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RESUMO  

 
 

A violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, a partir das reflexões de gênero 
e da permanente mobilização feminista, vem adquirindo visibilidade pública, passando a 
ser pauta na agenda das políticas públicas, gerando a institucionalização de uma rede 
pública de prevenção, assistência e enfrentamento. Em linhas gerais, esta rede tem como 
objetivo a proteção à vítima e a punição aos agressores. Contudo, algumas reflexões têm 
emergido no que se refere aos diferentes atores envolvidos nesta dinâmica da violência. 
Uma das questões recorrentes diz respeito à ausência de intervenções voltadas também 
para o homem autor da violência, entendendo que para uma atuação integral no contexto 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, faz-se necessária intervenção que possa 
ir além do binômio vítima-agressor e proteção-punição, remetendo à dimensão relacional 
do conceito de gênero. O objetivo deste trabalho foi identificar como profissionais que 
atuam em instituições de prevenção, assistência e enfrentamento à violência contra a 
mulher na cidade do Recife se posicionam em relação à atenção aos assim considerados 
“agressores” , a partir da análise de repertórios sobre violência doméstica e familiar contra a 
mulher produzidos por eles. Inicialmente, foi realizado mapeamento das instituições que 
trabalham nesta temática. Após visita às instituições, foram selecionados os profissionais 
que participaram da pesquisa. Foram identificadas 38 entidades, sendo pelo menos um 
profissional entrevistado por instituição, somando um total de 55 entrevistas.  As análises  
foram realizadas a partir de trechos das entrevistas que levou à construção de categorias, 
por meio das quais foram identificados repertórios sobre violência contra a mulher e jogos 
de posicionamento frente a atenção aos homens autores de violência de gênero, bem como 
as coerências e contradições frente aos argumentos. Os resultados evidenciam uma 
polissemia de sentidos sobre violência contra a mulher nas falas de todos os entrevistados, 
isto é, o consenso aponta para a diversidade. A violência é entendida como um conceito 
multifacetado e dinâmico que remete à tipologia e determinações distintas. Por outro lado, 
de modo semelhante ao que tem sido delineado, desde a década de 1980, como política 
pública para mulheres agredidas, os profissionais entrevistados, especialmente aqueles que 
atuam em serviços voltados à assistência à mulher, advogam a necessidade também de 
medidas preventivas (primárias ou secundárias) e especialmente assistenciais voltadas aos 
homens. 

 

 

Palavras-chave: 1. Violência contra a mulher. 2. Homens e masculinidades. 3. Gênero. 4. 
Práticas discursivas 

 
 



 

 
ABSTRACT   

 
 

Domestic and family violence against women in Brazil, based on considerations of gender 
and permanent feminist mobilization, is gaining public visibility, starting to appear on the 
agenda of public policies, generating a public network of prevention, care and 
confrontation. Broadly speaking, this network aims to protect the victim and punish the 
aggressors. However, some thoughts have emerged, regarding the different actors involved 
on the dynamic of the violence. One of the recurring issues relates to the absence of 
interventions aimed to the man, the author of the violence, and that for a full performance 
in the context of domestic and family violence against women, it makes necessary an 
intervention that might go beyond the binomial victim-offender and protection-
punishment, referring to the relational dimension of the concept of gender. The purpose of 
this study was to identify how professionals who work in institutions for prevention, care 
and confrontation of violence against women in the city of Recife, are positioned regarding 
the attention to those considered "aggressors", from the analysis of repertoire on domestic 
and family violence against women produced by them. Initially, a mapping of the 
institutions working in this subject was performed. After visiting these institutions, 
professionals were selected to participate on the survey. We identified 38 institutions, and 
interviewed at least one professional for each institution, resulting in a total of 55 
interviews. The interviews were analyzed from excerpts of them, identified from thematic 
classifications, which led to the construction of categories, through which, repertoires on 
violence against women and positioning games were identified, as well as the coherence 
and contradictions facing the arguments. The results show a polysemy of meanings on 
violence against women in the discourse of all the intervieweds, that is, the consensus 
points to diversity. The violence is perceived as a dynamic and multifaceted concept that 
refers to different types and determinations. On the other hand, in a similar way to what as 
been outlined, since the decade of 80, as public policy for abused women, the professionals 
interviewed, particularly those who work in services targeted to assist the woman, advocate 
the need for preventive (primary or secondary), and especially, care measures targeted to 
men. 
 
 

Keywords: 1. Violence against women. 2. Men and masculinity. 3. Gender. 4. Practice 
discursive 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse em estudar o tema da violência doméstica e familiar contra a mulher 

surgiu a partir da minha prática profissional no atendimento psicológico a mulheres em 

situação de violência doméstica e sexista, em um Centro de Referência Municipal, na cidade 

do Recife, onde atuei entre 2002 e 2007.  

Os Centros de Referências foram criados no Brasil em 1990, tendo como missão 

proteger as mulheres em situação de violência. Para isso são oferecidas propostas de 

encaminhamentos e de atendimentos por profissionais de diversas áreas,1 para assim 

possibilitar à mulher a construção de estratégias para romper com o ciclo da violência. 

(FARAH, 2004) 

Esta experiência me faz perceber que o trabalho desenvolvido por serviços como 

estes são de extrema importância, uma vez que propiciam o fortalecimento e proteção das 

mulheres que até então não viam saída para a situação de violência na qual se encontravam 

(nas mais diversas manifestações de violência física, psicológica, sexual, patrimonial, assédio 

moral e sexual), tendo sua liberdade e seus direitos cerceados, comprometendo sua saúde 

física e mental, bem como uma vida profissional produtiva e estabelecimento de relações 

sociais. 

Ao longo da minha experiência, deparei-me com inúmeros casos que exigiam 

intervenções de ordem jurídicas, que isoladas, mostravam-se insuficientes em relação à 

proposta de resolução de conflitos e enfrentamento à violência. Além disso, carecíamos, na 

época, de uma Legislação específica dirigida à violência contra a mulher que desse conta de 

toda complexidade e peculiaridade inerente a este crime.  

Surgiram, também, a partir desta vivência profissional, algumas questões acerca do 

fenômeno da violência e suas implicações psicossociais, bem como incessantes inquietações e 

questionamentos em torno dos atores, vítimas/agressores, testemunhas, familiares, que 

compõem diretamente este cenário multifacetário em que a violência se apresenta. 

                                                        
1 Em geral, a equipe técnica de Centros de Referências no Brasil é composta basicamente de advogados, 
psicólogos e assistentes sociais.  
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Uma das questões recorrentes dizia respeito à ausência de intervenções voltadas 

também ao homem autor da violência, uma vez que geralmente os serviços são direcionados 

às mulheres em situação de violência. Contudo, para uma atuação integrada no contexto da 

violência doméstica e familiar contra a mulher, muitos profissionais e usuárias do serviço 

entendiam que seria necessária intervenção com todos os atores envolvidos na relação de 

violência. Algumas iniciativas com as famílias e redes de apoio existiam, porém eu percebia 

resistências ao atendimento aos assim chamados “agressores”2. 

A questão se mantinha: como alcançar nosso objetivo sem que haja intervenções 

com os homens autores de violência? Nosso posicionamento era de que o rompimento de uma 

relação conjugal pode interromper a relação violenta, porém o homem poderia vir a construir 

outras relações marcadas também por manifestações de violência, caso não houvesse um 

trabalho interventivo com este autor de violência. Quando trabalhássemos apenas com a 

mulher, não estaríamos trabalhando parcialmente com o problema, negligenciando a 

perspectiva relacional na dinâmica da violência doméstica e familiar? 

Assim, desde o momento em que me deparei com a prática dentro de um Serviço 

Especializado voltado ao atendimento de mulheres em situação de violência, surgiram alguns 

questionamentos também em relação ao homem autor de violência doméstica e familiar, pois 

embora ele estivesse intensamente presente no discurso das mulheres, não existia, dentro 

deste modelo de serviço, a possibilidade de assistência ao homem. A estes relegava-se em 

geral a seara de justiça e segurança. 

Desta forma, este estudo buscou discutir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher entendendo o homem autor dessa violência como parte integrante deste processo, 

também no que diz respeito à necessidade de intervenções.   

Em busca de dar suporte teórico-conceitual para as reflexões desenvolvidas neste 

Centro de Referência de atendimento a mulheres em situação de violência, iniciei o curso de 

mestrado, passando a integrar o Núcleo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (GEMA),3 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
                                                        
2 Utilizarei o termo “agressor”  para me referir ao homem autor de violência doméstica e familiar apenas quando 
este termo for utilizado por autores ou aparecer em documentos de domínio público.  
 
3 O GEMA/UFPE conta com uma equipe de pesquisadores que vêm desenvolvendo desde 2006 uma ampla 
pesquisa sobre violência contra as mulheres no Brasil, em parceria com o Núcleo Margens da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), e a ONG Instituto PAPAI, com apoio do CNPq. A pesquisa em andamento, 
intitulada: VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E SAÚDE MENTAL: Análise de Programas de 
Atendimento a Homens Autores de Violência, envolveu uma pesquisa bibliográfica exaustiva do tema, 
mapeamento da Rede de Serviços do Estado de Pernambuco de atendimento a violência contra à mulher, análise 
de documentos de domínio público identificados a partir deste mapeamento. 
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Pernambuco. O Núcleo reúne estudantes de graduação (Psicologia, Serviço Social e 

Medicina) e de Pós-graduação (Psicologia) que tem como coordenação um professor do 

Departamento de Psicologia e orientador desta dissertação. Essa experiência, como 

pesquisadora, ampliou minha inserção no contexto político e social da violência contra a 

mulher, tornando crescente meu interesse em estudar o tema.  

Ao propor essa dissertação, desde o início tinha em mente produzir um texto que 

instigasse mais do que uma reflexão teórica sobre o tema, pudesse também contribuir para a 

elaboração de propostas de intervenção política que incluam o homem autor de violência 

doméstica e familiar. Dessa forma, o presente estudo pretendeu ampliar o corpo de 

conhecimentos que se tem produzido sobre o assunto, bem como fornecer subsídios para 

implementação e ampliação de estratégias voltadas para o enfrentamento da violência contra a 

mulher.   

Ao longo da pesquisa de mestrado, algumas mudanças aconteceram em relação à Rede 

de Serviços voltadas a atender casos de violência contra a mulher. Essas mudanças se referem 

à suspensão, ampliação, implementação e implantação de serviços e instituições que visam 

atuar na temática da violência contra a mulher. Tais mudanças se deram, em parte, por 

questões locais, em especial a transição do governo estadual em Pernambuco, que aconteceu 

em janeiro de 2007, cuja primeira ação pública de grande repercussão foi a instituição da 

Secretaria Especial da Mulher do Estado, que tem por objetivo formular, desenvolver, 

articular, apoiar e monitorar políticas públicas para promover a melhoria das condições de 

vida das mulheres pernambucanas. 

Além disso, do ponto de vista jurídico, entre os avanços e conquistas alcançadas no 

âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a mais recente e de maior impacto 

foi a aprovação e a implementação progressiva da Lei 11.340 – conhecida como Lei Maria da 

Penha,4 – sancionada em 07 de agosto de 2006, pelo Presidente da República Luiz Inácio Lula 

da Silva. Essa lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, atendendo à recomendação da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos5 (BRASIL, 2006) 

                                                        
4 A LEI 11.340/2006 recebeu o apelido de “Lei Maria da Penha”  em homenagem à cearense tornada paraplégica 
pela ação criminosa do marido e que quase se tornou um dos exemplos mais trágicos da incidência da violência 
contra a mulher no país e da impunidade dos agressores. Após 19 anos do acontecimento do crime, por força da 
ação de grupos de defesa dos direitos humanos e feministas junto à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos, o agressor foi punido. 
 
5 A partir da Emenda Constitucional nº 45 – que acrescentou o § 3º ao art. 5º da Constituição Federal –, foi 
conferido status constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Justifica-se assim a expressa referência, na ementa da Lei, à 
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Com a implementação da Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra 

a mulher passou a ser definida como um crime específico, alterando não apenas do ponto de 

vista prático o cotidiano das instituições, mas também do ponto de vista simbólico, gerando 

amplo interesse e debate público. 

A atual legislação cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra mulher, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência, independentes de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 

nível educacional, idade e religião, tendo como proposta assegurar oportunidades e facilidades 

para que elas vivam sem violência, assim como preservação da saúde física e mental e 

aperfeiçoamento moral, intelectual e social das mesmas.  

Segundo Dias (2007), para se chegar ao conceito de violência doméstica é necessária a 

conjugação dos artigos 5º. e 7º. da Lei Maria da Penha: “qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial” . A violência passa a ser doméstica quando praticada no âmbito da unidade 

doméstica; no âmbito da família; ou em qualquer relação íntima de afeto, independente da 

orientação sexual. 

Por se tratar de uma medida de proteção à mulher em situação de violência doméstica 

e familiar, a referida Lei tende a priorizar aspectos relativos à punição do homem e proteção 

da mulher, especialmente nas Seção II – Das Medidas Protetivas de Urgência que Obrigam o 

Agressor a: se afastar do lar, impedi-lo que se aproxime de casa ou contato e aproximação da 

ofendida, entre outras; e Seção III – Das Medidas Protetivas de Urgência à Ofendida: 

encaminhamento da mulher e os filhos a abrigos seguros, garantindo-lhe a mantença do 

vínculo de empregado, fixar alimentos, entre outras.  

Porém, no artigo 35, nas Disposições Finais, a Lei determina que a União, o Distrito 

Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas 

competências, entre outras coisas: “V – centros de educação e de reabilitação para os 

agressores” . Além disso, no artigo 45, modifica a Lei de Execuções Penais, inserindo um 

parágrafo único ao art. 152 da mesma lei, indicando que “nos casos de violência doméstica 

contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a 

programas de recuperação e reeducação” (BRASIL, 2006). 

 Chama-me a atenção que a Lei, de certo modo, reconhece que para intervir no 

contexto da violência doméstica e familiar contra as mulheres, a partir da perspectiva de 

                                                                                                                                                                             
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e à Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. 
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gênero, é preciso implementar ações que possam também incluir os homens. Porém, como 

destaca Medrado (2007), as ações propostas apresentam duas lacunas: 1) não fazem nenhuma 

alusão a trabalhos de prevenção com população masculina e 2) não apresentam uma definição 

clara sobre a estrutura e organização dos centros de atendimento aos agressores, cuja 

finalidade, conforme a lei, seria “educação e reabilitação”  (art. 35) ou “recuperação ou 

reeducação”.  

 Diante dessas lacunas trazidas na Lei Maria da Penha, atualmente considerada o 

mais recente e importante instrumento para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, em linhas gerais, delimitei como objetivo deste estudo apreender quais os 

repertórios discursivos sobre violência contra a mulher produzidos por profissionais que 

atuam em instituições de prevenção, assistência e enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher em Recife e como esses profissionais se posicionam em relação à 

atenção aos homens autores de violência, prevista em legislação recente. 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A violência de gênero é um tema amplo que remete a uma variedade de práticas                     

de violência distintas. Compreendendo a complexidade destas reflexões e a importância de 

definir mais claramente o campo de debate político e teórico em que situamos esta 

dissertação, optamos por focalizar a violência doméstica e familiar, buscando entender as 

especificidades desse tipo de violência de gênero e as orientações da política pública para seu 

enfrentamento (GROSSI, 2006). 

Com o intuito de visibilizar a importância das estratégias de enfrentamento da 

violência contra a mulher, a ação feminista evidenciou e problematizou as relações de poder, 

que buscam fixar lugares sociais para homens e mulheres. Essa ação buscou desnaturalizar a 

imagem idealizada de família e das relações conjugais, problematizando o lugar social do 

homem provedor, detentor do poder e soberano, muitas vezes gerador da violência de gênero 

(SCHRAIBER et al., 2005). 

Os movimentos feministas e de mulheres, além de carregarem preocupações com as 

desigualdades sociais, políticas, econômicas e jurídicas entre homens e mulheres, ressurgem 

na década de 1960 também, em construções teóricas problematizando o conceito de gênero.  

De acordo Barbieri (1993), as disciplinas sociais e humanas, até então, não tinham 

informações suficientes que evidenciassem tais desigualdades, os trabalhos teóricos não 

discutiam ou não justificavam a condição de subordinação a que as mulheres estavam 

submetidas, em relação aos homens, não havendo uma história sobre o tema que explicasse a 

gênese e o desenvolvimento da dominação e predomínio dos homens sobre as mulheres. 

Segundo Scott (1995), a palavra gênero começou a ser usada pelas feministas para 

indicar uma rejeição ao determinismo biológico explicitado por termos como “sexo”  ou 

“diferenciação sexual” . Para algumas pesquisadoras feministas, o estudo das mulheres, pelo 

viés da construção do conceito de gênero, iria mudar profundamente o campo epistemológico 

dos estudos até então produzidos.  

Por volta da década de 80 do século passado, o uso do termo gênero foi se 

configurando como sinônimo de “mulheres” , permitindo não só uma legitimidade acadêmica 

para os estudos feministas como também sugerindo que estudos sobre as mulheres deveriam 
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implicar estudos sobre os homens, sedimentando dessa forma a utilização do termo para 

marcar as construções sociais do sexo.      

Muitas abordagens foram utilizadas pelas feministas para a análise de gênero, no 

entanto as mesmas são agrupadas em três posições teóricas: as que se pautaram nos estudos 

do patriarcado, as que foram influenciadas pela corrente marxista e as que se guiaram pelo 

viés psicanalítico.  

As análises de gênero que se pautaram nas teorias do patriarcado buscaram explicar a 

subordinação das mulheres basicamente por dois caminhos: para algumas feministas a 

dominação masculina se pautava no caráter natural das mulheres como agentes da reprodução 

da espécie; já para outras, a explicação da dominação era pautada na sexualidade, a reificação 

sexual seria a pedra de toque para explicar a sujeição das mulheres.  

Mas apesar das teorias do patriarcado serem utilizadas como meio de propor uma 

explicação para as desigualdades entre homens e mulheres, Scott (1995) declara que alguns 

problemas foram apontados. Em primeiro lugar, estas teorias apenas afirmam que o sistema 

de gênero exerce uma primazia em relação aos outros sistemas sociais, porém as mesmas não 

abordam em que bases se firmam essas relações. Uma segunda lacuna apontada diz respeito a 

falta de reconhecimento do caráter histórico do gênero; as análises, sejam através do trabalho 

reprodutivo ou da sexualidade em si da mulher, enfocam unicamente a diferença física do 

corpo feminino, logo se tornou inviável para os(as) historiadores(as) uma teoria que não 

contemplasse a construção sócio-histórica do gênero.  

Ainda segundo a autora, as feministas guiadas pela linha marxista tentaram explicar as 

desigualdades de gênero pelos fatores econômicos. Comentando ainda sobre essa linha, a 

mesma autora pontua que apesar de serem visíveis algumas diferenças entre as feministas 

marxistas americanas (relativamente mais abrangentes – ampliando nos estudos marxistas 

debates sobre ideologia, cultura e psicologia) e as feministas marxistas inglesas (de tradição 

mais ortodoxa – não abrindo mão de explicações estritamente deterministas), ambas não 

tomam o gênero como objeto de análise em si, mas sempre condicionam os estudos das 

relações assimétricas entre os homens e mulheres como subprodutos das estruturas 

econômicas.  

Quanto às influências da linha psicanalítica para as análises de gênero, Scott (1995) 

argumenta que a escola anglo-americana, norteada por Nancy Chodorow, toma as teorias das 

relações objetais como centro, enquanto a escola francesa, orientada mais pelas leituras pós-

estruturalistas de Lacan, tem como referência as teorias da linguagem. Basicamente ambas se 

centram nas etapas iniciais de desenvolvimento infantil para o estudo da identidade de gênero. 
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Porém, a primeira enfatiza a experiência concreta da criança com seus cuidadores, ao passo 

que a escola francesa privilegia o papel central da linguagem na comunicação, interpretação e 

simbolização de gênero. 

Mas, apesar de muitas historiadoras feministas terem sido atraídas por essas teorias de 

cunho psicanalítico, Scott (1995) assinala algumas reticências quanto ao uso irrestrito destas 

abordagens. Frente à escola anglo-americana e as teorias das relações objetais, ela afirma que, 

pautados nestes estudos, o conceito de gênero fica limitado à esfera privada do ambiente 

doméstico, sendo inviabilizado os diálogos com outros sistemas sociais. Quanto à escola 

francesa, a autora pontua que, tomando-se a linguagem como a chave de acesso da criança à 

ordem simbólica, o processo de construção de gênero fica condicionado ao sujeito individual, 

havendo conseqüentemente uma negação da realidade social exterior. Isso gera, em última 

instância, mais uma vez, como nas análises de gênero influenciadas pelas teorias do 

patriarcado, a negação do fator sócio-histórico.   

Posicionando-se contra a fixidez e dicotomia entre homens e mulheres, Scott (1995) 

sugere que as feministas, que carregam uma história de enfrentamento contra as assimetrias 

entre os gêneros, devem considerar a dimensão história e que estão atualmente em condição 

de teorizar as suas práticas e de desenvolver o gênero como uma categoria de análise (p.16).   

Por sua vez, Gomáriz (1992) ressalta que o conceito de gênero como um novo tema e 

novo campo de pesquisas históricas não teve força suficiente para interrogar e mudar os 

paradigmas históricos existentes, pois ele não explica as razões pelas quais essas relações 

entre homens e mulheres são construídas desta forma, como funcionam ou como mudam. 

Então, na tentativa de explicar as relações de gênero e suas desigualdades, historiadoras e 

feministas passaram a utilizar uma variedade de abordagens teóricas.  

 Percebe-se uma pluralidade de temas, metodologias, conceitualizações e perspectivas 

teóricas que marcam os estudos de gênero. Entretanto, como ressalta Saffioti (2004), ainda 

que limitado seja o consenso, “o gênero é a construção social do masculino e do feminino”  

(p.45). 

Contudo, o conceito de gênero é utilizado para dar conta dos significados culturais da 

masculinidade e da feminilidade para além das diferenças biológicas inscritas nos corpos de 

homens e mulheres. Como destaca Machado (1998), “o entendimento do que deva ser 

masculino ou feminino é resultado de uma construção cultural, social e simbólica e não de 

uma determinação do sexo biológico”  (p. 4). 

Os conceitos de feminilidade e masculinidade são compreendidos neste estudo como 

construções culturais que, historicamente, orientam as relações entre homens e mulheres, 
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definem a forma como a sociedade os trata e legitima as discriminações no reconhecimento de 

direitos e no acesso a benefícios de políticas sociais. Entretanto, o conceito de gênero 

possibilita tornar visíveis as relações de poder entre os sexos (BARSTED, 2004). 

Dentro dessa questão de gênero o que deveria ser encarado como diferente passa a ser 

desigual, tendo como conseqüência dessa desigualdade práticas discriminatórias, que são 

muitas vezes reforçadas ao longo das interações sociais do indivíduo. 

Geralmente, quando os estudos problematizam a posição da mulher e do homem nas 

diferentes culturas e sociedades, estão se referindo às relações de gênero, porque se referem 

também às relações entre homens e mulheres. Tratando-se de um conceito aberto, como 

coloca Saffioti (2004), o uso da expressão violência de gênero, que costuma ser utilizada 

como sinônimo de violência doméstica e familiar, teoricamente engloba tanto a violência de 

homens contra mulheres quanto a de mulheres contra homens.  

Porém, na prática, quando nos referimos à violência doméstica e familiar ou violência 

de gênero estamos falando da violência que acontece, dentro ou fora do âmbito domiciliar, em 

que o autor dessa violência é um homem com o qual a mulher violentada possui algum laço 

afetivo e/ou familiar, como mostram os números no decorrer deste estudo. 

A violência doméstica e familiar pressupõe, como afirma Dias (2007), e é reforçada 

pela Lei Maria da Penha, um vínculo familiar e afetivo. Dessa forma, a violência doméstica e 

familiar apresenta uma dinâmica distinta quando comparada a outras violências cometidas 

contra as mulheres, como por exemplo, a violência urbana, que não implica necessariamente 

uma relação afetiva entre o autor de agressão e a mulher agredida e que tem como alvo 

principal os homens. 

Como ressalta Barsted (2004), quando faz referência à vitimização por eventos 

criminosos, por meio de pesquisa realizada pelo IBGE em 1988:  

A grande maioria de crimes cometidos contra homens ocorre no espaço 
público, praticado por outro homem, com grande incidência de agressores 
desconhecidos. No caso das mulheres, a maioria dos crimes ocorre no espaço 
doméstico, cometidos por pessoas que privam da intimidade da vítima, entre 
as quais maridos e companheiros (p. 54).  

 

Assim como a autora mostra, outras pesquisas apontam para a “domesticidade” desses 

crimes, assinalando a necessidade de debate da violência doméstica e familiar contra a 

mulher. 

Uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em 2001, envolvendo 5.502 

entrevistas com mulheres acima de 15 anos, 187 municípios das cinco regiões brasileiras, 
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confirma que a violência contra a mulher está fortemente inscrita no âmbito das relações 

privadas. 

No Brasil, estima-se que a cada 15 segundos uma mulher é agredida, geralmente em 

seu lar, por uma pessoa com quem mantém relação afetiva. Acrescenta-se que 70% dos 

crimes contra mulheres acontecem em casa e o agressor é o marido ou companheiro. Alerta-se 

que a violência de gênero compromete também o desenvolvimento socioeconômico de um 

país e, segundo a pesquisa citada, a agressão doméstica custa ao país cerca de 10,5% do seu 

PIB (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2001). 

Segundo dados do Fórum de Mulheres, com base em números do governo estadual e 

informações da mídia, em 2003, 263 mulheres foram mortas em Pernambuco. Em 2004, o 

número subiu para 320; em 2005, para 323. Nos primeiros oito meses de 2006, foram 220 

mortes. Nos últimos quatro anos, a média é de uma mulher assassinada por dia. Em 2005, 

segundo dados da Secretaria de Defesa Social, 9.886 mulheres registraram queixas nas quatro 

únicas delegacias de mulher de Pernambuco. Estima-se que, a cada registro feito, outros 20 

casos de violência deixam de ser denunciados, o que elevaria para 200 mil o número de 

agressões no estado. Pelo menos 60% desses casos foram classificados como crimes “de 

proximidade”, ou seja, cometidos por pessoas conhecidas da vítima (BIANCARELLI, 2006). 

Neste cenário, vale ressaltar que a violência de gênero, em suas modalidades 

doméstica e familiar, apesar de estar inscrita no âmbito privado das relações afetivas, deriva 

de uma organização social de gênero que privilegia o masculino (SAFFIOTTI, 1999). Nestes 

casos o doméstico se torna público, fazendo-se necessária a elaboração de políticas públicas 

efetivas para o enfrentamento da violência contra a mulher. 

Até os anos setenta, no Brasil, a violência contra as mulheres não tinha visibilidade. 

Não existia nem essa expressão, porém, esta teve que ser nomeada, para que pudesse ser vista, 

falada e pensada. Foi o nascimento dos grupos e da movimentação feminista que trouxeram à 

luz a violência dos homens contra as mulheres, violência enraizada no espaço da casa. 

“Mulheres morriam em silêncio por se tratar ou de uma questão de “honra”  masculina ou de 

uma questão da ordem privada, da ordem do silêncio e do segredo” (MACHADO, 1998, p. 7).  

A redemocratização do Brasil, a partir da década de 1980, favoreceu a uma maior 

atuação das organizações da sociedade civil na luta pela superação das desigualdades sociais, 

explicitadas por pesquisas quantitativas e qualitativas, que demonstravam um país com graves 

distorções e injustiças que comprometiam a segurança humana. Nesse contexto de crescente 

mobilização social, destacavam-se os movimentos de mulheres, trazendo para o cenário 



 

 

24 

político questões como as discriminações e a violência de gênero que até então não eram 

politizadas pela sociedade (BARSTED, 2004). 

Além das discriminações e dos obstáculos que dificultavam o acesso a direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, continua Barsted (2004), “esses movimentos 

denunciavam e deram visibilidade aos agravos físicos e psíquicos sofridos pelas mulheres na 

vida pública e no espaço privado. Com o slogan ‘o privado é político’ , trouxeram para o 

debate público a problemática das relações familiares marcadas por desigualdades em 

prejuízo das mulheres”  (p. 56).  

O conceito de violência, especificadamente das violências que incidem nas relações 

domésticas e familiares, como ruptura de diferentes tipos de integridade: física, sexual, 

emocional, moral, é de difícil reconhecimento e utilização. Como explica Saffioti (1999), os 

limites entre quebra de integridade e obrigação de suportar o destino de gênero traçado para 

mulheres são muito tênues, chamando atenção que cada mulher colocará o limite em um 

ponto distinto entre agressão e direito dos homens sobre as mulheres. Mesmo se tratando de 

um mecanismo da ordem do social, cada mulher interpretará uma ruptura da integridade de 

forma singular.  

Na prática, esse difícil reconhecimento por parte de homens e mulheres deste tipo de 

violência, remete a uma maior complexidade nas estratégias para o enfrentamento da 

violência doméstica e familiar contra a mulher.  

Em Schaiber et al. (2003, apud SCHAIBER et al., 2005), é relatada uma pesquisa em 

São Paulo com 322 usuárias de um serviço público de saúde, entre 15 a 49 anos de idades. 

Nessa pesquisa, as participantes eram questionadas acerca de atos de agressão ou abusos. As 

perguntas, segundo a autora, eram feitas de forma direta e clara, como por exemplo, para a 

violência física: “Na sua vida adulta, alguém já bateu, deu tapas, chutou ou machucou você 

fisicamente de alguma forma?”. Outras perguntas eram feitas relacionadas a outros tipos de 

violência, sem que a palavra violência aparecesse nas perguntas. Quase ao final da entrevista, 

era indagado: “Você considera que sofreu violência na vida?” . Além disso, era solicitado: “o 

relato de um episódio marcante” , “o nome que daria a esse relato”  e “o que considera 

violência” . 

A autora apresenta episódios vivenciados e relatados por três entrevistadas, naquela 

pesquisa, em que a violência doméstica e familiar estava presente, nas formas de violência 

física, sexual e tentativa de homicídio. Porém, quando perguntadas se consideravam que 

haviam sofrido violência alguma vez na vida, responderam que não, ou seja, elas não 

consideravam os eventos vividos violência. Considerando as 322 mulheres entrevistadas, essa 
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dificuldade de nomeação ou de reconhecer a violência dentro da própria casa, na relação com 

familiares ou parceiros, não se restringe apenas a esses casos apresentados, sendo: das 224 

(69,6%) mulheres pesquisadas que afirmaram já ter vivenciado alguma agressão, abusos 

físicos, psicológicos ou sexuais, apenas 36,6% delas consideraram já ter sofrido violência na 

vida. 

Esses achados reforçam a necessidade da instituição do conceito de direitos humanos, 

para dar visibilidade ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entendendo-se por violência toda ação/ato capaz de violá-los, independente do nível de 

gravidade com que essa violência se apresenta. Deve-se ressaltar que nesses casos, qualquer 

ato de agressão sempre será violação de direitos.  

A violência contra as mulheres, mesmo que doméstica e familiar, é uma questão 

crucial para a integridade física das mulheres e elemento central para sua segurança íntima e 

para a garantia dos direitos humanos fundamentais (BARSTED, 2004).  

A atuação dos movimentos de mulheres e feministas foi de extrema importância para 

dar visibilidade ao tema da violência contra a mulher, apontando também para relevância do 

enfrentamento desse problema, não mais como da ordem do privado, sinalizando a 

necessidade de se ultrapassar os “ limites”  do doméstico para que as mulheres possam exercer 

sua cidadania em todas as suas relações sociais (sejam elas públicas ou privadas).  

Como concluem Santos e Izumino (2005), os estudos sobre violência contra a mulher 

no Brasil têm contribuído teórica e empiricamente para a visibilidade e compreensão desse 

fenômeno. Esses estudos revelam que a violência contra as mulheres é um sério problema na 

sociedade brasileira, e que merece atenção, não apenas das ciências sociais, como também dos 

poderes públicos.  

 

 

1.1. O contexto político e social da violência contra a mulher: instrumentos 

internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres 

Como dito anteriormente, no Brasil, a partir das reflexões de gênero e da permanente 

mobilização feminista, a violência contra a mulher foi adquirindo visibilidade e passou a ser 

pauta na agenda das políticas públicas e das organizações da sociedade civil.  

Seguiram-se, então, mudanças legislativas fundamentais e a adesão do País aos 

tratados e convenções internacionais de defesa dos direitos humanos das mulheres, sendo a 

violência contra a mulher reconhecida como uma violação dos Direitos Humanos e um 
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problema de saúde pública, favorecendo a criação de espaços institucionais voltados à atenção 

às mulheres que sofrem violência. 

No entanto, as conferências internacionais, apesar de não criarem obrigação jurídica 

para o país, criam consenso internacional sobre as matérias discutidas e definem objetivos a 

todos, o que faz com que os países assumam a responsabilidade de implementar os princípios 

e programas aprovados pelas conferências como parte de suas políticas (FERNANDES, 

2003). 

O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que remetem, direta ou 

indiretamente, à questão da violência de gênero. Tais compromissos firmados pelo governo 

brasileiro perante a comunidade internacional criam obrigações jurídicas para o país – são 

tratados, acordos, convenções ou atos internacionais – que exigem a ratificação para que 

entrem em vigor e sejam reconhecidos como uma obrigação do país. Por meio de acordos são 

dados efeito jurídico e força de obrigação aos direitos reconhecidos (FERNANDES, 2003). 

O quadro a seguir mostra alguns dos principais programas, conferências, convenções e 

plano de ação voltados às mulheres e que fazem referência à violência contra a mulher. 

 

Quadro 1: Alguns Instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos das 
mulheres 
 
Ano de 
aprovação 
pela ONU 

Ano de 
ratificação 
pelo Brasil 

Instrumento Internacional 

1979 1984 Convenção para eliminação de todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher – CEDAW. 

1993 1993 Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos Humanos, 
Viena. 

1994 1994 Plano de Ação da Conferência Mundial sobre População e 
Desenvolvimento, Cairo. 

1994 1995 Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). 

1995 1995 Conferência Mundial da Mulher, Pequim. 
                                                                     Fonte: Adaptado de Schaiber et al. (2005). 

 

A concentração desses instrumentos internacionais voltados para as mulheres na 

década de 1990, segundo Schaiber et al.(2005), é resultado do intenso acúmulo de estudos e 

ativismo em relação às demandas das mulheres nesta época. Ainda afirma a autora: “ Os 

direitos humanos das mulheres fazem parte dos direitos universais da humanidade, 
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reafirmando o direito à igualdade política, ao exercício dos direitos reprodutivos e a uma vida 

livre de violência”  (p.112).  

A Convenção para eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 

(CEDAW), foi resultado da I Conferência Mundial sobre a mulher, realizada em 1975, no 

México. Essa Convenção foi adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1979, e 

entrou em vigor no Brasil 1984 sendo ratificada por este país, sem reservas em 1994. Ela 

prevê a possibilidade de ações nas áreas como trabalho, saúde, direitos civis e políticos, 

esteriótipos sexuais, prostituição e família. Esse foi o primeiro instrumento internacional que 

dispôs amplamente sobre os direitos humanos da mulher (DIAS, 2007).  

Foi em Viena, na Conferência das Nações Unidas sobre direitos humanos, no ano de 

1993, que a violência contra a mulher passou a ser considerada como violação aos direitos 

humanos. A partir dessa Conferência, todas as demais Conferências das Nações Unidas têm 

apontado para a necessidade de respostas institucionais à violência contra as mulheres, de 

forma a haver coerência na defesa da universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos 

(BARSTED, 2004).  

Deste modo, para que os direitos de fato sejam realizados, é necessário que sejam 

garantidas as condições para sua implantação, por meio de políticas públicas que, no caso da 

violência doméstica, inibam a discriminação e as desigualdades entre homens e mulheres, 

bem como serviços de diversas ordens, fundamental para garantir às mulheres em situação de 

violência estratégias de solução para o problema.  

Portanto, a mais clara definição normativa de violência de gênero contra as mulheres 

está na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher – conhecida como Convenção de Belém do Pará –, ratificada pelo Brasil no ano de 

1995. Essa Convenção estabelece os direitos necessários a uma vida sem violência para as 

mulheres e propõe ações para que os países signatários possam buscar erradicar o problema. 

 Em linhas gerais, a maioria desses documentos adotam a definição de violência 

contra a mulher da Declaração sobre a Eliminação da Violência Contra a mulher de Belém do 

Pará: “qualquer ato de violência com base no gênero, sexo, que resulta em ou que é provável 

resultar em dano físico, sexual, mental ou sofrimento para a mulher, incluindo ameaças de tais 

atos, coerção, ou privação arbitrária de liberdade, ocorrida em público ou na vida particular” .  

Em uma breve análise deste documento, observamos que o termo homem aparece para 

confirmar que os homens e mulheres têm os mesmos direitos, alegando-se que esses direitos, 

garantidos juridicamente, não se restringem somente ao campo domiciliar (matrimônios, 
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relações familiares), mas englobam também os níveis econômicos, políticos, civis, sociais e 

culturais.  

Todavia, o termo homem é utilizado também para se aludir às desigualdades entre os 

sexos, ressaltando que essas desigualdades se constituem em obstáculo tanto para o bem-estar 

da família quanto da sociedade como um todo. Os homens gozam de privilégios sociais que 

precisam ser garantidos também para as mulheres. Entre outros acordos, é citado que os 

Estados-Partes que assinaram essa Convenção têm a obrigação de garantir condições de 

igualdade nas esferas: da vida econômica e social, dos cuidados médicos, na esfera do 

emprego, na esfera da educação, isto tanto ao nível do campo nacional com também 

internacional.  

Por fim, é importante ressaltar que o termo homem aparece, também, como forma de 

mencionar medidas para se eliminar as desigualdades, como bem exemplificado no primeiro 

ponto do artigo 5º: 

Os Estados-Partes tomarão todas as medidas apropriadas para: a) modificar 
os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a 
alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias, e de 
qualquer outra índole que estejam baseados na idéia de inferioridade ou 
superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de 
homens e mulheres. 
 

No instrumento que relata os acordos realizados no Programa de Ação da Conferência 

Mundial de Direitos Humanos, realizado em Viena, no ano de 1993, é constante a nomeação 

de ‘pessoa humana’, ‘ sujeito humano’ e ‘ indivíduo humano’, subentendendo-se a referência 

aos dois sexos.       

A palavra Homens só aparece uma única vez, onde se ratifica o Preâmbulo da Carta 

das Nações Unidas, a qual expressa que a dignidade e valor da pessoa humana e os direitos 

iguais de homens e mulheres de nações grandes e pequenas é fator determinante para a 

afirmação dos Direitos Humanos.    

Na Declaração de Pequim adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as 

Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz (1995) – a qual tem como objetivos 

promover a igualdade, desenvolvimento e paz para todas as mulheres, em todos os lugares do 

mundo, no interesse de toda a humanidade – os homens são mencionados ora como agentes 

sociais que também podem se engajar na promoção da equidade de gênero, juntamente com as 

mulheres, e ora são citados para reafirmar que “o prejuízo causado às mulheres”  se origina em 

uma cultura patriarcal e machista.      
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Quando eles são mencionados como construtores, juntamente com as mulheres, de 

equidade de gênero, os contextos das falas giram em torno das repartições das 

responsabilidades no ambiente domiciliar, bem como numa equidade de esforços para  

melhorias nos planos econômicos, políticos e sócio-ambientais, objetivando uma sociedade 

mais democrática. Além disso, é assegurado que o avanço das mulheres traz contribuições 

também para os homens, bem como se afirmou no tópico 6 desta Declaração de Pequim: “o 

fortalecimento e o avanço das mulheres, incluindo o direito à liberdade de pensamento, 

consciência, religião e crença, contribui para a satisfação das necessidades morais, éticas, 

espirituais e intelectuais de mulheres e homens” (p.1).  

Mas, em alguns momentos, os homens são citados igualmente como obstáculo, que 

impede e entrava a equidade de gênero. O avanço das mulheres não tem ocorrido de forma 

ampla e em todos os espaços devido às desigualdades entre os homens e mulheres.  

As desigualdades, com privilégios cedidos aos homens em detrimento das contenções 

ao sexo feminino, também foram reafirmadas tomando-se o cenário político como pano de 

fundo. Entre as determinações da Declaração de Pequim, encontra-se como prioridade o 

comprometimento pela igualdade de participação de mulheres e homens em todos os órgãos e 

processos de formulação de políticas públicas em todos os âmbitos, desde o local ao global.   

Logo, na Declaração de Pequim adotada pela Quarta Conferência Mundial sobre as 

Mulheres: Ação para Igualdade, Desenvolvimento e Paz pode-se visualizar uma polissemia no 

discurso que faz menção aos homens, ora tomados como aliado, ora como obstáculo.  

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

Mulher, "Convenção de Belém do Pará" (1994), os homens são nomeados por dois termos: 

Homem(ns) e Agressor.   

O termo Homem(ns) é referido quatro vezes. As duas primeiras na introdução da 

convenção, sendo que uma aparece atrelada mais ao sentido de ser humano e se refere à 

“Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem”, e a segunda faz menção à 

histórica desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres, que é um dos pontos 

geradores de violência contra a mulher.  

As outras duas referências a esse termo aparecem no capítulo 8º, o qual versa sobre as 

medidas e programas específicos de Deveres do Estado para o enfrentamento da violência 

contra a mulher. Essas também fazem referência à desigualdade nas relações de poder, mas no 

sentido de afirmar que um dos Deveres do Estado é fomentar programas que modifiquem os 

papéis sócio-culturais tanto dos homens como das mulheres.  



 

 

30 

 O termo Agressor é utilizado no capítulo 2, onde se afirma que a violência contra a 

mulher inclui violência física, sexual e psicológica, e no capítulo 7, que trata das políticas 

orientadas para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres. Esse termo é 

empregado duas vezes no decorrer do texto da convenção. A primeira utiliza o termo agressor 

para nomear o homem como agente que comete a violência contra a mulher, onde esse tem ou 

teve algum grau de relacionamento domiciliar com a mulher agredida. A segunda faz 

referência ao homem como agressor que deve ser impedido juridicamente de prejudicar a 

integridade (física, psíquica, sexual, moral ou patrimonial) da mulher.     

 Vale a pena referir que em nenhum dos documentos os homens são percebidos como 

sujeitos de necessidades ou direitos particulares. Os homens aparecem apenas para marcar as 

desigualdades sociais existentes entre homens e mulheres, sendo os “privilégios sociais”  

gozados por esses, parâmetros para garantia da igualdade de direitos. Entretanto, alguns destes 

instrumentos chamam atenção para a necessidade de programas que modifiquem os papéis 

sócio-culturais tanto dos homens como das mulheres. 

 Com isso é importante destacar a necessidade de ações que venham trabalhar essas 

desigualdades anteriormente pontuadas. 

Contudo, neste cenário da violência contra a mulher, as campanhas exercem um papel 

fundamental, garantindo a visibilidade dos direitos das mulheres através das informações 

veiculadas, propiciando e fortalecendo o engajamento da sociedade na luta contra a violência.  

Assim, desde 1991, é realizada internacionalmente a campanha “16 dias de ativismo”  

pelo fim da violência contra as mulheres. Essa campanha tem início do dia 25 de novembro – 

Dia Internacional da Não-Violência contra as mulheres – chegando ao fim no dia 10 de 

dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nos 16 dias de campanha, que acontece 

em aproximadamente 130 países, são realizados debates, campanhas publicitárias, 

lançamentos, atividades culturais, somando uma diversidade de manifestações em oposição à 

violência contra a mulher, estimulando uma mudança global em relação à questão 

(SCHAIBER et al., 2005).  

Também acontece no Brasil, desde 1999, a “Campanha do Laço Branco” , que reúne 

homens que se opõem à violência contra a mulher. Essa campanha estimula os homens a 

aderirem à proposição de “não cometer atos de violência contra a mulher e não se omitir 

perante algum ato desse tipo” . A campanha tem sua origem num episódio dramático, que 

ficou conhecido como o massacre de Montreal, no qual 14 estudantes, todas mulheres, foram 

assassinadas por um homem, gerando grande reflexão dos colegas e demais homens da 

comunidade sobre o assunto. Assim, um grupo de homens do Canadá decidiu se organizar 
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para dizer que existem homens que cometem violência contra a mulher, mas existem também 

aqueles que repudiam essa violência (MEDRADO; LYRA, 2003).  

 Defendendo que esses são passos importantes para a transformação da atual situação 

da violência contra a mulher, estaremos favorecendo mudanças mais profundas na cultura e 

no lugar da mulher em nossa sociedade.  

 

1.2. Estratégias políticas e institucionais para o enfrentamento da violência contra a 

mulher   

Especialmente a partir de 1989 o tema da violência doméstica e familiar contra as 

mulheres tem sido alvo de ampla ação pública, envolvendo o campo jurídico e da segurança 

pública e passando, também, pelo campo da saúde. Essas iniciativas surgem a partir de 

pressões sociais dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas que exigem do 

Estado ações que dêem respostas aos casos em que a falta de reconhecimento deste crime tem 

como resultado a impunidade. A insuficiência de políticas públicas que venham a atender as 

demandas de diversas ordens envolvendo os casos de violência contra a mulher tem gerado 

providências de ordens práticas e pontuais, ainda aquém de uma abordagem integralizada da 

violência.  

Para compreensão dessas mudanças que aconteceram nos últimos 20 ou 30 anos, em 

que a violência de gênero tornou-se uma questão pública com a implantação de serviços e 

campanhas realizadas, tendo como objetivo maior o combate à violência contra a mulher, 

vamos acompanhar a seguir como se deu esse processo político e institucional ao longo desses 

anos.  

Dentro de uma disposição diferente daquela verificada nas instituições jurídico-

policiais e um pouco anteriormente à instituição da primeira Delegacia de Polícia de Defesa 

da Mulher, no início da década de 1980, foram criados os SOS-Mulher. A proposta desses 

serviços era prevista como uma nova estratégia do movimento organizado de mulheres, que 

buscava oferecer informações dos direitos e orientação jurídica gratuita para as mulheres em 

situação de violência, e outras modalidades de suporte, considerando a forma desrespeitosa 

que as mulheres eram tratadas nas delegacias comuns de polícia (KISS; SCHRAIBER; D’  

OLIVEIRA, 2007). 

No entanto, como acrescenta Gregori (1993), “a idéia que sustentava tal projeto é a de 

que é necessário criar novas formas de serviço que articulem os problemas sociais por elas 

enfrentados em uma resolução que passe pela mobilização política”  (p. 26).  
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Até então, os trabalhos realizados pelo movimento feminista eram de divulgação 

através de jornais e de organização de mulheres em torno de questões como a conquista de 

creches, a luta pela anistia, entre outras. Apesar da existência de alguns grupos que discutiam 

temas feministas, o problema da violência contra a mulher era mencionado, mas ainda não se 

tinha nenhum trabalho realizado com mulheres vítimas (GREGORI, 1993). 

Nesse período, e como parte de seu próprio processo de abertura aos diferentes canais 

de participação social e política, lembra Rago (2003), o feminismo também se caracterizou 

por iniciar um diálogo com o Estado, sobretudo a partir de 1982, com a criação do Conselho 

Estadual da Condição Feminina, em São Paulo. A perspectiva era de incorporar questões 

como a violência contra a mulher, na esfera pública, marcando a necessidade de implantação 

de políticas públicas. 

Na década de 80, como conquista da luta do movimento de mulheres e do Conselho 

Estadual da Condição Feminina, foram instituídas as Delegacias de Polícia de Defesa da 

Mulher (DDM), também chamada, em alguns lugares, Delegacia Especial de Atendimento a 

Mulheres (DEAM). A primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher foi criada 

em São Paulo, em agosto de 1985, tendo como característica um corpo de profissionais do 

sexo feminino, especialmente treinadas para atender casos de violência contra a mulher. 

Essas Delegacias foram concebidas pela primeira vez no Brasil, sendo hoje uma 

realidade também em outros países do mundo (SCHRAIBER et al., 2005). As DEAM 

surgiram com objetivo de criar condições mais adequadas para as mulheres denunciarem 

crimes de natureza sexual e violência doméstica e familiar, garantido melhor acolhimento e 

respeito. Ou seja, um ambiente diferente da realidade das delegacias comuns, onde as 

mulheres eram maltratadas e desrespeitadas, sendo esse tipo de agressão e violência muitas 

vezes banalizadas pelos policiais destas delegacias.  

 Paralelamente, reuniu-se uma proposta crítica para reformulação dos Códigos Civil e 

Penal, o que significa o reconhecimento da cidadania feminina em temas como: a organização 

da família; as regras de matrimônio; direitos iguais à administração de bens e 

responsabilidades na sociedade conjugal; o respeito à integridade física e à vontade da mulher 

nos casos de violência sexual, precedendo os interesses morais de quem quer que seja; a 

inclusão do assédio sexual como crime relativo ao uso do poder do agente sobre a mulher por 

cargo, profissão ou atividade religiosa, entre outros (CAMARGO; AQUINO, 2003).  

Um dos prejuízos para a cidadania das mulheres antes da reformulação desses Códigos 

foram os chamados “crimes de defesa da honra” , em que a justiça utilizava a tese de legítima 
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defesa da honra para legitimar os casos de crimes classificados como ato passional, em que 

qualquer marido traído teria o direito de assassinar sua companheira para “ limpar”  sua própria 

honra. Crimes como estes motivaram intensa mobilização dos movimentos de mulheres e 

feministas e de outros setores da sociedade, chamando atenção para necessidade de 

reformulação das leis que regiam esses delitos (LIMA, 2006).   

As alterações conquistadas vieram a reforçar a luta contra a discriminação, tendo a 

implantação das Delegacias impacto positivo na visibilização da violência contra a mulher, 

trazendo os números de denúncias a público, possibilitando uma discussão política sobre 

violência contra a mulher (CAMARGO; AQUINO, 2003).  

Como reforçam Debert e Oliveira (2007): “Essas delegacias são uma das faces mais 

visíveis da politização da justiça na garantia dos direitos da mulher e representam uma forma 

de pressionar o sistema de justiça na criminalização de assuntos que eram tidos como 

questões privadas”  (p.308).  

Porém, sendo a ação policial o único recurso, dada a inexistência de outros recursos e 

serviços, faltavam às mulheres serviços que atendessem suas demandas na área social, de 

saúde e mesmo jurídicas.  

A solução positiva a este limite das Delegacias Especializadas da Mulher foi o 

reconhecimento da necessidade da constituição de uma Rede de Serviços e parcerias que, de 

forma integrada, aporte os recursos necessários ao enfrentamento da violência doméstica e de 

gênero, dada sua complexidade e repercussões (CAMARGO; AQUINO, 2003). 

Como a eficácia das ações de prevenção e redução desse tipo de violência depende da 

reunião de recursos de diversas áreas, surge a necessidade de criação de uma Rede6, onde por 

meio dessa as ações deixem de ser isoladas e passem a constituir o que se chamou de 

“políticas públicas de prevenção, assistência e combate à violência” .  

Atualmente essa Rede conta com instituições governamentais e não-governamentais, 

resultado dos avanços conquistados pelas reivindicações dos movimentos feministas e de 

mulheres, bem como de cada mulher que vive em situação de violência e gera para o Estado 

(poder público e sociedade), demandas específicas para resolver o problema da violência de 

gênero.  

Essas demandas são geradas pelo fato de que a violência doméstica não é um 

problema simples nem se apresenta sempre da mesma forma, sua transformação depende, 

muitas vezes, de um amplo leque de opções assistenciais. Com freqüência, situações de 

violência familiar trazem para as mulheres necessidades relacionadas à busca de trabalho, 
                                                        
6 Neste caso, REDE é o conjunto articulado de serviços que visam atender os casos de violência contra a mulher. 
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para aquisição de autonomia financeira; moradia, para garantir a possibilidade de saída da 

situação; entre tantas outras de ordem policial, judiciária, psicossocial e médica, de forma a 

possibilitar a efetivação das decisões tomadas (SCHRAIBER et al., 2005). 

Como ressalta Gregori (1993): “não basta recusar e denunciar o tratamento social a 

que as mulheres estão sujeitas, mas é necessário criar novas formas de serviço que articulem 

os problemas sociais por elas enfrentados em uma resolução que passe pela mobilização 

política”  (p.26). 

A partir destas reivindicações e demandas, surgem as Coordenadorias da Mulher, 

Centros de Referência, Casas Abrigo, Serviços de Saúde de Atendimento à Violência Sexual, 

instituições de diversos setores (saúde, segurança pública, justiça, bem-estar social) para 

atender às mulheres em contexto de violência doméstica e sexista7.  

As Coordenadorias da Mulher estão ligadas às prefeituras municipais e buscam, por 

meio de políticas públicas, melhorar a condição social das mulheres, a partir de projetos 

próprios e com inúmeras parcerias, procurando sempre conscientizar e dar às mulheres 

condições de praticar sua cidadania e exercer plenamente seus direitos.  

Para tornar essas metas possíveis, as Coordenadorias da Mulher trabalham juntamente 

com outras áreas da prefeitura e outros níveis de governo, além de organizações da sociedade 

civil e até mesmo órgãos internacionais.  

As atividades das Coordenadorias são norteadas por alguns princípios básicos, que 

são: possibilitar condições de auto-sustentação e autonomia nas decisões das mulheres; 

fortalecer as condições de exercício dos direitos reprodutivos, de saúde e sexuais; trabalhar 

pela igualdade de gênero; atenção e prevenção contra a violência sexual e doméstica; 

combater a divisão sexual do trabalho; descentralizar as políticas públicas relacionadas à 

mulher. (SILVEIRA, 2003).  

A implantação de Centros de Referência surge desses avanços com uma perspectiva 

integralizadora, tendo como objetivo acolher, informar, orientar, apoiar e encaminhar 

providências adequadas para cada caso. Estimula o processo de resgate da mulher como ser 

social, por meio do seu papel de oferecer atendimento e acompanhamento psicológico e social 

à mulher em situação de violência, resgatando e fortalecendo sua auto-estima e possibilitando 

que esta se torne sujeito de seus próprios direitos (BRASIL, 2003).  

Os Centros de Referência oferecem diversas formas de assistência, como a jurídica e a 

psicossocial. Esses serviços têm a facilidade de trabalhar o problema da violência contra a 

                                                        
7 Preconceito ou discriminação baseado no sexo. 
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mulher, na medida em que reúne diversas oportunidades de cuidado no mesmo ambiente 

(SCHRAIBER et al., 2005). 

Neste contexto, as Casas Abrigo atuam como medida de segurança provisória, e que 

oferecem moradia protegida e atendimento integral à mulher nos casos mais graves de 

violência, em que ocorre risco iminente de morte, visando reduzir a chance de dano maior. É 

um serviço de caráter sigiloso e temporário, onde as usuárias podem permanecer por um 

período determinado, até reunirem as condições necessárias para retomar o curso de suas 

vidas (BRASIL, 2003).  

          Ainda no âmbito das discussões no que se refere as estratégias de enfrentamento à 

violência contra a mulher, em dezembro de 2004 foi lançado o Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM), o qual partiu das diretrizes e princípios emanados da I Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres, ocorrida em julho de 2004, sendo composto por 5 

capítulos, um deles dedicado exclusivamente ao enfrentamento de todas as formas de 

violência contra a mulher.  

O capítulo quatro, denominado de “Enfrentamento à violência contra as mulheres” , 

aponta para os altos índices de mulheres que admitem já ter sofrido alguma forma de 

violência segundo dados de uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2001), 

mostrando que cerca de uma, em cada cinco mulheres brasileiras, sofreu algum tipo de 

violência por parte de algum homem. Indica, também, que pelo menos 6,8 milhões, entre as 

brasileiras vivas, já foram espancadas ao menos uma vez. E alerta para o elevado custo que a 

violência representa para as sociedades em termos humanos, de produtividade perdida e 

aumento no uso dos serviços sociais, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 2002 

(SPM, 2004). 

 Além disso, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres reconhece que para o 

enfrentamento da violência contra a mulher é importante uma política sistemática e 

continuada em diferentes áreas, promovendo e implementando políticas públicas de 

responsabilidade dos três governos: federal, estadual e municipal, constituindo uma Rede de 

ações e serviços que devem articular assistência jurídica, social, serviços de saúde, segurança, 

educação e trabalho. 

 Contudo, apesar da criação de inúmeros serviços desde a década de 80 com a 

implantação das DEAMs (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) e 

posteriormente serviços de proteção e assistência às mulheres que vivem em situação de 

violência, como Casas Abrigos e Centros de Referência, o Plano conclui que a resultante 

deste processo é a heterogeneidade no território nacional, tanto do ponto de vista conceitual 
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quanto quantitativo, dos serviços que são prestados nessa área, seja na prevenção ou na 

assistência. Diante disso, chama atenção que, apesar dos avanços alcançados, ainda são 

grandes os desafios, e que talvez seja necessário inaugurar uma nova etapa nessa luta com a 

implantação de uma Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher que 

articule esferas e instâncias de poder ao mesmo tempo em que trabalhe na integração dos 

serviços, a partir de um mesmo marco conceitual. 

O Plano Nacional de Políticas para as Mulheres é um documento recente quanto a sua 

redação e publicação. No caso da violência contra a mulher, esse aponta para a necessidade de 

começar uma luta no que se refere à construção de uma Política Nacional para enfrentar este 

fenômeno. Assim, nos convida a refletir que o cenário das políticas públicas voltadas para a 

questão desse tipo de violência ainda está em desenvolvimento, o que instiga ainda mais o 

desejo de pesquisar e intervir neste tema. 

No âmbito da justiça, durante anos os processos decorrentes da violência contra 

mulher se baseavam no artigo 226 da Constituição Federal (1988), que estabelece “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” . Esse artigo, segundo 

pesquisadoras e ativistas feministas, se mostra absolutamente ineficaz e inadequado para 

enfrentar a complexidade da questão (DIAS, 2007, p. 61). 

          Em 1995, com a Lei 9.099/95, foi criado o juizado Especial Criminal para os 

chamados delitos de menor potencial ofensivo (pena máxima da lei igual a 1 ano8). Essa lei 

não foi elaborada para lidar com a especificidade da violência doméstica, e graves distorções 

ocorreram na sua aplicação, trazendo à tona uma antiga reivindicação do movimento de 

mulheres brasileiro, no sentido de se criar uma lei específica nacional para enfrentamento da 

violência de gênero. 

 Durante os anos de aplicação dessa lei, no que se refere aos crimes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, ocorreram algumas mudanças legais, porém, como 

destaca Dias (2007), essa mudanças foram consideradas “avanços legais tímidos”  diante das 

medidas exigidas por esse tipo de violência. 

No ano de 2002, a Lei 10.455 criou uma medida cautelar, de natureza penal, ao 

admitir a possibilidade de o juiz decretar o afastamento do agressor conjugal na hipótese de 

violência doméstica. 

                                                        
8 Até o final de 2001, os crimes de menor potencial ofensivo eram classificados como tendo pena máxima até um 
ano de reclusão. A partir da Lei Federal 10.259, de 2001, que implementa os Juizados Especiais Criminais e 
Civis Federais, este conceito foi alterado, passando de um ano de reclusão para dois anos. 
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No ano de 2004, a Lei 10.886 acrescentou um subtipo à lesão corporal leve, decorrente 

de violência doméstica, aumentando a pena mínima de três para seis meses de detenção. 

Nenhuma das mudanças acima foi comemorada, continua Dias (2007), tendo a 

violência doméstica permanecido com altas estatísticas, não havendo a partir dessas medidas 

solução satisfatória para o conflito.   

Esta atuação da justiça diante dos casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, considerando-os crimes de menor potencial ofensivo, e que previa como punição a 

aplicação de penas alternativas, tendo como uma das formas de aplicabilidade dessa Lei o 

pagamento de “cesta básica” , foi fortemente repudiada pelos movimentos de mulheres e 

feministas, bem como por grande parte da sociedade, especialmente as mulheres que sofriam 

violência, e esperavam da Lei medidas eficazes no combate à violência. 

Foi a indignação com o modo pelo qual a violência doméstica era tratada e a visão de 

que esse crime merece um tratamento diferenciado que levou os movimentos feministas a 

reivindicarem mudanças que levaram à promulgação de uma Lei específica para atender esses 

casos (DEBERT:OLIVEIRA, 2007). 

         Então, a partir de 22 de setembro 2006, o Brasil conta com a Lei Nº 11.340/06, chamada 

de Maria da Penha, que cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra as mulheres. 

 A Lei alterou o tratamento dos crimes de violência doméstica e familiar contra a 

mulher no sistema de justiça. Como destacam Debert e Oliveira (2007), entre as alterações 

trazidas pela Lei estão: o aumento da pena máxima, que passa a ser de três anos de detenção, 

retirando este tipo de violência do rol dos crimes de menor potencial ofensivo; os casos não 

são mais enviados aos Juizados Especiais Criminais, essa Lei admite a prisão em flagrante do 

agressor, impede a aplicação da cesta básica e passa a exigir novamente a instauração do 

inquérito policial. 

 A Lei Maria da Penha, como ressalta Dias (2007), surge em cumprimento do 

compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil. Em apresentação que faz da Lei 

11.340/06, Dias aponta para alguns avanços significativos que a nova Lei apresenta. 

 A autora avalia que uma das grandes novidades diz respeito à criação dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – JVDFM, com competência cível e 

criminal, pondo fim a ações fragmentadas  entre o direito penal e cível. Na maioria das vezes, 

os casos de violência doméstica exigem intervenções dessas duas áreas de atuação da justiça, 

o que possibilita maior celeridade e eficácia dos processos demandados pela mulher.  
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Além disso, outro ganho seria as medidas protetivas de urgência9 que coloca a cargo 

da polícia, justiça e Ministério Público, garantir a segurança pessoal e patrimonial da mulher e 

seus filhos de modo imediato e eficiente. 

Ainda a partir desta avaliação, Dias (2007) chama atenção para um dos dispositivos da 

Lei, referindo-se a ele como um dos mais salutares: o que permite ao juiz determinar o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação (art. 45),10 

considerando importante que as penas restritivas de direito sirvam de molde para propiciar 

uma mudança de comportamento naquele que pratica o crime, chamando atenção para a 

necessidade da existência desses espaços para o cumprimento da determinação judicial. 

Contudo, a nova lei está centrada na violência contra a mulher nas relações de 

conjugalidade e familiar, então, como defende Dias (2007), se torna:  

Imprescindível, no entanto, que sejam instalados os Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra as Mulheres (JVDFMs) e que seus juízes, promotores, advogados e 
defensores estejam devidamente capacitados. Imperioso, igualmente, que seja 
montada uma estrutura interdisciplinar, para que todos os membros da família 
recebam atendimento psicológico e acompanhamento por assistentes sociais (DIAS, 
2007, p. 26). 

 
Ainda dando ênfase a importância de intervenções também voltadas para os homens, e 

destacando que em muitos países esta necessidade foi apreendida, sendo instituídos serviços 

para agressores, Saffioti (2004) assinala: 

As pessoas envolvidas na relação violenta devem ter o desejo de mudar. É por esta 
razão que não se acredita numa mudança radical de uma relação violenta, quando se 
trabalha exclusivamente com a vítima. Sofrendo esta algumas mudanças, enquanto a 
outra parte permanece o que sempre foi, mantendo seus habitus, a relação pode, 
inclusive, torna-se ainda mais violenta. Todos percebem que a vítima precisa de ajuda, 
mas poucos vêem esta necessidade no agressor. As duas partes precisam de auxílio 
para promover uma verdadeira transformação da relação violenta (SAFFIOTI, 2004, 
p.68).  
 

 
No Brasil, atualmente existem algumas instituições e serviços que atuam em ações 

voltadas para homens autores de violência doméstica contra a mulher. O mais antigo, que 

funciona na cidade do Rio de Janeiro, é o Instituto NOOS de Pesquisas Sistêmicas e 

Desenvolvimento de Redes Sociais, fundado em 1994, e que em 1999 iniciou a realização 

grupos de gênero específico para homens oriundos das diversas camadas sociais e diversas 

etnias, faixas etárias e referências religiosas (ACOSTA; ANDRADE FILHO; BRONZ, 2004).  
                                                        
9  Para saber mais sobre as medidas protevivas de urgência, ver DIAS, 2007, capítulo 12. 
10 Lei de Execução Penal, art. 152: Poderão ser ministrados ao condenado, durante o tempo de permanência, 
cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra 
a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e 
reeducação. 
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O objetivo desses encontros era de inicialmente refletir sobre masculinidades, sendo 

depois ampliado para receber homens autores de violência. Nesta construção, o Instituto 

NOOS buscou a parceria com os Juizados Especiais Criminais do Estado, com o objetivo de 

persuadir promotores e juízes a associar as medidas restritivas de direitos com processos de 

reeducação de gênero, pois tinham como meta a “segurança e o bem-estar das vítimas, reais e 

potenciais”  (ACOSTA; ANDRADE FILHO; BRONZ, 2004, p. 10).  Em São Paulo, atua o 

Pró Mulher, que presta serviços para a mulher e o agressor.  

Em Recife, o Instituto PAPAI11, uma ONG feminista, fundada em 1997, além de 

atividades de pesquisas, desenvolve ações educativas, informativas e políticas junto a homens 

e jovens, sendo uma ação mais específica voltada para a violência de gênero, o fortalecimento 

da Campanha do Laço Branco.   

Também em 1997 foi fundado o Instituto Promundo,12 inicialmente com sede em 

Brasília, sendo transferido em 2003 para o Rio de Janeiro. A partir de 1999 esse instituto 

passou a trabalhar com enfoque nos papéis e questões de gênero e seu impacto na saúde de 

crianças homens e mulheres, bem como engajamento dos homens jovens em ações de 

prevenção à violência.   

Porém, quando nos voltamos para políticas públicas voltadas para homens, como 

destaca Schraiber et al. (2005), essas ainda são incipientes, chamando atenção que o trabalho 

dirigido a eles, da mesma maneira que o dirigido às mulheres, se faz fundamental pois, além 

do caráter de cuidado desses indivíduos, tem a força de prevenção de novos episódios. A 

autora coloca: “Trabalhar com os homens é fundamental, uma vez que eles são 

majoritariamente os agressores, e, se não tiverem condições de refletir sobre seu 

comportamento, provavelmente o reproduzirão ao longo da vida”  (p.156). 

Em artigo apresentado no Programa Programa de Prevenção, Assistência e Combate à 

Violência Contra a Mulher – Plano Nacional, elaborado pela Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres no ano de 1993, Medrado e Lyra (2003) discutem a violência de gênero 

evidenciando os elevados números de violência praticada pelos homens contra as mulheres, 

bem como para os tipos de violência que acometem a população masculina, evidenciando 

uma situação preocupante. O artigo aponta para uma maior reflexão sobre os processos de 

socialização masculina: 

Para entender essa problemática da violência de homens contra mulheres, a 
partir da perspectiva de gênero, é preciso incluir análises sobre os processos 
de socialização e sociabilidade masculinas e os significados de ser homem 

                                                        
11 Mais informações, consultar: www.papai.org.br. Acessado em 03/01/2008.  
12 Mais informações, consultar: www.promundo.org.br. Acessado em 03/01/2008.  
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em nossas sociedades. Em geral, os homens são educados, desde cedo, para 
responder a expectativas sociais, de modo proativo, em que o risco e a 
agressividade não são algo que deve ser evitado, mas experimentado 
cotidianamente (MEDRADO; LYRA, 2003, p. 22).  
 

 

Nesta perspectiva, os autores mostram como a naturalização das manifestações de 

violência masculina, muitas vezes “aceitas”  e estimuladas pela sociedade, podem resultar na 

expressão de atos violentos graves que atentam inclusive contra a vida de muitas mulheres e 

também dos próprios homens. Complementam ainda: “o sistema de poder que autoriza os 

homens a atuarem de modo agressivo e “ fazer valer seus direitos em nome da honra”  é o 

mesmo sistema de poder que os coloca em situação de vulnerabilidade”  (MEDRADO; LYRA, 

2003, p. 24). 

Com isso, além de defender que a violência de gênero não se justifica sob quaisquer 

circunstâncias ou pretextos, alguns estudos (ACOSTA; ANDRADE FILHO; BRONZ, 2004; 

NASCIMENTO, 2001) apontam para a necessidade não apenas de ações que visem 

exclusivamente a punição dos homens envolvidos em crimes de violência contra mulher, mas 

que possam ser oferecidas ações que venham responsabilizar esses homens pelos seus atos, 

apresentando uma proposta de transformação desse comportamento violento, fazendo emergir 

reflexões em torno das práticas sociais que surgem a partir de modelos que se relacionam aos 

jogos de posicionamentos de gênero, assim como a prevenção, em seus diferentes níveis 

(primária, secundária e terciária), da violência contra mulher por parte dos homens.  

 

 

1.3. Objetivos  

 

O enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher depende de 

estratégias de diversas ordens. Essas, por sua vez, devem ser trabalhadas de forma integrada, 

também no que diz respeito aos atores envolvidos na relação. 

 Tendo em vista a Lei 11.340 – que prevê medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar – há o reconhecimento de perceber 

que para intervir neste contexto da violência, a partir da perspectiva de gênero, é preciso 

implementar ações que possam também incluir os homens. Contudo, além da punição, essa 

Lei estabelece um outro tipo de atenção para o autor desse tipo de violência, porém ainda a 



 

 

41 

partir de conceitos muito amplos, usados indistintamente: educação, reabilitação, recuperação 

ou reeducação (BRASIL, 2006). 

 Assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral apreender, a partir da análise de 

práticas discursivas, quais os repertórios discursivos sobre violência contra a mulher 

produzidos por profissionais que atuam em instituições de prevenção, assistência e 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Recife, e como esses 

profissionais se posicionam em relação à atenção aos homens autores de violência prevista em 

legislação recente.  

 Buscar ouvir atores sociais que estão em contato direto com as mulheres que sofrem 

violência e, em muitos casos, com os homens autores de violência contra a mulher, ouvindo 

as demandas e necessidades dos atores envolvidos, permite a apreensão de dados 

enriquecedores sobre as estratégias de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 

mulher. Além disso, pode contribuir para a emergência de novas (ou outras) práticas e re-

configurações da Rede de atendimento à violência contra a mulher.    
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CAPÍTULO 2. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Ao entrar no universo da violência doméstica e familiar contra a mulher, é 

importante estarmos atentos ao fato de que este tema trata de uma realidade bastante 

diferenciada e complexa, na qual fenômenos de diversas naturezas fazem parte. 

A linguagem e os fenômenos da natureza funcionam como determinantes do processo 

de constituição do mundo interno mediante as interações do sujeito. A partir de uma 

perspectiva dialética, na qual a realidade social e o sujeito individual se influenciam 

mutuamente, para Siqueira (1997), o sujeito se constitui na relação com os outros e nesse 

processo de construção contínua a singularidade é indissociável da intersubjetividade, ou seja, 

o sujeito constitui, ao mesmo tempo, a realidade social e as ações dos outros através de 

inúmeras possibilidades e limites. 

Neste sentido, é importante demarcar que esta pesquisa se inscreve numa abordagem 

construcionista em psicologia social que tem buscado estudar as práticas discursivas e 

produção de sentidos no cotidiano. 

O termo “práticas discursivas”  é utilizado por Spink (2004) para enfatizar o papel da 

linguagem nos contextos de interação social, partindo do pressuposto que a linguagem é uma 

prática social, uma ação. Na perspectiva das práticas discursivas, postula-se que os conteúdos 

associam-se em diferentes formas, em função do contexto nos quais estão inseridos, uma vez 

que “os sentidos são fluídos e contextuais”  (Spink, 2004, p. 42). Tal perspectiva requer a 

interface entre aspectos performáticos da linguagem, bem como suas condições de produção.  

Assim, as práticas discursivas podem ser entendidas como as formas pelas quais as 

pessoas produzem sentidos e se posicionam cotidianamente. Tais práticas são caracterizadas 

pela dinâmica (identificada a partir dos enunciados) e pelos conteúdos (identificados a partir 

dos repertórios lingüísticos). 

Para Spink (2004), o conceito de repertórios lingüísticos é um fator importante nesse 

processo de produção de sentidos. Tais repertórios são elementos de construção das práticas 

discursivas; trata-se, portanto, do conjunto de termos, descrições, lugares comuns e figuras de 
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linguagem que sinalizam o rol de possibilidades de construções discursivas, tendo por 

parâmetros o contexto em que essas práticas são produzidas.  

A polissemia, segundo Spink (2004), parece ser algo intrínseco às práticas discursivas. 

O termo polissemia parece ser adotado como uma palavra que remete a várias idéias 

diferentes. Tal polissemia está relacionada à existência de várias significações ao mesmo 

tempo. A autora defende que a partir do momento em que as pessoas adquirem conhecimento 

passam a dar sentido ao mundo. Tal conhecimento não se restringe às informações, teorias e 

idéias e sim ao posicionamento sobre os mesmos.    

A abordagem construcionista considera que a realidade e as relações humanas são 

socialmente construídas em processos de mão dupla, no qual as formações de processos 

cognitivos dos indivíduos são influenciadas pelo meio e, ao mesmo tempo, esses indivíduos 

também têm um papel importante na construção da realidade social. A partir disso, ao invés 

de cristalizar e neutralizar os eventos, a idéia é compreender o ser humano como um ser social 

por excelência, que é constituído (e se constitui) por meio de uma interação ativa com o seu 

contexto (SPINK, 2004).   

As origens do construcionismo se inserem a partir de discussões embasadas em um 

debate antigo entre empiricistas e racionalistas, entretanto, o construcionismo busca 

ultrapassar o dualismo com o qual ambas as teorias estão comprometidas, e localiza o 

conhecimento no interior dos processos de intercâmbio social. Dessa forma, sua investigação 

difere do enfoque tradicional por transferir o foco da explicação dos processos de 

conhecimentos internos à mente para a exterioridade das estruturas da interação humana. Para 

Gergen (1985), o construcionismo social requer do/a pesquisador/a a crença de que as 

categorias e entendimentos são garantidos pela observação. Assim, desafia as bases objetivas 

do conhecimento convencional. Para o autor, os termos com os quais entendemos o mundo 

são artefatos sociais, ou seja, são frutos historicamente localizados das relações entre as 

pessoas. O construcionismo defende que o processo de compreensão não é conduzido pelas 

forças da natureza, mas é o resultado ativo e compartilhado pelas pessoas da relação, além de 

conflitivo e negociado. O enfoque de investigação está nas bases históricas e culturais das 

várias formas de construção do mundo.  

Um aspecto importante a ser destacado dentro da perspectiva construcionista é a 

possibilidade criada por ela de se estudar a linguagem como constituinte de práticas sociais 

que podem ser utilizadas no processo de investigação sobre a produção de conhecimento. Em 

psicologia, a linguagem é entendida como uma atividade compartilhada, assim, sua análise 

deve enfatizar o relacionamento entre as pessoas. Dessa forma, é através dos momentos 
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interativos criados a partir das relações entre as pessoas que se poderá compreender como são 

construídas as suas crenças, seus significados e valores sobre o mundo e sobre si mesmas. 

Essa abordagem considera que o sujeito está inserido em redes de sentidos sobre as 

quais reflete racionalmente, inserido em um contexto de multiplicidade e incertezas e diante 

de escolhas amparadas por elementos diversificados. Assim, como ressalta por Monteiro 

(1998), o sujeito vive em um contexto no qual necessita fazer escolhas entre os variados 

discursos e sistemas abstratos de “saber”  e de “verdade”. Para elucidar pontos de 

convergência acerca de tais escolhas, o autor destaca o estatuto conceitual da escolha, 

abordado por Giddens, cuja defesa é de que as escolhas não são livres de quaisquer 

determinações, visto que se trata de uma condição de incerteza inescapável que permeia as 

experiências dos sujeitos e os direciona, constantemente, a tomar posições e fazer escolhas.  

Então, para compreensão deste relevo multicolorido mostrado pela sociedade, é 

relevante considerar também determinações específicas e históricas, entendendo esta 

realidade como dinâmica e em transformação. Para isso, utilizarei a abordagem teórica 

metodológica das práticas discursivas e produção de sentidos a partir de uma abordagem 

construcionista em psicologia social, entendendo a pesquisa construcionista como um convite 

a examinar as convenções e entendê-las como regras socialmente construídas e historicamente 

localizadas, como um convite a aguçar a nossa imaginação e a participar ativamente dos 

processos de transformação social (SPINK; FREZZA, 2004). 

 É a partir desse exercício que se torna possível dar visibilidade aos sentidos, sendo 

esta uma das estratégias centrais da pesquisa social, que convida os participantes a todo o 

momento à compreensão da Produção de Sentidos.  

 Também chamarei a atenção para a importância da perspectiva lingüística que é dada 

na Psicologia Social Construcionista, onde se reconhece a centralidade da linguagem nos 

processos de construções sociais. É nessa perspectiva que surgem os estudos da produção de 

sentidos no cotidiano a partir das práticas discursivas. 

A expansão do domínio das idéias da mente para as relações sociais possibilita o 

entendimento dos aspectos cognitivos como socialmente construídos e valoriza os conteúdos 

provenientes do pensamento cotidiano. Assim, o senso comum é tido como um objeto 

legítimo da investigação em psicologia social. Neste contexto, segundo Spink (2004), as 

práticas discursivas configuram as diferentes maneiras pelas quais as pessoas, nos discursos, 

produzem realidades psíquicas e sociais. Assim, os discursos são entendidos como o uso 

institucionalizado da linguagem e seu sistema de sinais. Tais discursos podem dialogar entre 
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si ou criar distintas e incompatíveis versões da realidade. Esse aspecto deixa clara a 

polissemia que permeia as práticas discursivas. 

A linha teórica defendida pela autora enfatiza que conhecer é dar sentido ao mundo 

através do posicionamento sobre os dados e teorias com os quais o indivíduo se depara. Ao 

posicionar-se sobre os acontecimentos, o indivíduo constrói, de forma vinculada à memória 

afetiva, versões plausíveis de si, por intermédio do constante diálogo interior entre passado e 

futuro, experiência e sentido. Além disso, os posicionamentos implicam a passagem pelas 

várias narrativas articuladas às praticas discursivas, que por sua vez possuem vários sentidos 

por atravessarem várias linhas históricas. Assim, como bem defendem Spink e Medrado 

(2004), baseados em Davies e Harré: 

Quem somos é sempre uma pergunta aberta com uma resposta mutável 
dependente das posições disponíveis nas práticas discursivas nossas e dos 
outros e, dentro dessas praticas, das histórias através das quais fazemos 
sentido de nossas vidas e da dos outros. As histórias estão localizadas em um 
número de discursos distintos e, portanto variam dramaticamente em termos 
da linguagem utilizada, dos conceitos, das questões e dos julgamentos 
morais aí relevados e das posições disponíveis aí dentro (p.46). 
 

A partir da relevância dada à interação, obtemos um mundo fluído de múltiplos 

posicionamentos embasados em múltiplas narrativas. Assim, se faz necessária a aceitação das 

múltiplas narrativas presentes nas práticas discursivas, visto que uma mesma conversação 

pode destacar múltiplas teorias sobre os objetos focados. Analisar tais narrativas, na tentativa 

de compreendê-las, parece solicitar a aceitação da argumentação que abrange os múltiplos 

posicionamentos do eu que estruturam os argumentos.  

Convém novamente destacar que a presente pesquisa, por estar apoiada na abordagem 

teórico-metodológica de produção de sentidos e práticas discursivas, entende a produção de 

sentidos como um fenômeno sócio-lingüístico cujo alvo é o estudo das práticas discursivas 

que atravessam o cotidiano e os repertórios interpretativos utilizados nas produções 

discursivas. Segundo Mirim (2004): 

Tais repertórios circulam na sociedade e os utilizamos para dar sentido às 
nossas experiências e são oriundos de temporalidades diversas como o tempo 
longo (que marca as produções culturais da humanidade); tempo vivido (que 
enfoca as linguagens sociais presentes nos processos de socialização); e 
tempo curto (da interação face-a-face) (p.153). 

 
 O conceito de posicionamento vai além de um conceito meramente analítico, pois por 

intermédio dele pretende-se chegar a uma compreensão da pessoa em sua continuidade 

(identidade) e multiplicidades (selves posicionados, em múltiplas e contraditórias narrativas). 
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Para Pinheiro (2004), as concepções idéias e repertórios que as pessoas trazem de si e de 

assuntos que são perguntados durante a entrevista de pesquisa são desarticuladas até o 

momento em que passam a estar localizadas em uma história, ou seja, no contexto da 

entrevista. Muitas histórias podem ser contadas acerca do mesmo evento, o que possibilita a 

existência de muitos selves coerentes. Essa multiplicidade decorre das múltiplas práticas 

discursivas através das quais o indivíduo participa e se posiciona.  

 Investigar a maneira como os profissionais que possuem uma prática cotidiana em 

torno das demandas e necessidades exigidas pelos casos de violência doméstica e familiar 

contra a mulher se posicionam em relação ao atendimento a homens autores dessa violência 

nos permite identificar como esses atores percebem quais as estratégias necessárias para o 

enfrentamento da violência contra a mulher. 
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CAPÍTULO 3. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 
 

 Esta pesquisa foi desenvolvida no contexto de um projeto mais amplo, desenvolvido 

pelo Grupo de Pesquisas em Gênero e Masculinidades (GEMA/UFPE). Assim, o 

levantamento de informações e posterior análise foram processos construídos de modo 

coletivo e os procedimentos foram negociados constantemente em grupo. Porém, a versão 

aqui apresentada se refere a um recorte específico produzido para esta dissertação, a partir de 

leituras, organização e sínteses particulares, tendo nossa pergunta de pesquisa como 

norteadora, resgatando-se assim o caráter autoral deste trabalho, sem perder de vista sua 

produção rigorosamente dialógica. 

3.1. Participantes 

 Foram realizadas de uma a cinco entrevistas por instituição, todas situadas na cidade 

do Recife, com profissionais que atuam na prevenção, assistência e enfrentamento à violência 

contra a mulher, totalizando 55 profissionais entrevistados (apêndice A).  

A idade dos participantes variou de 18 a 63 anos. Foram entrevistados profissionais de 

ambos os sexos, sendo 11 do sexo masculino e 44 do sexo feminino. Quanto à religião, vinte 

cinco disseram seguir o catolicismo, onze declararam ser espíritas, cinco evangélicos, sete 

outras religiões e sete afirmaram não ter religião. Em relação à raça auto-declarada dos 

entrevistados, vinte declararam ser da raça branca, quatorze parda, treze negra, dois morena e 

seis declararam outras ou não sabiam. Quanto à raça (de acordo com a categoria do IBGE) os 

entrevistados responderam: vinte e cinco parda, dezoito branca, onze preta e um amarela. 

Percebe-se então que houve uma redução em relação ao número de pessoas que se auto-

declararam negros para as que se classificaram pretas (segundo categoria do IBGE).  

Quanto ao nível de escolaridade, apenas dois tinham ensino médio, sendo um 

incompleto e um completo, quatro não concluíram o ensino superior, quarenta e nove 

profissionais possuíam ensino superior completo, sendo onze com mestrado ou doutorado em 

andamento ou concluído, apresentando grande diversidade de cursos de formação, conforme 

quadros abaixo:  
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Quadro 2: Distribuição dos entrevistados em função do curso de formação Superior 

 

Curso de Formação Superior Nº de profissionais 
Ciências contábeis 01 
Comunicação social 01 
Jornalismo 01 
Medicina 01 
Relações públicas 01 
Sociologia 01 
Pedagogia 02 
Enfermagem 04 
Serviço social 06 
Direito 09 
Psicologia 11 
Sem formação superior  06 
Mestrado/Doutorado 11 
Total 55 

 

Quadro 3: Distribuição dos entrevistados em função do curso de pós-graduação 

Curso de Mestrado/Doutorado Nº de Profissionais 
Antropologia 01 
Letras 01 
Serviço Social 01 
Medicina 01 
Saúde Coletiva 02 
Direito 02 
Psicologia 03 
Sem pós-graduação 44 
Total 55 

 

 

Quanto ao tempo de atuação na instituição, trinta e um profissionais tinham até cinco 

anos de atuação naquele serviço; dez entre seis e dez anos; sete entre onze e quinze anos; dois 

entre dezesseis e vinte anos; quatro com mais de vinte anos de serviço na instituição; e um 

não respondeu.  

 

 Os participantes foram identificados por códigos, a partir da instituição em que atuam. 

Maiores detalhes sobre a caracterização dos participantes estão apresentados no Apêndice B.  
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3.2. Instrumentos 

 

 Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas. A entrevista como um instrumento de 

registro, a partir da prática discursiva, é entendida como interação, que se dá num certo 

contexto, numa relação constantemente negociada.  

Nesta perspectiva, no decorrer da entrevista o locutor posiciona-se e posiciona o outro, 

ou seja, como explica Pinheiro (2004): “quando falamos, selecionamos o tom, as figuras, os 

trechos de histórias, os personagens que correspondem ao posicionamento assumido diante do 

outro que é posicionado por ele”  (p. 186). Isto possibilitou apreender narrativas sobre o 

cotidiano das instituições e dos profissionais que atuam contra a violência à mulher, 

identificando repertórios sobre esse tipo de violência e jogos de posicionamento frente à 

atenção aos homens autores de violência de gênero, bem como as coerências e contradições 

frente aos argumentos.  

O roteiro da entrevista (apêndice C) focalizou alguns temas que direcionavam 

questões sobre: 

• A/o profissional;  
• A instituição; 
• Atendimento a homens; 
• Legislação atual; 

  

O primeiro tema, referente a/o profissional, foi abordado no intuito de contextualizar 

melhor a história profissional dos participantes e também para estabelecer o rapport entre 

entrevistador e entrevistado. 

No roteiro de entrevista não foram feitas perguntas específicas sobre os repertórios de 

violência contra a mulher (como: o que é violência contra a mulher?), a fim de evitar 

respostas “elaboradas”  a partir do que seria “politicamente correto”  de ser respondido. 

Entretanto, repertórios sobre os objetos da pesquisa apareceram no discurso dos participantes, 

mesmo na ausência de perguntas diretas. O formato das entrevistas possibilitou aos 

profissionais uma reflexão acerca de sua prática cotidiana, e a expressão de suas crenças e 

juízos de valor. Tais discursos elucidaram quais os posicionamentos deles acerca da violência 

contra a mulher e as respostas visibilizaram seus repertórios interpretativos sobre o tema, 

visto que tais repertórios são utilizados para construir versões das ações, eventos e outros 

fenômenos (SPINK; MEDRADO, 2004).  

Além disso, as questões presentes no roteiro serviam de apoio para o/a entrevistador/a 

conduzir a conversa com o/a entrevistado/a, não havendo uma ordem pré-determinada dos 
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tópicos do roteiro da entrevista. Quando surgiam outras questões que não estavam presentes 

no roteiro, estas eram incluídas e levadas em consideração.  

Após entrevista gravada, o/a entrevistado/a era convidado/a a responder algumas 

perguntas contidas no Formulário de Perfil (apêndice D). As perguntas se referiam aos dados 

de identificação do entrevistado, como: sexo, idade, cor, religião, nível de instrução, 

profissão, cargo que ocupa na instituição, entre outros.  

 

3.3. Registros de Campo 

O registro dos dados para esta pesquisa contou com colaboração direta de 15 

pesquisadores do GEMA.  

Durante a abordagem aos profissionais, era explicado que o departamento de 

psicologia da Universidade Federal de Pernambuco estava realizando uma pesquisa sobre 

violência contra a mulher, sendo o objetivo da entrevista conhecer um pouco mais as opiniões 

e experiências das pessoas que estão envolvidas com esse assunto. Não foram observadas 

resistências por parte dos participantes, não havendo nenhuma desistência na realização das 

entrevistas. 

O tempo de duração da pesquisa de campo foi de aproximadamente 12 meses, sendo o 

término estabelecido pelo cronograma proposto no projeto de pesquisa, surgindo a 

implantação de alguns serviços no decorrer desse processo.              

Como estratégia inicial, procuramos mapear, na cidade de Recife, entidades que atuam na 

prevenção, assistência e enfrentamento à violência contra a mulher. As buscas foram feitas na 

internet e por meio de contato com instituições de referência nesta área. Assim, foi possível 

localizar 38 entidades distribuídas nos bairros de: Boa Viagem, Casa Amarela, Estância 

Guabiraba, Ibura, Santo Amaro e Várzea, como mostra o mapa (apêndice E).  

Além de registrá-las em um quadro (apêndice F), essas instituições foram organizadas, 

de acordo com a forma como se definiram nos contatos que tivemos, o que gerou um primeiro 

agrupamento, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 4: Agrupamento das instituições por tipo de atuação 
                                  

Agrupamentos das instituições Quantitativo  
Serviços de Justiça e Segurança Pública 06 
Órgãos de gestão governamental 02 
Serviços de denúncia 02 
Espaços de organização política 15 
Espaço acadêmico 02 
Serviços de Assistência à Mulher 11 
Número total de instituições 38 

 

O instrumento (Ficha de Perfil Institucional – apêndice G) utilizado no primeiro 

contato pesquisador-instituição possibilitou o preenchimento desse quadro. Nessa ficha 

constavam questões sobre a natureza das instituições, bem como quadro de recursos humanos, 

público alvo e atividades desenvolvidas. 

Em etapa posterior, todas essas instituições foram visitadas, e, mediante carta de 

anuência (a carta é uma permissão do local ou instituição para que o pesquisador inicie sua 

pesquisa – ver apêndice H), foram marcadas as entrevistas com os informantes privilegiados 

que atuavam nas instituições.  

A escolha dos entrevistados se deu a partir das visitas às instituições, levando em 

conta a importância da atuação deles, bem como por indicação de outros profissionais. 

Geralmente, era realizado contato anterior com o profissional a ser entrevistado, marcando 

melhor dia e horário para a realização da entrevista. 

As entrevistas eram gravadas, tendo previamente os participantes lido e assinado o 

consentimento livre e esclarecido (apêndice I), e foram realizadas por dois entrevistadores, 

sendo um deles o condutor principal da entrevista, podendo o segundo entrevistador intervir 

sempre que houvesse necessidade. As etapas para realização das entrevistas seguiram a ordem  

mostrada no quadro a seguir: 

 

Quadro 5: Etapas para realização das entrevistas. 

Momento 1 Momento 2 Momento 3 

Identificação 
das  

Instituições 

�
 

Contato 
com 

instituições 
por telefone 

�
 

Visita 
pessoalmente 
às instituições 

�
 

Realização das entrevistas 
com informantes privilegiados 
(profissionais) 
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3.4. L imitações metodológicas 

Algumas dificuldades foram encontradas durante o trabalho de campo: o tempo e os 

meios necessários para obter a autorização das instituições; dificuldade de entrevistar 

profissionais que ocupam cargo de chefia ou coordenação nas instituições; e, em função da 

rotina de alguns serviços, as entrevistas eram interrompidas por outros profissionais, usuárias, 

entre outros. 

Por sua vez, devido às contingências do serviço, não foi possível a realização de 

entrevistas em cada uma das instituições localizadas e o contato com a instituição restringiu-

se ao preenchimento do Perfil Institucional. Este fato aconteceu por motivos de transição de 

coordenação, caráter sigiloso da instituição e dificuldade de acesso aos profissionais pelo 

elevado fluxo de usuárias no serviço. 

Tendo em vista que as entrevistas foram realizadas por um grupo de pesquisadores de 

ambos os sexos, em algumas instituições não foi permitida a entrada de pesquisadores 

homens. A proibição foi justificada pelo fato de estarem presentes nestes locais mulheres que 

sofreram violência, e a presença de um homem poderia trazer constrangimento e sentimento 

de ameaça para as mulheres usuárias dos serviços. 

 

3.5. Considerações Éticas 

Após o Consentimento da Comissão da Comissão de Ética buscou-se o consentimento 

das Instituições, por meio dos coordenadores ou responsáveis através da carta de anuência, e 

também dos participantes da pesquisa (consentimento livre e esclarecido).  

Visando atender às normas éticas, as entrevistas não foram e não serão 

disponibilizadas publicamente, estando sob a estrita responsabilidade e guarda do 

coordenador da pesquisa mais ampla, intitulada “Violência contra as mulheres e saúde mental: 

análise de programas de atendimento a homens autores de violência” . O anonimato dos 

participantes também foi e continuará garantido, sendo seus nomes substituídos por códigos, 

evitando em qualquer hipótese sua identificação. Após transcrição integral das entrevistas, as 

gravações foram arquivadas. 

 

3.6. Sobre o processo de interpretação e análise 

O caminho para a interpretação, na visão de Spink e Lima (2004), engloba um 

processo de produção de sentidos. Nesta perspectiva o sentido é o alvo, o meio e o fim da 
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pesquisa. A interpretação torna-se um elemento essencial do processo de pesquisa, estando 

presente em todo seu percurso. Por sua vez, as técnicas criadas para a visibilização dos 

resultados das análises são estratégias para manter o rigor. Vale salientar que tais técnicas 

buscam vislumbrar não apenas os conteúdos verbais e sim o processo de produção de sentidos 

como um todo. O processo de análise proposto pelas autoras se inicia com um mergulho nas 

informações coletadas, sempre deixando aflorar os sentidos sem fazer rotulações. Para tal faz-

se necessária uma compreensão dos conteúdos que são produzidos, bem como do seu uso. 

Segundo Spink e Lima (2004), a interpretação pode ser considerada um processo 

inacabado, visto que existem possibilidades infinitas para ela. Contudo, segundo Foucault, 

citado pelas autoras, do caráter inesgotável da interpretação podem ser produzidas conclusões 

de que não há nada mais a interpretar, uma vez que cada símbolo e cada coisa trazem em si a 

interpretação, ou seja, já são interpretação.  

O construcionismo possibilita uma revisão do conceito de rigor que passa a ser 

concebido como “a possibilidade de explicitar os passos da análise e da interpretação de modo 

a propiciar o diálogo”  (SPINK; LIMA, 2004, p. 102). Contudo, para que esse diálogo 

mantenha seu caráter de cientificidade, não pode ser encarado como um processo livre, e sim, 

“preso”  aos processos históricos e sociais, bem como às particularidades dos relacionamentos 

humanos.  

Acerca da produção de sentidos, Pinheiro (2004) defende que as pessoas dão sentido 

ao mundo em tudo o que fazem, dentro de uma realidade intralingüística, socialmente 

negociada e construída. E é na linguagem, instrumento através do qual estabelecemos 

diferentes relações com os que nos cercam, que produzimos sentidos. Ao lidar com o mundo 

as pessoas se deparam com sentidos conflitantes e contraditórios que as levam à escolha de 

versões entre as múltiplas existentes. Assim, “ lidamos com uma realidade polissêmica, 

discursiva e inseparável da pessoa que a conhece.”  (p. 193). 

Ao longo de sua história de vida as pessoas se posicionam e buscam uma coerência 

discursiva, recorrendo a narrativas que lhes darão identidade. Para a autora, os sentidos são 

produzidos interativamente e:  

A interação presente não inclui apenas alguém que fala e um outro que 
ouve, mas todos “os outros” que ainda falam, que ainda ouvem ou que, 
imaginariamente, poderão falar ou ouvir. É sob esse ângulo que o 
diálogo amplia-se, incluindo interlocutores presentes e ausentes 
(PINHEIRO, 2004, p. 194).  
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3.7. Procedimentos de análise dos dados 

Para compreender a análise aqui produzida é fundamental reconhecer que a análise das 

produções discursivas desenvolvida nesta dissertação é também, em última análise, uma 

produção discursiva, que pode ainda ser sujeita a análises e críticas, entendo-a como produção 

situada em um tempo e espaço. Como afirma Medrado (1997), é uma interpretação subjetiva 

(ou mais precisamente intersubjetiva) porque minha; porém é também objetivável e 

generalizável, por assim dizer, porque foi apoiada na leitura de textos já produzidos sobre o 

mesmo tópico, pelo rigor na elaboração das estratégias metodológicas, baseada em momentos 

de trocas coletivas e pela busca de coerência interna da exposição. 

 Em termos de procedimento, numa primeira etapa, todas as entrevistas foram 

transcritas na íntegra, a partir das quais proseguiu-se a análise dos repertórios. A primeira 

etapa da análise teve como objetivo identificar o conjunto de nomeações e repertórios. 

Em relação às nomeações, identificaram-se os termos e expressões utilizados na 

entrevista para se referir a: 1) violência contra a mulher, 2) homens autores de violência de 

gênero e 3) mulheres que sofrem violência. A nomeação é identificada, na perspectiva 

construcionista, como categoria analítico-metodológica utilizada em análises qualitativas, 

para chamar atenção às tentativas de síntese discursivas produzidas pelos falantes. Partindo da 

concepção de linguagem em uso, pensamos a nomeação como uma forma de dar existência  

discursiva e interpretativa a um determinado fenômeno. Mas vale lembrar que esta 

discursividade ocorre num contexto específico e traz consigo as marcações do tempo e do 

espaço na qual é construída. Sendo assim, não existem palavras vazias (signos, no sentido 

estrito), pois toda palavra está preenchida e atravessada de sentido histórico (considerando-se 

os tempos longo, médio e curto). Ao mesmo tempo, seu significado está diretamente 

associado ao contexto de sua produção. Portanto, os sentidos de uma nomeação somente são 

compreendidos a partir da identificação de jogos de enunciados a partir dos quais podemos 

identificar repertórios discursivos (LIMA; SPINK, 2004)  

No que se refere aos repertórios, foram identificados trechos da entrevistas – ou seja, 

conjunto de enunciados que incluem a fala do entrevistador(a) e do(a) entrevistado(a), com 

vistas a garantir a visualização da dialogia – a partir de focos temáticos, identificados por 

meio de cores. Embora a pesquisa mais ampla explorasse outros focos, no caso particular 

desta dissertação, interessou-nos diretamente os trechos que se remetiam a: 1) definições de 

violência contra a mulher (em vermelho) e 2) opiniões sobre (e propostas de) atenção aos 

homens autores de violência de gênero (em laranja).  
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Posteriormente, produziu-se uma análise de conteúdo das entrevistas, tendo como foco 

os trechos marcados, com vistas a categorizar repertórios (conjunto de enunciados). Assim, no 

caso da análise para esta dissertação, foi categorizado o conjunto de enunciados, a partir das 

similaridades e contrastes, produzindo categorias para os dois focos temáticos: 1) definições 

de violência contra a mulher e 2) opiniões sobre (e propostas de) atenção aos homens autores 

de violência de gênero. 

A figura abaixo ilustra os procedimentos de análise dos dados que se desenvolveu a 

partir da perspectiva construcionista, tornando a análise um processo o mais negociado 

possível de versões, não na busca de uma maior aproximação com a verdade, mas no sentido 

de garantir uma confrontação e conseqüente ampliação de possibilidades de leitura. 

 

Figura 1: Etapas dos procedimentos de análise dos dados. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No que se refere às definições de violência contra a mulher, chama atenção o grande 

número de termos e expressões utilizadas para fazer referência às diversas dimensões desse 

tipo de violência. Produz-se, assim, uma polissemia de sentidos que incluem a nomeação 

direta de violência (seja ela em sua dimensão física, sexual, verbal, psicológica, moral, 

patrimonial), mas inclui também termos e expressões que fazem referência à “violação do 

direito de ir e vir”  ou termos e expressões difusas e indefinidas, tais como “confusão”, 

“envolve ambigüidades” , “coisa complexa” , “problema”, “esses atos” .  

É possível organizar os enunciados em que se produzem definições de violência contra 

a mulher a partir de três eixos: 1) tipologia de violências, 2) atribuições causais e 3) busca de 

estratégias resolutivas.  

Em relação à tipologia de violências, destacam-se as referências à agressão física, à 

agressão psicológica e ações de ordem simbólica. A agressão física é reconhecida a partir de 

lesões (incluindo abuso sexual) sejam isoladas ou recorrentes, geralmente percebidas como 

“tipos mais graves de violência” , como no trecho do diálogo a seguir: 

 

Entrevistadora: Quando tu era atendente, tu lembra de ter pego algum caso desse 

de violência contra  a mulher, alguma denúncia desse tipo assim?   

Profissional: Lembro, lembro sim. Tem uma que eu lembro bastante, que dizia 

que o marido pingava é... vela na língua dela, apagava cigarro, e pingava vela 

torturando né? Tortura, ele fazia muita tortura ... (EPDK03-02) 

 
Chegou uma moça aqui espancada pelo marido, eu fiquei sensibilizado demais 

porque realmente foi uma agressão muito grave, o olho tava inchado, tava toda 

inchada ela, e marcas, aquele negócio todo. (EPDL01-01) 

 

Violência... a pessoa está espancada. Aí, se a pessoa estiver numa situação grave, 

assim muito sangrando... (EPGD01-03) 
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Por outro lado, a violência contra a mulher é referida também como atos que resultem 

em danos emocionais e psicológicos para a agredida. Porém, a violência psicológica não é 

percebida como uma conseqüência de um ato, mas como um ato propriamente dito. 

 

Profissional: Você começa a ter uma compreensão mais ampla da violência, que 

a violência não é só física, que tem a violência psicológica que é a violência do 

constrangimento, da ameaça, da desvalorização do outro, não é? Do 

constrangimento enfim. (EPOF09-03) 

 

Profissional: O conflito doméstico não é um roubo, não é a mesma coisa de está 

andando na rua, a pessoa vem e leva seu celular. O juiz vai, roubou? 

Reconheceu, foi ele que fez isso, eu fiz e tal, sem justificativa, aplica uma 

condenação. O conflito doméstico não é simples assim, envolve relações afetivas 

entre as partes, envolve filhos. Eu digo sempre as partes: existe ex-marido, mas 

não existe ex-filho, então vai sempre existir aquele vínculo familiar naquela 

família. (EPJT01-02)  

 
Os exemplos acima são muito ricos, exatamente porque trazem em seu bojo uma 

mirídade de referências a aspectos distintos da violência, com destaque às implicações 

psicossociais. Também alerta para a violência verbal, indireta e velada, referida muitas vezes 

pelos entrevistados como a mais difícil de ser identificada e como uma ação de forte efeito 

simbólico, seja entre o casal ou mesmo a violência identificada como institucional, como no 

trecho que se segue: 

 

A violência contra a mulher não é só, que não se retrata somente na agressão 

física ou no extremo da morte, no homicídio. Mas tem várias formas de violência 

que concerne a vida das mulheres, então, desde o momento que ela chega em 

processo de abortamento numa maternidade pública e lá ela não é atendida, é 

negado o atendimento mesmo, seja por parte do profissional, seja pela própria 

concepção que a instituição ali coloca. Ali é uma violência, está violando um 

direito que a mulher tem de ser atendida no lugar público, porque esse é o direito 

da vida dela também, pela escolha que ela fez. Então é, também fazer essa 

relações de violência contra a mulher, não é só demarcar nesse lugar da morte e 
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da agressão física, da ausência de direitos também, da violação de Direitos 

Humanos é violência, de homens e mulheres. (EPOF16-01) 

  

Ao mesmo tempo, os profissionais, ao procurarem definir a violência contra as 

mulheres, fazem referência a atribuições causais que incluem a referência a condutas tidas 

como naturais/instintivas, mas também associadas a padrões de gênero, como nos trechos a 

seguir. 

Entrevistadora: E assim, tu já parou pra pensar por que os homens batem nas 

mulheres?  

Profissional: Eu acho que é a questão de instinto mesmo, cultural, de poder, tem 

a questão do distúrbio também. Porque assim, tem gente que bate só uma vez, eu 

acho que é questão de dizer “ eu sou o homem da casa, sou eu quem mando” , 

acho que é uma questão mesmo de gênero. (EPOF01-03) 

 

Nós todos somos violentos, violentos por natureza, ou melhor, a natureza não é 

violenta (risos), a violência faz parte de todo ser humano... o que é que pode ter 

de não violento na agressão? Pode ser violento na forma de olhar, de dar uma 

resposta... então a violência num é só no bater. Bater dói, mas tem várias formas 

de você ser violento sem bater. E esse homem que não bate, que não machuca, do 

ponto de vista físico, como é que ele vai ser punido ou tratado, dependendo da 

situação? Porque ele pode fazer várias formas de agressão psicológica com a 

mulher e precisar ter que fazer um tratamento psicológico, e aonde ele vai fazer 

este tratamento, com quem. (EPNA02-01) 

  

muitas vezes não é uma coisa tão, é, intencional, no sentido de que eles tão 

sabendo que estão fazendo mal a outra pessoa, mas muitas vezes é uma questão 

também, estrutural, é uma questão, também, construída culturalmente, de que os 

homens naturalmente são violentos, de que a mulher é posse desse homem, então, 

por isso ela tem, ele tem uma função, de inclusive, de colocar essa mulher 

enquanto coisa dele, enquanto pertencente a ele. Então, tem algumas construções 

culturais que fazem com que homens e mulheres vão reproduzindo estas questões 

né, da violência. (EPOF15-01) 
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Porque às vezes na sociedade como ela é muito machista, ele achava que não 

tinha cometido um crime. O homem agredia verbalmente a mulher e achava que 

aquilo é normal, que a injúria a difamação não era crime. (EPGD01-01) 

 

Assim é muita gente que não tem essa noção, e aí é um trabalho que a gente tem 

que fazer aqui também. Tem gente como a gente sabe no imaginário masculino, 

mulher é para tá dentro de casa, tem gente que é separado a ainda cobra da 

mulher, porque ela tá com outro, porque ela arrumou um homem e tá botando 

dentro de casa, mas isso é direito dela, então isso tudo a gente tenta trabalhar 

aqui também ao longo dos acompanhamentos. (EPJT02-02) 

 

A forma que eu penso a violência, é tanta coisa que contribui pra... violência, é... 

tem a questão da educação familiar, que é aquela coisa como se fosse um.. uma 

violência hereditária que passa de pai pra filho, sabe. Aí o sistema... (EPOF13-

02) 

 

Entrevistadora: É... assim, se nos cursos que vocês oferecem, abordam a questão 

da violência contra a mulher? 

Profissional: Abordamos! Nós temos um módulo, que é o chamado: violência de 

gênero! Primeiro a gente faz uma formação que a gente chama de inicial, aonde 

a gente sensibiliza os profissionais e insere neles dentro da questão de gênero, de 

sexualidade. Dentro da questão de gênero, tem um desdobramento da violência 

de gênero. Então a gente trabalha, estados da violência de gênero, o ciclo da 

violência, as conseqüências para saúde mental, para saúde reprodutiva da 

mulher. (EPOF01-05) 

 

 Algumas falas evidenciam que os entrevistados parecem relacionar os padrões de 

gênero construídos em nossa sociedade, em que as desigualdades entre homens e mulheres 

estão fortemente presentes, com o estabelecimento de práticas violentas, sendo essas 

construções sociais muitas vezes a causa da violência contra a mulher, como mostram os 

trechos a seguir: 

 

 (...) e muitas vezes as mulheres achavam que isso era comum porque esse é o 

papel da mulher, é servir ao seu marido em todos os sentidos né, inclusive 
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sexualmente, isso é uma lógica muito nossa ainda muito não sei se nordestina 

apenas, mais é uma lógica muito nossa mesmo essa coisa da mulher servir ao 

marido né! (EPOF09-03) 

Essa mulher que chega na delegacia, que denuncia passando por cima de tantas 

outras coisa, que a gente sabe que a cobrança é muito grande, porque ainda existe 

aquela coisa ‘em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher’ ... Existe. É 

incrível como ainda existe essa cultura retrógrada de que assim... ‘ ruim com ele, 

pior sem ele’ , porque tem uma questão: Oh, você vai ficar separada.  Tudo isso, 

gente, ainda existe, ah nós estamos em 2007, né? E ainda existe tudo isso. Essas 

mulheres sofrem pressão da família muitas vezes, que não tem o entendimento de 

por que ela tá deixando aquele marido. Muitas vezes é interessante como elas nem 

dizem aos familiares mais próximos, à mãe, alguma irmã, que sofre violência, tem 

vergonha de dizer que sofre violência. Existem assim barreiras, sabe? Existem as 

invisíveis, vamos dizer. Existem as postas pela sociedade, existem as invisíveis, 

existem as criadas pelo próprios dispositivos psicológicos, vocês sabes que 

existem. (EPOG01-01) 

 

(...) muitas vezes, né. Muitos dizem: “ não, tem que dar preferência ao provedor” , 

o cara. Mas, sim, muitas vezes a mulher também é provedora, mas não se 

reconhece. Nem a sociedade reconhece ela. A mulher tem que ficar em casa. “ Ah, 

minha mulher tá em casa, tá fazendo uma besteirinha, ela vende pipoca e 

chiclete” , mas é um comércio!. É o emprego dela. Então, você não reconhece nem 

o mundo do trabalho das mulheres? Quando nossas mulheres, as mulheres 

chegam ao mundo do trabalho, é em extrema violência! Enfrentando a pobreza 

que ninguém reconhece. Então a violência é isso, não tem outra saída pra isso! 

(EPCN01-01)  

 

Desse modo, para alguns profissionais, a violência conjugal é vista como expressão 

radical da relação hierárquica entre os sexos no núcleo familiar, bem como na sociedade. 

Assim, Gregori (1993) reforça que: “nessa relação assimétrica, o homem ocupa a posição de 

mando, podendo fazer valer a sua autoridade para punir, exigir, e por vezes, agredir os outros 

componentes da família. A mulher, cujo papel é o de lidar com as tarefas domésticas e cuidar 

dos filhos, está subordinada aos desígnios do homem” (p.123). 
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De antemão, chama a atenção o fato de que essas várias nomeações de violência 

contra a mulher não são usadas necessariamente por pessoas diferentes, mas aparecem muitas 

vezes na prática discursiva de uma mesma pessoa, de forma ambígua e contraditória. Porém, 

em geral, o reconhecimento dessa diversidade de expressões não é tomado como indicativo de 

que deveriam ser produzidas ferramentas distintas e particulares para seu enfrentamento. Em 

geral, são tomadas como referência a um mesmo fenômeno (violência contra a mulher) e 

consequentemente uma mesma estratégia global precisa ser pensada.  

Como ressalta Schraiber et al. (2005), na prática, ainda se observa intervenções 

incipientes em relação às demandas advindas dos casos de violência contra a mulher, em que 

a maioria dos serviços opera isoladamente, com precário sistema de encaminhamento a outros 

setores que se mostrariam necessários, levando em consideração cada situação.  Nesses casos, 

as próprias mulheres, suas famílias e amigos acabam ficando responsáveis por recompor o 

quadro do problema e as diversas alternativas de enfrentamento da violência. 

 Nesta tentativa de massificar estratégias de enfrentamento da violência contra a 

mulher, desconsiderando as especificidades de cada experiência ou mesmo de cada tipo de 

violência, Kiss, Scraiber e D’Oliveira (2007) fazem referência ao descompasso da atuação de 

algumas instituições e profissionais frente às intervenções demandas pelas mulheres que 

buscam esses serviços. Os autores adotam como exemplo a delegacia, que aborda os casos de 

violência do ponto de vista legal, sendo criminalizados de acordo com as disposições da lei 

federal a respeito do assunto, enquanto a compreensão das mulheres em relação ao problema, 

muitas vezes, envolve dimensões subjetivas que divergem bastante em forma e conteúdo das 

definições jurídico-policiais, questionando a eficácia desta atuação. Apontam ainda que, 

geralmente, existem desajustes quanto às linguagens utilizadas, de um lado, pela mulher que 

vivencia a situação de violência e, do outro, pelo profissional a quem recorre (KISS; 

SCHRAIBER; D’OLIVEIRA, 2007). 

Neste sentido, alerta-se para as desigualdades socioeconômicas entre homens e 

mulheres, sendo essas, algumas vezes, reforçadas (ou reflexos) no modo como o “Estado”  

organiza a “sociedade”, privilegiando os direitos dos homens em detrimento dos das 

mulheres. Com isso, a violência contra a mulher é considerada uma questão da estrutura 

social e, portanto, pública, que merece investimento do Estado para o seu enfrentamento.  

 

E hoje você tem a violência de mulheres, “ ah!, não, violentou porque era negra, 

violentou porque era prostituta, violentou porque tava na rua até tarde” , mas a 

sociedade também justifica. Então, pode ser cultural, mas é de uma sociedade que 
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banaliza a violência. A violência, na nossa sociedade, ela é banal! E ela é banal 

por quê? Ela é banal porque foi estruturada na desigualdade entre homens e 

mulheres, e foi estruturada numa sociedade que não reconheceu o direito da 

mulher. É essa a leitura que o Movimento tem e que eu não posso ficar distante 

dessa leitura porque eu vivo isso constantemente. Então, eu não posso dizer que a 

violência, ela veio porque “ ah, tem mulheres mais bonitas, tem mulheres 

assim...” , não. Ela veio porque a sociedade a reconheceu e a banalizou. Eu tive 

uma irmã que foi vítima de violência e as pessoas diziam “ ah, porque morava 

também, a casa que ela morava não dava segurança” , né. Pô, então você tem que 

ter um estado, um aparato de políticas que possam dizer assim: “ tem que ter 

política, possa enfrentar a violência contra a mulher” . Pela habitação, pela 

capacitação, curso de produção de renda, né. Só dá emprego aos homens, muitas 

vezes, né. muitos dizem: “ não, tem que dar preferência ao provedor” , o cara. 

Mas, sim, muitas vezes a mulher também é provedora, mas não se reconhece. 

Nem a sociedade reconhece ela. (EPCN01-01) 

 

Entrevistadora: ... Já que se falou de classes, tu percebes alguma diferença de 

mulheres negras, mulheres brancas... se elas sofrem mais violência, sofrem menos 

violência? 

Profissional: Olha só... essa é uma questão complexa de... de responder, mas eu 

tenho uma resposta sim! É... a violência, ela acontece tanto nas classes sociais 

altas, quanto na baixa, mas a gente não pode desconsiderar que a etnia e a classe 

social... ela pesa, ela pesa sim! Por quê? Porque a mulher negra ela tem menos 

chances... ela tem menos chances de escolaridade, ela tem menos acesso, né?! 

Então, quanto menos educação ela tem, mais ela vai ficar vulnerável a um 

parceiro violento, porque as perspectivas e as possibilidades pra essa mulher são 

menores, tá?! Então assim... eu quero fazer um [ ...]  a violência ela existe em 

todas as camadas sociais, mas claro que para uma mulher negra, uma mulher 

pobre... eu acho que isso tem um agravamento sim, isso tem um peso! (EPOF01-

05) 

 
Por outro lado, destaca-se ainda, no conjunto dessas estratégias do estado, a 

importância do ordenamento jurídico como uma estratégia resolutiva, a partir da definição da 

violência como contravenção à lei prevista, pelo ordenamento legislação, em suas diversas 
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facetas: jurídico (crime tomado de forma ampla que remete à penalização, mas também 

“violação de direitos humanos” , “ lesão ao patrimônio” , “não prover o lar” , erro de conduta). 

A seguir alguns enunciados:  

 

Eu acho que a violência é crime mesmo contra as mulheres. (EPCN01-02) 

 

A mulher tá com o olho deste tamanho inchado e ele acha que aquilo é um 

constrangimento para ele. Eu tento explicar pro sujeito ‘o senhor veio porque o 

senhor fez uma coisa errada, o senhor vai responder por lesão corporal, sua 

mulher procurou o direito dela e aqui vai ser dado a ela o direito dela’ . 

(EPDL01-01) 

 

Porque às vezes na sociedade, como ela é muito machista, ele achava que não 

tinha cometido um crime. O homem agredia verbalmente a mulher e achava que 

aquilo é normal, que a injúria a difamação não era crime. (EPGD01-01) 

 

Então, eu acho que a lei Maria da Penha veio com o intuito de, realmente, fazer 

com que o homem responda pelo crime que ele praticou. (EPGD01-01) 

 

A violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos, que não pode 

ser tratado como crime de menor potencial ofensivo! (EPOG02-01) 

 

Porque o problema da violência contra a mulher, por longos anos foi visto como 

um problema doméstico, tido como privado, então aquelas velhas histórias de 

“ briga de marido e mulher não se mete a colher”  ela tem um respaldo fortíssimo 

ou teve durante anos e anos como “ isso é coisa de família a gente não se mete” , 

mas a mídia mete a cara dentro da nossa casa e mostra o que quer, então o 

problema de mulheres em situação de violência não é apenas da família, apenas 

da mulher, do filho, é problema da sociedade e do poder público. (EPOG02-02) 

 
No conjunto dos repertórios sobre violência contra a mulher produzidos nos diálogos 

acima referidos, é possível identificar uma clara diversidade de sentidos sobre violência 

contra as mulheres que, mesmo quando reconhecida, não gera necessariamente uma 

fragmentação de possibilidades de enfrentamento. A ordem pública, especialmente de ordem 
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jurídico-penal, é tomada como referência principal, como via de resolutividade, em 

consonância com a matriz feminista que traz à tona, especialmente a partir da década de 1980, 

a publicização e conseqüente politização e criminizalização da violência contra a mulher. Esta 

é tomada como estratégia mais adequada de resolução do problema, tornando-se o privado (ou 

o campo da intimidade) em público (ou da ordem coletiva instituída). 

 Nesta década, no Brasil, a violência contra a mulher transformou-se em um dos 

grandes eixos de ação do movimento feminista no sentido assistencial, dando início à 

realização de parcerias com o Estado na formulação de políticas públicas, sendo uma das mais 

importantes conquistas feministas, que conferiu visibilidade social à violência contra a 

mulher, a implantação das Delegacias Especializadas de Atenção à Mulher (KISS; 

SCHRAIBER; D’ OLIVEIRA, 2007). 

Entretanto, como aponta Schraiber et al. (2005), atualmente já existem alguns estudos 

e avaliações dessa política que mostra seus avanços e dificuldades (Brandão, 2006; Campos, 

2002).  

A partir de um estudo etnográfico realizado entre 1995-1996, no qual observou a 

dinâmica de atendimento policial em uma DEAM no estado do Rio de Janeiro, em que entre 

os resultados abordaram-se as especificidades da demanda feminina à polícia, Brandão (2006) 

avalia que a principal razão que leva à procura da polícia é a dificuldade das mulheres de 

classes populares em concretizar um regime familiar tido por elas como ideal, sendo o recurso 

à polícia um meio de promover o reajustamento do parceiro à expectativa social predominante 

nas camadas populares, passando a delegar à autoridade policial a tarefa de corrigir os homens 

acusados de agressão e de inadequação aos papéis conjugais esperados. O autor considera 

que: “o entrelaçamento entre ordem familiar e efetivação da cidadania feminina permanece 

sendo uma tensão no encaminhamento de soluções ao problema da violência contra a mulher 

(...). Penetrar [nesta seara] permite captar continuidades e descontinuidades na trajetória de 

enfrentamento feminino da violência marital”  (BRANDÃO, 2006, p. 225-226). 

Nessa direção, percebe-se ainda, nas falas dos profissionais, uma clara dicotomia 

homem/autor versus mulher/vítima, gerando nomeações nas quais as mulheres são referidas 

como “agredida” , “a parte agredida” , “pessoa agredida” , “abandonada”, “espancadas” , 

“ofendida” , “pessoa vítima de violência’ , “protegida” , “submissa” , “vítima” etc. Os homens, 

por sua vez, são referidos a partir de um conjunto diverso de posições de pessoa (DAVIES e 

HARRÉ, 1990) que incluem: 1) referência à violência como traço ou marca identitária do 

homem que a comete (“agressor” , “homem agressor” , “agressor de mulheres” , “agressor 

doméstico” , “desumano”, “opressor”); referência à violência como uma prática, sem 
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necessariamente incorrer em subjetivação ou substituicção discursiva do ato pelo autor (“autor 

do  fato” , “autores de violência contra a mulher” , “homem autor de violência” , “homem que 

cometeu violência”) ou ainda marcações de poder (“chefão” , “o que manda”, “detentor do 

poder”), ou de criminalidade (“bandido” ; “criminoso”). Há ainda a referência às marcas 

culturais como justificativa para o ato, sendo o homem nomeado pela primeira e única vez 

como vítima: “vítima de uma construção cultural” . 

Em linhas gerais, não há muito questionamento, por parte dos profissionais 

entrevistados, em relação a possíveis efeitos contraditórios que uma vitimização, no plano das 

práticas discursivas, possa gerar para a vida das mulheres. O uso retórico da vitimização 

parece, do nosso ponto de vista, gerar uma dupla direção: por um lado, garante a comoção e 

atenção pública; por outro, o conseqüente investimento de recursos públicos para 

aparelhamento do Estado, com vistas à redução (ou eliminação) deste tipo de violência. 

Contraditoriamente, pode fortalecer o lugar simbólico da mulher (e do feminino) como 

ontologicamente boa, frágil e indefesa (Figueroa, 2003).  

Problematizando o lugar de vitimização em que a mulher é colocada, em muitos 

contextos, Gregori (1993) inaugura um dos debates mais importantes que acompanha os 

estudos feministas sobre violência contra as mulheres no Brasil desde o início dos anos 90, 

relativizando a perspectiva dominação-vitimização.  Embora a dualidade vítima-algoz facilite 

a denúncia da violência, a autora aponta para os limites da visão jurídica dessa dualidade, 

ressaltando que: “existe alguma coisa que recorta a questão da violência contra as mulheres 

que não está sendo considerada quando ele é lida apenas como ação criminosa e que exige 

punição (a leitura reafirma a dualidade agressor versus vítima)” .  Gregori assinala que as 

cenas que culminam em agressões, nas quais os personagens estão envolvidos, estão sujeitas a 

inúmeras motivações (GREGORI, 1993, p.183).  

 As opiniões e os argumentos dos entrevistados – quando interrogados sobre a 

importância e/ou necessidade de atenção aos homens autores de violência contra a mulher – 

foram organizados em três tipos de repertórios: punição, prevenção e medidas assistenciais. 

Vejamos alguns exemplos e nuances particulares dessa complexa tríade. 

 No que se refere ao repertório punição, observa-se uma freqüente referência à privação 

de liberdade como forma de castigo para o homem autor de violência contra a mulher. Porém, 

é enfatizado por estes mesmos profissionais a precariedade do sistema prisional atual 

oferecido pelos Estados. E, mesmo considerando a prisão como forma de punição um recurso 

que deve ser utilizado para os casos de violência doméstica, de alguma forma os entrevistados 

fazem referência a outras medidas de assistência associadas à privação de liberdade.  
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Também. Também precisa ter um espaço de fala, precisa, precisa ter um lugar, se 

precisar ele ficar privado de liberdade, do grau de violência dele, mas precisa ter 

um local que ele precisa ficar privado, privado de liberdade, com dignidade, não 

o que a gente tem hoje, porque hoje não recupera ninguém. Hoje mesmo, se fizer 

o tratamento e ele voltar pra, pra privação, entendeu? Ele não vai... O tratamento 

não vai influenciar em nada, porque ainda precisa mudar o sistema, certo? 

Precisa mudar muita coisa, pra poder a gente conseguir alguma coisa. 

(EPOF04-01) 

 

Entrevistadora: Certo, é assim quanto aos lugares que vocês encaminham você 

citou, por exemplo, várias: casa de apoio, centro de referência, centro das 

mulheres do Cabo, a coordenadoria da mulher, e assim com relação aos homens, 

você acha que deveria existir algum serviço de atendimento pra esses agressores?  

Profissional: Sim, eu acho que no meu trabalho com os homens ao longo desses 

quase 10 anos aí né, eu identifico por exemplo que, é  um único caminho para, 

para esses homens agressores tem sido a punição. 

Entrevistadora: Tô entendendo. 

Profissional: A punição direta, no caso até agora com a Lei Maria da Penha né, e 

inclusive não tem nem alternativa mais não é, e eu concordo, eu acho que 

violência contra mulher não tem que ser uma pena alternativa não, tem que ser 

uma pena, tem que ser considerado um crime hediondo e tal, pra mim não deveria 

ter nem fiança né, mas inafiançável no Brasil só, é discriminação racial, tráfico 

de drogas e de seqüestro né, são os três crimes que são inafiançáveis, mais no 

caso dos homens eu acho, eu acho que a gente precisa, eu acho que tem um grupo 

no Rio, se eu não me engano, que trabalha com os agressor. Teve uma época, uns 

2 ou 3 anos atrás, que eu até conversei com o PAPAI sobre isso, se o PAPAI tava 

entrando nessa área de, como tem o projeto laço branco, se o PAPAI tava 

entrando só na área da prevenção da violência, e de contribuir com a pauta do 

movimento feminista ou se o PAPAI tava entrando na área de trabalho com 

agressor, a gente tá trabalhando com os homens que identificam, que praticam ou 

que praticaram a violência, né. (EPOF09-03) 
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Ainda no contexto das medidas punitivas, alguns entrevistados defendem que os, 

assim chamados, “agressores”  devem, além de serem privados de liberdade, serem 

submetidos a estratégias que visem à reeducação e transformação. Aqui se faz uma referência, 

por oposição, clara, à Lei 9.099 que, aplicada por muitos anos (em função de jurisprudência)13 

aos casos de violência contra a mulher, garantia ao autor da violência a possibilidade de 

medida alternativa (e não complementar) à detenção. 

 

É preciso que trabalhe não só essa questão da pena, é preciso punição, claro, 

mas não só isso, é preciso um trabalho psicológico, de assistência social pra 

gente estudar e conhecer a origem daquele conflito pra que a gente possa 

resolver. (EPJTO1-02) 

 

Acho que também tem que ser feito núcleos de atendimento... Núcleos de 

acompanhamento... desses agressores, porque punir só por punir não reduz 

violência de nada nem de ninguém. (EPNA02-01) 

 

Eu entendo que o homem também é vítima, e que isto é uma construção social 

doentia entre homens e mulheres, que eu faço parte, todos nós fazemos parte, que 

o homem é formado como machão e não pode fazer... Não pode demonstrar 

sentimento... depois este homem quando mostra que é o super-forte, que bateu, 

então ele é um marginal, entendeu, por isso que deveria ter um serviço pra este 

tipo de agressor, que eu não vejo como um criminoso, um assaltante, um 

homicida, porque eu já trabalhei no Sistema Prisional, e me incomoda muito este 

homem que eu vejo como um pai de família, porque você pode dizer: “  ah mas 

vocês não atendem aqueles que tem uma conduta criminosa?” . (EPDL01-04) 

 

 Diferentemente da “prisão como punição” , nesses repertórios podemos observar que a 

punição deve ser aplicada nos casos de violência contra a mulher, porém nestes casos a 

punição dever ser por meio de penas que ajudem na mudança de comportamento dos autores 

desse tipo de violência. Para defender seus posicionamentos, os profissionais apontam para a 

ineficácia do modelo de punição que atua como castigo, bem como para a peculiaridade desse 

crime contra a mulher e de quem o comete. Ou seja, advogam que se trata de um crime que 

possui especificidades e, como tal, exige também respostas específicas. 
                                                        
13 Para mais informações sobre a Lei 9.099, consultar introdução e primeiro capítulo dessa dissertação 
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Além das medidas de punição, aparecem também com forte ênfase medidas de 

prevenção, que são apresentadas em complexidade. Por um lado, há referências a processos 

de “conscientização” dos homens para que percebam que a violência contra a mulher traz 

prejuízos para todos os envolvidos. Sugere-se, assim, grupos de reflexão sobre temas 

relacionados a equidade de gênero e a violência, a fim de que “aprendam” a se relacionar a 

partir de uma cultura não-machista, que respeita os direitos das mulheres. 

 

Entrevistadora: Você conhece algum serviço que faz algum trabalho voltado pra o 

agressor? 

Profissional: Não. Não tem nenhum serviço que trabalhe com isso e é 

extremamente necessário.  É importante ter.  

Entrevistadora: Por que seria importante ter? 

Profissional: Porque eu acho que, bom, primeiro que tem uma discussão que a 

gente tem feito no interior da instituição que, claro, a gente tá num foco agora 

nesse momento com mulheres, etc e tal, mas os homens também têm uma 

construção social, eles respondem também a um processo social, de construção 

social, na qual eles tão inseridos. Então, a gente acredita que o fato de que homens 

são criados nessa perspectiva de que podem bater em mulher, que podem fazer 

isso, isso também tem uma influência na vida deles e que é preciso ter algum 

momento, ter algum espaço que os ajude a des-construir isso. Ou seja, as pessoas 

não são más simplesmente porque elas são más, os agressores não são agressores 

porque eles resolveram um belo dia ser agressores, claro que tem tudo, tem as 

pessoas que têm suas perversões, tem seus desvios, né, de, de... psicológicos e etc, 

mas tem toda uma construção social também no universo masculino, que acho que 

a gente precisa começar a discutir, olhar e aprofundar. (EPOF09-01) 

 

Então eu acho que a Lei veio pra contribuir, mas tá faltando algo paralelo, o 

Estado tá devendo isso. O Governo municipal, estadual, tá precisando fazer ações 

de atendimento, por que então a gente vai prender todos os homens? E vai 

resolver? Não vai resolver. Como reeducar os nossos homens? Na escola? Como 

a gente pode trabalhar na escola pra escola reeducar? A família, como discutir o 

papel do menino na família? Muita coisa...não tenho resposta pra tudo...não sou 

competente (risos) mas acho que tem muita coisa que pode ser feita pros nossos 

homens serem homens melhores do que eles já são, alguns. (EPNA02-01) 



 

 

72 

 

 Nesses repertórios, os homens, como foram nomeados na maioria das falas, são 

reconhecidos como sujeitos de direitos, apontando possibilidades para a conquista de uma 

equidade social entre homens e mulheres, em que estejam vários atores sociais envolvidos 

como: família, escola, Estado, poder judiciário, homens e mulheres. Esta categoria pressupõe 

que os homens foram mal educados e se faz necessário educá-los novamente. 

 Nesta perspectiva, articulando repertórios voltados a uma abordagem mais preventiva 

do problema, alguns entrevistados fazem referência a serviços e políticas nas diversas áreas de 

justiça, saúde, educação, ONGs, como estratégia que deveria ser empregada junto aos homens 

autores de violência, a partir de uma abordagem integral que trabalhe diversos temas dentro 

de uma perspectiva de gênero.  

 

Profissional: Eu acredito também como psicólogo que os homens também podem 

deixar de serem agressores ou pelo menos diminuindo aos poucos essa 

agressividade, na medida em que eles tiverem espaço pra refletir sobre essa 

masculinidade, sobre essa identidade masculina, sobre essa questão da violação, 

da violência. E tudo isso né, mas não tem, pelo menos eu não identifico né, não 

identifico nem política pública em relação a isso né, nem identifico ONGs 

trabalhando com isso né, a própria (entrevistado fala o nome da instituição) a 

gente não pode dizer que a (entrevistado fala o nome da instituição) trabalha com 

homens agressores, a gente trabalha com homens que identificam em muitos 

momentos, que são agentes de violência né,  agentes da violência, mas não tem, 

mas não identifica assim nem política pública, mesmo o projeto da Federal que é 

Universo Masculino que é o pessoal do NUSP, eles têm trabalhado masculinidade 

muito no campo da saúde dos homens. 

Entrevistadora: Isso. 

Profissional: Mas essa discussão sobre saúde dos homens eu não vejo a discussão 

sobre a questão de, por exemplo, começar a se construir centro de referência 

política pública e etc, que possibilite o tratamento, o trabalho né, o 

acompanhamento dos homens agressores, de homens que tem essa, às vezes, essa 

estrutura de serem agressores de si mesmo e dos outros né, não vejo isso, vejo 

outro tipo de discussão né, mas... (EPOF09-03) 
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Entrevistadora: Você acha que deveria ter então, algum serviço de atendimento a 

esses agressores? 

Profissional: Eu acho que tudo é importante. 

(a entrevista foi interrompida mais uma vez). 

Entrevistadora: E como é que você acha que deveria ser esse serviço? 

Profissional: Olha, a gente atende, a gente tem aquele serviço, acho que é o 

Instituto PAPAI, né, que assim, orienta os meninos né. Eu acho que assim, é, a 

gente poderia criar, né, espaço pra que eles também pudessem ser cuidados, né. 

E, assim, espaços, não que não haja, mas a gente precisa criar mais, porque 

como é uma questão cultural a questão do machismo, então, o homem acha que 

ele não tem que ter cuidado, né. Porque ele acha que é onipotente em tudo, né. 

Mas assim, a gente, não sei assim, parece que... (trecho inaudível) ...um tempão, 

como é que poderia se criar mais espaço, mais humano mesmo, né, pra trabalhar 

esse lado, humano, do outro, né. Que o homem também ele pode é, cuidar da 

mesma forma que a mulher, entendeu?  

Entrevistadora: Além do Papai você conhece mais algum outro serviço? 

Profissional: Só pra homem? 

Entrevistadora: Sim. 

Profissional: Humhum, não. (EPOF04-04) 

 

 Os homens aparecem aqui como sujeitos de necessidades, sendo muitas vezes os 

serviços e redes disponíveis para as mulheres tomados como parâmetros para projetar o 

modelo ideal de atenção aos homens. Para o reconhecimento da necessidade de políticas 

públicas que venham atender aos homens, para além das demandas referentes à violência 

contra a mulher, esses profissionais defendem ser necessária a conscientização dos homens 

para a necessidade de auto-cuidado e cuidado dos outros para, a partir disso, dar início a um 

processo de mudança que teria como conseqüência o fim da violência de gênero. Este 

argumento também aparece fortemente em campanhas que tem por fim a violência contra a 

mulher, tal como a Campanha do Laço Branco (LIMA, MEDRADO, CAROLO E 

NASCIMENTO, 2007) e a Campanha 16 dias de ativismo (PEDROSA; MEDRADO, 2006). 

 Além disso, são sugeridas medidas preventivas por meio de processos educativos em 

geral, seja na infância e adolescência ou mesmo com homens que não cometeram violência, 

como via para prevenção de casos de reincidência.  
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Olhe, eu acho que esses centros talvez eles não pudessem ser um... um lugar 

específico. Eles poderiam ser uma sede, mas eu acho que... nesse primeiro 

momento, trazer o homem fisicamente até um local, onde ele vai discutir questões 

de saúde, questões de educação, questões sociais, eu acho que ainda não estamos 

nesse nível de conscientização, eu acho que esses centros de referência, eles 

devem se deslocar até os locais onde existem os aglomerados de homens, né?! 

(EPOF01-05)  

 

Entrevistadora: E você acha que um serviço como esse ajuda? 

Profissional: Sim ajuda, esses serviços deveriam ser estendidos para a Escola, 

por exemplo, eu tenho neta, então foi como minha forma de comemorar o Dia 

Internacional da Mulher, comemorei levando, evidente que eu toquei na 

delicadeza, na parte poética, levei rosas para o colégio, para as professoras e 

levei uma mensagem do nosso trabalho e lá falei, pedi a diretora que fizesse um 

minuto de silêncio por todas as vítimas dessa violência, e elas acharam tão 

interessante, você vê, um trabalho assim pequeno mas de repercussão, elas 

passaram minha mensagem para todos pais e mães do colégio, toda a família do 

colégio de duas mil crianças receberam. (EPCA04-03) 

 

Eu penso numa...que isso deve começar assim na escola...a gente tem na escola 

trabalho com temas transversais, não sei em qual ele entraria, se em ética e 

cidadania..., mas deveria ter um trabalho na escola. As comunidades deveriam 

ser mais atuantes, as comunidades, por meio dos líderes comunitários, deveria 

haver..., se não em cada comunidade, que seria difícil, temos uma região 

metropolitana bastante ampla, mas por isso mesmo que se deveria procurar 

parceiros pra isto. O NISAM tem um serviço que é pra ser assim, é pra trazer a 

comunidade pra junto, pra pensar estes problemas, pra fazer oficinas, oficinas 

não só pra expor os problemas não. (EPDL01-04) 

 

 Os enunciados acima remetem à importância da prevenção antecedendo a prática de 

atos de violência, desenvolvendo trabalhos de promoção e educação que venham a fazer parte 

do dia-a-dia das pessoas, comunidade e grupos. Mostram uma preocupação de incluir a 

discussão de gênero para o campo da saúde e da educação, visando assim uma verdadeira 

transformação no cotidiano das relações sociais.  
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 Entre as estratégias assistenciais ou de intervenção direta propostas pelos 

entrevistados, destaca-se a referência a programas de atenção psicológica ou psicossocial. 

Esse repertório discursivo inclui desde o atendimento individual, ao aconselhamento, 

individual e/ou grupal, em que o profissional responsável pode ser um psicólogo/a ou uma 

equipe multidisciplinar. 

 

Mas enfim o acompanhamento psicológico é fundamental na maioria dos casos, 

têm pessoas também emocionalmente desequilibradas, ou então são pessoas, não 

sei, acho que é aliar informação, um acompanhamento psicológico quando você 

vê que a pessoa precisa, enfim não sei exatamente, é muita coisa. (EPJT02-02) 

 

Entrevistadora: você tava dizendo que achava importante... 

Profissional: eu acho que a gente deveria ter. Porque mesmo os homens, eles  não 

aceitam esse tipo de atendimento, eles não aceitam, dizem que não precisam de 

psicólogo. Se fosse uma forma, eu acho que eles só aceitam esse tipo de 

atendimento se fosse uma coisa imposta pela justiça. Porque quando eles ficam à 

vontade, eles não se permitem ser escutados, eles se acham. Eu acho que o 

homem ele se acha muito auto-suficiente, ele não precisa de nenhum atendimento, 

entendeu?  

Entrevistadora: Mas de que tipo de atendimento a senhora está se referindo? 

Como a senhora imagina que devam ser esses atendimentos? 

Profissional: O atendimento, uma pessoa que agride outra pessoa ela tem o 

potencial agressivo já latente. Esse atendimento a gente ia buscar essa agressão 

dele que já vem, entendeu? Há muito tempo... Muitas vezes, esse adulto já foi 

agredido pela mãe ou pelo pai, ou então viveu numa família em que ele foi 

sempre agredido. Então, vira um homem, um adolescente, um futuro homem 

agressor também foi agredido, então a gente busca nesse atendimento esse 

potencial agressivo, a gente começa a minimizar esse potencial, a gente ajuda a 

esse homem a ele ver menos que a agressão dele, que já foi provocado por uma 

vida dele na infância também agredida. Então, trabalha numa terapia, isso ajuda 

muito, entendeu?  

Entrevistadora: Então, quer dizer que a senhora acha que seria um atendimento 

mais psicológico?  
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Profissional: É, exatamente, voltado para que se busque esse potencial agressivo 

dele, porque a gente vai buscar na vida dele, onde ele foi agredido. Com certeza, 

eu tenho certeza que isso tem um lado voltado. (EPML01-01) 

 

Entrevistadora: Não, eu ia perguntar se você acha que deveria existir um serviço 

que atendesse a homens autores de violência?   

Profissional: Com toda certeza. Agora tem que ser um serviço que contemple 

essas questões que eu tava dizendo, que não é você fazer um grupo apenas para 

dizer você cometeu um crime, você precisa ser punido, você não pode voltar a 

fazer isso, do ponto de vista mais agressivo e punitivo e jurídico da questão. Mas 

acho que, sobretudo tem que ter uma abordagem que seja, também, psicossocial, 

digamos assim, que traga essa reflexão de que a gente reproduz muitos modelos 

de funcionamento de homens e mulheres e que essa questão da naturalização da 

violência contra a mulher é uma questão que tá na nossa cultura, e que a gente tá 

inserido nela né? Ao mesmo tempo, que não é pra passar a mão na cabeça do 

homem e dizer bichinho, coitado, ele é vítima de uma construção cultural, não é 

isso, ele não é um ser inanimado que vai receber todas essas influências e não 

tem uma ação direta sobre isso, mas assim é, obviamente, você sabe que tá sendo 

cometido um crime, mas, sobretudo que também tem esses outros elementos que 

faz com que a gente, muitas vezes, naturalize a violência contra a mulher, que, 

também, são para além de um contexto individualizante, entendeu assim, é pensar 

que tem a ação dele em si, que precisa ser abordada, mas que também tem o 

contexto que muitas vezes favorece que essa ação seja, e valoriza, pior de tudo é 

isso que não só favorece, valoriza muitas vezes, e pra algumas pessoas às vezes tá 

dado que ele, que uma forma dele mostrar poder, seja dentro de casa, seja na 

própria comunidade, entre os amigos é ele ser autoritário no que tange à 

violência em relação à mulher e aos filhos. (EPOF15-01) 

 

 Os argumentos para justificar um atendimento psicossocial como estratégia para 

atuação junto a homens autores de violência estão baseados, muitas vezes, na idéia de que a 

violência é um processo cíclico, referindo-se a pesquisas em que os homens autores de 

violência relataram ter sido também agredidos ou abusados na infância (Acosta et al. 2004). 

Esses argumentos ignoram, por exemplo, o número de homens que, quando crianças e 

adolescentes, foram violentados, porém não reproduziram o modelo de que foram vítimas. 
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Muitas vezes a justificativa para esse posicionamento se dá pelo fato de que os homens 

possivelmente agrediram as mulheres por conta de um trauma, ou por ter vivenciado situações 

em que a violência esteve presente, negando a intencionalidade do ato, sendo a atenção 

psicológica um meio para chegar à causa de seu comportamento e mudar a situação.  

Em algumas outras falas, podemos observar a importância dada a esse tipo de atenção 

como forma de reflexão e conscientização do comportamento violento para se chegar a uma 

transformação, sugerindo-se modelo semelhante ao aplicado a usuários de álcool (Alcoólicos 

Anônimos). 

Alguns comportamentos violentos estão atrelados a envolvimento do “agressor”  com 

uso do álcool, sendo necessárias medidas de tratamento nos moldes do trabalho desenvolvido 

nos Centros para dependentes de Álcool e outras drogas. 

 

Entrevistadora: O que você acha que um serviço de atendimento aos homens 

agressores deveria ter? 

Profissional: Deveria ter um setor de pesquisa, pra poder fazer uma avaliação da 

vida pregressa dele para saber como é que foi, que tivesse oportunidade de 

dialogar com homens que venceram essa doença, digamos assim né, que eles 

tivessem esse intercâmbio com homens saudáveis, e com homens, eu acho até 

como uma coisa como o AA, que tivessem passado por isso, que tivessem 

compreendido e hoje tivessem dando um exemplo, eu acho que valeria a pena 

essa vivência, não sei qual é o termo que vocês usam em psicologia, como é o AA 

mesmo passo a passo, “ estou há tantos dias sem bater na minha mulher” , tá 

entendendo, de troca, pra eles se sentirem que pessoas tinham um comportamento 

similares e superaram, né. 

Entrevistadora: Que profissionais você acha que deveriam ser incluídos neste 

serviço para atender às especificidades dos homens?  

Profissional: Assistentes sociais, psicólogos, advogados, é... psiquiatras também 

acho que é importante, porque algumas coisas têm um componente de transtorno 

mesmo, assim que vai além da problemática que a psicologia funciona, talvez 

tenha gente que precisa tomar remédio mesmo. (EPGD01-03) 

 

Entrevistadora: Como você acha? Que profissionais deveriam ter nesses 

serviços? 
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Profissional: Eu acho que deve, lógico, um psicólogo para orientar, o que eu 

acredito que deveria ter é uma capacitação profissional desse cidadão também 

pra que ele possa vir a ter uma profissão e ficar menos tempo ocioso, porque eu 

acho que o que provoca também é muita ociosidade, além das drogas e da 

bebida, então eu acho que deveria ser assistido por psicólogos e assistentes 

sociais de forma a libertá-los dos vícios e conseguir que ele trabalhe e faça 

alguma coisa produtiva, né? Que o afaste do ócio, que eu acho que é um grande 

fomentador da criminalidade. 

Entrevistadora: Você acha que é um serviço desse tipo deveria ser oferecido por 

que área, assim, saúde, da justiça...? 

Profissional: é, esse acompanhamento eu acho que o Poder Executivo é quem 

deveria fazer e não o Judiciário, o Poder Executivo, agora, qual a Secretaria do 

Poder Executivo aí... Fazer um trabalho conjunto, educação, saúde, cultura, né? 

... Tudo isso que possa afastar o cidadão do crime. (EPJT01-03) 

  

 Aqui, os atos e comportamentos violentos praticados pelos homens são considerados 

uma forma de doença passível de ser tratada por condicionamentos, medicamentos, 

tratamentos. Os repertórios fazem referências a vícios e transtornos, o que nos faz pensar em 

uma des-responsabilização dos homens diante de seus atos e comportamentos. 

Em linhas gerais, como visto acima, as opiniões e os argumentos dos entrevistados, 

em relação à importância e/ou necessidade de atenção aos homens autores de violência contra 

a mulher, associam-se a três tipos de repertórios:  

• medidas punitivas - na forma de prisão ou na forma de reeducação, entendida como 

pena complementar;  

• medidas preventivas - a partir da reeducação como um direito, de políticas públicas 

para homens ou pela educação de gênero, junto aos mais jovens (como forma de 

prevenção primária) ou os que cometeram violência (como forma de evitar 

reincidência);  

• medidas assistenciais - pela via da atenção psicossocial ou a partir de modelo 

semelhante ao empregado junto a usuários de drogas, especialmente álcool. 

No entanto, há ainda entre as proposições dos entrevistados a referência ao 

Empoderamento das Mulheres como estratégia mais eficaz para atingir os homens autores de 

violência, mesmo que de forma indireta. Assume-se que no caso da violência contra a mulher 
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é com as próprias mulheres que se deve continuar trabalhando, fortalecendo-as, e não começar 

um trabalho com homens. 

 

Entrevistadora: E esse homem? Você acha que deveria ter algum serviço de 

atendimento pra ele? 

Profissional: Eu acho que precisa primeiro de atendimento pras mulheres. 

Porque se a gente conseguir fortalecer as mulheres, eu tenho até um exemplo 

muito claro aqui, quando as mulheres se fortalecem, a questão da violência se 

modifica muito. Tem homens que deixam de agredir porque sabem que se ele 

agredir, tem um suporte jurídico, quando ele sabe que tem uma rede de apoio pra 

essa mulher, então ele pára de agredir. Então a questão não é trabalhar o 

homem, a questão é trabalhar a mulher. Nós temos um exemplo muito prático 

disso aqui. Tinha um que atirou nela, ela foi chegando da escola, tarde da noite, 

subindo a escadaria e ele, comovido [?], fisicamente, achou pouco pegou, deu 

dois tiros, não bateu. Aí eu fiquei sabendo, com muita felicidade, que ele deixou 

de agredir. Porque tiram onda da cara dele. Ó, Maria da Penha vai te pegar. As 

mulheres do apito vão te pegar. E ele parou de bater. Então ele precisa de apoio, 

ou ela? Quando ele se sente acuado de saber que tem uma rede que tá apoiando 

ela, que ele pode ser preso, que têm outras mulheres que podem ir a cima dele e 

criar maneiras de condução. (EPOF12-01) 

 

Profissional: Agora, existe uma resistência muito grande a isso, existem pessoas 

que não concordam que acham que o trabalho não deve ser com homem, que o 

trabalho ser só com mulher. (EPGD01-01) 

 

 Assim, é defendido que um trabalho voltado exclusivamente para a mulher basta. É 

por meio do empoderamento da mulher que se alcança o enfrentamento da violência 

doméstica e familiar. Junto a isso, os repertórios mostram a necessidade de utilização de 

recursos externos por parte das mulheres, como leis, delegacias, entre outras, para o  

fortalecimento delas e, conseqüentemente, combate à violência. 

Nesta mesma perspectiva, é interessante ressaltar uma estratégia postulada por duas 

profissionais que atuam em entidades vinculadas ao movimento de mulheres: o “nada a 

fazer” . 

Pesquisadora: Então, você acha que não é importante o serviço para homens? 
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Entrevistada: Não. 

Pesquisadora: De atendimento a homens. 

Entrevistada: De atendimento a homens, não. (EPOF12-01) 

 

“ É, podia até funcionar, né, mas sendo que esses homens que agridem as 

mulheres eles voltam a agredir, às vezes ele sofre a pena da lei e volta a agredir, 

entendeu, é uma questão de índole dele mesmo, então ele não vai se preocupar 

com uma pessoa que oriente ele, um padre, um pastor, o que seja, pra consertar 

ele não” . (EPOF13-01) 

 

Como mostram os exemplos acima, a resistência aparece fortemente nessas 

entrevistas. Mesmo sendo apenas duas entrevistadas que declararam explicitamente a 

resistência absoluta a qualquer ação com os assim considerados “agressores” , por vezes, na 

própria observação dos serviços e entidades visitadas, percebe-se pouca abertura da rede a 

uma ação mais ampla, que também possa incluir o homem, sendo muitas vezes remetida a 

idéia de que “eu acho importante, mas eu não vou fazer isso. Os outros (e talvez os próprios 

homens) que busquem seus caminhos” . Essa idéia aparece também na conclusão da tese de 

doutoramento de Arilha (2005), quando afirma que: “Não se trata de educar os homens, mas 

de acreditar em um processo de transformação no qual muita energia deveria ser 

urgentemente investida. Por eles mesmos” (p. 166).  

Por um lado, esta proposta talvez remeta à necessidade da afirmação “do sujeito pelo 

sujeito” , marca forte das políticas de base popular e revolucionária (MATOS, 2003). Porém, 

contraditoriamente, ela pode resvalar em uma negação da possibilidade de incorporação da 

dimensão relacional nas políticas públicas, mantendo-a eternamente no plano da utopia. 

 

4.1. Algumas considerações 

 

Como bem destaca Grossi (2004), a atenção aos homens autores de violência de 

gênero é um tema ainda “emergente”  no campo das Ciências Humanas, Sociais e da Saúde 

Pública. Neste sentido, a presente dissertação certamente traz muito mais questões do que 

respostas propriamente ditas. Seria prematuro produzir conclusões, sendo mais prudente 

apontar considerações baseadas em leituras teóricas, éticas e políticas, que, a partir de 

diálogos com interlocutores privilegiados, podem facilitar a elaboração e revisão de princípios 

e indicadores. 
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O intento original de identificar e analisar um serviço de atenção aos homens autores 

de violência em Recife foi frustrado, pela inexistência de tal serviço na cidade. Assim, 

optamos por mapear (até junho de 2007) todos os serviços e entidades que atuam na 

prevenção, assistência e enfrentamento da violência contra a mulher, dialogando com 

interlocutores-chave com vistas a identificarmos não apenas argumentos e posicionamentos 

frente à possibilidade de atenção aos homens autores de violência, mas também os próprios 

termos e definições utilizados por eles para se referir à violência contra a mulher. 

Pesquisamos esses repertórios, na perspectiva das práticas discursivas, entendo-as 

como os modos pelos quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam em suas vidas 

cotidianas. Analisar tais repertórios parece, assim, solicitar a aceitação da argumentação que 

abrange os múltiplos posicionamentos do eu que estruturam argumentos (SPINK e 

MEDRADO, 2004). 

Em nossa pesquisa, identificamos uma polissemia de repertórios sobre violência 

contra a mulher nas falas de todos os entrevistados, isto é, o consenso aponta para a 

diversidade. Ou seja, o foco de nossa pesquisa não é necessariamente os elementos 

compartilhados por um dado grupo, mas também as contradições e rupturas que apontam para 

novas ou outras construções discursivas. A violência é entendida como um conceito 

multifacetado e dinâmico que remete a tipologias e determinações distintas. 

Vale ressaltar que essa pesquisa foi desenvolvida durante o período de aprovação e 

primeiras iniciativas de implementação de uma Lei que transformou profundamente a forma 

como a sociedade brasileira passou a reagir diante de casos de violência contra a mulher. Com 

a institucionalização da Lei Maria da Penha não apenas estruturas novas foram criadas, mas 

novos padrões conceituais foram instituídos, especialmente a partir da tipificação da violência 

doméstica e familiar como um crime, com pena e procedimentos específicos (BRASIL, 2006). 

Neste período de um ano e meio de implementação da Lei, vários questionamentos 

sobre seus princípios e aplicabilidade estão em discussão. Estar inserida como pesquisadora e 

como gestora pública no contexto da violência contra a mulher, neste momento da história, 

possibilitou-me identificar tensões, discussões e outros olhares sobre esse fenômeno que 

aponta para uma gama de possibilidades de estudos a serem ainda implementados. 

Percebeu-se também que apesar de a maioria dos profissionais se posicionarem 

positivamente em relação à necessidade de atenção voltada para os homens, quando 

questionados sobre como deveriam ser estes serviços, eles faziam referências a algumas 

instituições que têm, de certa forma, ações voltadas para homens. Porém, demonstraram 
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dificuldades e contradições na formulação de um serviço que viesse a atender o público 

masculino.  

Em linhas gerais, apesar da polissemia de repertórios sobre violência contra a mulher, 

ao mesmo tempo e contraditoriamente, há uma tendência, especialmente na fala das 

profissionais vinculadas ao movimento feminista e de mulheres, a defender medidas punitivas 

como estratégia para atuação junto aos homens que comentem esse tipo de violência.  

A recente tipificação da violência doméstica e familiar contra a mulher como crime, a 

partir da institucionalização da Lei Maria da Penha, é percebida por todos os entrevistados 

como conquista e avanço. Contudo, raras são as referências à lei, construída a partir de forte 

influência do Movimento Feminista e de Mulheres no Brasil, como instrumento que também 

inaugura a possibilidade de atenção aos homens autores de violência, na forma de programas 

de educação, reabilitação, recuperação ou reeducação (BRASIL, 2006). 

Por outro lado, de modo semelhante ao que tem sido delineado, desde a década de 

1980, como política pública para mulheres agredidas, os profissionais entrevistados, 

especialmente aqueles que atuam em serviços voltados à assistência à mulher, advogam a 

necessidade também de medidas preventivas (primárias ou secundárias) e especialmente 

assistenciais. 

Nesta perspectiva, recentemente, como conseqüência da aprovação da lei, parte dos 

orçamentos públicos, seja em nível estadual e/ou federal, começam a incluir recursos 

específicos para “serviços de reeducação para agressores de mulheres” , conforme publicado 

em 23 de novembro de 2007 na página virtual da Prefeitura de Nova Iguaçu, no estado do Rio 

de Janeiro. A prefeitura anuncia o pioneirismo ao aprovar um projeto com vistas a instituir o 

primeiro centro de reeducação de homens que foram autores de violência contra mulheres, 

com recursos humanos, financeiros e materiais oriundos da gestão pública: 

“Com uma iniciativa inédita no país, Nova Iguaçu assume mais uma vez um papel 
pioneiro na área da prevenção da violência: acaba de ser assinado um acordo entre a 
Prefeitura, a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e o Ministério da 
Justiça, que vai destinar um milhão de reais para um centro de reeducação de homens 
que foram autores de violência contra mulheres.  

Essa reeducação atende a uma exigência da Lei Maria da Penha, aprovada em 7 de 
agosto de 2006, mas que até hoje não foi implantada em nenhum município do país. 
Nova Iguaçu, ao criar o primeiro projeto, que foi aprovado pela SENASP, assume 
também uma nova responsabilidade: terá o papel de governo orientador e inspirador 
na implantação desses centros nos demais municípios, definindo metodologia e 
procedimentos.  
Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Valorização da Vida e Prevenção da 
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Violência, dirigida pelo antropólogo Luiz Eduardo Soares, o CERH (Centro de 
Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência de Gênero de Nova 
Iguaçu) vai funcionar como uma espécie de matriz e um centro de formação de 
quadros para as unidades que serão criadas no resto do país.  

A verba destinada ao CERH terá um cronograma de repasse. A idéia é iniciar os 
trabalhos ainda este ano, com o primeiro grupo de homens encaminhados pela Justiça. 
O local para funcionamento está sendo definido, entre algumas alternativas que estão 
sendo estudadas” .14 

 

Anterior à aprovação da Lei, as iniciativas que existiram eram em geral conduzidas 

por Organizações Não-governamentais, como a Pró-mulher em São Paulo e o Instituto NOOS 

do Rio de Janeiro, que, entre seus profissionais, encontrava-se o atual coordenador da 

iniciativa governamental a ser implementada em Nova Iguaçu. 

Assim, apesar de ainda incipiente o debate e a produção científica sobre o tema, 

começam a ser delineados serviços públicos de atenção que parecem ignorar as tensões e 

conflitos éticos, políticos e conceituais que sua existência implicam, tornando-se 

aparentemente “projetos de gabinete” , com pouco diálogo e reflexão pública. 

Diante disso, a formulação de políticas voltadas para os homens (como público-alvo 

ou objeto de políticas públicas) apresenta-se como campo pouco pensado, discutido e 

conhecido, fazendo-se necessário o embasamento de pressupostos teóricos, políticos, práticos 

e éticos claros e em consonância com os avanços e conquistas na ordem simbólica de gênero, 

para não retrocedermos nas questões do enfrentamento da violência contra a mulher.  

Considerando a história das conquistas que ainda são travadas nos tempos atuais para 

construção de uma sociedade igualitária para homens e mulheres – independente da raça, 

sexo, classe, idade ou orientação sexual – não parece que a estratégia mais adequada seja a 

mudança, mas sim a ampliação de foco. 

Para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, faz-se 

necessário considerá-la efetivamente como uma violência de gênero, em sua dimensão 

relacional, com suas marcações políticas, históricas e culturais, e não uma violência de sexo, 

restrita exclusivamente ao corpo e/ou à experiência de mulheres ou dos assim considerados 

“agressores” . 

Ou seja, o problema da violência doméstica aponta para uma lógica dual e 

contrastante, em que as ambigüidades e tensões nas relações entre os papéis de gênero estão 

presentes. Com isso, Gregori (1993) defende a importância de tomar esses relacionamentos 

                                                        
14 Fonte: www.novaiguacu.rj.gov.br 
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sem criar uma dualidade redutora do tipo algoz e vítima, implicando em o agressor ativo e o 

agredido passivo. Essa dualidade desconsidera que os padrões distintos de comportamento 

instituído para homens e mulheres são atualizados nas relações interpessoais, que implicam 

combinações, ambigüidades e, portanto, diversidades.  

Como bem destaca Farah (2004), implantar e implementar políticas públicas e 

programas governamentais a partir da perspectiva de gênero significa ir além da identificação 

de políticas e programas que atendam a mulheres. É importante reafirmar a importância da 

existência de aparatos públicos voltados para o acolhimento à mulher em situação de 

violência, como conquista de direitos e o reconhecimento da violência contra a mulher como 

um problema por parte do poder público. Porém é imprescindível adotar a perspectiva 

relacional, que permitam uma “orientação para a redução das desigualdades de gênero”  

(FARAH, 2004, p. 49). 

É necessário ainda ampliar as discussões e práticas de políticas públicas, a partir da 

perspectiva de gênero, no intuito de integrá-las aos diversos seguimentos da saúde, segurança, 

educação, justiça. É urgente, mas deve ser feita com cautela, a institucionalização proposta 

pela Lei Maria da Penha, no que concerne à atenção aos homens autores de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, para além das medidas punitivas.  

Contudo, é fundamental atentar para especificidades das estratégias de intervenção 

voltadas para os homens, de um modo geral, e para aqueles envolvidos em episódios de 

violência contra a mulher. Isso se mostra, para nossa abordagem psicossocial, de base 

discursiva, de extrema importância como estratégia de ressignificação simbólica, permitindo 

intervenções de caráter mais ético e transformador. 

A necessidade de implantação de serviços de atenção aos homens autores de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, mais do que uma “disputa de recurso público”  – 

discurso utilizado por alguns profissionais, feministas e autoridades como forma de se 

posicionarem contra essas ações – é, antes de tudo, uma estratégia de atender às necessidades 

demandadas pela maioria dos casos de violência, intervindo, como ressalta Grossi (2004), 

positivamente nos modelos de masculinidades que estão, em nossa cultura, fortemente ligados 

à agressividade. 
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APÊNDICES



 

 

APÊNDICE A – Quadro do quantitativo de profissionais entrevistados, por instituição 

 

Tabela do quantitativo de profissionais entrevistados, por instituição. 
 

Código da instituição Entrevistas realizadas Quantitativo  
Delegacia da Mulher EPDL01-01, EPDL01-02, EPDL01-

04 
03 

Juizado Especial Criminal e Fórum 
Universitário – UNICAP 

EPJT02-01, EPJT02-02, EPJT02-03 03 

UNIPOMUL EPGD01-01, EPGD01-02, 
EPGD01-03 

03 

Juizado da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher 

EPJT01-01, EPJT01-02, EPJT01-03 03 

Ministério Público EPJT03-01 01 
Secretaria Especial da Mulher EPOG02-01, EPOG02-02 02 
Coordenadoria da mulher de Recife EPOG01-01 01 
Plantão da Mulher (Delegacia de 
Santo Amaro) 

EPDL01-03 01 

Disque Denúncia 
Recife/PE 

EPDK03-02 01 

Casa de Passagem EPOF04-01, EPOF04-02, EPOF04-
03, EPOF04-04 

04 

Gestos – Soropositividade, 
comunicação e gênero. 

EPOF09-01, EPOF09-02, EPOF09-
03, EPOF09-04 

04 

Grupo Mulher Maravilha EPOF13-01, EPOF13-02, EPOF13-
03 

03 

Curumim EPOF11-01 01 
GAJOP EPOF08-01 01 
Cidadania Feminina EPOF12-01 01 
Coletivo Mulher Vida EPOF06-01, EPOF06-02, EPOF06-

03 
03 

SOS Corpo – Instituto Feminista 
para a Democracia, Fórum de 
Mulheres de Pernambuco e AMB – 
Articulação de Mulheres 
Brasileiras. 

EPOF16OF07-01 01 

Bemfam EPOF01-01, EPOF01-02, EPOF01-
03, EPOF01-04, EPOF01-05 

05 

Grupo Origem EPOF14-01 01 
UIALA MUKAJI - - 
Instituto PAPAI EPOF15-01, EPOF15-02 02 
Conselho Municipal da Mulher  
Recife/PE 

EPCN01-01 01 

Centro de Referência Clarice 
Lispector 

- - 

Núcleo Integrado pela Segurança e 
Atenção à Mulher (Nisam) 

EPCR02-01 01 

CISAM - Centro de Saúde Amaury 
de Medeiros Maternidade da 
Encruzilhada  
Recife/PE  

EPSS03-01 01 

Serviço de Apoio à Mulher Wilma 
Lessa - Hospital Agamenon 
Magalhães 

EPSS09-01, EPSS09-02 02 

Instituto Materno-Infantil de Recife 
IMIP  
Recife/PE  

- - 



 

 

Maternidade Bandeira Filho EPSS06-01 01 
Maternidade Professor Barros Lima - - 
Policlínica Maternidade Prof 
Arnaldo Marques (24h) 

EPSS08-01 01 

AMEM – Ambulatório da Mulher 
(DS III). 

EPSS01-01, EPSS01-02 02 

Casa Apoio do Estado 
Recife/PE 

EPCA04-01, EPCA04-02 02 

Sempre viva  
Recife/PE  

- - 

Núcleo de Saúde Pública e 
Desenvolvimento Social (NUSP/ 
UFPE). 

EPNA02-01 01 

Núcleo de Pesquisa em Gênero e 
Masculinidades – GEMA/UFPE 

- - 

Total  55 entrevistas realizadas e analisadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE B - Forma de Nomear Entrevistados 

 

 

FORMA DE NOMEAR ARQUIVOS 

 

Códigos dos Serviços 
 
dl = Delegacias 
j t = justiça 
ca  = Casa abrigo/apoio 
cr  = Centros de Referências 
dk = Disques 
ss = Serviços de saúde 
of = ONG, entidades e fóruns 
cn = Conselhos 
na = Núcleos acadêmicos 
og = Órgão de gestão pública 
ml = IML 
gd = gestão de delegacia 
 
 
 
Códigos dos tipos de documentos 
 
Pi = Perfil Institucional 
Ep = Entrevista Profissional  
 
 
 
Exemplo: 
 
Entrevista com profissional da Delegacia: Epdl01-01.doc 
 
 
Sendo: E = entrevista 
 
            p = profissional 
 
            dl01 = Delegacia Especializada da Mulher de Recife 
 
            01 = entrevistado número 01 (A numeração é utilizada porque em uma mesma 
instituição foi realizada entrevista com mais de um profissional) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

APÊNDICE C - Roteiro para Orientar as Entrevistas com Profissionais 

 
ORIENTAÇÃO GERAL  

1. Pesquisa da universidade – Apresente-se e informe ao entrevistado que se trata de uma pesquisa 
sobre violência contra a mulher para a Universidade.  

2. Várias pessoas - Diga a ele que esta pesquisa está sendo desenvolvida com várias pessoas e em 
outros lugares, além de Recife. 

3. Gravador - Peça autorização para uso do gravador, informando que sem isso vai ser muito difícil 
registrar tudo. Que a gravação é mais uma forma de evitar ficar anotando a todo tempo. 

4. Termo de consentimento – Informe que a universidade exige um documento indicando que a 
pessoa autorizou a pesquisa. Leia com a pessoa o Termo de consentimento, assine e entregue uma das 
vias para ela. Lembre-se de dizer que este é um documento para a pesquisa e que não será entregue a 
ninguém. 

Observação importante: Procure usar o termo com o qual o entrevistado refere-se ao agressor. Se 
ele/a não usar nenhum termo, refira-se a ele pelo grau de parentesco ou vínculo afetivo-sexual 
(companherio, marido, ex-marido, etc.) 

 
ROTEIRO 
 
1. SOBRE A ATUAÇÃO PROFISSIONAL  

Pergunta geradora: Há quanto tempo você trabalha neste serviço (ou projeto)? 
�  Como e quando começou a trabalhar com violência contra a mulher? 
�  Quais as suas funções neste serviço (ou projeto)? 

 
2. SOBRE A INSTITUIÇÃO 

�  Por que este serviço (ou projeto voltado à violência contra a mulher) foi criado? 
�  Que atividades vocês oferecem? 
�  Há treinamento prévio com a equipe para que trabalhe com essas situações de violência? 

Como é? 
�  Qual o público-alvo? 
�  Vocês atendem também lésbicas que dizem que foram agredidas por suas companheiras? 
2.1. Raça 

�  Aqui vocês têm registro da cor ou raça dos usuários? 
�  Nas situações que vocês acompanham, houve também discriminação racial? 

2.2. Fluxo (desenhar junto com o entrevistado) 
�  Quando uma mulher procura este serviço ou projeto para fazer uma denúncia de violência que 

sofreu, para onde vocês encaminham? 
�  Quando um homem procura este serviço ou projeto, como você o atende? Para onde vocês 

encaminham? 
�  Elas geralmente são indicadas a partir de onde? 
�  Vocês têm alguma relação com os Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS)? 

 
3. ATENDIMENTO A AGRESSORES 

�  Algum homem já procurou o serviço (ou projeto) nos últimos três meses? Era adulto ou 
jovem? Qual foi o motivo? Como foi o atendimento? 

�  Você acha que deveria ter algum serviço para atender aos agressores?  Por quê? Como deveria 
ser? 

�  Você conhece algum? Qual? O que acha dele? 
 
4. SOBRE LEGISLAÇÃO ATUAL 

�  Você conhece a Lei Maria da Penha? O que você acha desta lei? Ela trouxe alguma novidade? 



 

 

APÊNDICE D - Formulário de Perfil do Profissional  
(Aplicado no Final da Entrevista) 

 
 Entrevista Nº 

    
1. Sexo (  ) Masculino   (   ) Feminino 
2. Qual é a sua idade? _______ anos 
3. Em relação à sua cor ou raça, como você se classifica? ________________________ 
4. E na seguinte classificação do IBGE, qual a sua cor ou raça? 

(   ) branca           (   ) preta             (   ) parda           (   ) amarela                 (   ) indígena              

5. Com qual religião você mais se identifica? [pode marcar mais de uma] 

(  ) católica 
(  ) evangélica. Qual? |____________________________________________| 
(  ) espírita/kardecista 
(  ) umbanda   
(  ) candomblé 
(  ) nenhuma 
(  ) outra.Qual? |_______________________________________________________| 
(  ) Não sei 

6. Qual seu nível de instrução?  
(  ) sabe ler e escrever 
(  ) ensino fundamental incompleto  
(  ) ensino fundamental completo 
(  ) ensino médio incompleto 
(  ) ensino médio completo 
(  ) ensino superior incompleto. Qual curso? ____________________________________ 

(  ) ensino superior completo. Qual curso? ____________________________________ 

(  ) mestrado/doutorado (em andamento ou concluído) Qual curso? ________________ 

7. Atualmente você freqüenta alguma escola de primeiro, segundo grau ou universidade? 
  (  )  sim               (  ) não               

8. Onde você reside?  
Estado: |_________________________| Cidade: |______________________________| 
Bairro:  |____________________________________________________________| 

9. Onde você trabalha? |_________________________________________________| 
10. Em que setor ou programa? |_____________________________________________| 
11. Qual o cargo ou função? |________________________________________| 
12. Há quanto tempo? |________________________________________________|  

NA SUA OPINIÃO... Sim Não Depende Não sei/não 
respondeu 

13. Se a mulher quiser, ela pode ter mais de um parceiro 
sexual? 

    

14. Se a mulher trair o homem, ele pode bater nela?     
15. Se o homem trair a mulher, ela pode bater nele?     
16. O homem gosta mais de sexo do que a mulher?     
17. Existem momentos nos quais a mulher merece apanhar?     
17. Você teria um amigo gay?     
19. Se um homem presenciar uma cena de outro homem 
batendo numa mulher, ele deve interferir na briga? 

    

20. A mulher tem o mesmo direito que o homem de trabalhar 
fora de casa e estudar? 

    

21. O homem deve estar sempre disposto a transar?     

 



 

 

 
APÊNDICE E - Mapa da Localização das Instituições 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE F - Quadro de Mapeamento das Instituições que Trabalham com Violência 

Contra a Mulher na Cidade do Recife 

 
CATEGORIA INSTITUIÇÃO ENDEREÇO ATIVIDADE/ PÚBLICO ALVO 

Delegacia da 
Mulher 

Rua Francisco Jacinto, nº 
195.  Santo Amaro.  
Tel.: 3222 2622 

Em Recife, desde 1985. Atende 
mulheres vítimas de violência 
provocadas exclusivamente por 
homens. Atendimento 24 horas. 

Juizado Especial 
Criminal 

Rua Manoel Pereira, nº 104. 
Boa Vista. 
Tel.: 3222 3511 

É um juizado da promotoria de justiça 
do Fórum da UNICAP. Atende 
exclusivamente os casos de violência 
contra as mulheres.  

UNIPOMUL Rua Francisco Jacinto, nº 
195. Santo Amaro. 
Tel.: 3303.5426 
Tel.: 3421 3807  

Complementa o trabalho das Delegacias 
das Mulheres, coordenando atividades 
de repressão e prevenção, a exemplo 
das oficinas da Mulher, do Homem, de 
Casais e das Mães, além dos cursos de 
capacitação dos policiais no 
atendimento à mulher. 

Juizado da 
Violência 
Doméstica e 
Familiar contra a 
Mulher 

Centro Integrado de 
Cidadania. 
Rua da Glória, nº 301 , Santo 
Antônio  
Tel.: 3222 1449 Tel.: 3222 
8834 

Fundado em 2007, julga os casos de 
violência contra a mulher e promove 
ações de prevenção com as mulheres, 
registra dados estatísticos e contribui 
para a definição e implementação de 
políticas públicas. 

Serviços de 
Justiça e 
Segurança 
Pública. 

Fórum 
Universitário – 
UNICAP 

Rua Dom Manoel Pereira, nº 
104. Boa Vista. 
Tel.: 3221 0162  
Tel.: 3221 1903 
 

Recebe casos de violência contra as 
mulheres, mas diz que depois da Lei 
Maria da Penha isso diminuiu muito e 
hoje eles só recebem os casos que 
constam também contravenções penais.  

Secretaria 
Especial da 
Mulher 

Av. Rio Branco, nº 240, 6º 
andar (prédio do Banco do 
Brasil) 
Tel.: 34257100   

O público-alvo é mulheres, de forma 
geral. Desenvolve ações de prevenção, 
definição e implementação de políticas 
públicas e registros de dados 
estatísticos.  

Órgãos 
Governamentais 

Coordenadoria da 
Mulher de Recife 

Cais do Apolo, nº 925. 
cep:50.030-903.  

O público-alvo é mulheres, de forma 
geral. Desenvolve ações de prevenção, 
definição e implementação de políticas 
públicas, registros de dados estatísticos 
e também serviços de atendimento a 
mulheres em situação de violência. 

Plantão da Mulher 
(Delegacia de 
Santo Amaro) 

End.: Rua Frei Cassimiro, 
s/n, Santo Amaro, Recife  
Tels.: (81) 3231.2110 / 
3231.5106 

Funciona no período noturno e durante 
os fins de semana 
 

Serviços de 
denúncia. 

Disque Denúncia 
Recife/PE 

Tel.: (81) 3421.9595 
ddenunciape@uol.com.br 
 

Funcionando no Estado desde junho de 
2000, através da Secretaria de Defesa 
Social, o serviço permite que os 
cidadãos dêem informações à polícia, 
24h por dia, através de denúncias 
telefônicas anônimas. Recebe qualquer 
denúncia de violência. 

Casa de Passagem Rua 13 de Maio,  
nº 55. Santo Amaro. 
Tel.: 3423 3839 
Tel.: 3423 2930 

Trabalha com crianças e adolescentes 
do sexo feminino e articulação na luta 
contra as violências. Ainda oferece 
atendimento psicossocial para as 
crianças e adolescentes vítimas de 
violência.  

Espaços de 
organização 
política. 

Gestos – 
Soropositividade, 

Rua dos Médicos,  
nº 68. Boa Vista. 

Tem uma pesquisa em violência e HIV.  



 

 

comunicação e 
gênero. 

Tel.: 3421 7670 
gestos@elogica.com.br 
www.gestospe.org.br  

Grupo Mulher 
Maravilha 

Rua Nova Descoberta, nº 
7000. Nova Descoberta. 
Tel.: 3441 7521 

Participa do programa de enfrentamento 
da violência, com campanhas, oficinas 
e oficina de direitos. As mulheres 
vítimas de violência são encaminhadas 
para serviços especializados. 

CENDHEC Rua Galvão Raposo, n° 295. 
Madalena.  
Tel.: 3327 4560 

Trabalha com atendimento psicológico, 
social e jurídico a crianças e 
adolescentes vítimas de violência. 

Curumim Rua São Félix,  
nº 70. Campo Grande. 
Tel.: 3426 9228 

Trabalha com adolescentes e jovens e 
mulheres, mas hoje não trabalha com 
violência contra as mulheres. Contudo, 
tem história de desenvolvimento de 
projetos, chegando a promover 
capacitações para trabalhadores em 
saúde, sobre a temática. 

GAJOP Rua do Sossego, nº 432. Boa 
Vista. 
Tel: 32221596 

Trabalha com adolescentes e jovens, 
com questões de direitos e cidadania. 

Cidadania 
Feminina 

Rua Córrego do Euclides, nº 
672. Alto José Bonifácio.  
Tel.: 3268 9582 

Atende 85 mulheres idosas, jovens e 
lésbicas. Promovem palestras e oficinas 
que procuram favorecer o 
enfrentamento da violência contra as 
mulheres. Recebem mulheres de 
qualquer localidade. 

Movimento 
Tortura Nunca 
Mais 

Rua Carlos Gomes, nº 713, 
sala 104 e 105. Prado.  
Tel.: 3227 3693 

Atende crianças e adolescentes vítimas 
de violência e abuso. 

Coletivo Mulher 
Vida 

SEDE DE SETÚBAL: 
Av. João Cardoso Aires, nº 
105.  
Tel.: 3341 7926 

Projetos: Mulher cidadã; Viva menina 
adolescente; Criança Feliz – Projetos de 
prevenção e enfrentamento da violência 
doméstica e sexual, com crianças e 
adolescentes. Há também uma sede em 
Olinda.  

SOS Corpo – 
Instituto 
Feminista para a 
Democracia 

Rua Real da Torre, 
n° 593. Madalena Tel.: 3087 
2086  
Fax: 3445.1905 

Projeto: O cotidiano e vivência de 
direito (Observatório da violência 
contra a mulher no Estado de 
Pernambuco). 

Bemfam Estrada do Encanamento, nº 
807. Casa Amarela.    

O público-alvo são mulheres e homens, 
em situação de violência ou não e 
profissionais. Desenvolve atendimento 
a mulheres em situação de violência e 
promove palestras e debates.  

Grupo Origem Rua da União, nº 253. Boa 
Vista. 

A Instituição atua prestando assessoria 
em algumas comunidades de Recife 
(Santo Amaro, Santa Terezinha, Chão 
de Estrelas, Campo Grande e Ibura), 
Olinda (Sitio Novo, Rio Doce) e 
Jaboatão (Vila Rica, Centro). Além 
disso, desenvolve um projeto (Caixa de 
Pandora) com as usuárias do CAPS 
Espaço Vida .Não se limitando à 
temática da VCM, também tratam de 
questões de Gênero, Direitos Humanos, 
Segurança Alimentar, Direitos Sexuais 
e Reprodutivos, Grupos de Parteiras e 
Aleitamento Materno (carro chefe da 
instituição). 

UIALA MUKAJI Av. Gervásio Pires, nº 214. 
Boa Vista. 

O Público–alvo é mulheres, de forma 
geral. Atua na definição e 



 

 

 

implementação de políticas públicas, 
controle social do estado e mobilização 
política, registro de dados estatísticos e 
pesquisa. Atualmente, está 
desenvolvendo a pesquisa: Qual o lugar 
da mulher negra pernambucana? 

Instituto PAPAI Rua Madônio Nascimento, nº 
119 – Várzea.  
Te: (81) 3271-4804 
papai@papai.org.br 
http://www.papai.org.br  

Projetos com jovens e adolescentes, 
favorecendo discussões de gênero e 
masculinidades, abordando a VCM. 

Fórum de 
Mulheres de 
Pernambuco 

Sede no SOS Corpo. 
Rua Real da Torre, 
n° 593. Madalena Tel.: 3087 
2086  
Fax: 3445.1905 
http://www.soscorpo.org.br 
 

Espaço de articulação política das 
mulheres de Pernambuco, para 
reivindicação de direitos e proposição 
de políticas. A violência contra as 
mulheres é o foco central de 
intervenção. 

Conselho 
Municipal da 
Mulher  
Recife/PE 

Praça Nossa Senhora do 
Carmo, nº 30 – 3º andar. Sala 
1303 e 1304. Santo Amaro. 
Tel.: 3232 2802 

Atende mulheres em situação de risco e 
encaminha para serviços especializados 
como o Clarice Lispector. Quando as 
mulheres pedem ajuda através de cartas, 
as conselheiras se reúnem e enviam 
uma carta a pessoa, sugerindo os 
possíveis serviços que ela pode 
procurar. 

AMB – 
Articulação de 
Mulheres 
Brasileiras 

Sede no SOS Corpo. 
Rua Real da Torre, 
n° 593. Madalena  
(81) 3087-2060 
amb@soscorpo.org 
www.articulacaodemulheres.
org.br 

Projeto: Monitoramento da Violência 
contra as mulheres no Brasil  

Centro de 
Referência  
Clarice Lispector 

Rua Bernardo Guimarães, n° 
470.  Boa Vista 
Tel. 3231 2415 
Tel.: 0800 281 01 07  

Assistência social, jurídica e 
psicológica para mulheres que sofreram 
alguma agressão. 

Núcleo Integrado 
pela Segurança e 
Atenção à Mulher 
(Nisam) 

A sede será no bairro de 
Brasília Teimosa, em frente à 
Igreja. Tel.: 9172 4390 
 

Em conversa com Márcio que me 
assegurou que o serviço para as 
mulheres existe e está funcionado e é 
voltado ao atendimento de mulheres em 
situação de violência. 

CISAM - Centro 
de Saúde Amaury 
de Medeiros 
Maternidade da 
Encruzilhada  
Recife/PE  

Tel.: (81) 3427 -3911 
Ramal: 222.  
rivaldomendes@uol.com.br 

O serviço faz todo processo de 
encaminhamento e atenção a mulheres 
vítimas de violência sexual. No caso 
das mulheres grávidas, essas são 
atendidas quando sofrem qualquer tipo 
de violência. Mostraram-se disponíveis 
para informar dados estatísticos e fazer 
um fluxograma de encaminahmentos. 

Serviço de Apoio 
à Mulher Wilma 
Lessa - Hospital 
Agamenon 
Magalhães 

Est. do Arraial,  
n° 2723. Casa Amarela. 
Tel.: 3267 1600 
Tel.: 3267 1739 
Tel.: 3267 1740.  

Atende todo tipo de violência contra as 
mulheres, inclusive quando os atos de 
violência são praticados entre casais de 
mulheres. 

Instituto Materno-
Infantil de Recife 
IMIP  
Recife/PE  

Rua dos Coelhos,  
n° 300.  
Tel: 2122 4100 

Atende casos de violência contra as 
mulheres, apesar dessa demanda ser 
reduzida. Sinalizou que os casos 
predominantes são de abuso sexual 
contra crianças. 

Serviços de 
atendimento à 
mulher . 

Maternidade 
Bandeira Filho 

Rua Londrina, s/n, Afogados. 
Recife-Pe 

Atende a mulheres vítimas de violência, 
independente da gravidez. 



 

 

Tel.: 34285026 
Maternidade 
Professor Barros 
Lima 

Av. Norte, n° 6465, Casa 
Amarela.  
Tel: 3441 5227 

Informou que atende casos de violência, 
sobretudo, sexual.   

Policlínica 
Maternidade Prof 
Arnaldo Marques 
(24h) 

Av. Dois Rios, s/n, Ibura de 
Baixo. 
 Tel.: 2122 6826 

Atende mulheres vítimas de violência 
doméstica e sexista. Dr. Adriana 
coordena o Projeto. 

AMEM – 
Ambulatório da 
Mulher (DS III). 

Rua Soares Moreno, s/n. Vila 
dos Comerciários/ 
Tamarineira. 
Sem telefone, no momento. 

Atende mulheres vítimas de qualquer 
tipo de violência.  

Casa Apoio do 
Estado  
Recife/PE 

Endereço sigiloso  Mulheres em situação de risco de 
morte. 

Sempre viva  
Recife/PE  

Endereço sigiloso  Mulheres em situação de risco de 
morte. 

Núcleo de Saúde 
Pública e 
Desenvolvimento 
Social (NUSP/ 
UFPE). 

Hospital das Clínicas da 
UFPE. 
Tel.: 21268549/ 21268574 
pereira@nusp.ufpe.br 

Projeto Fórum de violência, para a 
comunidade acadêmica. 

Espaços 
acadêmicos. 

Núcleo de 
Pesquisa em 
Gênero e 
Masculinidades – 
GEMA UFPE 

Universidade Federal de 
Pernambuco. Av. dos 
Reitores, s/n. Cidade 
Universitária. 

Pesquisa-ação diante de homens e 
mulheres em situação de violência, 
chegando, por conseqüência, a 
envolver-se em ações de prevenção, 
definição e implementação de políticas 
públicas, controle social do estado e 
mobilização política. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE G - Modelo de Perfil Institucional 
 

Nome da Instituição  

Endereço  

 

Ano de fundação  

Quantas pessoas trabalham na instituição  

Coordenador/a geral  

Quantas pessoas trabalham diretamente com 
a questão da violência contra a mulher? 

 

Coordenador/a deste 
setor ou projeto 

 

Tipo de atividade que desenvolve (no contexto da violência contra a mulher) 
(pode marcar mais de um) 

(   ) serviço de atendimento às mulheres vítimas de violência 
(   ) serviço de atendimento a agressores  
(   ) ações de prevenção com mulheres 
(   ) ações de prevenção com homens 
(   ) definição e implementação de políticas públicas 
(   ) controle social do estado e mobilização política 
(   ) registro de dados estatísticos 
(   ) pesquisa 
(   ) Outro. Qual? ____________________________________________________  

Público-alvo (no contexto da violência contra a mulher)  
(pode marcar mais de um) 

(   ) mulheres vítimas de violência 
(   ) mulheres em geral 
(   ) agressores 
(   ) homens em geral 
(   ) homens jovens 
(   ) profissionais. Quais? ______________________________________________  

(   ) estudantes. Quais? ________________________________________________  

(   ) Outro. Qual? ____________________________________________________  
 

Pessoa que forneceu informações para per fi l 

 

Data  

Pesquisador/a  

Observação 
(se necessário) 

 

 

 



 

 

APÊNDICE H - Modelo de Carta de Anuência  

 
 
 
Declaro que a Instituição ____________________________________se dispõe a colaborar, 
nas medidas de suas possibilidades e competências, para o desenvolvimento da Pesquisa 
sobre Violência Contra a Mulher sob coordenação dos professores do Programa de Pós-
graduação em Psicologia (Prof. Dr. Benedito Medrado e da Profa. Dra. Maria de Fátima 
Santos), com apoio do CNPq.  
Nossa Instituição se compromete em colaborar especialmente no que se refere a fornecer 
informações necessárias para descrição das principais estratégias e obstáculos enfrentados 
por Serviços, Projetos e Instituições que atuam na prevenção, assistência e⁄ou combate a 
violência contra a mulher. Essa colaboração não implica em custos financeiros, nem 
emprego de recursos de materiais ou humanos por parte de nossa Instituição. 
 
 

Recife, _____ de __________de 2007. 

 

 

 
Assinatura 

 
 
 

 
Nome completo 
Função 
CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I  - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Duas vias: uma sob posse do pesquisador e outra do informante. 
 
 

Declaro que estou ciente de estar participando da pesquisa sobre violência contra as mulheres, 
promovida pela Universidade Federal de Pernambuco.  

Estou ciente que se trata de uma atividade voluntária, que posso desistir a qualquer momento 
e que a participação não envolve remuneração. Nestes termos, posso recusar e/ou retirar este 
consentimento, informando aos pesquisadores, sem prejuízo para ambas as partes a qualquer 
momento que eu desejar. Tenho o direito também de determinar que sejam excluídas do 
material da pesquisa informações que já tenham sido dadas. 

Fui informado que a pesquisa não envolve riscos ou danos à saúde e que a equipe de pesquisa 
garantirá a confidencialidade e o anonimato. Além disso, a pesquisa será realizada em 
colaboração com a Clínica Psicológica da UFPE. Casos especiais, se necessários, poderão ser 
encaminhados para atendimento por profissionais desta instituição. 

Fica acordado que as informações por mim fornecidas não serão utilizadas para outro 
fim além deste e a assinatura desse consentimento não inviabiliza nenhum dos meus 
direitos legais. 

Caso ainda haja dúvidas, tenho direito de tirá-las agora, ou, surgindo alguma dúvida no 
decorrer da entrevista, esclarecê-las, a qualquer momento. Um dos pesquisadores 
responsáveis por esta pesquisa é: 

Prof. Dr. Benedito Medrado 
Telefone de contato: 2126 8270 ou pelo celular 9922 9922 

Após ter lido e discutido com o entrevistador os termos contidos neste consentimento 
esclarecido, concordo em participar como informante, colaborando, desta forma, com a 
pesquisa. 

Recife, ____/____/ 20_____.   

Assinatura: _______________________________________________________  

Nome completo: ___________________________________________________  

 

Entrevistador - assinatura: __________________________________________  

Nome completo do entrevistador: _____________________________________  

 
Testemunhas 
 
Assinatura: ________________________ 

Nome completo: ____________________ 

Assinatura: ________________________

Nome completo: ___________________

 


