretanto, a 

contradição do ser fêmea e do ser macho e a submissão histórica da mulher ainda 

não lhe permitiram o alcance permanentemente concretizável dessa igualdade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93

 

4 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

   

 O trabalho acadêmico proposto nesta análise sobre a violência no seu 

contexto geral de natureza humana e neste particular em relação à mulher também 

objetivou o seu reconhecimento como um direito que vem sendo conquistado 

paulatinamente pela  mulher, também,  cidadã. 

 A grandeza dessa luta, no atual estágio de governos que buscam a plena 

realização democrática, será plenamente vitoriosa com a aplicação de todos os 

dispositivos Constitucionais pela sociedade, e, especialmente, em proteção à 

mulher.   

 Destarte, o crescimento da violência contra as mulheres vem se agravando 

consideravelmente, exigindo novos estudos e pesquisas objetivando determinar as 

causas, as conseqüências e as prováveis formas de reversão deste quadro. 

 Positivamente, a violência contra a mulher se caracteriza enquanto violência  

doméstica e conflui com a visão estreita do pretenso poder do homem sobre o corpo 

da mulher. Esta visão está impregnada na sociedade brasileira, no caso específico, 

em grande parte dos nordestinos. Esta situação define índices de transgressões 

intrafamiliares de dimensões assustadoras. 

 Também positivado que dentre as formas de violência contra a mulher, a 

que se evidencia mais freqüente é a agressão física, cujos autores são conhecidos e 

convivem em íntimo relacionamento sexual com aquela (as mulheres). Tem-se, 

assim, que recebidas as denúncias nas Delegacias Especializadas de Atendimento 

à Mulher, estas promovem especificamente: “investigar e apurar os delitos contra a 
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pessoa do sexo feminino ou por esta praticados, instaurando inquéritos, lavrando 

flagrantes, encaminhando Termos Circunstanciados, dando orientação judiciosa 

sobre seus direitos à alimentos, divórcio, separação de corpus, guarda dos filhos, 

busca da paternidade por investigação e outros já referidos neste trabalho.” Nesse 

particular, impende fazer uma elogiosa referência a um dispositivo recentemente 

inserto na Lei 9.099/95, facultando ao Julgador determinar o afastamento do 

companheiro agressor, do lar. 

A todas essas medidas, deve-se somar a efetiva implementação de políticas 

públicas no sentido de promover uma sistemática integração da mulher no contexto 

sócio-político, viabilizando o exercício da cidadania e salvaguardando a sua 

condição de agente ativo no processo de interação social.  

Nesse contexto, a atuação dos agentes públicos competentes, a exemplo da 

Secretaria de Segurança Pública e, especificamente, a Delegacia de Proteção à 

Mulher, deve estar alinhada a um sério compromisso político, de forma a possibilitar 

uma ampla ação governamental, sem perder de vista a uniformidade de objetivos 

respaldando-se, também, nos movimentos feministas àqueles articulados. 

Especificamente, no que  concerne à operacionalização dessas políticas 

públicas, vale ressaltar que  o espaço físico de Delegacia Especializada da Mulher 

deve obedecer a padrões arquitetônicos de modo a evitar constrangimentos, permitir 

a necessária privacidade, oferecer segurança de guarda, quando evidente o perigo à 

integridade física das mulheres vítimas de violência. Para tal desiderato, é 

indispensável uma estrutura logística e operacional condizente com as demandas 

inerentes ao enfrentamento da problemática que envolve a questão. 
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Indispensável se mostra, também, a devida atenção à otimização dos 

serviços prestados, através de cursos e oficinas para melhor qualificar o corpo de 

pessoal que integra a Delegacia Especializada da Mulher, com especial enfoque à 

humanização dos respectivos atendimentos. 

Ao final, temos a convicção de que a mulher se libertará dos grilhões da 

opressão que demarcaram a sua historiografia, alcançando o seu valor referência de 

ser mãe, geradora de vida e como um ser capaz de, humanisticamente, neste século 

XXI,trabalhar para fortalecer a família  e solidificar  a sociedade democrática, 

compreendida esta no seu aspecto político, social, econômico, privado e íntimo, na 

qual mulheres e homens venham ser definitivamente sujeitos da história e  de 

direitos, com espaços e competência para opinar, propor, avaliar e decidir as 

políticas públicas de todo o povo e de sua individualidade cidadã. 
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