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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar as contradições presentes na formulação 
da política pública de saúde voltada ao enfrentamento da violência sexual contra 
mulheres e sua objetivação no âmbito do serviço público de saúde. Estamos 
compreendendo saúde como o resultado das condições de vida dos indivíduos, e 
enfatizando a categoria trabalho como fundante do ser social, portanto, violência 
como a negação desta condição ontológica, bem como a influência das categorias 
gênero, raça e classe nas formas de adoecimento e morte das pessoas. Dentre 
essas formas a violência contra a mulher e sua recente inclusão na agenda pública 
de saúde. A análise foi realizada a partir de documentos oficiais, nossa experiência 
de oito anos na unidade de saúde estudada, e das falas dos/das profissionais de 
saúde que atuam no programa de assistência a mulheres vítimas de violência sexual 
em foco neste estudo. Concluímos que apesar dos avanços conquistados quanto ao 
enfrentamento à violência contra a mulher, as ações de saúde têm sido 
desenvolvidas sob o signo da medicalização da questão. As contradições postas 
nesse enfrentamento localizam-se no campo de lutas contínuas para ampliar 
práticas de saúde reducionistas, no entanto, a transformação das desigualdades 
geradoras da violência exige uma transformação nas relações de 
produção/reprodução social constitutivas do capitalismo e, portanto, a superação 
dessa questão não se dá pela emancipação política, mas, humana.  
 
 
 
Palavras chave: Saúde, Violência de Gênero, Violência Sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study has as its aim to analyze the present contradictions in the formulation of 
health public politics centered on the facing of sexual violence against women and its 
objectives inside the health public service. Health has been comprehended as the 
result of individual life conditions, and giving emphasis to the category work as 
founding of the social being, so, violent as a denying of this ontological condition, as 
well as the influence of categories gender, race, and class in the way of sickness and 
death of people. Among the ways of violence against women and its recent inclusion 
in the public health agenda. The analyzes was made from the official documents, our 
eight years of experience on the studied health area, and from the speeches of the 
health professionals that act in the program of assistance to women victims of sexual 
violence focused in the study. It was concluded that besides the advance conquered 
in the facing of violence against woman, the health actions have been developed 
under the sign of medical actions of the question. The contradictions put in this 
confronting are in the area of continuous fight to amplify the reductionists health 
practices, however, the transformations of unequally generator of violence requires a 
transformation on social production/reproduction relationships constitutive of 
capitalism and so the overcoming of this question does not happen through the politic 
emancipation, but human. 
 
 
 
Key words: Health, Gender violence, Sexual violence 
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INTRODUÇÃO 

 

A realidade é a síntese de múltiplas determinações. Uma totalidade em 

movimento, a qual deve se estudada e compreendida dialeticamente a partir da 

análise de sua historicidade, no sentido de observar o movimento presente para 

entender o passado e, assim, poder capturar permanências e rupturas. De acordo 

com Iamamoto (2001), essa realidade, formada por uma teia de complexidades, 

compõem o que se chama de “Questão Social”. 

A discussão sobre a mesma tem sido cotidiana nos debates e produções 

acadêmicas do Serviço Social. Isso não se dá por acaso, visto ser hegemônica na 

atualidade dos debates acerca da profissão a concepção que considera a questão 

social como a matéria-prima do trabalho do/a assistente social (IAMAMOTO, idem; 

NETTO, 2001). No complexo e contraditório cenário que é essa questão, muitas 

demandas – antigas e novas – se acirram, conquistam visibilidade e aguardam 

resposta pública quanto ao seu atendimento. 

É preciso ressaltar que pensar a questão social na atualidade, suas novas 

expressões e respostas à mesma, não é traduzi-la enquanto uma oposição 

polarizada entre o “antigo” e o “novo”, perdendo, como diz Pastorini (2007) a 

processualidade dos fatos. A situação atual relaciona-se com uma questão que é 

estrutural e inerente ao modo de produção capitalista, fundamentada na lei da 

acumulação. 

Sua lógica, em primeiro lugar, nega a real natureza do trabalho na vida dos 

seres humanos. O trabalho é o fundamento do ser social, por meio do qual o homem 

transforma a natureza e produz sua vida material, construindo e reconstruindo 

continuamente a si próprio, o que o distingue do restante dos seres da natureza. No 

entanto, com o desenvolvimento das forças produtivas, do excedente de produção, 

tornou-se economicamente possível a exploração do homem pelo homem, e o 

trabalho deixou de ser realizado como relação do homem com a natureza para 

satisfação de suas necessidades. Dessa forma, nas sociedades agora divididas em 

classes, o trabalho passa a se realizar através de um poder que obriga os indivíduos 
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a produzirem e entregarem o fruto de seu trabalho a outra classe (LESSA, 1999). 

Essa lógica contraditória impõe que o trabalho seja realizado de forma socializada, 

embora a apropriação dessa riqueza seja privada. 

No marco do desenvolvimento do modo de produção capitalista, mais 

especificamente no histórico processo de industrialização, séculos XVIII e XIX, a 

relação que se estabelece entre capital e trabalho determina significativamente o 

surgimento do pauperismo. Isto é objetivado através de métodos de expansão e 

acumulação do capital que fortaleceram relações sociais baseadas numa estrutura 

desigual de poder entre classes, raça/etnia e gênero. 

De acordo com Saffioti (2004), o patriarcado – sistema que afirma a 

supremacia masculina sobre mulheres e crianças – seria componente 

consubstancial do escravismo e do feudalismo. No entanto, o capitalismo dele se 

apropriou e, de acordo com suas crises e movimentos de restauração, lança mão de 

suportes ideológicos convenientes a sua expansão.  

De acordo com Lessa (idem), é justamente por isso que surgem, se 

desenvolvem e se tornam cada vez mais importantes para a reprodução social 

complexos como o Estado, a Política e o Direito. O contrato social legitima a ilusão 

de que todos os homens são iguais e livres. Isto só é verdade para uma parte dos 

homens, os que pertencem à classe dominante, e nunca foi verdade para as 

mulheres.  

Sobre isso, afirma Paterman (1988, p. 17), “O pacto original é tanto um 

contrato sexual quanto social: é sexual no sentido de patriarcal – isto é, o contrato 

cria o direito político dos homens sobre as mulheres - e também sexual no sentido 

do estabelecimento de um acesso sistemático dos homens aos corpos das 

mulheres.” Nos diríamos ainda que o acesso aos corpos das mulheres seja da 

sociedade capitalista e patriarcal, de quem esses corpos passaram a ser 

propriedade.   

Isto se expressa na divisão sexual do trabalho, no acúmulo de funções a que 

a mulher vem sendo submetida no sentido de cumprir com exigências de combinar o 

papel de mãe amorosa, cuidadosa e unicamente responsável pelo trabalho 
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doméstico, com uma inserção precária no mercado de trabalho, principalmente, no 

atual processo de reestruturação do capitalismo.  

Historicamente, tal controle se estendeu também à esfera da saúde na forma 

como a medicina se apropriou dos corpos femininos num discurso disciplinador, 

limitando-os a suas funções reprodutivas. Enfim, entendendo a saúde como 

resultado das condições de vida dos indivíduos, e não como apenas ausência de 

doenças, é pertinente observar o quanto é adoecedor o lugar das mulheres na 

sociedade. 

Recentemente o recorte de gênero (assim como o de raça) vem sendo 

incorporado à esfera da saúde. Raça e Gênero como temas transversais à saúde, 

exatamente por se observar que tais mediações influenciam a forma como adoecem 

e morrem os indivíduos. Dentre essas formas de morte e adoecimento, a violência 

figura hoje como um dos grandes desafios para as diversas ciências, entre elas a 

saúde, dada sua estreita articulação com este setor. 

Falar de violência é desafiador por se tratar de um fenômeno multifatorial e 

complexo, que só pode ser analisado sob o prisma de múltiplas determinações. 

Assim sendo, o gênero e a raça são mediações desta questão, numa sociedade de 

classes sociais em luta. A violência atinge mulheres de todas as classes e culturas, 

mas sem dúvida as mulheres negras que são em geral as mais pobres estão mais 

sujeitas a tudo o que compõe uma sociabilidade violenta, como afirma Ferreira 

(2005, p. 182), sobre a violência em Pernambuco: 

Em Pernambuco, as relações sociais históricas e culturalmente construídas 
carregam uma forte marca de patriarcalismo e desigualdade social, que 
tiveram na violência sexual contra as mulheres negras uma de suas mais 
visíveis expressões. Ainda hoje, são as mulheres negras e pobres as 
principais vítimas fatais da violência.  

O fortalecimento do movimento organizado de mulheres marcou, 

principalmente a partir dos anos 1980, o início de importantes conquistas 

relacionadas à problemática, que passou a ser considerada como questão de saúde 

pública, sendo incorporada ao rol das ações dos serviços de saúde. 

Naquele contexto, surgem os centros de referência ao enfrentamento da 

violência sexual, como o Programa implantado no Centro Integrado Amaury de 
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Medeiros – CISAM, hospital de referência para assistência à saúde da Mulher, da 

Criança e do Adolescente, para a região metropolitana do Recife e interior do Estado 

de Pernambuco, espaço onde este nosso estudo foi realizado. 

Tal Programa foi implantado no ano de 1996, através de portaria da 

Secretaria Estadual de Saúde – SES/PE, e desenvolve ações multidisciplinares de 

acolhimento, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s/Aids), 

prevenção de gravidez e interrupção de gravidez resultante de violência sexual. A 

equipe de saúde que realiza esta assistência é formada por médicos/as, residentes 

em medicina, doutorandos/as, enfermeiros/as, residentes em enfermagem, 

assistentes sociais, psicólogos/as e técnicos/as de enfermagem. 

De acordo com a Norma Técnica de Prevenção dos Agravos Resultantes da 

Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes (Ministério da Saúde – MS, 2005), 

estima-se que tal violência atinja 12 milhões de pessoas a cada ano no mundo, que 

as mulheres que sofrem violência (denominada de “física”) perpetrada por parceiros 

íntimos estão sob o risco de violência sexual. Pesquisas indicam que a violência 

“física” nos relacionamentos íntimos normalmente está articulada ao abuso 

psicológico, daí ela ser físico-psicológica. O abuso sexual por sua vez, está presente 

de um terço a mais da metade dos casos. 

O serviço de saúde é um espaço privilegiado para identificação, prevenção e 

tratamento dessas situações. As mulheres são as maiores usuárias dos serviços 

públicos de saúde e podem até não os procurar para falar da violência que 

vivenciam, mas para tratar de suas dores e lesões no corpo e na alma. Neste 

sentido, serviços de saúde pública como o CISAM, que se destinam ao atendimento 

integral da mulher são instâncias privilegiadas no enfrentamento da violência que as 

atinge. 

Além do atendimento emergencial em casos de violência sexual, o 

atendimento ambulatorial para ações de planejamento familiar, pré-natal, prevenção 

e tratamento de DST’s, são temas transversais à essa questão, já que esta pode 
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ocasionar gravidez não desejada e doenças, a exemplo da feminização da aids3. 

Estima-se que o índice de gestações decorrentes de violência sexual oscile entre 

1% e 5% (ENSP/FIOCRUZ, 2007). 

O desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento da violência contra 

a mulher convive com permanências quanto ao significado da mulher na sociedade, 

que ainda a coloca num papel de subordinação. Historicamente, há um padrão que 

reproduz heteronomia nas decisões tomadas acerca dos interesses femininos. 

Numa sociedade capitalista, racista e patriarcal produtora de desigualdades, o que 

tem sido decidido sobre os assuntos relacionados às mulheres – seus corpos, 

necessidades e direitos – vêm de fora delas. 

A década de 1980 foi marcante no Brasil com relação a projetos políticos 

sociais. A exemplo da Reforma Sanitária, que repercutiu de forma decisiva na VIII 

Conferência Nacional de Saúde (1986). Conferência que marca a elaboração de um 

novo conceito de saúde, o qual passou a ser entendido não como ausência de 

doenças, mas como:  

Resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, 
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e 
posse de terra. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de 
organização social da produção, as quais podem gerar grandes 
desigualdades nos níveis de vida. 

No que concerne à saúde da mulher, desde o final do século XIX, quando do 

advento da criação e institucionalização da medicina, que se aliou ao discurso de 

higienização da sociedade e disciplinamento dos corpos (principalmente os 

femininos), até a década citada acima, as ações voltadas à mulher eram 

denominadas de programas materno-infantil, as quais relacionavam maternidade à 

cidadania feminina. Visão amplamente questionada pelo movimento feminista, o que 

culminou com a formulação pelo Ministério da Saúde (MS), em 1983, do Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), até hoje ainda não efetivamente 

implantado. 

                                                 
3 Em 1985, para cada 15 casos novos de aids em homens, contava-se uma mulher. Em 2005, são 10 
mulheres para cada) 15 homens com aids. A epidemia torna-se mais feminina, expressando a maior 
vulnerabilidade a que estão sujeitas as mulheres (ENSP-FIOCRUZ, 2007). 
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Os avanços referentes a direitos sociais, no entanto, têm esbarrado no 

processo de reestruturação do capitalismo que, para superar sua crise de cunho 

econômico-político, vem exigindo uma série de medidas de ajuste, que inclui o 

crescimento do desemprego e cortes nos gastos sociais. O que tem se traduzido no 

aumento do fosso entre ricos e pobres, afetando sobremaneira a população 

feminina. População esta em sua maioria pobre e negra no país. 

Mesmo garantidas em lei, políticas públicas, como as direcionadas ao 

enfrentamento da violência contra a mulher, estão na contramão de perversos 

reordenamentos político-econômicos, expressões de uma desigualdade inerente à 

contraditória lógica capitalista nunca superada.  

Sendo assim, a questão posta por este trabalho é: considerando as 

determinações e mediações históricas expostas anteriormente, quais as 

contradições presentes na formulação da política pública de saúde voltada ao 

enfrentamento da violência sexual contra mulheres e sua objetivação no âmbito do 

serviço público de saúde? Quais as contradições entre o que está posto formal e 

legalmente e o real objetivado? 

Por conseguinte, os objetivos específicos do estudo são analisar estas 

contradições a partir da análise do Programa de Assistência a Mulheres Vítimas de 

Violência Sexual, através de várias fontes como documentos oficiais, nossa 

experiência no Programa, bem como da fala dos profissionais de saúde, 

sistematizadas em cinco eixos, que nos revelam como entendem a questão da 

violência sexual a partir de suas práticas de saúde envolvendo a prevenção e o 

enfrentamento. 

O estudo ora proposto está dividido em quatro capítulos, além da introdução e 

das considerações finais. O primeiro capítulo traz uma reflexão sobre a categoria de 

gênero e uma análise sobre as condições políticas/econômicas/históricas em que 

foram construídas as ações públicas de saúde da mulher. 

O segundo capítulo dá continuidade ao primeiro ao considerar a categoria 

gênero enquanto mediação no adoecimento e morte de homens e mulheres no 

Brasil. Trazendo também uma análise de como a violência se tornou parte da 
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agenda pública de saúde, a magnitude do problema em dados e as políticas 

públicas voltadas à questão, enfatizando especialmente as ações de saúde 

referentes à violência sexual. 

O terceiro capítulo trata da violência em seu sentido de desumanização do ser 

social. Para tanto, compreende o trabalho como categoria fundante do ser social e 

as articulações existentes entre classe, raça e gênero como consubstanciais à 

violência. Além disto, o capítulo traz a análise do debate teórico sobre a violência de 

gênero e especificamente a violência sexual no Brasil. 

No quarto capítulo apresentamos a análise do material utilizado no estudo, 

que inclui a caracterização do CISAM, a análise do Programa de Assistência a 

Mulheres Vítimas de Violência, as condições de sua implantação e seu fluxograma 

de atendimento, bem como a análise das entrevistas realizadas com profissionais 

que lá atuam, e nestas análises uma abordagem das contradições que permeiam a 

questão, percebendo-a sempre como síntese de múltiplas determinações. 

Em seguida apresentamos as considerações finais do trabalho. Isto nos 

permitirá alcançar o propósito do estudo, ou seja, através de um olhar analítico-

crítico, contribuir para o fortalecimento da política pública de saúde de prevenção e 

enfrentamento à violência de gênero. 
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1. Como me aproximei do tema? 

 

Este ponto é muito pessoal, por isso não consegui desenvolvê-lo na primeira 

pessoa do plural, como está estruturado todo o resto da dissertação. Utilizarei a 

primeira pessoa do singular. 

Desde a minha graduação em Serviço Social, nesta universidade (UFPE), a 

qual concluí no ano de 1996, sempre me interessei pelo tema da saúde da mulher. 

Meu estágio curricular foi como bolsista de iniciação científica e meu projeto era um 

subprojeto que estava ligado a um projeto maior do Departamento de Serviço Social, 

o qual tinha como objetivo identificar as demandas postas à profissão no de setor 

saúde pública, devido à identificação (na época) de ser este o setor que mais 

demandava assistentes sociais. 

Sendo assim, orientada pela Profª Drª Alexandra Mustafá, trabalhei num 

projeto que tinha como objetivo analisar as demandas que a polêmica questão do 

aborto (discussão sobre sua legalização, número de mortes e sequelas por 

abortamento inseguro) em nosso país, trazia ao Serviço Social.  

Para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo título foi: “Políticas de 

Saúde no Brasil e Direitos Reprodutivos da Mulher”, orientada pela profª Maria 

Marieta Koike, segui estudando o tema da saúde da mulher. Durante o mesmo, 

realizei observações sobre como se estruturava um programa de planejamento 

familiar na rede pública de saúde. O programa analisado era realizado no Centro de 

Saúde Agamenon Magalhães, localizado no bairro de Afogados (Recife/PE). Assim 

sendo, busquei compreender criticamente o avanço que estes programas 

representam, embora estejam diretamente voltados ao público feminino, reforçando 

o planejamento familiar como uma responsabilidade apenas das mulheres.  

Além disso, lembro-me que, apesar de ser um programa cujo tema integra o 

rol de ações voltadas a direitos reprodutivos, terminava por ficar limitado à 

distribuição de métodos contraceptivos, com poucas atividades educativas. 

Atividades estas que poderiam ser ampliadas para outros temas (sexuais e 
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reprodutivos) e contemplar uma visão integral da mulher, tal como preconiza o 

PAISM, já elaborado desde 1983. 

Ao concluir a graduação atuei na área de saúde também na Prefeitura 

Municipal de Jaboatão dos Guararapes, mas nessa época não especificamente 

sobre a saúde da mulher. Gerenciei os programas de Tuberculose e Hanseníase no 

município. No ano de 2001, fui convocada através de concurso público para assumir 

o cargo de assistente social no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – 

CISAM, pertencente à Universidade de Pernambuco. 

O CISAM é um hospital público estadual de referência no atendimento a 

mulheres, crianças e adolescentes. Desde que assumi venho estando lotada na 

unidade da maternidade, e passei a atuar, junto com o corpo de assistentes sociais, 

no acompanhamento social das usuárias e seus familiares com relação à assistência 

prestada nesta unidade, tais como parto, puerpério, gravidez de alto risco e cirurgias 

ginecológicas. 

Além disso, fui imediatamente inserida nos atendimentos à mulher vítima de 

violência sexual, em ações realizadas no Programa, objetivo de nossa dissertação, 

que já existia na Unidade desde 1996. A partir desta inserção, comecei a participar 

de várias capacitações, fóruns temáticos e cursos sobre a saúde da mulher e, 

principalmente, sobre o tema da violência contra a mulher, geralmente oferecidos 

por organizações não governamentais feministas, como o SOS Corpo – Instituto 

Feminista para a Democracia, o Coletivo Mulher-Vida e o Curumim Cais do Parto. 

Juntamente com a gerente do setor de Serviço Social da Unidade, Valquíria 

Ferreira, a partir do convite do Professor Artur Rangel - que ministra uma disciplina 

dentro do Eixo de Desenvolvimento Humanístico, no curso de graduação em 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da UPE - comecei a participar, como 

facilitadora, de oficinas sobre os temas de Gênero e Violência contra a Mulher, para 

os estudantes de medicina. Sendo o CISAM um hospital escola, esta era uma 

oportunidade de inserir tais estudantes nesse debate, visto que estes normalmente 

não são temas contemplados nas graduações dos profissionais de saúde. 
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Participei, também, como facilitadora de oficinas, da campanha da Secretaria 

Especial de Mulheres (no estado de Pernambuco), que aconteceu nos anos de 2008 

e 2009, denominada de “Nenhuma Mulher sem Documentos” 4. Campanha esta 

elaborada a partir do diagnóstico de que existe um número alarmante de mulheres 

no estado, principalmente na área rural, que não têm ou nunca tiveram documentos, 

como registro de nascimento, RG ou CPF. Condição esta que lhes agrava a sujeição 

na sociedade, o que implica na não efetiva participação política, na desvalorização 

em todos os aspectos e, inclusive, na vivência de violência doméstica, já que sem 

documentos, a posse da terra (e de tudo o que tem nela) fica, em geral, nas mãos 

de seus companheiros. 

Também tive a oportunidade de participar de uma pesquisa do SOS Corpo, 

nas delegacias, sobre a incidência de violência contra a mulher no carnaval, em todo 

o estado, no ano de 2007.  A equipe de pesquisa da qual participei ficou responsável 

pelo monitoramento na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), de 

Recife. 

Durante todos os dias do carnaval presenciei vários casos. Ressalto um 

deles, quando uma mulher chegou, acompanhada de policiais militares e do 

agressor (seu companheiro), com o corpo todo marcado pelas agressões. Na 

ocasião, a família do agressor, bem como alguns policiais a acuavam dizendo: “Ele é 

o pai de seus filhos, você vai mesmo colocá-lo na prisão?”. A mulher recuou e não 

prestou a queixa que, por ser um flagrante, poderia levar o agressor diretamente à 

prisão. Assim, retornou com ela para o “lar”, provavelmente para apanhar mais ou 

até morrer, como tanto tem acontecido em nosso estado. E eu fiquei me 

perguntando: políticas públicas e leis como a da Maria da Penha são criadas para 

garantir direitos às mulheres, mas até que ponto isto só fica no plano formal? É uma 

contradição o fato de que ela estava ali para ter um direito seu garantido, mas o que 

ocorreu foi uma situação em que foi tida como culpada e responsável pela prisão do 

pai de seus filhos.   

Recentemente, na Prefeitura de Jaboatão, assumi um cargo de coordenação 

de um Centro de Referência à Saúde da Mulher, cargo que ocupei durante cinco 

                                                 
4 O objetivo da Campanha é percorrer o estado, capacitando multiplicadoras sociais comprometidas 
com os direitos das mulheres. 
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meses. Considero um avanço a criação de centros como este, cuja proposta é 

oferecer atendimento público integral à saúde da mulher. Entretanto, no citado 

centro, os atendimentos realizados, desde a oferta de serviços de saúde, 

equipamentos e até a estrutura física do mesmo, revelam como as ações em saúde 

da mulher ainda são estruturadas dentro dos limites do âmbito reprodutivo. O 

atendimento integral é percebido e oferecido como oferta de consulta ginecológica, 

planejamento familiar e pré-natal, serviços prestados numa estrutura física de 

pequenos consultórios. Tal formato arquitetônico expressa o pouco investimento em 

atividades socioeducativas em grupo, tão necessárias se desejamos uma prática 

para além da medicalização. 

Trabalhar diretamente com a saúde da mulher e, especificamente, no 

atendimento a mulheres vítimas de violência sexual, me trouxe inúmeras 

inquietações e, conseqüentemente, o desejo de aprender mais sobre estas 

questões, conhecer o debate sobre elas e repensar as práticas voltadas às mesmas 

no serviço de saúde. Repensar, inclusive, a minha própria prática. 

Antes da experiência no CISAM, eu nunca tinha atuado diretamente com 

casos de violência sexual e, no início, ficava muito angustiada ao atender uma 

mulher vítima dessas agressões. Meus sentimentos eram de empatia, revolta e 

tristeza ao escutar os relatos. No entanto, algo em mim sempre me lembrou que se 

eu fosse sentar e chorar com a mulher (o que muitas vezes eu tive vontade de fazer) 

não iria conseguir prestar à mesma a assistência que esta necessitava. 

Eu não preciso negar a dor e os conflitos que me assaltam frente a um 

atendimento como este, até porque considero a indignação um componente 

necessário para que continuemos a lutar contra este fenômeno sem banalizá-lo. No 

entanto, ficar indignada, chocada ou revoltada com a crueldade contida nessas 

agressões, não são elementos suficientes para contribuir para o enfrentamento da 

mesma. 

É preciso conhecer a questão, aproximar-se dela, procurando fazer isto a 

partir das múltiplas determinações históricas que a compõem. Conhecer também as 

políticas públicas voltadas à mesma, e ainda como tudo isso se expressa nos 
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formatos de atendimento assumidos pelo Programa. Enfim, as contradições que 

envolvem toda essa complexidade. 

Na época em que comecei a trabalhar no CISAM, ao participar de cursos e 

dabates sobre a violência contra a mulher, já era bastante difundida nos meios 

acadêmicos e militantes a categoria de gênero como estruturante nas relações 

sociais, e como mediação determinante na questão da violência contra a mulher. 

Estudar esta categoria me trouxe muitas inquietações. Era desestabilizador pensar 

que a sociedade constrói o masculino e o feminino a partir de características fixas e 

polarizadas. Contraditoriamente, parecia a mim e às pessoas com quem eu 

conversava que não ter uma referência (ser homem é ser isto/ser mulher é ser 

aquilo) traz um estranhamento, tornando o mundo um terreno instável. 

Sempre que podia, eu perguntava às pessoas de meu convívio: O que é ser 

mulher para você? Pra você o que é ser homem? As respostas pareciam se agarrar 

desesperadamente às polarizações referidas acima, ou apenas se fixar no campo 

biológico como referência. E eu seguia me perguntando: excluídas essas 

intermináveis listas de características que estruturam o ser homem e o ser mulher na 

sociedade, o que fica para definir os gêneros enquanto tal? Os cursos de que 

participei e as leituras acerca do tema me levaram a refletir que existem várias 

possibilidades de ser homem e de ser mulher na sociedade. Embora para a 

sociedade capitalista/patriarcal/racista, seja interessante a polarização fixa de 

comportamentos reforçadora de dominação e desigualdades. Eu compreendi que a 

categoria gênero trouxe a importante contribuição de entender o sexo como 

biológico e o gênero como social e durante algum tempo isso aplacou minha 

inquietação, seguindo o raciocínio de Beauvoir: “Não se nasce mulher, torna-se”.  

Aqui preciso dizer que minha inquietação teórico/prática sobre a categoria de 

gênero não ficou em paz durante muito tempo, pois, ao cursar, como aluna regular 

do mestrado a disciplina Gênero e Serviço Social, ministrada pela Profª Drª 

Rosineide Cordeiro, refleti que definir o gênero como social e o sexo como biológico 

é outra vez cair na polarização dualista que queremos superar. Tal disciplina foi para 

mim profundamente instigadora, me revelando o amplo debate sobre a questão de 

gênero, pois acredito que só conhecendo as diversas discussões acerca de um 
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tema, podemos assumir um posicionamento sobre o mesmo e, ao mesmo tempo, 

continuar acompanhando os contínuos amadurecimentos deste debate. 

Ressalto também que, antes de ingressar no mestrado, participei como aluna 

especial do mesmo, de uma disciplina ministrada pela Profª Drª Fátima Lucena 

(hoje, minha orientadora), sobre gênero, violência e saúde. Tal disciplina me levou a 

entender a articulação existente entre relações de gênero e a saúde, a partir da 

análise de classe e raça nos processos de construção social.  

Esta dissertação é, portanto, fruto de uma caminhada permeada por dúvidas 

e questionamentos. Cada resposta às inquietações e questionamentos me levou a 

novas perguntas e, neste sentido, consciente de que este estudo não as esgota, 

espero que ele seja provocador de muitas outras indagações. 

Gostaria de esclarecer que, no momento da qualificação do projeto, requisito 

necessário no mestrado, o mesmo tinha outro título: “Os múltiplos sentidos da 

violência contra mulher: um enfoque sobre a violência sexual”. Entretanto, o 

amadurecimento das reflexões, principalmente após a realização das entrevistas, 

me levou ao tema das contradições. Por isto, no anexo B, o comprovante de 

aprovação do Comitê de Ética está com o título anterior. 

Por fim, esclareço também que, o recurso à arte, no corpo do trabalho, 

através das pinturas de Gustav Klimt, Pablo Picasso, Ismael Nery e David Siqueiros, 

deu-se pela necessidade de derramar sobre o mesmo, beleza e sensibilidade, dada 

a densidade do tema tratado. Acredito que o artista tem o poder de capturar 

aspectos do inconsciente coletivo e expressá-los, atingindo as pessoas 

universalmente e ao mesmo tempo, de acordo com suas subjetividades. Para mim, a 

arte atua lembrando o canal de ligação entre mente e coração. 
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 Figura 2: “Nu no cabide” (1927), Ismael Nery 
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1.1. Reflexões sobre a categoria gênero 

 

A palavra “gênero” começou a ser utilizada em meados da década de 1960 

pelas feministas americanas e inglesas para explicar a histórica desigualdade entre 

homens e mulheres e opor-se à naturalização da diferença sexual como justificativa 

para tais desigualdades.5  

Naquele momento, uma grande onda revolucionária percorria a Europa, 

China, América Latina e Estados Unidos,  com explosões de movimentos estudantis 

que saíam à rua para contestar características da modernidade capitalista, que a 

fase social democrata tinha naturalizado na tentativa de “domesticar o conflito 

social”.  

Vivia-se o esgotamento do que foi chamado de “longa onda expansiva” ou 

“fase dos anos de ouro” do capitalismo, período onde houve o estabelecimento de 

políticas keynesianas – dentro de um padrão fordista6 - de ampliação do pleno 

emprego e crescimento econômico, bem como de políticas sociais para a expansão 

do mercado de consumo.  

Nas palavras de Behring e Boschetti (2007, p. 88) uma espécie de “acordo 

entre classes” ou “compromissos e reposicionamentos políticos das classes e seus 

segmentos, ajustando-se às novas condições e à difusão em massa do novo ethos 

consumista de massas”. 

No dizer de Antunes (2005, p. 39), “o compromisso fordista deu origem 

progressivamente à subordinação dos organismos institucionalizados, sindicais e 

políticos, da era da prevalência social-democrata, convertendo esses organismos 

em verdadeiros co-gestores do processo global de reprodução do capital”. 

                                                 
5 De acordo com Saffioti (2004), diferente do que se pensa, o primeiro estudioso a mencionar e 
conceituar gênero foi um homem: Robert Stoller, sendo que a partir dele, o conceito não se 
desenvolveu. No entanto, considera Simone de Beauvoir uma precursora do conceito já que em sua 
famosa frase “Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher”, já estão contidos os fundamentos para a 
luta contra o essencialismo biológico. 
 
6 Produção em massa para o consumo em massa. 
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Tais estratégias não se dão ao acaso, mas fazem parte da engrenagem do 

modo de produção capitalista que, ao vivenciar momentos de crise, utiliza aparatos 

econômicos/políticos/ideológicos para se reestruturar. Neste caso, a convicção 

sobre a necessidade da regulação estatal para enfrentamento da crise.    

De acordo com Fraser (1999), essa aliança entre classes, com ênfase na 

redistribuição que permeava o imaginário sócio-democrata, assentava-se sobre 

exclusões de gênero/raça/etnia, bem como de explorações coloniais. Face a isto, se 

iniciou uma explosão de manifestações que ia às ruas para se opor a questões 

como a segregação racial, a repressão sexual, a heteronormatividade, e ao sexismo, 

dentre outros. 

Ao lado de seus camaradas de outros movimentos, os feminismos dessa 
era modificaram o imaginário político. Transgredindo uma cultura política 
que privilegiava atores que se colocavam como classe definidas nacional e 
politicamente domesticadas, eles desafiaram as exclusões de gênero dentro 
da social-democracia. Problematizando o paternalismo do Estado do Bem-
Estar Social e a família burguesa, os feminismo expuseram o profundo 
androcentrismo da sociedade capitalista. Politizando “o pessoal”, 
expandiram as fronteiras da contestação para além da redistribuição sócio-
econômica – para incluir o trabalho doméstico, a sexualidade e a 
reprodução” (p. 295).  

 

Esta nova fase do pensamento feminista argumentava que as mulheres não 

eram apenas diferentes dos homens, mas que também eram diferentes entre si. 

“Neste sentido, o apelo à categoria gênero foi também uma alternativa para buscar 

explicações sobre as desigualdades entre os gêneros e no interior deles” 

(MONTEIRO, 2002, p. 244). 

O termo gênero trouxe a possibilidade de refletir sobre a organização social 

das relações entre os sexos, fugindo do determinismo biológico: “sexo é destino”,  

Los atributos sexuales son una realidad biológica, pero genero es un 
producto del proceso histórico. El hecho de que las mujeres tengan hijos, 
responde al sexo; que las mujeres los crien se debe al genero, una 
construción cultural. El genero es el principal responsable de que se 
asignara um lugar determinado a las mujeres en la sociedad  (LERNER, 
1990, p. 42).  

A efervescência desta discussão tornou então necessário um aprofundamento 

conceitual no tratamento dessas questões. São exemplos disto os conceitos de 

gênero formulados pelas pesquisadoras norte-americanas Joan Scott e Gayle Rubin. 
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 Conceituações estas incorporadas também pela comunidade acadêmica 

brasileira nomesmoperíodo. Gayle Rubin figura como autora pioneira na teorização 

do gênero como construção social do masculino e do feminino. Seu pensamento 

influenciou muitas estudiosas feministas, principalmente no que diz respeito ao seu 

texto: “The traffic in women: notes on the Political Economy of Sex”7. 

Neste ensaio, a antropóloga feminista enfatiza o que chama de sistema 

sexo/gênero, o qual define como parte da vida social que é locus da opressão das 

mulheres e também das minorias sexuais: “um conjunto de arranjos através dos 

quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade 

humana, e na qual estas necessidades sexuais transformadas são satisfeitas” (p. 2). 

A preocupação de Gayle no texto é desvendar que sistema de relações é este 

através do qual uma fêmea torna-se uma mulher oprimida, o que segundo a mesma 

não é possível à luz da teoria marxista clássica. Já que para ela esta teoria não deu 

conta de explicar consistentemente a opressão sexual, por enxergar os seres 

humanos como trabalhadores ou capitalistas e não como homens e mulheres. 

 

Enfatiza sobre isto a questão do trabalho doméstico, o qual cita como peça 

fundamental no processo de reprodução do trabalhador do qual a mais-valia é 

extraída e que usualmente é realizado pelas mulheres. Por sua vez, um trabalho não 

remunerado que contribui para a quantidade final de mais-valia que recebe o 

capitalista. Terminando por afirmar que isto demonstra a utilidade das mulheres para 

o capitalismo, mas não a origem da opressão feminina.  Para formulação de seu 

conceito de sexo/gênero, apóia-se, portanto, nas visões de realidade de Lévi –

Strauss e Freud, nos quais afirma perceber uma maior compreensão e relevância da 

sexualidade como significante. 

 

Rubin descreve os sistemas de parentesco – nos estudos de Strauss – como 

importante afirmação sobre a origem e a natureza da sociedade humana, por 

delinearem a prática cultural de ofertar mulheres como presentes visando o 

fortalecimento de vínculos sociais entre grupos. 

                                                 
7 “O Tráfico de Mulheres: Notas sobre a Economia Política do Sexo”. (1979) 
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Enfatiza a autora que tal troca de mulheres explica como, nesta transação, as 

mulheres são destituídas dos direitos sobre si próprias, e os homens que as ofertam, 

além de disporem sobre suas vidas e sobre a vida das mulheres, são os 

beneficiados com o poder e prestígio que esta permuta confere.8   

 

Para Rubin, os sistemas de parentesco requerem uma divisão dos sexos e a 

fase edipiana – pensamento desenvolvido por Freud – divide esses sexos. Os 

sistemas de parentesco impõem uma organização social que repousa na 

heterossexualidade compulsória e na coerção da sexualidade feminina e, portanto, 

incluem um conjunto de regras que governam a sexualidade. Por sua vez, a teoria 

da fase edipiana traz a assimilação destas regras e tabus através de uma aparato 

simbólico que introjeta o poder do phalus para o homem e a frustração da castração 

para as mulheres, tidas por isso como seres incompletos. 

 

Uma das grandes contribuições do ensaio de Rubin é o fato de levantar a 

discussão de questões como a construção da atividade sexual humana enquanto 

atividade social e a íntima conexão entre gênero e sexualidade, assim como o fato 

de afirmar que, exatamente por ser uma construção social, as assimetrias de 

sexo/gênero podem ser socialmente transformadas. 

 

Merece destaque também sua crítica à centralidade da sexualidade ligada à 

reprodução. Visto que tal centralidade decreta uma normatização heterossexual, 

além de historicamente ser uma ideologia que tem significado para as mulheres a 

imposição do exercício de uma sexualidade ausente de prazer.  

 

Rubin advoga a necessidade de isolar sexo e gênero de modo de produção9 

para não cair no equívoco essencialista. No entanto, um essencialismo é encontrado 

em Rubin, na opinião de Costa e Schimidt (2004), que referem: “se na formulação de 

Rubin, gênero é concebido como um imperativo da cultura, que opõe homens e 

mulheres através de relações instauradas pelo parentesco, ainda assim se ancora 

em bases naturais” (p. 50). 
                                                 
8 Tal visão da mulher apenas como objeto de troca, nesta transação, é criticada por Paterman (1988, 
p 166). O Contrato Sexual.  
 
9 Rubin (1993, p. 22) 
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 De acordo com Matos (2009), relações sociais/políticas/culturais/simbólicas 

são muito complexas para serem analisadas sob qualquer tipo de determinismo e se 

edificam em consonância dialética com as mudanças estruturais de 

produção/economia. Equívoco que Saffioti (2004), interpreta como colocar as 

relações interpessoais fora da estrutura social. 

 

 Produção/reprodução social são elementos indissociáveis e essenciais para 

analisar a reprodução histórica das desigualdades entre os sexos. Sobre isto, Saffioti 

(idem), também chama atenção para a necessidade de preservar a compreensão de 

sexo e gênero como uma unidade, evitando dicotomias que situam sexo na biologia 

e gênero na cultura.10 A compreensão dessa unidade pode evitar, por exemplo, o 

erro de situar a categoria corpo apenas na dimensão do biológico, operando um 

reducionismo que reafirma a histórica postura da ciência e da medicina acerca 

desse tema. 

 

 De acordo com Araújo (2000), na obra “A origem da família, da propriedade e 

do Estado”, (Engels) a despeito das críticas e limites atribuídos a este trabalho, há 

referências importantes para pensar a opressão da mulher articulando o ciclo 

produção/reprodução social. Isto se tomarmos como perspectiva a compreensão de 

que as relações humanas originam-se de processos materiais e históricos, 

desencadeados a partir das relações que homens e mulheres estabelecem com 

vistas à produção/reprodução de suas vidas. Sendo então um processo realizado 

por sujeitos sociais sexuados que dá origens a instituições históricas como a família. 

(Marx e Engels.  A Ideologia Alemã, 1975, apud Araújo, idem). 

 

 Ainda de acordo com Araújo, o mérito de Engels foi relacionar a produção das 

condições materiais de existência à produção de seres humanos e à família. 

Situando a opressão feminina no surgimento do excedente apropriado como riqueza, 

da monogamia e do patriarcado. 

                                                 
10Amparada em outra perspectiva teórica, Judith Butler  (Problemas de Gênero – Feminismo e 
Subversão da Identidade, 2003, p. 25) também discute a distinção sexo/gênero ao referir que a 
mesma sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros socialmente 
construídos.  
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 A produção excedente de riqueza teria trazido a necessidade de assegurar a 

monogamia para garantir que os bens permanecessem na família e intensificado a 

divisão sexual do trabalho, estabelecendo valores assimétricos para o trabalho 

designado à mulher e ao homem. O que, por sua vez, relaciona o surgimento da 

propriedade privada à sujeição da mulher, inclusive com relação ao controle de sua 

sexualidade. 

 

 Sobre o complexo histórico desta sujeição, Paterman (1988), traz a 

interessante relação entre a forma como a sociedade civil e política foi fundada 

através de um contrato social e a oculta face sexual desse contrato: 

 
A diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença 
entre liberdade e sujeição. As mulheres não participam do contrato original 
através do qual os homens transformam sua liberdade natural na segurança 
da liberdade civil. As mulheres são o objeto do contrato. O contrato sexual é 
o meio pelo qual os homens transformam seu direito natural sobre as 
mulheres na segurança do direito patriarcal civil (p. 21).  

 

 O contrato original seria social e sexual, por criar o direito político dos homens 

sobre as mulheres como também por estabelecer o acesso dos homens ao corpo 

das mulheres. Seu argumento evidencia que a estrutura de nossa sociedade 

incorporou (e continua incorporando) a concepção patriarcal da diferença sexual. 

 

 O termo patriarcado, aliás, assim como a categoria gênero, foi retomado pelo 

movimento feminista organizado, para os espaços populares e acadêmicos, no fim 

da década de 1960, e até hoje não existem muitos consensos acerca do mesmo. 

 

 Segundo Paterman, (idem) as feministas o questionam sob vários aspectos, 

tais como: se deve ser utilizado literalmente como sinônimo de governo paterno, se 

é uma característica humana universal ou se é histórica e culturalmente variável, se 

é a prova da derrota de um possível sistema de matriarcado, se o poder patriarcal se 

estabelece apenas no núcleo da família ou está enovelado à vida social como um 

todo e também que relações podem ser estabelecidas entre patriarcado e 

capitalismo (dominação sexual e dominação de classe). 
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 Neste nosso estudo, estamos considerando-o como um conceito histórico de 

dominação masculina que tem sofrido transformações, mas que nunca deixou de 

existir. Uma estrutura hierárquica que confere aos homens o direito de dominar e 

controlar as mulheres e que foi apropriado pelo modo de produção capitalista por 

servir aos seus interesses. 

 

 A engrenagem desse sistema é, inclusive, tão forte e impregnada que 

dispensa a presença do patriarca, podendo ser acionada e reproduzida pelas 

próprias mulheres (SAFFIOTI, 2004). A exemplo do ritual realizado nas e pelas 

mulheres africanas denominado de excisão11, que consiste na extirpação do clitóris. 

  

 Sobre isto, refere a autora, no livro Mutiladas, onde narra sua própria história:

  
Em nossos países da Àfrica negra, a excisão é praticada tanto pelos 
animistas, pelos cristãos, pelos muçulmanos como pelos judeus falashas. A 
origem remonta muitos séculos antes da chegada da religião muçulmana. 
Os homens a quiseram por diversas más razões: assegurar seus poderes, 
acreditar que suas mulheres não iriam procurar outros genitores, ou que os 
homens de tribos inimigas não as violariam! Outras explicações ainda mais 
absurdas pretendem que o sexo das mulheres seja impuro, diabólico; o 
clitóris, em si diabólico, ao tocar a cabeça da criança no nascimento, a 
condenaria a inimagináveis desgraças, até mesmo à morte. Alguns 
pensariam também que essa falsa representação de um pênis masculino 
faria sombra à virilidade masculina. Apenas a dominação é a verdadeira 
razão (KHADY, 2006, p. 14).  
 

 A autora refere ainda, em sua narrativa, que enquanto ela (aos sete anos) e 

suas primas eram excisadas por suas avós e outras mulheres da aldeia não havia 

nenhum homem por perto, “eles estavam nas mesquitas ou nos campos” (p. 15). 

  

 Para Saffioti, não existe um sistema mais abrangente do que o patriarcado 

para dar conta dos processos de dominação/exploração, os quais considera 

interconectados. Um implicando no outro. Sistema este no qual as mulheres são 

objeto de satisfação sexual dos homens, reprodutoras de herdeiros, reprodutoras de 

trabalho e de novas reprodutoras. 

  

 A autora advoga a utilização simultânea dos conceitos de gênero e 

patriarcado referindo gênero não apenas como uma categoria de análise, mas uma 
                                                 
11 Também chamado de cliteredectomia. 
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categoria histórica que revela como diferenças sexuais foram e são utilizadas para  

regular relações entre homem-mulher e também relações entre homem-homem e 

entre mulher-mulher, podendo contemplar também relações igualitárias12 onde não 

necessariamente está implícita a violência.  

 

 Neste sentido, considera tal conceito uma categoria mais ampla e genérica e 

patriarcado como um sistema de localização histórica bem mais recente que 

sobrevive (embora tenha caráter mutável) no interior das relações de gênero. 

  

 Sobre as utilizações destas duas categorias, Barbieri (1993), em seu ensaio 

Sobre a Categoria Gênero: Uma introdução teórico-metodológica, assinala o 

conceito de gênero como uma categoria mais neutra, de maior generalidade e 

compreensão que patriarcado. Referindo que tal categoria deixa as portas abertas 

para imaginar formas distintas de relações entre homens e mulheres, patriarcais ou 

não, incluindo possibilidades de dominação feminina ou relações igualitárias. 

  

 Um dos pontos interessantes que Barbieri traz em seu texto é o destaque para 

o fato de que os estudos de gênero devem envolver análises quanto ao histórico 

controle social do corpo feminino. Controle este exercido sobre os campos da 

reprodução e da sexualidade (incluindo o controle sobre o acesso sexual a este 

corpo). Do poder do corpo feminino quanto às suas capacidades 

sexuais/reprodutivas emanaria a subordinação deste gênero. 

 

 Na análise da autora, o controle do corpo das mulheres leva também à 

necessidade de controle sobre o trabalho das mesmas – sempre menos valorizado - 

a fim de que estas não tenham a chance de dominar a sociedade. Em suas 

palavras:  

 
Então, o problema nas sociedades de dominação masculina é como, 
porque, em que condições, em que momentos, desde quando os homens 
se apropriam da capacidade reprodutiva, da sexualidade e da força de 
trabalho das mulheres. De que forma os poderes dos corpos femininos 
derivam em subordinações? De que forma ocorre que, aqueles que não têm 
em seus corpos a possibilidade de gestar, parir e amamentar transformam o 
órgão reprodutor visível – o pênis – no símbolo do poder: O falo? Se tanto o 

                                                 
12Cita o exemplo das sociedades primitivas de caça e coleta que, segundo a autora, revelam 
exemplos de complementaridade entre os sexos.  
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corpo da mulher como o do homem tem a capacidade de produzir prazer no 
outro/a, como é que, em nossas sociedades, o corpo feminino se constitui 
no objeto erótico? Como é que a capacidade de trabalho das mulheres é 
dirigida pelas sociedades no sentido da realização de um trabalho 
socialmente imprescindível, mas desvalorizado? (BARBIERI, 1993, p. 7). 
  

  

 Para análise dos gêneros na América Latina, a autora se apóia na perspectiva 

que vê tal conceito como sistemas de poder resultantes de um conflito social, em 

cuja metodologia de estudo a contextualização deve estar em primeira ordem. Ou 

seja, uma metodologia que considera as distinções entre momentos históricos 

específicos e/ou etapas de vida para homens e mulheres, contextos que, segundo 

refere, opera mudanças ou descaracterizações na forma como as hierarquias de 

gênero irão se revelar. 

  

 Para Inácio (2003), o enfoque das relações de gênero como resultante de um 

conflito social - com óbvias desvantagens para as mulheres - permite, por exemplo, 

apreender a violência contra a mulher numa perspectiva mais ampla, pois revela as 

relações de poder construídas entre os gêneros e a articulação disto com aspectos 

normativos, simbólicos, políticos, econômicos, institucionais e subjetivos de 

determinada sociedade. No entanto, fazemos a ressalva de que tais dimensões não 

podem ser tomadas de forma dicotomizada, antes se encontram em permanente 

estado de interpenetração, não havendo, portanto, separação entre as mesmas. 

 Enquanto historiadora feminista, Joan Scott, em seu texto “Gênero: Uma 

categoria útil para análise da história” deu ao termo gênero a relevância de categoria 

de análise que permitiria escrever novamente a história das mulheres, e foi pioneira 

em afirmar gênero como uma construção social, destacando também seu caráter 

relacional. 

 Em seu ensaio, Scott preocupou-se em refletir sobre os diversos usos e 

abordagens teóricas da categoria de gênero, definindo-a através de dois eixos: 

Primeiro, como “um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas 

diferenças percebidas entre os sexos” e, segundo, como “uma forma primeira de 

significar as relações de poder”. 
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 No primeiro eixo, refere uma visão de quatro elementos que 

produzem/reproduzem historicamente a complexidade das relações de gênero, 

quais sejam: os símbolos culturalmente disponíveis evocadores de representações 

muitas vezes contraditórias, como os arquétipos de Eva (emblemática do pecado 

original) e Maria (símbolo da pureza). 

 Sobre isto, é pertinente observar que, na maioria das vezes, os homens são 

projetados como imagem de Deus, o que tem significado a perversa assimilação de 

que: “Enquanto Deus é homem os homens serão deuses” (Mary Daly, 1973 apud 

Jarschel e Nanjarí, 2008). 

 Os Conceitos Normativos, expressos nas doutrinas religiosas, educativas, 

científicas, políticas e jurídicas, as quais afirmam de forma polarizada e naturalizada 

o que é masculino e o que é feminino.  O gênero como constitutivo das relações de 

parentesco no universo doméstico e familiar visto como fundamento da organização 

social e, ao mesmo tempo, para além do campo familiar as expressões de gênero 

nas esferas político-econômicas e institucionais como um todo. 

 Por último, a dimensão subjetiva que se refere aos processos de formação da 

identidade pessoal, onde as normatizações de gênero atuam, segundo a autora, de 

modo fundamental. 

 

 Além destas dimensões apontadas pela autora, as quais enfatizam a 

construção social das relações entre homens e mulheres, no segundo eixo que 

utiliza para conceituar gênero, Scott argumenta que tais relações envolvem poder. 

Aqui, a relação entre gênero e poder é descrita como sendo o gênero o primeiro 

campo13 (não o único) onde se consubstancia a articulação do poder, bem como sua 

manutenção.   

 

 De acordo com Araújo (2000), o percurso analítico de Scott guarda uma 

ênfase na dimensão subjetiva das relações de poder entre homens e mulheres e 

                                                 
13 “gênero é um campo fundamental no qual ou pelo qual o poder é articulado. Gênero não é o único 
campo, mas parecer ter sido um modo persistente e recorrente de viabilizar a significação do poder 
no Ocidente, na tradição Judaico-Cristã, assim como na Islâmica” (p. 16). 
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mostra um entendimento das relações de gênero desvinculado da dimensão 

material/objetiva:  

 
Em suma, pode-se dizer que as tentativas de achar um lugar para a 
dimensão subjetiva da dominação de gênero correm o risco de “jogar fora o 
bebê com a água do banho”, isto é, abdicar de qualquer perspectiva 
estrutural de um sistema econômico e político mais amplo, só restando 
lugar para o simbólico, abstraído de bases concretas (ARAÚJO, p. 70). 

 

Segundo Machado (1990), há no pensamento de Scott um estatuto de 

centralidade conferido ao gênero para o entendimento da vida social, produzindo o 

que a autora chama de “imperialismo do conceito”, ou no dizer de Araújo, uma 

totalização conceitual que oferece ainda o risco de perder de vista os impactos que 

as mediações de classe ou raça podem vir a ter sobre a situação da mulher.  

 

Para Saffioti, Scott considera as relações humanas como perpassadas por 

classe social e por gênero, no entanto, ela as percebe reduzindo-as ao que chama 

de “jaula da linguagem”. Ou seja, a linguagem construindo significados de forma 

independente à sua base material. O que traz uma noção de determinismo, pois:  

 
Não se pode esquecer que o discurso está sempre, negativa ou 
positivamente, referido às condições materiais e não-materiais da existência 
concreta de seus produtores. Ou seja, a linguagem não é apenas instituinte; 
é também instituída. Donde não se poder resolver o problema da 
transformação pela mera desconstrução do discurso. A desre-construção 
deste exige o concurso da materialidade da vida cotidiana (SAFFIOTI, 1999, 
p. 144). 
 

Seguindo o raciocínio desenvolvido por Lukács14, a partir de Marx, o processo 

de transformação da realidade envolve a relação dialética entre consciência e 

objetividade. O autor destaca a importância da consciência ao referir que ela “reflete 

a realidade e, sobre essa base, torna possível intervir nessa realidade para modificá-

la, quer dizer que a consciência tem um papel real no plano do ser” (LUKÁCS, 1979, 

p. 3). 

Ao mesmo tempo, compreende-se que a objetividade pode subsistir sem a 

consciência, e o inverso não acontece. Já que a consciência encontra na 

objetividade os elementos necessários para a resposta a demandas que 

desembocarão na elaboração ideativa (TONET, 1997).  
                                                 
14 Ontologia do Ser Social: Os princípios ontológicos de Marx (1979) 
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No dizer de Inácio: 
A construção desta perspectiva de gênero representou um salto acadêmico 
no estudo da condição da mulher na sociedade. Todavia, quando Scott 
prioriza a dimensão discursiva da linguagem enquanto um sistema de 
significação, sob a máxima “sem o sentido não há experiência...” (SCOTT, 
1990, p. 11-12), a ênfase na construção simbólico-social de gênero recai no 
idealismo conceitual, negadora de uma perspectiva crítica e de totalidade de 
análise das relações sociais. As significações atribuídas pelos indivíduos e 
as realidades discursivas da consciência são produtos da existência, como 
nos ensinam Marx e Engels (2003, p. 139). 

  

 O debate sobre gênero é muito mais extenso, mas através destas breves 

aproximações, vemos que se trata de uma discussão nada consensual, o que é 

bom, pois a verdade é histórica e o conhecimento deve ser um campo sempre 

aberto, nunca fechado.  

  

  Defendemos em nosso estudo a aproximação do conceito de gênero 

enuqanto categoria histórica, a qual permitiu e permite revelar que diferenças 

sexuais têm sido utilizadas para naturalizar e legitimar desigualdades expressas em 

múltiplas dimensões interconectadas. 

 

 No entanto, não se trata de operar em reducionismos que atribuem sexo ao 

biológico e gênero ao cultural: “o gênero não é tão-somente social, dele participando 

também o corpo, quer como mão-de-obra, quer como objeto sexual, quer, ainda, 

como reprodutor de seres humanos, cujo destino, se fossem homens, seria 

participar ativamente da produção, e, quando mulheres, entrar com três funções na 

engrenagem descrita” (SAFFIOTI, 2004, p. 125). 

 

 Sua estrutura organizacional não pode ser vista de forma desconectada de 

outras contradições como as de classe e raça/etnia. Antes, tais subestruturas devem 

ser vistas de forma enovelada na tentativa de aproximação da realidade. O nó 

constituído por essas três contradições se configura numa nova composição, a 

síntese resultado da fusão (SAFFIOTI, 2004). O real como síntese de múltiplas 

determinações.   

 

 Estamos trabalhando com a noção de que o patriarcado é um caso específico 

de relações de gênero, que para nós é extremamente necessário para pensar a 
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questão da violência contra a mulher. E, portanto, nos será útil a utilização dos dois 

termos, gênero e patriarcado.  

  

 A não utilização do conceito de patriarcado significa: “a perda, pela teoria 

feminista, do único conceito que se refere especificamente à sujeição da mulher, e 

que singulariza a forma de direito político que todos os homens exercem pelo fato de 

serem homens” (PATERMAN, 1988, p.39). 

  

 Considerando que os estudos e pesquisas sempre apontam para o fato de 

que a violência contra a mulher é, em sua maioria, praticada por homens no espaço 

público e privado. Isto também envolvendo o “sexo cedido” nas relações de 

conjugalidade, bem como o direito de que se sente portador o homem que escolhe 

uma mulher na rua para deliberadamente submetê-la, contra a sua vontade, ao 

contato sexual.      

 

 Não podemos por isto, prescindir do uso do conceito de patriarcado enquanto 

mediação subsidiadora de aproximações acerca da dominação masculina sobre as 

mulheres - ainda tida como natural - e consequentemente das violências a que 

historicamente têm sido submetidas. 

 

 Em outras palavras: “Colocar o nome da dominação masculina – patriarcado- 

na sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, que torna natural a 

dominação-exploração” (SAFFIOTI, 2004, p. 56). Na busca de nos aproximarmos de 

uma visão ontológica do ser, concordamos com Saffioti quando esta chama a 

atenção de que pensar o gênero como exclusivamente social é incidir numa 

dicotomização do real, deixando de considerar o ser humano como uma totalidade. 

Totalidade esta una e indivisível. 

 

 Não considerar essa totalidade é correr o risco de confinar o corpo, por 

exemplo, a uma concepção biológica que reduz, fragmenta e empobrece o 

entendimento da questão. Cair nesta armadilha é afastar-se de uma aproximação 

sobre as diversas manifestações e inscrições da violência de gênero no corpo/alma 

das mulheres. 
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1.2. O corpo feminino: uma história de apropriação política-econômica e 
medicalização 
 

 

 O conceito de gênero permite desvendar que historicamente as diferenças 

sexuais entre homens e mulheres têm sido utilizadas dentro de uma ótica 

naturalizada, para justificar relações desiguais expressas através da 

dominação/exploração de um gênero pelo outro. Tal construção social e histórica 

dos sujeitos como masculinos e femininos tem marcado as ciências como um todo e 

a saúde em particular, produzindo/reproduzindo práticas sexuadas coerentes com as 

normatizações de gênero. 

  Até o século XVIII, persistia nas sociedades a concepção oriunda do 

pensamento grego de que haveria apenas um sexo biológico, enquanto que o 

gênero apresentava-se em duas modalidades. Os corpos de homens e mulheres 

não seriam definidos em termos de natureza biológica, mas em termos de grau de 

perfeição (Laqueur, 1987/2001 apud Rohden, 2003). 

 Perfeição esta atribuída de acordo com a quantidade de calor de cada corpo, 

significando dizer que no corpo do homem o calor foi suficiente para externalizar os 

órgãos reprodutivos e que no corpo da mulher isto não foi possível. O que possibilita 

entender que para esse tipo de concepção havia um corpo só, reduzido ao padrão 

masculino. 

 Com a única diferença que um atingiu a perfeição ao se desenvolver 

externamente e outro não desenvolveu tal aptidão. Para Aristóteles e Galeno, os 

órgãos femininos eram uma forma menor dos órgãos masculinos e, 

consequentemente, a mulher era um homem menos perfeito dotado de um falo 

negativo.   

 Em função disso, a mulher poderia se transformar em homem, mas a 

recíproca nunca poderia aconteceria. O imperfeito poderia vir a ser perfeito, porém 

este, em contrapartida, não se transformaria naquele, por uma “simples questão de 

hierarquia”. A articulação com o exterior e a luminosidade seriam, assim, marcas do 
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masculino, que se contraporiam à interiorização e à natureza obscura do mundo 

feminino. 15 

 De acordo com Laqueur (2001), esse pensamento começou a enfraquecer a 

partir do século XVIII, quando uma série de mudanças introduz um modelo que 

enfatiza a existência de dois sexos distintos. 

 No contexto da revolução científica, vários autores16 começam a questionar e 

romper com a epistéme da grande cadeia do ser17, para enfatizar a natureza como 

plano único. Nesse sentido, o isomorfismo18 entre homens e mulheres é 

abandonado e esse processo engloba também a instituição de algumas dicotomias 

básicas como fato e ficção, ciência e religião, corpo e espírito e, na esfera política a 

distinção entre público e privado. 

 A partir disto, a diferença sexual seria um fato com implicações utilitaristas 

que derivariam da constatação da força superior dos homens versus incapacidade 

das mulheres em decorrência de suas funções reprodutivas. A ciência torna-se peça 

fundamental nesse processo, na medida em que passa a fornecer argumentos para 

o debate ideológico. (idem). 

 A diferença entre os sexos passa a ser vista pela ciência como natural e 

imutável e isto está interconectado a muitas outras transformações ocorridas nesta 

conjuntura, onde a lógica da naturalidade atuou como legitimadora de diferenças 

entre homens e mulheres, justificando desigualdade de direitos. 

 Com efeito, o Século XVIII, foi palco de grandes transformações de ordem 

sócio/político/econômico/cultural/científica, que já vinham sendo gestadas no Século 

XVII. 

O Século XVIII foi, para a humanidade ocidental, um tempo de enormes 
transformações. O mundo medieval cedeu ao impacto da revolução 

                                                 
15Ambroise Parré, médico famoso na corte francesa do Século XVI, descrevia os órgãos genitais 
femininos como “imbecis” na medida em que não tiveram a capacidade de deslocar-se para o exterior 
como o dos homens (PITANGUY, 1996, p. 17).  
16 São exemplos disto: Bacon, Descartes, Newton. 
17 Na época medieval, toda a vida em sociedade era fundamentada no pensamento de que a 
natureza de todos os seres era ordenada natural e hierarquicamente como uma grande e imutável 
cadeia conectada à ordem cósmica. Isto justificava que as pessoas passavam a vida na posição 
social que lhes cabia na ordem hierárquica. (PINKER, 2004).    
18 Do grego: Iso – igual / morphos – forma. 
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científica que se iniciara no Século XVII, da revolução social e econômica 
que deu origem à primeira sociedade industrial na Inglaterra, e da revolução 
política que culminou com a Revolução Francesa (SOBRINHO, 1993, p.39).  

  

 De acordo com Behring e Boschetti (2007), por volta dos Séculos XVI e XVII, 

no contexto da chamada acumulação primitiva do capital, é desencadeada uma 

discussão sobre o papel do Estado que apontava para a necessidade do mesmo 

enquanto mediador entre o chamado estado de natureza, própria do ser humano, e 

um estágio racional e civilizado de viver em sociedade. Neste debate, vários 

pensadores tiveram importante participação, tais como Maquiavel, Hobbes e Locke. 

 A partir de Maquiavel, percebe-se a busca de uma abordagem racional do 

exercício do poder político através do Estado, cabendo a este a autoridade de 

controlar o desejo desenfreado dos homens por vantagens materiais.  

 Para Hobbes, tal controle, apesar de trazer a renúncia da liberdade vantajosa 

contida na condição natural, é necessário diante da vulnerabilidade contextual 

expressa na afirmação “o homem é o lobo do homem”. Sendo assim a solução 

racional para impedir a violência e as guerras seria a sujeição a um monarca 

absoluto ou soberano, a quem caberia o refreamento das paixões humanas.  

 Ao pensar sobre isto, John Locke concorda com o pensamento de Hobbes, 

mas indaga sobre o risco de centralizar o poder político nas mãos de um soberano, 

referindo fazer-se necessária a distribuição deste poder nas mãos de corpos 

coletivos de homens, através de um pacto coletivo de consentimento mútuo entre os 

indivíduos para preservação da vida e da propriedade. Sendo esta última a base de 

uma sociedade justa.   

 A essa discussão, Jean-Jacques Rousseau, acrescenta novos elementos. Às 

vésperas da Revolução Francesa de 1789, e suas afirmações de igualdade, 

liberdade e fraternidade, apresenta em seu Contrato Social de 1762, uma 

possibilidade de pacto para solucionar o impasse entre desigualdade social e política 

social na sociedade civil através de um Estado cujo poder resida no povo, por meio 

da vontade geral: um Estado de Direito (BEHRING e BOSCHETTI,  idem). 
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 No entanto, é preciso observar as múltiplas configurações contidas nesse 

debate sobre direitos que vinha sendo gestado, além de lembrar que enquanto tal 

debate alcançava perspectivas radicalmente democráticas, com Rousseau, a 

consolidação política e econômica do modo de produção capitalista introduzia outras 

determinações à realidade.   

 Exemplo dessas configurações é o fato de que ao mesmo tempo em que 

eram apregoados como garantia universal de liberdade e democracia, esses direitos 

determinavam prerrogativas diferentes para homens e mulheres. Ou por outra, o 

contrato social foi estabelecido entre homens e estabelecia outro contrato para as 

mulheres. De acordo com Paterman (1988), muito se tem falado sobre o contrato 

social, porém há um profundo silêncio acerca do que essa autora chama de contrato 

sexual.   

A história do contrato sexual trata da gênese do direito político e explica por 
que o exercício desse direito é legitimado; porém, essa história trata o 
direito político enquanto direito patriarcal ou instância do sexual – o poder 
que os homens exercem sobre as mulheres. A metade perdida da história 
conta como uma forma caracteristicamente moderna de patriarcado se 
estabelece. A nova sociedade civil criada através do contrato original é uma 
ordem social patriarcal (p. 16) 

 

 A autora considera que o contrato, longe de se contrapor ao patriarcado é, na 

verdade, o meio pelo qual se constitui o patriarcado moderno, criando a “lei do 

direito sexual masculino” (Rich, apud Paterman, 1988, p. 17).   

 As afirmações de liberdade nesse contexto não asseguravam o fim da 

opressão feminina, mas sim sua sujeição legitimada por uma legislação: “um novo 

mecanismo de subordinação e disciplina permitiu que os homens tomassem conta 

dos corpos e da vida das mulheres” (idem, p. 34). 

O corpo, o sexo tornam-se a fundação da sociedade. As diferenças 
biológicas diagnosticadas pelos cientistas passam a oferecer a base para 
que pensadores sociais dissertem sobre as diferenças inatas entre homens 
e mulheres e a conseqüente necessidade de diferenciações sociais. A 
natureza já se encarregou de postular a divisão; cabe à sociedade respeitá-
la e promover um comportamento adequado (ROHDEN, 1998, p. 3). 

 Durante a Revolução Industrial (emblemática da consolidação de um novo 

estágio capitalista), que marcou a introdução da maquinaria no processo de 

produção de mercadorias e a concentração de grandes contingentes de 
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trabalhadores nas fábricas, a produção industrial capitalista vai convocar a mão-de-

obra das mulheres levando-as a acumular extensas cargas horárias com as 

responsabilidades pelo trabalho doméstico. 

 De acordo com Toledo (2008), na passagem da manufatura para a grande 

indústria, a força motora foi transferida dos músculos do trabalhador para a máquina, 

o que abriu caminho para a incorporação de mulheres e crianças ao processo 

produtivo.  

 A autora destaca três importantes aspectos, nesse processo, para pensar a 

forma como o capitalismo usou a divisão sexual do trabalho para seus interesses. 

Em primeiro lugar, a mulher só foi convocada para a fábrica quando se introduziu a 

máquina, o que demonstra ser considerada como força de trabalho inferior ou mais 

frágil.  

 Outro aspecto levantado é que a introdução do maquinário trouxe a 

necessidade de mais braços trabalhando para se manter a produção funcionando 

em tempo contínuo, e foi isso que possibilitou a entrada da mulher na indústria, já 

que o capitalismo teve que apelar para o exército industrial de reserva. 

 Por último, ressalta a autora que a transformação da mulher em trabalhadora 

assalariada deu-se dentro de um processo que substituiu trabalhadores qualificados 

por não-qualificados (adultos por crianças e homens por mulheres) e, sendo assim, 

a desqualificação do trabalhador surgiu com a substituição da manufatura pela 

máquina e possibilitou a incorporação da mulher no mercado de trabalho (idem, p. 

42). 

 O contexto da revolução industrial desencadeou uma urbanização sem 

precedentes, e tal agrupamento de pessoas vivendo em condições inadequadas de 

higiene agravou a questão social com um todo, especificamente no tocante à saúde 

da população. Tais condições de exploração da força de trabalho e insalubridade 

subsidiaram tanto o aumento de doenças infecto-contagiosas como a elevação de 

taxas de acidentes de trabalho e as patologias mentais (LUCENA, 2002). 

 É nesse contexto que, de acordo com Vieira (2002), a partir do século XVIII, a 

nova estrutura da medicina ocidental irá ser forjada, possibilitando o projeto de 
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higienização da sociedade num projeto disciplinador dos corpos que estende seus 

tentáculos dos espaços públicos até o interior dos lares. 

 

O estudo e a classificação de sintomas de doenças desenvolveram-se a 
partir da atuação de especialistas em diferentes partes do corpo humano. 
Por sua vez, Pasteur, em meados do século XIX, estudou os 
microorganismos e seu papel em uma série de processos biológicos, sendo 
o fundador da biologia científica. Nasceram as academias, verdadeiros 
centros de investigações da nova ciência, de modo a normatizar a prática 
médica, sob o controle estatal (LUCENA, idem, p. 91). 

 

 Tomando como perspectiva a metáfora do nó, a que se refere Saffioti (2004), 

onde se articulam as dimensões de classe/raça/gênero, não de forma acumulativa, 

mas de modo a formar uma nova síntese, vemos que este processo foi vivenciado 

de forma diferente para homens e mulheres e também para homens e mulheres 

brancos e não brancos. 

 É importante ressaltar que no Brasil a construção da medicina, em seu 

processo de institucionalização junto ao Estado brasileiro, exerceu um papel 

relevante na concepção e legitimação do corpo branco como modelo ideal de corpo 

burguês no interior das famílias. 

Em nome da higienização das cidades, tendo-se em vista a consolidação da 
base industrial e das exigências comerciais quanto às condições de 
salubridade dos portos, a Medicina terá uma grande importância no 
processo de ordenamento econômico e político-institucional do Estado. Mas 
não se restringe a isso. Ela penetra nas famílias e estabelece um vínculo 
entre maternidade e a adoção de novos hábitos, em nome da modernidade, 
do progresso. A Medicina passou a atuar junto às mulheres brancas, no 
interior das famílias, disseminando ideologicamente a formação de um 
“corpo saudável”, que significava um corpo de mulher antagônico às 
práticas coloniais e ao corpo negro (NASCIMENTO, 2006, p. 108). 

 

  A medicina contemporânea, sob o signo das inúmeras transformações 

históricas descritas acima, foi se configurando como intervenção cientificamente 

fundamentada. Porém, antes disto, havia uma grande diversidade de práticas de 

cura que se desenvolveram nas civilizações ocidentais. 
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 No processo citado, tais práticas realizadas por curandeiras e parteiras foram 

marginalizadas e a ciência médica foi assumindo o papel principal no controle do 

processo de reprodução e, portanto, no controle das mulheres e de sua perigosa 

sexualidade. “Cada vez mais a mulher, antiga cuidadora e provedora de ações de 

saúde, passaria a ser substituída pelo médico, subordinando-se aos seus ditames 

enquanto “paciente”, numa relação hierárquica de saberes” (LUCENA, idem, p. 92).  

 Há uma nova maneira de olhar e descrever a doença e a saúde e também os 

corpos e seu funcionamento, fundamentada pela racionalidade científica inaugurada 

no contexto. Segundo a nova lógica, a natureza passa a ser vista como matéria 

passível de exploração pelo conhecimento científico.  

 No dizer de Bordo apud Giffin (1991), nesse processo há uma separação 

cartesiana de mente e corpo, onde o corpo é visto como fonte de toda a obscuridade 

e confusão no pensamento. 

 A medicina irá penetrar cada vez mais na sociedade e, dentro do contexto de 

urbanização, o discurso da higiene irá desempenhar um controle social com grande 

foco no corpo feminino. Tal controle estende-se aos campos da sexualidade e da 

reprodução, segundo Vieira (idem), duas questões que no processo de 

medicalização serão freqüentemente confundidas. 

 Apesar de esses campos pertencerem a seres masculinos e femininos, 

apenas o corpo feminino tornou-se objeto de saber da ciência médica e quase tudo 

o que foi dito deste corpo veio de fora dele.  

 Sabemos que o aprimoramento das técnicas na medicina permitiu a resolução 

de graves problemas relativos a sobrevivência das mulheres, mas não podemos 

deixar de refletir que quando falamos em apropriação do corpo feminino pela ciência 

médica, estamos destacando que a construção do saber e das práticas voltadas à 

saúde da mulher foi desenvolvida de forma heteronômica. 

Desse processo é importante ressaltar alguns elementos essenciais, os quais, a 

despeito dos inúmeros avanços na conquista dos direitos das mulheres,  continuam 

presentes até os dias de hoje nos formatos de serviços de saúde voltados à mulher. 
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 Um deles é que a ênfase no corpo feminino irá fragmentá-lo ou reduzi-lo a 

suas funções reprodutivas. Com a consolidação da medicina, houve a efetivação do 

conhecimento técnico e cirúrgico promovido pela aproximação da medicina com o 

ato de parir, o que vem a estabelecer a obstetrícia. 

Quando se fala em saúde da mulher, vem à tona a idéia de corpo feminino. 
Corpo este que quase sempre é pensado em termos do binômio mãe-filho, 
ou seja: um par de mamas para amamentar, ovários para gerar filhos e 
útero para abrigar a cria (LUCENA, idem, p. 99). 

  

 De acordo com Badinter (1985), o amor materno, na forma como é entendido 

atualmente, é fruto das transformações ocorridas a partir do final do século XVIII. 

Nos séculos anteriores, as crianças das classes dominantes eram normalmente 

entregues a amas de leite ou até mesmo abandonadas. E muitas delas não 

ultrapassavam o primeiro ano de vida.  

 Ainda segundo a autora, a partir do período citado, à luz do Èmille de 

Rousseau19, se lançará mão de argumentos que convocam as mães para o que se 

passou a considerar como sua atividade instintiva, intrínseca ao ser mulher, um valor 

natural favorável à sociedade. 

 Não se trata de negar a existência do sentimento materno, mas de historicizá-

lo. Ao serem apregoadas as normatizações do modelo de mulher ideal, isto 

significava a mulher apenas como mãe, de modo que “será preciso apelar para o 

seu senso de dever, culpá-la ou ameaçá-la para reconduzi-la à sua função matritícia 

e maternante, dita natural e espontânea” (idem). 

 Tal ideologia do amor maternal, bem como o mito da fragilidade feminina 

foram impostos para mulheres de todas as classes sociais. No entanto, isto foi vivido 

de forma distinta para mulheres pobres e ricas.  

 As primeiras foram convocadas pela Revolução Industrial a junto com suas 

crianças, acumular jornadas de trabalho de até 14 horas diárias. As segundas 

faziam parte da parcela da sociedade que podia pagar os honorários médicos e, no 

dizer de Toledo (2008), “tinham condições espirituais e materiais para ser mãe”.   

                                                 
19 Rousseau. Èmille ou de l’éducation (Émille: ou, de Educação), 1762.  
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 Dentro disso, apesar das históricas mobilizações do movimento organizado 

de mulheres por uma atenção integral à saúde da mulher, e das conquistas 

evidenciadas, tal integralidade ainda não foi alcançada e continua sendo bandeira de 

luta do movimento feminista. 

É o processo de medicalização dos nascimentos que consolida o campo da 
“saúde materno-infantil”, entendida como ações dirigidas às mulheres 
durante a gravidez, parto e puerpério, que tem como objetivos básicos 
garantir a saúde do bebê e prevenir a morte materna. Até hoje, grande parte 
das ações de saúde coletiva que ocorrem nas unidades básicas de saúde 
no Brasil são inspiradas na proposta de atenção materno-infantil (VILLELA, 
2000, p. 08).   

 Trata-se de uma visão da mulher reduzida ao um corpo descontextualizado, 

cuja marca principal é o ato de engravidar e parir e, portanto, a atenção 

predominante será de assistência ao parto e puerpério. Exemplo disso é o fato do 

PAISM (Programa de Assistência à Saúde da Mulher) nunca ter sido efetivamente 

implementado20. 

 Tal descontextualização nos leva ao outro elemento a ser destacado. A lógica 

da racionalidade instrumental presente na conjuntura, que norteia o processo de 

afirmação da medicina, toma os corpos, e especificamente os corpos das mulheres, 

como entidades puramente biológicas, desconsiderando as outras dimensões – 

sociais/psicológicas/econômicas - que compõem o ser, a construção de sua história 

e sua inserção na sociedade. 

No campo da saúde o reducionismo mais visado é o do saber biomédico, 
que classicamente comporta uma visão de saúde reduzida a de “ausência 
de doença”, privilegiando os determinantes biológicos em detrimento dos 
sociais na interpretação dos fenômenos de saúde e doença (MINAYO e 
ROZEMBERG, 2001, p. 3). 

  

 Isto explica, por exemplo, porque casos de violência contra a mulher 

atendidos em serviços de saúde são tratados a partir de uma perspectiva pontual e 

técnica que se destina a oferecer profilaxias aos agravos decorrentes da violência. O 

                                                 
20 “Desde 1986, o PAISM é considerado como apresentando baixa implantação no território nacional, 
sem mudanças para a maioria das usuárias. As experiências existentes ainda são isoladas e 
descontínuas, faltando decisão política para a efetivação das propostas” (Mendonça, 1998 apud Cruz, 
2002, p. 29).  
MACHADO, Leda M. V. A incorporação de gênero nas políticas públicas: perspectivas e desafios. 
São Paulo: Annablume, 1999. 
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que está baseado num paradigma mecanicista que, no geral, não vê o ser, mas 

apenas os fatos que o levam a procurar a assistência à saúde. 

 A medicalização do corpo feminino e sua redução ao biológico também 

assinalaram o poder da medicina de – a partir de seus parâmetros - qualificar esse 

corpo, transformando eventos fisiológicos em doenças. Fato que, de acordo com 

Vieira (2001), representa uma poderosa fonte da ideologia sexista em nossa 

sociedade. “A doencificação desse corpo apresenta-se como fruto de uma 

medicalização que trata a gravidez e a menopausa como doença, transforma a 

menstruação em distúrbio crônico e o parto em um evento cirúrgico” (VIEIRA, 2001, 

p. 24).  

           Um estudo encomendado pela Organização Mundial da Saúde e publicado 

em 1999 no British Medical Journal, de autoria de José Belizan e cols, demonstrou 

que, em 19 países da América Latina, mais de 850.000 cesarianas desnecessárias 

eram realizadas por ano. Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou 

que a taxa de cesárea maior que 15% é medicamente injustificável. Entretanto, vem 

ocorrendo um aumento global das taxas. No Brasil - um dos líderes mundiais em 

cesarianas – essas taxas passaram de 32% em 1994 para 40,2% em 1996. Houve 

uma redução para 36,9% no período de 1996-1999 seguida por um recrudescimento 

das taxas para 39,9% em 2002.  Na saúde privada (planos de saúde), segundo 

dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), as taxas estão em torno 

de 80% (2006). (Revista Saúde Pública, vol. 43, mai/jun-2009) 

 Relações sexuais extraconjugais foram associadas a distúrbios. Masturbação 

e prostituição foram consideradas doenças. Concepções do corpo feminino que, 

muito embora já tenham sofrido transformações, em muitos sentidos ainda persistem 

em considerá-lo instável e perigoso: 

Um corpo proibido e doentio emite sinais negativos e que suscitam 
vergonha. As dores menstruais e ovulatórias são motivos de inquietação e 
objeto de conduta medicamentosa. Todas as secreções vaginais são 
identificadas como sinal de infecção (ÀVILA, 1989, p. 210). 

 

 Assim como a Obstetrícia, a Ginecologia também se estruturou enquanto 

especialidade no século XIX, sendo definida como ciência da saúde e da doença da 

mulher e tomando-a como objeto de conhecimento e intervenção médica. A 
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sexualidade e os órgãos sexuais femininos passaram a ser definidos através deste 

saber. 

 Os órgãos sexuais foram analisados como causadores determinantes da 

natureza feminina, definida como frágil, nervosa e predisposta a instabilidades 

mentais, o que justificaria a negação de sua autonomia, bem como de sua 

incapacidade de participação política e social na esfera pública. 

 

 A sexualidade feminina foi classificada como perigosa e de tendências 

oscilantes, portanto, não confiável. Já que tanto poderia estar centrada na ausência 

do desejo sexual como no desejo incontrolável causador de perturbações de ordem 

física/psíquica/moral. Uma clara correspondência ao pensamento que dualiza a 

identidade feminina entre o arquétipo da Mãe Santíssima, expressão máxima da 

doação cujo corpo todo envolto num manto remete à ausência de sexualidade, e 

entre o mito de Eva, a pecadora que “convenceu” Adão a provar o “fruto proibido”.    

 

 Havia uma concepção de que a vulnerabilidade às doenças mentais era bem 

maior para o sexo feminino, e isto estava atrelado às suas particularidades 

anatômicas e fisiológicas. Tais especificidades predispunham à instabilidade crônica, 

o que afetava principalmente seu sistema nervoso e estava relacionado a um 

sistema reprodutivo que vivia em constante transformação. 

 

 Também no Brasil, estas concepções contribuíram para modelar um 

conhecimento sobre as mulheres e, consequentemente, sobre as ações de saúde 

voltadas às mesmas. Tal entendimento, normatização e organização do saber e 

prática médica se deram sob o controle estatal. No contexto de nosso estudo, 

entendemos que as políticas públicas e sociais implantadas pelo Estado, refletem as 

contradições do modo de produção capitalista, o qual precisa de suporte ideológico 

para se legitimar. 

 

 Neste sentido, a institucionalização da Medicina será um braço aliado aos 

interesses político-econômicos da classe dominante. Isto ocorre Já que preconizava 

o disciplinamento dos corpos em geral e, especificamente, o feminino para 

ajustarem-se aos ordenamentos do processo de industrialização e urbanização em 

nome da higienização do país. 
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1.3. Contextualizando a política de saúde no Brasil, com ênfase na saúde da 
mulher 
  

 

   No Brasil, o início da intervenção do Estado nas políticas públicas em geral e, 

particularmente no setor saúde, inicia-se na década de 192021 e, mais efetivamente 

na década de 1930. Isto estava articulado às transformações vivenciadas pela 

sociedade brasileira, num contexto de industrialização e de alterações no papel do 

Estado frente às reivindicações da classe trabalhadora. 
 
A saúde emerge como “questão social” no Brasil no início do Século XX, no 
bojo da economia capitalista exportadora cafeeira, refletindo o avanço da 
divisão do trabalho, ou seja, a emergência do trabalho assalariado (BRAGA 
e PAULA, 1986, p. 41-42, apud BRAVO, 2007). 

 

 Na década de 1920, iniciam-se tentativas de extensão dos serviços de saúde 

pública por todo o país. Tais serviços estavam pautados em aspectos curativos e 

individuais e as medidas preventivas eram implementadas através de campanhas 

sanitárias contra a peste, a varíola e a febre amarela, a exemplo das campanhas 

dirigidas pelo sanitarista Oswaldo Cruz. (LUCENA, 2002) 

 

 Também naquele período, foram enfatizadas as questões relacionadas à 

higiene e saúde do trabalhador, e tomadas algumas medidas das quais a mais 

importante foi a criação, em 1923, das Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs), 

conhecida com Lei Elói Chaves, que beneficiava algumas poucas categorias de 

trabalhadores, tais como os ferroviários e marítimos, e eram financiadas pela União, 

pelas empresas empregadoras e pelos empregados. 

 

 Sobre isto, Behring e Boschetti (2007), referem que tais categorias eram 

beneficiadas estrategicamente, pois possuíam maior poder de pressão na correlação 

de forças capital/trabalho. Assim, já naquela conjuntura o país tinha uma economia 

fundamentada na monocultura do café e voltada para a exportação, produto 

responsável por 70% do PIB nacional. 

                                                 
21 Segundo Bravo (2007, p. 89), no Brasil do Século XVIII, “a assistência médica era pautada na 
filantropia e na prática liberal. No Século XIX, em decorrência das transformações econômicas e 
políticas, algumas iniciativas surgiram no campo da saúde pública, como a vigilância do exercício 
profissional e a realização de campanhas limitadas.”  
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 Os trabalhadores destas categorias foram os que primeiro lutaram pela 

organização das Caixas em suas empresas. Daí a formalização de seus direitos 

trabalhistas e previdenciários estarem assim relacionados ao fato de serem 

trabalhadores diretamente ligados ao processo de produção e circulação de 

mercadorias. 

 

 As Caixas eram extremamente restritivas e organizadas por empresas, de 

forma que apenas os grandes estabelecimentos tinham condições de mantê-las. 

Tratava-se de uma política contributiva e com predomínio de relações clientelistas. 

Os benefícios previstos eram proporcionais à contribuição e incluíam assistência 

médico-curativa, fornecimento de medicações, aposentadoria por tempo de serviço, 

velhice e invalidez, pensão para dependentes e auxílio-funeral (BRAVO, 2007). 

 

 A consolidação do capitalismo no Brasil, processo impulsionado pela crise de 

1929, o crescimento da indústria e do mercado nacional, alavancam o crescimento 

da classe trabalhadora, bem como a agudização de sua pobreza vivenciada num 

cenário de precárias condições de higiene, saúde e habitação.  

 

 O incremento da organização política dos trabalhadores que avançavam na 

tomada de consciência de classe, aparecia como uma ameaça ao capital por  

evidenciar a questão social, que antes era concebida como caso de polícia e tratada 

através de mecanismos de repressão. 

 

 É neste sentido que o então presidente Getúlio Vargas, mesmo enfrentando 

com o uso da polícia “os componentes mais radicalizados do movimento operário 

nascente, em especial após 1935” (Behring e Boschetti, 2007, p. 106), irá programar 

algumas ações voltadas à assistência social pública, reconhecendo a legitimidade 

da questão social numa tentativa de manutenção da ordem. 

 

 De acordo com Cardoso (2000), tais ações estavam, no geral, voltadas à 

esfera trabalhista, interferindo na organização sindical dos trabalhadores por 

argumentar a debilidade da classe trabalhadora, bem como a necessidade de zelo 
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pela disciplina, segurança e solidariedade entre trabalhadores e patrões. O que 

deixa claro o aspecto paternalista daquela intervenção. 

 

 A Política de Saúde formulada nessa época estava organizada em dois 

setores, saúde pública e medicina previdenciária. De acordo com Bravo (2000), as 

ações em saúde pública se caracterizaram pela ênfase em campanhas sanitárias, 

coordenação dos serviços estaduais de saúde pelo Departamento Nacional de 

Saúde, em 1937, interiorização das ações para as áreas de endemias rurais, criação 

de serviços de combate às endemias e reorganização do Departamento Nacional de 

Saúde, em 1941.  

 A medicina previdenciária caracterizou-se pela criação dos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP’s), cuja finalidade era ampliar o número de 

categorias de trabalhadores inclusas no benefício, sendo administradas pelo Estado. 

Tal inclusão dos assalariados urbanos nesta política social estava vinculada a 

mecanismos de controle das organizações sindicais visando sua fragmentação e 

despolitização. 

  

 Neste sentido é importante ressaltar, sobre o desenvolvimento das políticas 

sociais no Brasil, que: 

O avanço das políticas sociais terminam por ser menos a ação do Estado 
em promover a justiça social e mais o resultado de lutas concretas da 
população. Estas duas faces fazem parte da política social. De um lado, 
instrumento de superação (ou redução) de tensões sociais, forma de 
despolitizá-las e encaminhá-las para frentes menos conflitivas na relação 
capital-trabalho, de outro, espaço de reflexão de interesses contraditórios 
das classes sociais: luta pela determinação do valor da força de trabalho e 
atendimento às necessidades objetivas do capital (SPOSATI ET AL, 1995, 
p. 34). 

 

 Assim como as CAP’s, nos IAP’s as características essenciais eram o contrato 

de trabalho e as contribuições que iriam determinar a qualidade dos benefícios, 

distintos para cada categoria de trabalhadores. Cabendo ressaltar que os 

trabalhadores rurais não estavam incluídos em tais coberturas. 
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   A esse segmento, bem como à população desempregada que não podia 

contribuir, restava recorrer aos serviços de parteiras, curandeiros, benzedeiras ou à 

caridade de instituições filantrópicas, tais como as Santas Casas de Misericórdia, 

vinculadas à Igreja Católica. O governo Vargas implementava medidas pontuais 

para reduzir os conflitos entre as classes - e mascarar desigualdades - buscando 

pulverizar os movimentos sindicais através de um discurso ideológico que reduzia 

direitos a favores concedidos de “Pai” para “filhos”.  

   

 É nesta conjuntura que as primeiras iniciativas voltadas à política de 

assistência à saúde das mulheres começam a ser instituídas, estando limitadas às 

demandas relativas à gravidez, parto e puerpério e consolidando o campo da saúde 

materno-infantil. Entendido este campo como ações dirigidas às mulheres que 

objetivam garantir a saúde do bebê e prevenir a mortalidade materna. 

   

 Sobre isto, é importante lembrar que para as mulheres da classe trabalhadora 

sempre houve a situação conflitiva de conciliar a reprodução biológica e social com a 

condição de produtoras no mercado de trabalho. Se em vários pontos do país, as 

mulheres eram convocadas para trabalhar nas indústrias, aspectos referentes à 

regulação dessa força de trabalho, contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), como a criação de creches não foiram e até hoje continuam apenas 

parcialmente respeitados.   

   

  As ações de saúde voltadas à população feminina no Brasil são inspiradas no 

binômio materno-infantil, que reduzem a mulher ao exercício de sua reprodução 

biológica. No âmbito do movimento feminista, esses formatos de atenção à saúde 

foram intensamente contestados sob ao argumento de que este reducionismo 

resumia o acesso aos cuidados de saúde a uma fase específica da vida da mulher. 

O que, por sua vez, termina por adjetivá-la apenas como mãe, desconsiderando-a 

como sujeito integral.   
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  Daquele período até a década de 1964 a política de saúde pública e sua  

organização, de uma forma geral, não sofreram grandes alterações, embora também 

não tenham conseguido eliminar o quadro de doenças infecto contagiosas e 

parasitárias bem como as elevadas taxas de morbi-mortalidade infantil e da 

população em geral (BRAVO, idem).  

   

  A partir da década de 1960, intensificam-se as mobilizações contra a 

desigualdade social no país. Há um contexto de efervescência política que anseia 

por mudanças políticas/sociais/econômicas. A ditadura instaurada em 1964 irá 

operar uma dura repressão a tais manifestações e às lutas da esquerda.  

  

  A partir daí, o Estado instala uma intervenção baseada no binômio repressão-

assistência, que combinava uma política assistencial ampliada visando reduzir as 

tensões sociais, com instrumentos repressivos rigorosos, como a tortura e a morte 

de militantes ou simpatizantes dos militantes, esvaziamento dos canais políticos 

tradicionais, censura dos canais de comunicação e dissolução dos partidos políticos. 

  

 O Estado não é uma mera entidade separada do modo de produção capitalista, 

mas sempre esteve presente durante as crises deste sistema, atuando como 

instrumento subsidiador dos interesses da classe dominante (Melo, 2007). Sendo 

assim, tal intervenção tinha como objetivos aumentar o poder de regulação e 

controle sobre a sociedade, domesticar os conflitos sociais reunindo a legitimação 

ideológica necessária ao regime, assim como contribuir para a ampliação da 

acumulação capitalista. (BRAVO, idem). 

  

 A partir da década de 1970, a produção intelectual do movimento feminista irá 

questionar mais intensamente o lugar das mulheres frente ao modelo de Estado 

regulatório e às políticas sociais implementadas através deste. Este processo irá 

gestar as inúmeras experiências de elaboração de políticas sociais com a inclusão 

da perspectiva de gênero. 
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  O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) é exemplo 

destas experiências. Formulado em 1983, pelo Ministério da Saúde, a partir das 

propostas do movimento feminista brasileiro, propunha uma atitude inovadora de 

enfoque à saúde da mulher. Fugindo daquela visão que reduz a saúde feminina à 

área reprodutiva. 

A criação do PAISM, em 1983, representou um marco na história das 
políticas públicas voltadas para as mulheres, pois, pela primeira vez (...) 
ampliou-se a visão da integralidade, presente nas formulações do 
movimento sanitário, para incorporar a noção de mulher como sujeito, que 
ultrapassa a sua especificidade reprodutiva, para assumir uma perspectiva 
holística de saúde (COSTA, 2000, p. 185).  

 
 O PAISM tem como objetivo oferecer às mulheres uma assistência integral 

pautada num conceito de saúde ampliado que inclui todas as fases da vida da 

mulher, desde a adolescência até a velhice. Tal assistência envolve atenção clínico-

ginecológica e ações educativas direcionadas ao planejamento familiar, bem como 

melhorias nos cuidados voltados ao parto e puerpério. Atividades educativas que, 

sobretudo, deveriam incentivar os cuidados com o corpo numa perspectiva de 

fortalecimento da autonomia das mulheres.   

  

 Além disto, recomenda o desenvolvimento de ações de controle das doenças 

transmitidas sexualmente (DST’S), e do câncer cérvico-uterino e mamário. No 

entanto, para além das ações descritas, o PAISM também propõe a construção de 

novas formas de relacionamento entre profissionais de saúde e usuárias. Uma 

atenção integral não remete apenas à assistência em todas as etapas da vida, mas 

a uma perspectiva que se assenta numa visão horizontal da assistência oferecida, 

considerando a mulher usuária como cidadã, como sujeito no processo.  

  

 Neste sentido, a luta do movimento feminista expressa na frase “Nosso corpo 

nos pertence” é emblemática desta concepção, pois reivindica o resgate da condição 

feminina como autônoma nas decisões sobre seu corpo. Para Correia e Ávila (2003), 

este lema feminista pode ser traduzido como: 

 

O reconhecimento de que o corpo de cada um/uma é o lugar primeiro da 
existência humana a partir do qual ganham sentido as experiências 
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individuais no cotidiano e nos processos coletivos da história. No plano das 
reivindicações políticas, ela se desdobraria em demandas 
fundamentalmente voltadas ao Estado. Algumas delas eram de natureza 
jurídica, como a legalização do aborto e da contracepção (que continuavam 
ilegais em vários países, inclusive europeus na década de 1970); outras 
estavam mais diretamente voltadas para sistemas de saúde e questões 
decorrentes da chamada ordem médica, como as reivindicações por pré-
natal e parto com qualidade, mudança na qualidade da relação médico-
paciente e acesso à informação sobre anatomia e procedimentos médicos 
(p. 19).   

   

 Se o corpo feminino historicamente foi tido como instrumento de sua própria 

sujeição e opressão, as ações voltadas à saúde da mulher também se expressaram 

baseadas nisto. Ou seja, tais ações, bem como intervenções neste corpo, tenderam 

a pautar-se na ideologia hegemônica da sociedade que normatiza e impõe ao ser 

mulher uma redução ao papel de mãe/reprodutora.   

  

 No Brasil, as mudanças com relação a essa concepção, passando a 

incorporar o conceito de direitos reprodutivos como novo modo de abordar os 

problemas de saúde das mulheres, irão começar a acontecer na década de 1980. 

Tais mudanças tiveram como marcos balizadores a sessão do Tribunal Internacional 

de Saúde e Direitos Reprodutivos, no I Encontro Internacional de Saúde da Mulher, 

realizado em Amsterdã, em 1984, e da Conferência das Nações Unidas (ONU) 

sobre as mulheres, em Nairóbi, no ano de 1985.  

  

 A noção de direitos reprodutivos contida naqueles eventos foi acatada pelo 

grupo de feministas brasileiras ali presentes e incorporada à linguagem feminista. 

Chegou-se a um consenso de que este termo seria mais completo e adequado do 

que saúde da mulher para traduzir a ampla gama de aspectos referentes às 

necessidades das mulheres, bem como por ampliar a noção para o campo dos 

direitos humanos. 

  

 Os esforços teóricos e políticos de feministas, ativistas e estudiosos de vários 

países para fortalecer o debate e refinar o conceito, iriam ter por conseqüência a 

consagração do mesmo na Conferência Internacional de População e 
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Desenvolvimento (CIPD) do Cairo em 1994, e na IV Conferência Mundial sobre a 

Mulher em Beijing, no ano de 1995 (CORREIA e ÁVILA, idem). 

  

 A década de 1980, palco de toda esta conjuntura, é um marco no processo de 

redemocratização do Estado brasileiro, com o fim da ditadura militar e a crescente 

configuração de novos projetos políticos e sociais. Ao mesmo tempo em que isto 

acontecia o país experimentou uma profunda crise econômica, com efeitos que 

persistem até os dias de hoje. 

 De acordo com Bravo (2007), o debate sobre o campo da saúde no período, 

com vistas à construção de um projeto de Reforma Sanitária, contou com a 

participação de novos sujeitos sociais para discutir questões como as condições de 

vida da população brasileira e as propostas governamentais para este setor. A 

questão da saúde deixou de ser vista como interesse apenas dos técnicos desta 

área para incorporar uma dimensão política. 

 
Dos personagens que entraram em cena nesta conjuntura, destacam-se: os 
profissionais de saúde, representados pelas suas entidades, que 
ultrapassaram o seu corporativismo, defendendo questões mais gerais 
como a melhoria da situação saúde e o fortalecimento do setor público; o 
movimento sanitário, tendo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(CEBES) como veículo de difusão e ampliação do debate em torno da 
Saúde e Democracia e elaboração de contrapropostas; os partidos políticos 
de oposição, que começaram a colocar nos seus programas a temática e 
viabilizaram debates no Congresso para discussão da política do setor, e os 
movimentos sociais urbanos, que realizaram eventos em articulação com 
outras entidades da sociedade civil. (BRAVO, 2007, p. 95-96). 

 

 Para Lucena (2002), este processo significou a luta por um novo modelo de 

saúde coletiva que expressasse um direito de todos e dever do Estado, em 

contraposição ao modelo privatista-excludente, promotor de desigualdades de 

acesso, centralizado no governo e dicotomizado em suas ações 

curativas/preventivas. 

  

 A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde, em março de 1986, foi 

fato fundamental para esse debate. Nela se deu a discussão da reformulação do 
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sistema de saúde brasileiro e, a partir daí, a criação do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

  

 No tocante à luta pelos direitos de saúde da mulher, em outubro daquele 

mesmo ano, ocorreu a I Conferência Nacional de Saúde e Direitos da Mulher como 

um desdobramento da VIII Conferência aqui já citada. Seus resultados expressam 

o grau de exigência das mulheres para a aquisição de um novo modelo de saúde.  

  

 Os temas debatidos na Conferência22 foram: Assistência à saúde da mulher 

na perspectiva do SUS; Direitos da reprodução humana; Aborto (com defesa de 

sua discriminalização); Saúde Mental da Mulher; A mulher adolescente; A mulher 

na velhice; Mulher, trabalho e saúde; Saúde e trabalho da mulher camponesa; 

Identidade feminina; Identidade da mulher negra; Identidade da mulher índia; 

Sexualidade feminina; Mulher, mãe de deficientes; Mulher, saúde e cidadania. 

  

 Em seu texto, esta Conferência incluiu um parágrafo onde considera a 

violência física/sexual contra a mulher como um problema a ser cuidado pelos 

programas, estabelecendo estreita vinculação com as delegacias de mulheres e 

criando mecanismos que impeçam a comprovação vexatória do estupro por parte 

do Instituto Médico Legal. 

 

 A Constituição de 1988 irá, por fim, incorporar juridicamente os princípios do 

SUS, quais sejam: Universalização do acesso à saúde, tornando obrigatório o 

atendimento ao público e gratuito a qualquer pessoa; Equidade de direitos; 

Integralidade e descentralização com controle social. A Lei Orgânica da Saúde 

8.080/90 regulamentou o SUS e a Lei 8.142/90 estabeleceu as bases para a 

efetivação do controle social, a fim de viabilizar a participação social. 

  

                                                 
22 Relatório Final da Conferência Nacional de Saúde e Direitos da Mulher / 8. Conferência Nacional de 
Saúde. – Brasília: Centro de Documentação do Ministério da Saúde, 1987, p. 61 
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 A concepção de saúde expressa na Lei 8.080 e advogada pelos adeptos do 

SUS é de que a mesma não é a mera ausência de doenças, mas resultante de 

acesso a alimentação, habitação, educação, meio ambiente saudável, transporte, 

trabalho e renda, lazer e serviços de saúde de qualidade.  

   

 Isto não implica concordar com a formulação do conceito de saúde da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que associa saúde a “um estado de perfeito 

bem-estar bio-psíquico e social”, visto ser esta concepção portadora de uma 

subjetividade que coloca a saúde no lugar de algo irreal, portanto, inalcançável. 

 Também não implica que tal conceito esteja vinculado a uma perspectiva de 

transformação e ruptura com o modo de produção capitalista. Não significa que, ao 

propor saúde como acesso às condições de vida citadas acima, o conceito esteja 

atrelando isto ao acesso à riqueza socialmente produzida23, vinculando a 

transformação na saúde a um novo projeto societário. 

  

 Ou seja, a concepção de saúde fundamentada no pensamento marxista, que 

influenciou o movimento da reforma sanitária, definia a mesma como resultado das 

relações sociais que os sujeitos estabelecem em sociedade e, destes com a 

natureza, no processo de produção de sua existência. 

  

 Além disso, entendia a saúde como um processo no qual a doença não podia 

mais ser pensada ou reduzida ao corpo biológico, considerando, portanto, o corpo 

como socialmente investido. Refletindo que este corpo está inserido na sociedade 

como agente de trabalho, entendendo o trabalho como a categoria que dá sentido 

e lugar aos indivíduos na sociedade (LIMA, 2007 apud BRAVO, 2007). 

  

 No entanto, a concepção de saúde que ficou expressa no SUS é de que a 

mesma é resultante do acesso à qualidade de vida. Acesso este que pode ser 

mensurado através de indicadores sociais, sendo importante ressaltar que tais 
                                                 
23   “Saúde é o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar 
grandes desigualdades nos níveis de vida.” (Relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde, Anais 
Ministério da Saúde, 1986).   
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indicadores são utilizados para medir os avanços e recuos do processo, no 

entanto, por serem interpretativos podem também ser utilizados como instrumento 

ideológico para mascarar a desigualdade, amainando conflitos. 

       

 Ora, a criação do SUS foi uma enorme conquista do movimento social por 

direitos e através dele o acesso aos serviços passou a ser garantido 

universalmente, pelos menos oficialmente, pois, na prática, a efetivação disto tem 

sido lenta e contraditória. Uma vez que cada movimento de expansão 

universalizante desse sistema é acompanhado de mecanismos de racionamento 

e/ou descaracterização do mesmo. 

  

 Isto ocorre porque na contramão dessa conquista estava também em curso a 

política de ajustes de cunho neoliberal, processo já instaurado nos países centrais, 

que representa uma estratégia do modo de produção capitalista para se 

reestruturar/restaurar. Uma resposta contundente deste sistema para assegurar 

sua taxa de lucro, garantindo a acumulação de riqueza para a classe dominante. 

  

 Dessa forma, o acesso à saúde deveria significar, como previsto na 

Constituição de 1988, a garantia pelo Estado de condições dignas de vida e de 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em todos os seus níveis, através das políticas públicas. 

Avanços representados nesta Constituição pela inscrição “a saúde é direito de 

todos e dever do Estado”. 

   

 O processo de intervenção estatal, no entanto, é amparado pelo ideário 

neoliberal (uma reedição do liberalismo), cujas expressões são os princípios da 

economia de mercado e a regulação estatal mínima para o social. Além de 

apregoar uma cultura que deriva liberdade política da liberdade econômica. O que 

tem oferecido como resultado o pragmatismo econômico expresso na subordinação 

dos processos sociais às demandas da reestruturação do capital. (MOTA e 

AMARAL, 1998, p. 30). 
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 Na prática, isto tem significado a redução dos direitos sociais e trabalhistas, o 

desemprego estrutural, a precarização do trabalho, o desmonte da previdência 

pública e o sucateamento das políticas sociais como um todo, incluindo a saúde, 

cuja política tem sido desconstruída. 

 

Com relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), apesar das declarações 
oficiais de adesão a ele, verificou-se o descumprimento dos dispositivos 
constitucionais e legais e uma omissão do governo federal na 
regulamentação e fiscalização das ações em geral  (BRAVO, 2007, p. 100), 

  

 Ainda de acordo com Bravo (idem), algumas questões comprometeram 

sensivelmente o avanço do SUS. A não unificação dos orçamentos federal, 

estaduais e municipais, o que indica um desrespeito ao princípio da equidade, 

princípio que preconiza o reconhecimento das desigualdades, oferecendo mais 

recursos para quem mais precisa. 

 

      O afastamento do princípio da integralidade, já que deveria contemplar as 

pessoas no conjunto de suas necessidades e tem dado prioridade à assistência 

médico-hospitalar de cunho curativo e individual, em detrimento das ações de 

promoção e proteção à saúde. 

 

 Além disso estão os problemas ligados ao financiamento do SUS, que 

historicamente têm apontado para o mau uso dos recursos financeiros, 

evidenciando que não apenas se gasta mal, mas também se gasta pouco com a 

saúde. O que para a autora é fruto de uma corrupção incontrolável que vem sendo 

denunciada há vinte anos. 

 

 De acordo com Mendes (1996), as estratégias de ajuste neoliberais para as 

políticas de saúde assentam-se em privatização, descentralização e focalização. A 

privatização se revela no crescimento da medicina privada de grupos e 

seguradoras que tem levado as pessoas de maior poder aquisitivo a utilizar este 

tipo de serviço que hoje já soma mais de 30 milhões de adeptos. Isto também 

revela a natureza contraditória presente numa universalização que inclui/exclui.  
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 Ou seja, se antes a seguridade social era privilégio de quem podia contribuir, 

a nova proposta incorporou a todos. No entanto, na prática, esta inclusão tem se 

dado através de serviços públicos de baixa qualidade direcionados à parcela mais 

pobre da população o que é, portanto, uma inclusão duvidosa. Por outro lado, a 

baixa qualidade oferecida nos serviços possibilitou a exclusão da parcela da 

população que pode pagar por saúde privada e, por ter esta opção, dela tem 

preferido se utilizar. 

  

 Com efeito, a universalização do direito e suas concepções voltadas ao 

coletivo têm sido alvo de muita insatisfação e resistência por parte de quem 

defende concepções individualistas e fragmentadoras da realidade, reveladoras de 

um franco retrocesso ao conservadorismo. 

 

 No tocante à descentralização - embora se constitua um princípio do próprio 

SUS que preconiza uma melhor distribuição dos recursos e das ações - esta tem 

assumido um perfil de descaracterização perversa, na medida em que transfere o 

poder decisório, mas isto não é acompanhado da transferência dos recursos 

necessários para o desenvolvimento das ações. Além de ser uma descentralização 

com isenção de responsabilidade do poder central. 

 

 O caráter focalizado tem sido expresso através de ações pautadas no 

atendimento às populações vulneráveis através de pacotes básicos de saúde, 

numa noção equivocada de direitos que reinaugura a filantropia. 

 

 Todo esse processo de reestruturação do capitalismo e suas repercussões 

nas políticas públicas em geral e, na saúde, em particular, têm tido inúmeras 

consequencias na vida de homens e mulheres, materializando o aumento da 

pobreza no mundo inteiro e especificamente nos países periféricos. 
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 Isto tem agravado sobremaneira as condições de vida - objetivas/subjetivas - 

das mulheres da classe trabalhadora, revelando um fenômeno que tem sido 

denominado de feminização da pobreza.  

 

 Se considerarmos a saúde não como mera ausência de doença, mas como 

resultante da forma como os indivíduos estabelecem relações sociais enquanto 

produtores/reprodutores de sua existência vemos que homens e mulheres estão 

inseridos em sociedade de forma desigual. Logo, numa sociedade dividida em 

classes sociais, o gênero e a raça são mediações importantes que indicam que tais 

desigualdades não são naturais, mas históricas, contraditoriamente presentes nos 

processos de acumulação capitalista. 

 

 A partir do exposto, veremos, no capítulo seguinte, como têm repercutido tais 

mediações nos processos de adoecimento e morte da população brasileira, 

enfocando a violência de gênero nesse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

MORBIMORTALIDADE, GÊNERO E VIOLÊNCIA NO 
BRASIL CONTEMPORÂNEO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 

 
 
Figura 3: “Figura” (1927), Ismael Nery 
 
 



72 

2.1. Morbimortalidade e gênero no Brasil contemporâneo 

  

  

  Diversos estudos e pesquisas têm demonstrado que há diferenças nos 

fenômenos de adoecimento e morte de homens e mulheres. Tais diferenças não 

podem ser justificadas apenas sob a ótica das explicações biológicas, senão à luz 

de categorias como gênero/classe/raça/ nos contextos econômicos, políticos e 

culturais. 

 

  Entendemos o gênero como uma categoria histórica que nos permite analisar 

diferenças biológicas que têm sido utilizadas para naturalizar desigualdades, bem 

como para estabelecer rígidas (porém não imutáveis) construções do ser homem e 

do ser mulher em sociedade. Homens e mulheres não só adoecem e morrem, como 

utilizam os serviços de saúde de formas distintas, já que esses serviços se 

constroem e se destinam a seres sexuados, inseridos em sociedade de forma 

diversa.  

 

As diferenças mais observadas nos diversos estudos se referem, de uma 

forma geral, ao seguinte quadro: Os homens vivem menos que as mulheres e as 

mulheres vivem mais, porém, têm maior taxa de adoecimento e de utilização de 

serviços de saúde24.  

 

Um estudo do IBGE25 (2003), traçou o quadro de mortalidade no Brasil ao 

longo de 20 anos (de 1980 a 2000) e verificou que já nos anos 1980 as mulheres 

possuíam esperança de vida ao nascer de 66 anos e os homens detinham uma vida 

média de 59,6 anos, e que, vinte anos mais tarde, as mulheres no país estariam 

vivendo em média 7,8 anos a mais que os homens, ou seja, 72, 9 anos para as 

mulheres e 65,1 anos para o sexo masculino. 

 

                                                 
24 Ver também: Aquino, Estela M. L. et al. Gênero e Saúde no Brasil: Considerações a partir da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Revista de Saúde Pública. v. 26. n 3. São Paulo, jun. 
1992.   
25 IBGE 2003. Diretoria de Pesquisas. Departamento de População e Indicadores Sociais. 
Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/tabuadevida/evolucao_da 
mortalidade 2001.shtm 
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Tais mortes estão muito associadas ao quesito causas externas – 

classificação da OMS para nomear acidentes e violência na Classificação 

Internacional de Doenças (CID). A classificação causas externas, inclui os 

homicídios, os suicídios e os acidentes de todas as espécies, sendo que 

oficialmente os que mais vitimam a população são os de transporte/trânsito26. 

 

Neste sentido, faz-se necessário enfatizar o complexo panorama atual, onde 

vivemos o crescimento do abismo entre ricos e pobres, a coexistência e o 

aprofundamento de antigas e novas formas de desigualdades, a 

desresponsabilização do Estado frente ao social, a disseminação do crime 

organizado expresso majoritariamente no tráfico de armas, drogas e de seres 

humanos, entre outras manifestações da desumanização do ser na sociedade. 

 

Podemos relacionar estes aspectos à forma como se constrói socialmente a 

masculinidade - não obstante relevantes mudanças e avanços - ainda pautada em 

estereótipos que reforçam características de força, virilidade, coragem, tendência a 

assumir comportamentos de risco, ousadia. Em outras palavras: 

 
Os meninos também desde cedo são treinados para suportar sem chorar 
suas dores físicas e emocionais. A dor é antes de tudo assunto de 
mulheres. O homem deve desprezá-la, sob pena de ser desvirilizado e de 
ser rebaixado ao nível da condição feminina (DUBY, 1990 apud BRAZ, 
2005, p. 3). 

 
 

Sendo assim, é possível concluir que em geral, os homens se envolvem mais 

facilmente em situações que os levem a morrer precocemente, o que tem sido 

expresso em números aqui referidos. Cabendo lembrar que os mais atingidos têm 

sido os homens jovens, pobres e negros, já que o racismo se imprime não apenas 

na forma de viver (com menos acesso à qualidade de vida, tais como acesso a 

serviços de saúde e escolarização), mas também de morrer. 

 

Veremos mais adiante que os números de mortes pelas chamadas causas 

externas também tem crescido para as mulheres, alcançando o patamar de estar 

                                                 
26Os acidentes de trânsito matam cerca de 25 a 30 mil brasileiros por ano e 250.000 a 300.000 
pessoas sofrem lesões mais ou menos graves, geradoras de seqüelas físico/psíquicas. (EAD/ENSP, 
2007). 
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hoje entre as três principais causas de morte da população feminina. Os estudos 

afirmam que diferentemente dos homens, a violência que vitimiza letalmente as 

mulheres é a perpetrada no espaço privado, principalmente por homens com quem 

as vítimas têm ou tiveram relações de afeto. 

Com relação à morbidade ou ao adoecimento, dados informam que as 

mulheres não apenas assumem com mais frequência estarem doentes, como são as 

maiores usuárias dos serviços de saúde, mesmo excluindo-se as questões relativas 

a gestação, parto e puerpério (PINHEIRO ET AL, 2002, GOMES ET AL, 2008, 

AQUINO ET AL, 2002). 

 

De acordo com Pinheiro (idem), em estudo realizado a partir da PNAD de 

1998, as mulheres apresentam um maior índice de adoecimento crônico por artrite, 

reumatismo, hipertensão e depressão. Um estudo de Aquino27 (1992), com base na 

PNAD de 1986, também apresenta este quadro, enfatizando as doenças infecciosas, 

problemas músculo-esqueléticos e doenças que geram incapacidades, com 

restrições de atividades habituais e necessidade de permanência no leito. 

 

Em geral, o lugar que a mulher ocupa na sociedade é o de cuidadora de 

todos/as. Está cotidianamente assumindo um acúmulo de funções intermináveis e 

pouco valorizadas, múltiplas jornadas de trabalho, muitas vezes, inclusive, 

assumindo sozinha a chefia da família num contexto de aprofundamento da pobreza, 

e lidando com as exigências de estar permanentemente disponível. Ou seja, se trata 

de um lugar extremamente adoecedor.   

 
O estresse vivenciado pelas mulheres em razão de suas múltiplas 
obrigações na casa e na rua, aliado à crescente feminização da pobreza no 
Brasil contemporâneo, tornam-nas vítimas crescentes de doenças 
cardiovasculares, incluindo a hipertensão, os acidentes vasculares e o 
enfarte, campeãs de causa de morte no país (LUCENA, 2002, p. 107).  

 
 

Também podemos inferir que, na construção social do que é feminino, há 

expectativas de que a mesma seja treinada para assumir a responsabilidade de 

cuidar da casa, da saúde de todos/as (muito em função do discurso higienizador que 

referimos no capítulo anterior) enfim, da manutenção efetiva do lar, da família. Além 
                                                 
27 Gênero e saúde no Brasil: Considerações a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. 
Revista de Saúde Pública, v. 26, n. 3, São Paulo, 1992. 
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de persistirem associações da identidade feminina com atributos naturalizados de 

amorosidade, maternidade, delicadeza, bem como com a possibilidade de 

demonstrar fragilidade28. 

 

Sendo assim, entendemos que é mais fácil para as mulheres do que para os 

homens assumir que estão doentes e procurar serviços de saúde. Não constitui 

ameaça a sua identidade de mulher, construída sobre as premissas antes 

mencionadas, assumir doenças e ir em busca de tratamento. Com efeito, basta 

observar o cotidiano de um serviço público de saúde para perceber que as mulheres 

não apenas vão em busca de seu próprio tratamento, uma vez que como são elas 

que, ainda majoritariamente, levam seus filhos, netos, parentes em geral para 

receberem essa assistência.  

  

Além disto, as políticas públicas de saúde, não obstante representarem 

conquistas dos movimentos organizados, são elaboradas, implantadas e executadas 

num modelo que ainda privilegia o binômio materno-infantil, operando assim sob 

vários reducionismos, que situam o campo da saúde como sendo um espaço para 

questões femininas - o que tem gerado o debate sobre a baixa oferta de serviços 

voltados para a saúde do homem – oferecendo, no entanto, uma assistência à 

saúde que enxerga o corpo feminino reduzido a suas capacidades reprodutivas. 

 

Sobre isto, um artigo de Gomes et al (2008), elaborado a partir de um 

estudo29 qualitativo sobre depoimentos de profissionais de serviços de saúde de 

atenção primária no Rio de Janeiro informa: 

 
Os profissionais entrevistados destacam que a organização do sistema de 
saúde historicamente vem sendo desenhada a partir da valorização do 
cuidado à saúde da mulher e da criança, tanto no meio profissional quanto 
no imaginário social e, por conta disso, demarca as diferenças de 
abordagens de acolhimento por gênero, promovidas pelos serviços de 
saúde (instância micro) e as políticas de saúde (instância macro) (p. 2). 
 

 
                                                 
28 È importante destacar que essas expectativas também são portadoras de ambiguidades porque 
observa-se que também é associada à suposta natureza feminina a característica de guerreira para 
suportar a dor e a morte. 
29 Os Homens não vêm! Interpretação dos profissionais de saúde sobre a ausência e ou invisibilidade 
masculina nos serviços de atenção primária do Rio de Janeiro. Revista Ciência & Saúde, Coletiva 
da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva/2008. 
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Com relação ao adoecimento feminino é preciso destacar a expansão da 

epidemia da Aids, a qual não se nutre apenas do acesso desigual aos serviços de 

saúde, mas da forma como se configuram contextos políticos/econômicos/culturais. 

De acordo com Pitanguy (2003), gênero/classe/raça, além de geração e 

nacionalidade, são sistemas de classificação gerados por estruturas de 

desigualdade social que também distribuem o risco de contaminação de forma 

desigual. 

O avanço desta epidemia possibilitou a ampliação do debate sobre 

sexualidade, o que já vinha sendo realizado pelo movimento feminista desde a 

década de 1970, a partir da máxima: O sexo é político, quando as feministas 

alertavam para o fato de que há dimensões de poder presentes na esfera sexual, até 

então unicamente enfatizada como pertencendo à dimensão biológica. 

Sabe-se que nas últimas décadas tem havido um processo de pauperização, 

interiorização e feminização da doença. Além disso, os dados indicam que, das 

mulheres portadoras de HIV, quase 60% são donas de casa jovens (com faixa etária 

entre 20 e 29 anos) e que quase 63% delas foram infectadas pela via da relação 

heterossexual por seus parceiros afetivos (LUCENA, idem). 

Concordamos com Pitanguy (idem), quando esta afirma a dificuldade dessa 

temática entre profissionais de saúde, quando geralmente as complexidades 

históricas e sociais da questão são reduzidas ou simplificadas numa “perspectiva 

dualista de normalidade e patologia” (p. 333). 

O debate sobre HIV/Aids e outras DST’s, levanta a questão de que as 

relações de gênero, expressam o lugar de subordinação da mulher na condição de 

negociar o sexo seguro, o que as expõe a diversas sequelas, ao adoecimento e à 

morte, já que,  inclusive, o método seguro mais acessível para evitar a doença é um 

artefato desenhado e desenvolvido com base no organismo masculino. 

A categoria gênero pode contribuir também para a discussão sobre a 

Mortalidade Materna (MM), que, de acordo com Tanaka (2000), pode ser tomada 

como um indicador das condições de vida de uma população, além de refletir as 

deficiências da assistência gravídico-puerperal nos serviços de saúde. 
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Um dos principais fatores relacionados à mortalidade materna no país é a 

questão do aborto. A naturalização da maternidade como um aspecto inerente à 

identidade feminina, além do fato da gravidez ocorrer no corpo da mulher, ainda lhe 

confere uma responsabilidade social solitária na decisão pela continuidade ou pela 

interrupção da mesma. 

Nos países, como o Brasil, onde a prática do aborto é ilegal, ou permitida 

apenas nos casos de violência sexual ou risco de vida para a gestante, as mulheres 

muitas vezes o realizam de forma clandestina e insegura, o que tem lhes ocasionado 

diversas sequelas físicas/psicológicas/sociais e inclusive a morte. As complicações 

decorrentes de uma interrupção mal sucedida levam à necessidade de 

hospitalização, onde muitas vezes as mulheres precisam ainda enfrentar abuso e 

negligência institucional por parte de profissionais de saúde que tendem a imprimir 

valores pessoais acerca do tema, ao invés de pautar sua ação na garantia dos 

direitos de saúde da usuária. 

De acordo com Teixeira et al (2008), a prática do aborto clandestino afeta 

principalmente mulheres de 15 a 19 anos, de classe econômica menos favorecida, 

que não podem recorrer a clínicas particulares clandestinas. Refere ainda que a 

maioria dos casos de aborto, atrelado a mortalidade materna, ocorre entre 

adolescentes menores de 18 anos30. 

Ao lado dessa questão, destacamos também as referentes ao parto. Seu 

controle foi historicamente entregue nas mãos da medicina, transformando-se num 

processo onde tendencialmente o papel ativo é atribuído a/ao médico/a obstetra e o 

passivo à mulher. O que se associa ao fato de estar se tornando um ato que 

experimenta a utilização exagerada de procedimentos como o parto por cesárea, 

uso rotineiro de episiotomia e ocitocina e monitoração fetal eletrônica (CECATI E 

CALDERÓN, 2005). Recursos que, se utilizados de forma excessiva, associam-se 

ao aumento da morbimortalidade materna. 

                                                 

30 Só para registrar, em 1998, o número de abortos clandestinos, chegou perto de um milhão e 
significou a quinta causa de internação hospitalar do SUS, de acordo com a OPAS (LUCENA, idem). 
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Ressaltamos também a morbimortalidade das mulheres por neoplasias 

malignas, classificadas como doenças crônico-degenerativas. De acordo com um 

levantamento31 realizado em 2006, o câncer de colo de útero aparece em todas as 

regiões do país como um dos mais incidentes, perdendo apenas para o câncer de 

mama. 

No tocante ao câncer de próstata, o qual tem alcançado números bastante 

elevados, vemos que a construção social do gênero masculino, como dito 

anteriormente, não reforça no homem o cuidado com sua saúde, ou a capacidade de 

admitir que está doente, principalmente com relação a uma doença cuja prevenção e 

cuidado remete a tabus relacionados à sexualidade.   

Para a mulher, com relação às neoplasias de colo de útero, já existem maior 

divulgação e serviços de prevenção e tratamento, no entanto, entre outras questões, 

lembramos que o aparecimento desta doença está relacionado com as DST’s, 

especialmente com relação ao HPV32. O que queremos dizer é que o uso frequente 

do preservativo ajudaria na prevenção deste tipo de câncer, porém, no contexto das 

relações desiguais de poder entre os gêneros, é frequente a resistência dos homens 

quanto a esse método, bem como a dificuldade das mulheres de negociar segurança 

na relação sexual. 

  Sobre a vinculação entre saúde mental e gênero, há uma produção literária 

quase inexistente, havendo também pouca formulação de políticas públicas e 

estratégias de intervenção nesse campo, embora seja um aspecto ainda priorizado 

pela agenda “gênero e saúde” da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

(FERRAZ e ARAÚJO, 2004).       

  No entanto, os problemas de saúde mental têm atingido proporções 

alarmantes em todo o mundo, sendo responsáveis por 10,5% da incapacidade 

gerada por todos os problemas de saúde, estando entre as maiores causas de perda 

de anos de vida saudável. Sendo este um índice mais alto que os de câncer, 

doenças cardíacas e cerebrovasculares (idem). 

                                                 
31 Fonte: BRASIL, Instituto Nacional de Câncer – 2006. Estimativas 2006 das taxas de incidência do   
câncer no país. 
32 Vírus do papiloma genital humano. Alguns subtipos desse vírus são responsáveis pela maioria dos 
casos de câncer cervical. 
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  Pesquisas da OMS indicam que o gênero determina não apenas diferenças 

na forma de sofrimento, como também na forma com se busca ajuda, tipos de 

tratamentos oferecidos, diagnóstico de transtornos mentais e acesso aos serviços 

para homens e mulheres33. Diferenças que ficam mais evidentes nos transtornos 

como depressão, ansiedade, stress psicológico e distúrbios psicossomáticos, os 

quais, de acordo com essas pesquisas afetam mais de 20% da população. 

  Dentre esses transtornos, destaca-se a depressão, que ocorre duas vezes 

mais entre mulheres do que entre homens, configurando um problema de saúde 

mental essencialmente feminino (OMS, 2002). A construção histórica e social das 

relações de gênero associada a outras determinações, organizam em sociedade um 

lugar de inferioridade, de opressão - o que interfere em sua auto–estima – e de 

múltiplas exigências para as mulheres que incluem responsabilidades intermináveis 

como a manutenção do lar e da família, o trabalho (doméstico ou fora de casa). E 

entre outras, uma verdadeira ditadura estética que estimula padrões de beleza como 

moldes onde as mulheres precisam se encaixar, levando muitas delas a desenvolver 

transtornos como a anorexia e a bulimia. O que configura um contexto que impõe 

um ideal normativo perverso e inalcançável para o gênero feminino. 

  Tudo isso associado a um crescente nível de pobreza feminina e 

evidentemente a situações de violência doméstica na vivência de humilhações e 

depreciações, tem desencadeado drásticas consequências para a saúde mental das 

mulheres. Isto precisa ser analisado e tratado não apenas sob o viés da ótica 

biomédica, mas sob todos os determinantes sócio-históricos a fim de que os 

tratamentos não se reduzam à medicalização para anestesiamento crônico das 

dores no corpo e na alma. 

É justamente sobre a articulação entre violência e saúde que nos deteremos 

no ponto a seguir. 

 

 
 
                                                 
33 Ver detalhamento de todos esses aspectos em Ferraz e Araújo, 2005. Gênero e Saúde Mental: 
Desigualdades e Iniqüidades.  
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2.2. Articulações: saúde e violência de gênero 
 

 

A questão da violência começou a ser reconhecida como parte da agenda da 

Saúde Pública a partir da década de 1990, fundamentalmente, pelo crescente 

impacto do número de morbimortalidade na população. Em 1994, a Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), priorizou a problemática na elaboração de seu 

plano regional, convocando os governos a executar ações voltadas a prevenir o que 

considera como consequências fatais e agravos à saúde relacionados à violência: 

 
A violência, pelo número de vítimas e pela magnitude de seqüelas 
orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se 
converteu num problema de saúde pública em muitos países. O setor saúde 
constitui a encruzilhada para onde convergem todos os corolários da 
violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de 
urgência, atenção especializada, reabilitação física, psicológica e 
assistência social (Conferência da OPAS em Washington-USA, 1993, p. 
03). 

 
 

Em 2002, pela primeira vez a Organização Mundial de Saúde (OMS) se 

pronunciou em relação ao tema de forma mais contundente, indo além de classificar 

efeitos ou realizar recomendações ocasionais sobre o fenômeno. Para isto, divulgou 

um Relatório Mundial sobre Violência e Saúde34 (KRUG ET AL, 2002), o qual define 

a questão como: 
 
Uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra 
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou 
tenha qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação (p. 5).  

 

Antes da publicação deste Relatório, no Brasil, o Ministério da Saúde já havia 

se pronunciado quanto a essa questão, publicando a Política Nacional de Redução 

de Morbimortalidade por Acidentes e Violência35, no sentido de orientar o setor 

saúde quanto a sua atuação frente ao problema. 

 

                                                 
34 Disponível no site da Organização Mundial de Saúde (OMS): www.who.int. 
35 Brasil. Ministério da Saúde Portaria MS/GM 737 de 16/05/01, de 16 de maio de 2001. Diário Oficial 
da União, Brasília, n. 96, 18 de maio de 2001. Seção 1e. 
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Neste documento, o Ministério revela seu entendimento sobre a questão, 

inserindo-a no marco da promoção da saúde, ao refletir que este setor precisa 

contribuir para a universalização da cidadania, buscando atuar frente aos problemas 

que tornam a sociedade e alguns grupos mais vulneráveis. Reconhecendo a 

necessidade de investimento no diagnóstico e sua excessiva subnotificação, o que 

compreende como parte do reducionismo com que o modelo biomédico vinha 

trabalhando o tema. 

 

Refere também à necessidade de intervenções na formação e na atuação 

institucional, reconhecendo que a relação estabelecida entre os profissionais de 

saúde e usuários pode ser de discriminação e negligência, ou seja, de violência 

institucional. E, entre outras coisas, apresenta orientações para acompanhamento e 

monitoramento das ações à medida em que vão sendo implementadas. Além disso, 

acrescenta a definição de acidente à violência, já que na CID violência e acidentes 

vêm juntos, configurando o conjunto de eventos e lesões que podem ou não levar a 

óbito, reconhecidos nesta classificação internacional como causas externas. 

 

Apesar de já haver decorrido aproximadamente uma década da incorporação 

do tema na agenda da Saúde Pública, pode-se dizer que a violência ainda é uma 

"incômoda novidade" para este setor. Em primeiro lugar, porque "desafia" os 

saberes hegemônicos no campo da Saúde. Não é uma doença, embora cause 

lesões, dor, sofrimento e morte. Não tem sua "origem" numa ação invasiva de 

microorganismos, sua causa não é nenhuma desordem orgânica - campos de saber 

da atuação médica e pesquisa biológica. Não se restringe aos "traumas" e às 

"lesões" que, invariavelmente, constituem suas conseqüências (DESLANDED, 

1999). 

 

A própria designação causas externas revela - se uma classificação 

problemática e inexpressiva. Externas a quê? Ao locus da atuação médica - às 

causas "orgânicas" e aos "traumas", à lógica do tratamento das doenças - ou 

externas porque sempre foram consideradas como um "problema do social" e não 
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da área de Saúde? Externas porque sua concepção considera acidentes e 

violências como fatos ocorridos no espaço público?36 

 

Na verdade, a dificuldade de entender uma questão complexa como a 

violência parece levar a alguns reducionismos. Antes, a violência não era vista como 

algo relacionado à saúde, sendo compreendida como uma questão de segurança 

pública, de polícia, no máximo atribuída ao terreno social. Ao ser visibilizada com 

algo que atinge a saúde, corre o risco de ser também reduzida (e tratada) de forma 

limitada, já que no campo da saúde há uma focalização no saber biomédico o qual, 

não obstante os avanços relativos ao conceito de saúde, ainda comporta uma visão 

da mesma como “ausência de doenças”. 

 

E se saúde ainda é um conceito permeado por determinantes biológicos, é 

também assim que a violência nesse campo tenderá a ser tratada. Por isso mesmo, 

as normas técnicas de enfrentamento da violência contra as mulheres assinadas 

pelo Ministério da Saúde são nomeadas explicitamente como Normas Técnicas de 

Prevenção e Tratamento dos Agravos resultantes da Violência. 

 

A palavra agravo remete a um entendimento e a uma ação pontual frente à 

questão, de caráter emergencial, localizada no âmbito biológico, como se essa ação 

não necessitasse estar intimamente articulada a uma rede de políticas públicas e 

atendimentos na tentativa de construir uma ação integral.   

 

Resumir a questão a prevenir e tratar os agravos resultantes da violência 

parece sugerir que uma assistência pontual realizada num serviço de saúde é 

suficiente para solucionar situações geralmente vividas de forma cotidiana, 

intimamente articuladas a muitas outras determinações históricas – 

raça/gênero/classe – as quais não se resumem a anamneses e medicações.  

 

Trazendo o recorte de gênero para o padrão de morbimortalidade, como dito 

anteriormente, os dados oficiais demonstram que a classificação causas externas 

                                                 
36 Muitos autores (Mello Jorge, 1979; Minayo, 1994), inclusive, têm discutido a imprecisão dessa 
classificação, designada pelo Código Internacional de Doenças. 
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(acidentes e violências) apresentam como maiores vítimas a população jovem 

masculina, que sofre as agressões majoritariamente no espaço público, feitas 

principalmente por pessoas desconhecidas. Estes dados também referem que no 

pólo oposto à situação enfrentada pelos homens, a violência que atinge as mulheres 

ocorre principalmente no espaço doméstico, sendo cometida por parceiros, ex-

parceiros ou outras pessoas com quem as vítimas mantêm relações afetivas íntimas. 

 

A classificação causas externas inclui os homicídios, os suicídios e os 

acidentes expressos através dos traumas que provocam enfermidades ou 

incapacidades, o que inclui lesões físico/psíquicas, envenenamentos, ferimentos, 

fraturas, queimaduras e intoxicações. Cabendo observar que, segundo a Política 

Nacional de Redução de Morbimortalidade por Acidentes e Violência, acidente é: 

“Um evento não-intencional e evitável, causador de lesões físicas e/ou emocionais 

no âmbito doméstico e em outros espaços sociais, como o do trabalho, o do trânsito, 

o de esportes e lazer, dentre outros”.  

 

No entanto, isto nos leva a refletir que a associação entre a definição de 

violência e a de acidentes é no mínimo problemática, pois é notório que existe uma 

linha divisória bastante tênue entre as duas classificações. Por exemplo, muitos 

acontecimentos violentos com mulheres são tidos e notificados como acidentes, o 

que reforça invisibilidades, subnotificações e banalização do problema, além de 

limitar o entendimento da questão. 

 

Principalmente porque muitos desses “acidentes” ocorrem no espaço 

doméstico, lócus que (apesar dos avanços sobre a equívoca legitimidade: “em briga 

de marido e mulher ninguém mete a colher”) ainda remete ao silenciamento por 

muitas mediações, inclusive a do afetivo, e porque estão relacionados à condição 

historicamente atribuída à mulher de cuidadora da família inteira e de mãe/dona-de-

casa/esposa. 

 

Ora, uma mulher pode chegar a um serviço de saúde com uma queimadura 

referida e interpretada como um acidente com o ferro de passar roupas. 

Possivelmente isto será notificado (sem maiores questionamentos pelos 

profissionais de saúde) como um acidente, já que assumir que foi agredida dessa 
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forma por alguém (que geralmente é parceiro afetivo) não é algo fácil, e porque 

ainda há, como já referimos, uma concepção cristalizada da mulher como única e 

natural responsável pelos serviços domésticos. 

 

Para Mello Jorge apud Minayo (1994), a categoria causas externas é muito 

limitada para o estudo da violência porque sua operacionalização se faz 

exclusivamente através dos efeitos apresentados sobre as pessoas atingidas por 

lesões ou mortes, trazendo problemas quanto ao caráter da acidentalidade ou 

direcionalidade dos atos, bem como a legalidade ou arbitrariedade das ações.  

 

Mostra-se, portanto, pouco rigorosa uma vez que compreende, em seu 

interior, uma amplitude excessiva de eventos e processos e sua imprecisão fica 

ainda mais clara quando se trata da classificação da morbidade. Como dissemos 

acima qualquer acidente pode ser também uma tentativa de suicídio ou homicídio. 

 

Quando falamos de violência, especificamente de violência contra a mulher, 

estamos compreendendo que a mesma atinge a mulher como um todo, inscreve-se 

no corpo/alma da mesma. Interpenetram-se as dimensões 

física/emocional/sexual/moral, logo, a morbidade ou o adoecer não compõe apenas 

lesões físicas classificáveis.  

 

É fácil observar, por exemplo, como os estados depressivos têm se tornado 

uma grande demanda para os serviços públicos. Tal adoecimento pode ser fruto da 

vivência de violências, o que é geralmente diagnosticado e tratado de forma 

fragmentada, num explícito processo de medicalização da depressão.  Um olhar 

pouco sensível de quem presta o atendimento e numa prática que promove a 

crônica anestesia da dor que leva a mulher a procurar o serviço. 

 

Não obstante essas necessárias observações críticas, os dados oficiais 

indicam que apesar de oficialmente a associação saúde/violência ter ocorrido na 

época referida, o indicador de saúde causas externas revela-se, desde 1989, como 

a segunda causa de morte no país. Na década de 1930 essas causas 

representavam 2% da mortalidade geral, passando para 10,5% em 1980, 12,3 % em 
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1988 e 15,3% em 1989 (CLAVES/FUNASA37, 2001; Souza e Minayo, 1995) quando, 

desde então, se admite o vertiginoso crescimento das mortes violentas e a inscrição 

de sua temática como problema nacional e, particularmente, de saúde (MINAYO, 

1994). 

O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, já referido, apresentou dados 

que indicam a morte de 1,6 milhões de pessoas no ano 2000, a metade delas por 

suicídio ou violência auto-infligida, 540 mil homicídio ou violência interpessoal e 320 

mil por conflitos armados intra ou entre países ou por outras formas de violência 

coletiva. 

 

No ano de 1990, os homicídios no Brasil passam a corresponder a 31,7% das 

mortes. Dados mais recentes, de 1997, indicam que os homicídios passaram a 

responder por 33,8% das mortes por causas externas. Os óbitos por acidentes de 

trânsito aumentaram em 22,9% e os óbitos por agressões cresceram em 26,6% 

(DATASUS, 2000)38.  

 

Em 2002, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) divulgou como dado oficial 

que 120 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa da violência, o que 

corresponde ao total de mortos em conflitos históricos, como as Guerras do Vietnam 

e do Golfo. 

 

Nos últimos anos, o estado de Pernambuco vem, inclusive, liderando o 

ranking de violência no país e, de acordo com o IBGE, no ano de 2000, apresentou 

a taxa mais alta de homicídios do país, sendo 28% mais alta do que a taxa de 

homicídios do estado de São Paulo (Boletim SOS Corpo, 2004). No período de 1991 

a 2000, os homicídios no estado cresceram 121%, o que representa quase três 

vezes mais do que no Rio de Janeiro e no Brasil, que respectivamente, cresceram 

45% e 46%. (idem) 

 

De acordo com Minayo (1999), e com o Ministério da Saúde (2005), a 

transição epidemiológica nacional, observada do ponto de vista da mortalidade, vem 

                                                 
37 Disponível em www.funasa.org/epi/ntransmi/pdfs/perfil_mortalidade_causas_externas.pdf. 
38 Consulta eletrônica: http://www.datasus.gov.br 
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apontando para a substituição das antigas epidemias e das doenças infecciosas e 

parasitárias para um perfil onde as doenças do aparelho circulatório, as causas 

externas e os neoplasmas ocupam os três primeiros lugares, respectivamente. 

 

Um Levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

publicado em 1997, estimou que o Brasil chega a gastar US$ 84 bilhões ao ano 

(cerca de 10,5% de seu PIB) com custos diretos e indiretos gerados pela violência 

(O Globo, 17/3/98).  

 

Em 1996, o Sistema Único de Saúde (SUS) teve um gasto de R$ 182 milhões 

com atendimentos ambulatoriais e R$ 235 milhões com internações de vítimas de 

violências (CRMES et al, 1998 apud Deslandes, 2000). Todavia, esses custos estão 

extremamente subnotificados, e ainda não levam em conta os atendimentos 

emergenciais, que constituem expressiva parcela no caso da assistência a essas 

vítimas.  

 

Não há como ter um número ou uma medida exata quando se fala de 

violência, no entanto, os vários estudos que versam sobre a mesma utilizam o que é 

possível reunir como dados oficiais para afirmar que este fenômeno está presente 

no mundo inteiro, afetando as pessoas de forma diversa, de acordo com 

determinações de classe/raça/gênero. 

 

De acordo com as pesquisas sobre o tema, há distinções sobre a forma como 

a violência ocorre com homens e mulheres, as quais referem que os homens estão 

mais sujeitos que as mulheres a serem vítimas de homicídios ou agressões 

cometidas, em geral, por outros homens desconhecidos ou conhecidos ocasionais 

no espaço público. Enquanto que as mulheres estariam mais sujeitas a agressões 

perpetradas por homens conhecidos, tais como companheiros ou ex-companheiros, 

pais ou parentes em geral. 
 
A distribuição social da violência reflete a tradicional divisão dos espaços: O 
homem é vítima da violência na esfera pública e a violência contra a mulher 
é perpetuada no âmbito doméstico, onde o agressor é, mais 
freqüentemente, o próprio parceiro (GIFFIN, 1994, p. 3). 
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Estatísticas sobre mortalidade referem diferenças entre homens e mulheres 

no que se refere a óbitos. Em 1994, morreram, por causas externas, cinco vezes 

mais homens do que mulheres. Na faixa etária que vai de 15 a 19 anos, as mulheres 

mortas representaram 20% do total de óbitos. Na faixa etária de 20 a 29 anos, a 

diferença entre homens e mulheres foi de 7,7 vezes mais mortes masculinas e 6,9 

vezes mas óbitos masculinos na faixa etária de 30 a 39 anos39.  

 
O espaço público é ainda muito masculino, estando os homens mais 
sujeitos a atropelamentos, passando por acidentes de trânsito e chegando 
até ao homicídio. As mulheres têm uma vida mais reclusa, estando 
infinitamente mais expostas à violência doméstica. Diferentemente da 
violência urbana, a doméstica incide sempre sobre as mesmas vítimas, 
tornando-se habitual (SAFFIOTI, 1999, p. 88). 

 
 

No entanto, de acordo com Souza e Minayo (1995), uma pesquisa sobre o 

perfil de morbimortalidade, realizada na década de 1980, apontou que, apesar das 

taxas de morte por causas externas ser maior para o gênero masculino, foram as 

taxas de óbito feminino que tiveram maior elevação, referindo que houve um 

crescimento de óbitos por causas externas entre a população feminina e, segundo 

essas autoras, os dados alertam para o deslocamento da mortalidade por violência, 

ou seja, para sua disseminação crescente entre as mulheres.        

 

De acordo com a Anistia Internacional40, em relatório divulgado no ano de 

2004, mais de um bilhão de mulheres no mundo - uma em cada três - foi espancada, 

forçada a manter relações sexuais ou sofreu outro tipo de abuso, quase sempre 

cometido por amigo ou parente. 

 

Neste relatório cujo título é: "Está em nossas mãos. Pare a violência contra a 

mulher", a Anistia diz que o problema não está confinado a regiões mais pobres e 

fez um alerta:, Todos os anos, dois milhões de meninas entre 5 e 15 anos são 

obrigadas a se prostituir e o tráfico de mulheres movimenta atualmente US$ 7 

bilhões por ano. Em todo o mundo, um quinto das mulheres foi vítima de estupro ou 

de tentativa deste tipo de crime. Uma prática até hoje utilizada como arma de guerra.   

                                                 
39 CENEPI – Fundação Nacional de Saúde, 1997 apud Saffioti, 1999 
40 Fonte: Anistia Internacional, disponível em  http://web.amnesty.org/actforwomen/index-eng 
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Os conflitos armados sempre tiveram e continuam tendo um efeito devastador e 

desesperador sobre as mulheres41. 

Segundo a OMS (2002)42, quase metade das mulheres assassinadas são 

mortas pelo marido ou namorado, atual ou ex. A violência responde por 

aproximadamente 7% de todas as mortes de mulheres entre 15 a 44 anos no mundo 

todo. Em alguns países, até 69% das mulheres relatam terem sido agredidas 

fisicamente e até 47% declaram que sua primeira relação sexual foi forçada. 

Dados de uma pesquisa feita pela Fundação Perseu Abramo43 (2001), 

revelam que, no país: uma em cada cinco brasileiras declara espontaneamente já ter 

sofrido algum tipo de violência por parte de um homem. E que, a cada 15 segundos, 

uma mulher é espancada por um homem no Brasil 

 Um terço das mulheres entrevistadas (33%) admite já ter sido vítima, em 

algum momento de suas vidas, de agressões como ameaças com armas, 

cerceamento do direito de ir e vir, tapas e empurrões, xingamentos, ameaça através 

de objetos quebrados e roupas rasgadas, além de terem seus documentos 

confiscados ou danificados. 

De acordo com o monitoramento dos homicídios de mulheres em 

Pernambuco, feito pelo SOS Corpo44, 

Os registros oficiais do Ministério da Saúde através do Sistema de 
Informação de Mortalidade-SIM indicam que, entre 2002 e 2005, foram 

                                                 

41 Ainda de acordo com este relatório, na Zâmbia, cinco mulheres são assassinadas por semana por 
seus parceiros ou por algum amigo da família. Em toda a África subsaariana, o epicentro da 
pandemia de Aids, cerca de 60% das pessoas infectadas são mulheres - tendência que aumenta 
devido à crença em alguns países de que o estupro de uma virgem pode curar a doença. 

42 42 Fonte: OMS, Informe Mundial sobre Violência e Saúde 2002, disponível em:      
http://www.who.int/violence_injury_prevention/ 

43Fonte da pesquisa na íntegra com gráficos e tabelas em: 
http://www2.fpa.org.br/portal/modules/news/index.php?storytopic=253  
44 Observatório da Violência contra as mulheres em Pernambuco – SOS Corpo Instituto Feminista 
para a Democracia. 
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assassinadas 1106 mulheres em Pernambuco: 274 em 2002, 274 em 2003, 
276 em 2004 e 283 em 2005. Se a isso somam-se os 551 casos registrados 
pela imprensa e pela Secretaria de Defesa Social (SDS),  em 2006 e 2007 
tem-se um total de 1657 homicídios de mulheres ou uma média de 276 por 
ano”.  

Frente à magnitude do problema, os serviços de saúde têm redirecionado 

esforços para enfrentar a situação e, neste sentido, muitos avanços foram 

conquistados, frutos da incansável luta dos movimentos sociais organizados, 

especialmente do movimento feminista.  

Entendemos que este processo se constitui uma arena de batalhas pela 

efetivação das ações em saúde voltadas à questão e, neste sentido, é necessário 

reconhecer os avanços, mas também toda a problemática como um terreno de lutas 

contínuas pela ampliação das conquistas, num contexto aprofundado de ausência 

do Estado frente a suas responsabilidades sociais. 

Apesar dos inegáveis avanços frente a uma questão cujo debate acirrou-se 

há apenas algumas décadas, ainda há uma invisibilidade da violência nos serviços 

de saúde. Diversos estudos (Oliveira et al, 2005;  Berger e Giffin, 2005; Tuesta, 

1997), enfatizam a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com as demandas 

objetivo/subjetivas que envolvem essa questão, preferindo não reconhecê-la 

enquanto objeto de suas intervenções, o que vem a reforçar a invisibilidade da 

mesma (EAD/ENSP, 2007). 

Tais estudos referem que a invisibilidade tem relação também com a 

resistência das próprias mulheres em falar sobre a violência vivenciada. Heise et al 

(1994), combina vários aspectos para entender a não identificação da questão. 

Iniciando por enfatizar que os profissionais são informados pelos valores culturais 

predominantes na sociedade, onde ainda persiste a concepção desse problema 

como algo de foro íntimo, que diz respeito à vida do casal, considerada privada. 

Como outra dificuldade, Oliveira et al (idem), afirma em seu estudo45 sobre a 

realidade referida pelos   profissionais de saúde de que durante a graduação não 

são preparados para lidar com esta demanda,  enfatizando, durante as entrevistas, 

                                                 
45Estudo de natureza qualitativa realizado em dois serviços públicos de atendimento a mulheres 
vítimas de violência sexual na cidade de São Paulo.  
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uma grande angústia ao se depararem com esses casos, principalmente no que 

concerne à violência sexual.  

A autora reflete também que ainda há pouca divulgação da existência desses 

serviços, informação ratificada no discurso das mulheres atendidas no CISAM,  

serviço de saúde analisado nesta dissertação. Na nossa experiência de atendimento 

a casos de violência sexual, no CISAM, várias vezes verificamos que a mulher não 

buscou atendimento  antes porque não fazia idéia da existência de serviços de 

referência a esses casos, o que retarda o acesso das mesmas a uma assistência 

que, por razões físicas/psíquicas, precisa ser imediata.  

Há também o fato de que, historicamente, a literatura e as primeiras 

manifestações do movimento feminista quanto à violência contra a mulher (cujo 

marco no Brasil se dá na década de 1980, no contexto de redemocratização 

política), num primeiro momento concebeu a violência como um crime. Como uma 

questão primordialmente do âmbito da segurança e da justiça, para a qual deveriam 

ser exigidas denúncias e punições (SANTOS e IZUMINO, 2005). 

Neste sentido, tal percurso histórico enfatizou de forma revolucionária a 

violência doméstica e conjugal, denunciando com muita força a legitimidade e a 

cronificação dessa violência vivenciada entre quatro paredes, em cuja realidade era 

imperioso “meter a colher”. Em função disto, o grande impulso precursor das 

primeiras mobilizações foi exigir a implantação das Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAM’s).  

Dos anos 1980 para a década de 1990, com base na criação e atuação das 

DEAM’s,   consolidou-se a compreensão da temática dentro de uma perspectiva de 

gênero, vinculada ao âmbito jurídico, sendo criados nesse processo outros 

mecanismos judiciais de combate à problemática como os Juizados Cíveis Criminais 

(CAMPOS, 2001 apud Inácio, 2003). 

É só deste período que se iniciam as produções literárias e a compreensão 

desta violência como algo que também pertence ao âmbito da saúde, bem como as 

primeiras políticas públicas de saúde voltadas à questão, ou seja, trata-se de um 

debate bastante recente.  
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Tais aspectos somam-se na tentativa de problematizar a dificuldade de 

profissionais, usuárias e dos serviços de saúde como um todo, de vincular a 

violência ao âmbito citado, entendendo tais serviços como instâncias privilegiadas 

para a identificação e o enfrentamento da mesma. 

Ainda de acordo com Heise (1994), isto aparece em pesquisas realizadas em 

países como a Colômbia e os Estados Unidos, onde a análise de prontuários pôde 

verificar que os profissionais identificaram uma de cada oito das mulheres 

vitimizadas que procuraram o serviço, apesar de apresentarem lesões e outros 

indicativos de maus tratos. Exemplos que refletem o quanto os casos de violência 

nos serviços de saúde ainda são uma verdadeira “caixa de pandora” para os 

profissionais de saúde. Percepção presente por várias vezes nas entrevistas 

realizadas com profissionais do CISAM, onde ao descreverem suas experiências 

nesse atendimento, referem frases como: “Eu prefiro não atender...me bote pra fazer 

qualquer coisa menos isso...” ou “é uma questão muito, muito delicada, nada fácil de 

atender”.   

 

2.3. Políticas públicas frente á violência de gênero: as políticas de saúde 
implementadas 

 

A expressiva presença e pressão do movimento feminista no cenário político 

foi decisiva para que a perspectiva de gênero marcasse a atenção à violência na 

área da saúde, o que, segundo muitos autores46, delineou-se no campo dos direitos 

sexuais e reprodutivos. Surgindo assim várias ações focalizadas de atendimento à 

violência nesta área, cuja estruturação e implantação responderam a demandas 

políticas de grupos específicos, voltando-se especificamente para mulheres e 

crianças.  

No contexto do enfrentamento à violência de gênero, foram implementadas 

algumas ações inicialmente centradas no âmbito jurídico. Em 1985, foi criado o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, com o objetivo de ampliar o 

                                                 
46 Schraiber, D’Oliveira, 1999; Oliveira, 2000; Ávila, 2003; Giffin, 1994. 
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reconhecimento social das situações de violência contra a mulher e pressionar por 

mudanças favoráveis na legislação brasileira quanto à questão. Em suma, visava 

lutar pela promoção de políticas voltadas à eliminação da discriminação da mulher, 

assegurando-lhe condições de liberdade, igualdade de direitos e plena participação 

política, econômica e cultural. 

 

Em 1986, esse Conselho organizou um encontro em Brasília, onde foi 

elaborado um documento denominado de Carta das Mulheres aos Constituintes, 

propondo reivindicações relacionadas às esferas da família, trabalho, educação e 

cultura e, especificamente, saúde e violência. 

 

Apesar dos avanços e recuos que constituem as políticas públicas voltadas a 

esta questão, posteriormente vão sendo criados os Conselhos Estaduais e 

Municipais de Direitos da Mulher, o que muito se deve à permanente pressão do 

movimento feminista pela criação de instrumentos e mecanismos de denúncias e de 

prestação de assistência à mulher vítima de violência. 

 

Nesta mesma década, mais precisamente em 1983, como já foi referido no 

capítulo anterior, o Ministério da Saúde lança o Programa de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher (PAISM), como fruto da luta do movimento feminista por uma 

assistência que resgatasse o princípio da integralidade para nortear as ações 

voltadas à saúde da mulher.  

 

É preciso lembrar, no entanto, que tal Programa nunca foi efetivamente 

implementado e nem incorporado às estratégias do SUS. Ausência que revela o 

quanto a mulher ainda é pensada como um ser fragmentado, restrito aos campos da 

reprodução, o que leva a uma outra dificuldade que diz respeito às lacunas quanto a 

ampliação do debate sobre sexualidade feminina desvinculada de reprodução, bem 

como sobre a intercessão da saúde da mulher com temas como o aborto. Em suma, 

a influência do peso da estrutura das relações de gênero na formulação e na 

execução das políticas públicas no país.   

 

Como dito anteriormente, um dos principais objetivos do movimento feminista 

nessa época era dar visibilidade à violência contra as mulheres e combatê-la a partir 
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de intervenções sociais, psicológicas e jurídicas. O movimento via a criação das 

DEAM’s como uma alternativa policial e jurídica para a punição dos agressores, que 

seria realizada através de um atendimento coerente com princípios feministas de 

fortalecimento da mulher como sujeito autônomo, englobando nesse atendimento a 

prestação de serviços nas áreas de Serviço Social, de Psicologia e no âmbito 

Jurídico. 

 

As ações descritas foram legalmente sancionadas com a Constituição Federal 

de 1988, onde o Estado assume formalmente sua responsabilidade perante a 

questão: “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” (artigo 226, parágrafo 8). 

 

Em 2002, foi criada a Secretaria Especial dos Direitos das Mulheres (SEDIM), 

a qual começa a ganhar maior visibilidade no ano de 2003, época em que ganhou 

status de Ministério, sendo então chamada de Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (SPM) e lança a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres, cujas dimensões são:  

 

• Prevenção: Ações educativas e culturais que interfiram nos padrões sexistas; 

• Combate: Ações punitivas e de responsabilização; 

• Assistência: Rede de atendimento e capacitação de agentes públicos; 

• Garantia de Direitos: Exercício da cidadania e iniciativas para o 

empoderamento das mulheres; cumprimento dos tratados. 

 

Tal Política enfatiza a importância de redes de proteção, atendimento e 

amparo às mulheres que sofrem violência e lançou também o Plano Nacional de 

Enfrentamento à Violência (formulado na I Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, realizada em 2004) o qual tem como meta a implementação dessa rede. 

Baseia-se no conceito refere-se da atuação articulada entre instituições e serviços 

governamentais, não-governamentais e a comunidade, no sentido de ampliar a 

melhoria da qualidade de atendimento. Sua constituição busca dar conta da 

complexidade dessa problemática, considerada pela política como multidimensional, 

a qual perpassa várias áreas como: 
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• Saúde: Hospitais, Serviços de Violência Sexual, Saúde Mental, SAMU, 

PACS/PSF, Postos de Saúde;AS 

• Assistência Social: CRAS, CREAS, Centros de Referência e Casas Abrigo; 

• Segurança Pública: DEAM, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia 

Federal e IML; 

• Justiça: Juizados, Defensorias, Ministério Público, Serviço de 

Responsabilização de Agressores; 

 

Além destas áreas a rede engloba outras como educação, cultura, habitação 

e trabalho. Em 2007, é lançado também o Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 

Violência contra as Mulheres47, pelo Presidente da República, na II Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres, em agosto do ano citado. Refere-se a ações 

de enfrentamento à violência contra as mulheres previstas na Política Nacional e no 

II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

 

  Este Pacto tem como objetivo geral o enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres a partir de uma visão integral do fenômeno, reduzindo 

os índices dessa violência, promovendo a disseminação de novos valores culturais 

de atitudes igualitárias e garantindo os direitos das mulheres considerando questões 

étnicas, raciais, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção 

social, econômica e regional. 

 

No tocante à rede de enfrentamento no estado de Pernambuco e, 

especificamente na cidade de Recife/PE, contamos com vários serviços e 

instituições, tais como o Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMP), que é formado 

por 67 organizações de mulheres, entre estas, núcleos universitários, ONG’S, 

grupos populares, secretarias de partidos políticos, bem como feministas 

autônomas. 

 

No nível estadual, temos também o Programa de Assistência a Mulheres 

Vítimas de Violência Sexual implantado no CISAM/UPE (nosso campo de estudo), o 

                                                 
47 Disponível em: http://www.ess.ufrj.br/prevencaoviolenciasexual/ 
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Serviço de Apoio à Mulher denominado de Vilma Lessa, que funciona no Hospital 

Agamenon Magalhães e a Secretaria Estadual das Mulheres. Além das DEAM’S que 

funcionam atualmente em Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Petrolina e 

Surubim e o Instituto de Medicina Legal (IML). 

 

  No nível municipal, temos a Coordenadoria da Mulher, criada em 2001, a qual 

tem como objetvo executar políticas públicas de gênero no Recife e trabalhar na 

articulação com as várias secretarias e áreas de atuação da esfera municipal. O 

Centro de Referência Clarice Lispector que oferece apoio psicossocial e jurídico à 

mulher vítima de violência, as Casas-Abrigo, as quais têm o objetivo de acolher 

mulheres e seus filhos em situação de violência e sob ameaça de morte, e cujo 

endereço deve ser sempre sigiloso, para garantir tal proteção. Pernambuco 

atualmente conta com 06 casas-abrigo. 

 

 
2.4. Impactos da violência sexual para a saúde da mulher 

 

 

A OMS violência sexual definiu a violência sexual como “todo ato sexual não 

desejado, ou ações de comercialização e/ou utilização da sexualidade de uma 

pessoa mediante qualquer tipo de coerção” (Krug et al, 2002 apud Souza e Adesse, 

2005, p. 13). É neste sentido que o tema vem sendo constantemente abordado na 

área de saúde, considerando os danos que pode ocasionar ao bem-estar das 

mulheres. 

 

Com efeito, as consequências para a saúde da mulher são inúmeras, entre as 

quais destacamos: depressão, tentativas de suicídio, ansiedade, gravidez 

indesejada e abortamentos, DST’S/Aids, síndrome de estresse pós-traumático e 

dificuldades sexuais como a ausência de libido, dor e desconforto nas relações 

sexuais (SOUZA e ADESSE, idem). A OMS relaciona também essa violência a 

outros problemas como abusos de álcool e drogas, distúrbios gastrointestinais e 

cronicidade de dores de cabeça e de inflamações pélvicas48.  

                                                 
48 RedeSaúde. Jornal da RedeSaúde. São Paulo: Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos 
Reprodutivos; 1999, p. 19. 
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Com relação à saúde mental, mulheres vitimizadas por violência sexual 

experimentam um quadro crônico de baixa autoestima e de acordo com um estudo 

populacional: 
A ocorrência de sintomas ou sinais indicativos de um problema psiquiátrico 
foi de 33% em mulheres com um histórico de abuso sexual quando adultas, 
15% em mulheres com um histórico de violência física perpetrada por um 
parceiro íntimo e 65 entre mulheres que não sofreram abusos”(OMS, 2002, 
p. 161). 
 

 

De acordo com Souza e Adesse (2004), a tentativa de suicídio também é 

maior em mulheres que sofreram esta violência (duas a três vezes maiores) bem 

como as irregularidades menstruais. Além disto, as conseqüências afetam também a 

saúde das crianças, podendo ocasionar o nascimento precoce das mesmas, seu 

nascimento com baixo peso ou com vários tipos de seqüelas bem como 

deformações físicas (GOMES, 2001). 

 

Além destas consequências, sua ocorrência ocasiona um maior uso dos 

serviços de saúde por parte das mulheres:   

 
Os serviços de saúde, sobretudo os pronto-socorros, são os mais 
procurados pelas mulheres vítimas de violência sexual e doméstica, que 
têm de responder a dois dilemas: perceber/reconhecer a violência sofrida 
pela mulher, dando credibilidade a uma queixa e, romper com uma 
recorrente prática de medicalizar os eventos observados (OLIVEIRA ET AL,  
2005, p. 3).  

 
 

Além disto, é preciso destacar que os problemas ocasionados por essa 

violência não se reduzem às conseqüências imediatas da mesma, mas apresentam 

interfaces com a vida sexual, afetiva, social e profissional da vítima que, desse 

modo, precisa contar com o apoio de uma equipe interdisciplinar que conheça a rede 

de enfrentamento voltada à questão a fim de realizar os encaminhamentos 

necessários: 

 
As mulheres passam a sentir medo de estarem desacompanhadas e, 
muitas vezes,, tornam-se incapazes de realizar tarefas cotidianas como 
tomar banho, entrar num elevador, andar de ônibus, ficar em qualquer 
ambiente sem companhia. Passam a ter contínua desconfiança dos 
homens. Quando a violência ocorre próximo à sua moradia, há muito medo 
de que o agressor possa retornar e expressam desejo de mudar de 
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residência. Às vezes, não prestam queixa na delegacia por medo do retorno 
do agressor ou, quando o fazem, convivem com o medo da vingança 
(OLIVEIRA ET AL, idem, p. 7). 
 

 

De acordo com o MS, os profissionais de saúde estão em posição estratégica 

para o diagnóstico, prevenção e atuação sobre a violência contra a mulher (Norma 

Técnica, 2005). As abordagens de atenção a essa questão devem ser 

implementadas de forma transversal nas políticas de saúde, com ênfase nas ações 

de saúde reprodutiva e pré-natal, garantindo a informação sobre os direitos sexuais 

e reprodutivos (ASSIS, 2007). 

 

 
2.5.  As ações da política de saúde voltadas à violência sexual 
 

 

No tocante a estas ações no âmbito do setor saúde, a década de 1990 foi 

marcante. Em 1998, o Ministério da Saúde criou a Câmara Temática sobre Violência 

Doméstica e Sexual, com o objetivo de propor e acompanhar o desenvolvimento de 

políticas sobre a questão. Políticas estas vinculadas à Área Técnica de Saúde da 

Mulher e subordinadas ao Comitê Nacional de Prevenção de Acidentes e Violência. 

 

No mesmo ano, é publicada a Norma Técnica denominada Prevenção e 

Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes, a qual vem sendo ampliada e atualizada e prevê que as unidades de 

saúde com serviços de ginecologia e obstetrícia devem estar capacitadas para o 

atendimento aos casos de violência sexual. Tal normatização da atenção à violência 

sexual é objetivo específico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 

Mulher, textualmente posto na explicitação dos objetivos dessa Política como: 

 
Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência 
doméstica e sexual: Organizar redes integradas de atenção às mulheres em 
situação de violência sexual e doméstica; articular a atenção à mulher em 
situação de violência com ações de prevenção de DST/aids;  promover 
ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual (MS, 2004, p. 
70). 
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Sobre essa Política é importante destacar que foi formulada e proposta no 

ano de 2004, com a parceria de diversos departamentos, coordenações e comissões 

do Ministério da Saúde. Além da equipe técnica da Área da Saúde da Mulher e da 

contribuição do movimento de mulheres, movimento de mulheres negras e de 

trabalhadoras rurais, de pesquisadoras da área, gestores do SUS e agências de 

cooperação internacional. Seu texto atualiza a idéia de integralidade, propondo oito 

áreas de ação estratégica para a saúde da mulher49, enfatizando que a perspectiva 

de gênero estaria contemplada nesta ampliação das ações. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2005), a norma técnica, citada acima, 

busca organizar a atenção nos serviços públicos, normatizar os cuidados de saúde 

às mulheres, crianças e adolescentes que sofreram a violência sexual, a 

anticoncepção de emergência e a prevenção de DSTs não virais, de hepatites virais 

e infecção pelo HIV. Além de regular o acompanhamento laboratorial, o 

fornecimento de medicação, o apoio psicossocial e os procedimentos de interrupção 

da gravidez. 

 

Tal normatização considera a violência contra a mulher como um “fenômeno 

universal que atinge todas as classes sociais, etnias, religiões e culturas, ocorrendo 

em populações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social” (MS, 

2005, p. 7). E se baseia no conceito da OMS que define violência como: 

 
O uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que 
resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação (idem). 
 

 

Baseia-se também na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher50, que considera como violência contra a 

                                                 
49 Direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na atenção obstétrica, no planejamento familiar, na 
atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência doméstica e sexual, prevenção e 
tratamento das mulheres que vivem com HIV/Aids e as portadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis e de câncer ginecológico. (MS, 2004) 

50 Promulgada pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em 1994, também conhecida como 
Convenção de Belém do Pará.  A Convenção confere ao Estado responsabilidades na missão de 
proteger a mulher da violência no âmbito privado e público. Os Estados têm de tomar medidas para 
prevenir a violência, investigar diligentemente qualquer violação, perseguindo a responsabilização 
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mulher “todo ato baseado no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada”. 

 

A revisão atual da norma técnica já deixa claro que não deve ser exigido 

nenhum comprovante de prestação de queixa na delegacia (Boletim de Ocorrência – 

B.O), nem laudo de exame de Corpo de Delito e Conjunção Carnal (fornecido por 

Instituto Médico Legal - IML) para o atendimento nos serviços de saúde51, nem 

sequer quando ocorre a gravidez resultante da violência. Ressaltando que:  
 
A mulher que sofre violência sexual não tem o dever legal de noticiar o fato 
à polícia. Deve-se orientá-la a tomar as providências policiais e judiciais 
cabíveis, mas, caso ela não o faça, não lhe pode se negado o abortamento. 
O Código Penal afirma que a palavra da mulher que busca os serviços de 
saúde afirmando ter sofrido violência deve ter credibilidade, ética e 
legalmente, devendo ser recebida como presunção da veracidade. O 
objetivo do serviço de saúde é garantir o exercício do direito à saúde. Seus 
procedimentos não devem ser confundidos com os procedimentos 
reservados à polícia ou à Justiça (p. 42). 
 

 

Sobre isto, destacamos que em nossa experiência num serviço de saúde que 

atende mulheres vítimas de violência sexual, esta revisão foi fundamental para 

preservar e garantir o direito da mulher de decidir se quer ou não ir à delegacia ou 

passar pela experiência de exames no IML. Uma vez que, na sua condição 

físico/emocional, muitas vezes, significa outra violência repetir o que lhe ocorreu 

várias vezes, em diversos espaços52. 

                                                                                                                                                         
dos violadores, e assegurar a existência de recursos adequados e efetivos para a devida 
compensação às violações.  

51 Para a realização do abortamento (nos termos previstos em lei) o que o Código Penal exige é que 
a mulher assine um termo de consentimento, no qual deve constar que a mesma foi informada sobra 
a possibilidade de responsabilização criminal, caso as declarações prestadas forem falsas, conforme 
artigo 229 do Código Penal. Caso a mulher seja menor de 18 anos ou considerada incapaz de decidir 
sozinha pela interrupção da gravidez, seu representante legal assinará o termo de consentimento. 
(MS, 2005)  

52 “Muitas mulheres relutam em buscar atendimento ou não o procuram logo após a violência por 
acreditarem ser necessário fazer primeiro o boletim de ocorrência ou exame pericial no Instituto 
Médico Legal (IML). Por temerem os constrangimentos associados a esses serviços, acabam por não 
buscar o serviço de saúde ou o fazem tardiamente, comprometendo, assim, as ações profiláticas que 
devem ser realizadas nas primeiras 72 horas após o evento” (Oliveira et al, Rev. Saúde 
Pública vol.39 no.3 São Paulo, 2005, p. 04). 
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Sem desconsiderar que formalizar a queixa e comprová-la através de laudo 

médico pericial constitui-se importante instrumento de denúncia e visibilidade da 

questão, é inequívoco que isto não pode ser imputado como uma exigência de 

atendimento, nem para a realização da interrupção da gravidez, pois estaria 

significando um retrocesso nos avanços quanto ao respeito à veracidade da fala das 

mesmas.  

 

A violência sexual é expressiva nas mais diversas regiões do país. Numa 

pesquisa realizada com mulheres que moram em São Paulo e na Zona da Mata de 

Pernambuco, 10% das entrevistadas que moram em São Paulo e 14% das que 

moram em Pernambuco, relataram ter praticado sexo contra sua vontade, ou terem 

sido forçadas a uma prática sexual humilhante ou ainda terem mantido relações 

sexuais por medo ou represálias por parte de seus companheiros (SOUZA e 

ADESSE, idem). 

 

Ainda de acordo com essas autoras, o Instituto Promundo e Noos, revelou em 

uma pesquisa que 17% dos homens entrevistados afirmaram ter forçado a 

companheira à prática sexual contra a sua vontade. Além disto, fizeram 

comparações de suas companheiras com outras mulheres, ridicularizaram seus 

corpos ou seus desempenhos sexuais e/ou praticaram violência psicológica para 

coagir a relação sexual. 

 

 A magnitude do tema da violência como um problema que afeta pessoas e 

particularmente mulheres no mundo inteiro tem provocado reflexões e debates 

teóricos no sentido de tentar entender este fenômeno. No próximo capítulo, 

falaremos sobre as determinações e mediações presentes nessa questão e sobre o 

debate teórico sobre violência de gênero e violência sexual. 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO: DETERMINAÇÕES E 
DEBATE TEÓRICO 
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Figura 4: “Presságios” (1950), David Alfaro Siqueiros 
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3.1.  O que é violência? 
 
 

Conceituar o termo violência é uma tarefa extremamente desafiadora. No 

entanto, acreditamos ser impossível nos aproximarmos desta problemática sem 

analisá-la sob várias perspectivas. Trata-se de um tema nada consensual, objeto de 

inquietação das mais variadas disciplinas, entre elas, as ciências sociais e a saúde. 

Um tema presente no mundo acadêmico, nos meios de comunicação, nas escolas, 

nas mesas de bar, parecendo atravessar a vida cotidiana como um todo.  

Amplamente evidenciada pela mídia, costuma ser exibida em jornais, 

programas e telejornais de forma crua - para não dizer despudorada - incluindo 

imagens reveladoras das mazelas cotidianas que expõem preferencialmente a 

tragédia de pessoas pobres e marginalizadas. No geral, informações veiculadas de 

modo grotesco que alcançam grandes picos de audiência cujo realismo termina por 

reforçar a banalização da violência que acontece com “o outro” (FRAGA, 2002). 

Há um panorama de convivência com o medo e a insegurança. Sentimentos 

que remontam ao início do Século XX, quando efetivamente o mundo vai rompendo 

com a idéia de positividade frente às duas guerras mundiais vivenciadas e à crise do 

capitalismo desde meados de 1970. Crise esta que, em linhas gerais, tem 

aprofundado a níveis cada vez maiores a concentração da riqueza em pouquíssimas 

mãos detentoras hoje do poder sobre o mundo inteiro - num quadro de inequívoco 

alargamento do abismo entre ricos e pobres - e as desigualdades de 

gênero/raça/etnia, entre outras (incluindo aí a xenofobia), além da crise ecológica e, 

enfim, a ameaça de destruição da vida no Planeta.       

Contamos, então, com a lógica do medo e convivemos com a consciência da 

vulnerabilidade, da incerteza, da idéia de acaso, de uma finitude que foge ao 

controle humano. As questões citadas acima, bem como a sensação constante de 

risco iminente , têm estabelecido na sociedade atual valores como a exacerbação do 

individualismo, do consumismo, a cultura do descartável, da superficialidade. O que 

se soma a um ponto de vista societário onde o universo da mercantilização cresceu 

a níveis insondáveis, não sendo exagero afirmar que hoje em dia, tudo é transformado 
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em mercadoria. Tudo (inclusive as pessoas) é passível de transação mercantil53 

(NETTO e BRAZ, 2007). 

  Autoras como Minayo (1994), afirmam que não se tem conhecimento de 

nenhuma sociedade onde a violência não tenha estado presente. O que no dizer de 

Osterne (2005, p. 50), é referido como: “Em um sentido amplo e genérico, pode-se 

dizer que o fenômeno da violência vem acompanhando o homem e a mulher desde 

os primórdios da história”. 

Outros autores, ao teorizarem sobre a questão, recomendam a distinção entre 

agressividade e violência. Considerando a primeira como “instinto constitutivo do 

organismo animal, que habita também o ser do homem fazendo parte da pulsão de 

vida e de morte, podendo ser canalizada tanto para a pura violência ou para as 

faculdades que orientam a formação da aprendizagem do indivíduo (FRAGA, idem). 

  Para Heise (1995), de uma maneira geral, o conceito de violência está 

sempre relacionado a uma ação (um comportamento, um acontecimento) e aparece 

ligado aos conceitos de agressividade, força usada contra a vontade de alguém ou 

sentida de maneira intensa. 

De acordo com Inácio (2003), embora haja comumente uma associação entre 

violência e agressividade, estes termos não têm o mesmo significado: “Enquanto a 

agressividade pertence ao mundo animal e instintivo, a violência possui uma 

natureza social, cultural e humana” (idem, p. 11). 

Para esta autora, o que caracterizaria a tipificação de um ato como violento 

ou não violento é a racionalidade. Ou seja, não se pode justificar um ato violento 

como fruto de um descontrole emocional, já que “a violência não é animalesca nem 

irracional, pois ódio e violência não são reações automáticas ao sofrimento. Ao 

contrário, elas surgem da razão (ARENDT apud INÁCIO, 2003).  

                                                 
53 “Tudo é efetivamente passível de transação mercantil, dos cuidados aos idosos ao passeio matinal 
de animais domésticos – em “serviços” (inclusive os sexuais)” (Netto e Braz, 2007, p. 235-236), a 
exemplo do turismo sexual. 
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Ainda segundo Arendt (1985), o que então caracteriza a violência é seu 

caráter instrumental, dependente de artefatos planejados, produzidos e justificados 

pela eficácia do fim almejado, não podendo ser interpretado em termos biológicos. 

Apesar de ser uma questão histórica, complexa e carregada de inúmeras 

determinações, nos muitos espaços onde a violência é falada ou minimamente 

discutida, geralmente é mais comumente definida através do que se denomina de 

sua tipologia: física/psicológica/sexual. Exemplo disso é o fato de, no senso comum, 

muitas pessoas ainda vincularem, num primeiro momento, o conceito de violência ao 

de agressão física. Ou seja, ainda é comum limitar o entendimento do que é 

violência ao que é imediatamente visível:  

Olha, violência é você usar a força física pra bater, agredir, machucar 
alguém das mais variadas formas com tapa, empurrões, qualquer coisa que 
cause um dano à integridade física de outra pessoa (profissional de saúde 
entrevistado nº 4). 

Sobre isso, Minayo (idem), ao definir o campo de estudo da violência para a 

Saúde Pública, chama a atenção para o que nomeia de violência imperceptível. 

Aquela que está embutida na sociedade, determinada pela apropriação desigual de 

bens e informações, que formaria uma rede menos aparente de violência. 

A violência também pode ser entendida como sendo um desvio ou uma 

anomia social, conceito precioso ao Positivismo clássico, a partir do qual a resolução 

desta “doença social ou desvio de conduta” depende de leis que restabeleçam a 

ordem, de normatizações e regras de normalidade e civilidade. 

Isto fica bem claro na definição de violência da OMS (2004), segundo a qual 

violência é: “Uma patologia social com caráter epidêmico, que perpassa classes 

sociais, raças, etnias e gerações”. 

É este pensamento que referencia o viés jurídico e determina em sociedade o 

que é violência e o que não é, bem como as formas de punição e também as 

impunidades sobre a mesma, e isto historicamente sempre esteve referenciado nos 

interesses da classe dominante. 

Sobre isto, discorre Inácio (idem) que a violência, enquanto fenômeno 

histórico e cultural, remete à percepção de um ato que é codificado como violência 
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sob a determinação dos valores e da visão de mundo dos sujeitos construídos 

socialmente e: “Comporta uma dimensão simbólica, responsável pelas medidas de 

repressão e, também, pela tolerância, convivência e impunidade que se observa em 

relação à criminalidade” (idem, p. 11).  

Etmologicamente falando, a palavra violência vem do latim, originariamente 

denominada de violentia ou vis. Palavras que não necessariamente remetem a um 

sentido negativo, expressando, a priori, força ou vigor. No entanto, se sofisticarmos 

a palavra força, poderemos chegar à palavra poder, presente na grande maioria das 

definições de violência. Força enquanto exercício de poder. Força como uma 

potência natural cujo exercício contra alguma coisa ou contra alguém toma um 

caráter violento. 

Ao tratar sobre a violência praticada contra a mulher, a autora Chauí (1985), 

enfatiza o poder como elemento central da violência para entender o domínio de um 

sobre o outro, num processo que transforma o diferente em desigual, coisificado. 

Uma desigualdade que visa instaurar a opressão.  

Entendemos que a violência envolve uma relação onde estão contidos força e 

poder, no sentido de subjugar o outro para dominar/explorar. O que está presente 

tanto no campo das relações interpessoais como no campo macro social, dimensões 

articuladas e determinadas historicamente. E, desse modo, para compreender 

melhor a violência e suas articulações entre o micro e o macro social situaremos 

brevemente alguns momentos históricos.   

O processo que permitiu ao homem a possibilidade de produzir excedentes 

tornou compensador o modo de produção escravista, que no Ocidente, estrutura-se 

por volta de 3000 anos antes de Cristo e perdura até a queda do Império Romano 

(NETTO e BRAZ, 2007). A partir disso, as relações sociais tornam-se regidas pela 

lógica da produção maior do que o consumo através da escravização e da 

exploração de uns sobre outros. Ou seja, uma sociedade que passou a se organizar 

pela força e pela violência. 

Ainda segundo o autor, nesse modo de produção, o trabalho era realizado 

através de coerção explícita e o excedente produzido pelo escravo “lhe era subtraído 
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mediante a violência, real e potencial” (p. 67). O que ao mesmo tempo significou a 

ampliação da produção e o comércio de bens e das mercadorias. O ingresso da 

humanidade no estágio da “civilização” deu-se a partir da crueldade escravista:  

Desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por outra, 
todo o seu desenvolvimento se opera numa constante contradição. Cada 
progresso na produção é, ao mesmo tempo, um retrocesso na condição da 
classe oprimida, isto é, da imensa maioria. Cada benefício para uns é 
necessariamente um prejuízo para outros; cada grau de emancipação 
conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão para a outra 
(ENGELS, in Marx e Engels, 1963, 3: 140-141 apud NETTO e BRAZ, idem). 

Embora a condição de escravos seja distinta da condição servil dos 

camponeses, pois estes dispunham de seus instrumentos e retiravam sua 

subsistência também das terras comunais, no modo de produção feudalista, o 

excedente produzido pelos servos era também apropriado pelos senhores feudais 

através da violência. 

Todos os testemunhos históricos documentam a vida miserável que então 
cabia aos servos, bem como o ódio que devotavam a seus senhores, a 
quem deviam, ainda, o compromisso de não se afastar dos feudos (com 
efeito, o servo estava “preso à terra” e as mudanças ou fugas eram 
duramente punidas) (p. 69). 

O desenvolvimento do comércio, expresso na consolidação da economia 

mercantil, dará a esta atividade um crescente destaque, sendo então gestado o 

complexo processo de constituição dos grandes comerciantes na burguesia e do 

esgotamento do feudalismo, a partir de vários elementos54 dos quais destacamos as 

lutas entre classes (servos e senhores feudais) frente à agudização da exploração 

dos senhores feudais, fomentando a desestabilização deste modo de produção. 

Tais comerciantes foram se tornando protagonistas econômicos fortes e seus 

interesses passaram a chocar-se com os da autarquia feudal que passa a se tornar 

um obstáculo ao desenvolvimento burguês. Instaurando um contexto de revolução 

social, que se processa entre vários séculos e culmina com a revolução burguesa, 

no Século XVIII, sendo gestadas as condições históricas para a concretização do 

modo de produção capitalista. 

Na particularidade brasileira, vemos que a violência é estruturante na 

formação social e histórica do país. O processo de colonização foi realizado para 
                                                 
54 Vêr: Economia Política: Uma introdução crítica. Netto e Braz, 2007, p. 71. 
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servir à acumulação originária de países centrais, estabelecendo uma relação de 

dominação/exploração, de dependência do país ao mercado mundial (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2007). Neste sentido, para Fraga (idem), este processo não deveria 

ser denominado de descobrimento da América e do Brasil, mas de encobrimento do 

outro, expresso na negação e no covarde massacre da cultura indígena.  

Além disso, o Brasil é fortemente marcado pelo peso do escravismo, que 

impregnou a cultura, os valores, as idéias, a ética e os ritmos de mudança do país. 

Um grande exemplo disso é a condição de trabalho nas relações sociais e na cultura 

brasileira carregado até hoje de desqualificação, definidora da relação entre capital e 

trabalho no país (LAPA, 1999 e IANNI, 1989 apud BEHRING e BOSCHETTI , idem). 

Ainda segundo as autoras, outro aspecto importante na violenta (e desigual) 

formação social do país, foi que a passagem da condição de colônia para Estado 

nacional, embora tenha incorporado elementos de ruptura com a heteronomia no 

país, preservou componentes conservadores que impediram a construção de uma 

ordem nacional independente. Uma independência que criou condições para uma 

ordem legal e política controlada de dentro e uma econômica voltada para a 

exportação, produzindo para fora e consumindo de fora. Além de ter sido um 

movimento marcado pela ausência de compromisso com os direitos do cidadão. 

Enfim um desenvolvimento conservador que deixou e deixa de fora a classe 

trabalhadora. 

Estas contradições permanecem presentes no país e se revelam a partir de 

dados como os que apontam o Brasil como sendo o maior produtor de alimentos do 

mundo, o maior exportador de açúcar, suco de laranja, café, carne bovina e frango, 

enfim a 8ª economia do mundo55. Ao mesmo tempo, o país tem índices de pobreza e 

desigualdade de renda alarmantes. De acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2009), cinco mil famílias concentram em suas mãos 40% 

da riqueza no país. A soma desse patrimônio ultrapassa o valor de 1 trilhão de reais, 

o que faz o país apresentar uma das piores distribuições de renda do mundo 

(IAMAMOTO, 2007). 

                                                 
55 Revista Forbes, 2009. 
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Em contrapartida, os dados informam que, no ano de 2007, numa população 

de 189,8 milhões de brasileiros, 18,11% estavam na condição de “miseráveis”, ou 

seja, com renda per capita inferior ao valor de cada estado brasileiro, variando de 

acordo com o custo de vida das diferentes regiões, sendo a média nacional de R$ 

127,00. E nesse mesmo ano, havia também 4,94% de brasileiros vivendo com 

menos de US$1 por dia56 (ONU/Banco Mundial). 

Acompanhando o ritmo da reestruturação do capital e suas consequências no 

mundo do trabalho, a situação é de desemprego estrutural e os novos postos de 

trabalho são majoritariamente criados com nível de pagamento de até três salários 

mínimos por mês. O que tem sido enfrentado através de políticas sociais de caráter 

residual e fragmentado - baseadas na lógica do “favor” entre classes e segmentos 

de classes, no sentido de dissimular a violência - viabilizadas através de programas 

sociais focalizados nos mais pobres.   

A esse panorama, somam-se, entre outros, o problema do analfabetismo, 

baixa escolaridade média da população, precariedade do ensino básico, elevadas 

taxas de mortalidade infantil, mortalidade materna e por causas externas, crime 

organizado e deficiências no sistema de segurança e justiça criminal, cujo alvo 

principal são: 

Aqueles que dispõem apenas da sua força de trabalho para sobreviver: 
além do segmento masculino adulto de trabalhadores urbanos e rurais, 
penalizam-se os velhos trabalhadores, as mulheres e as novas gerações de 
filhos da classe trabalhadora, jovens e crianças, em especial negros e 
mestiços (IAMAMOTO, idem, p. 145). 

Recorremos nesse estudo ao pensamento de Marx, para realidade é a 

síntese de múltiplas determinações, o que exige romper com reducionismos e 

monocausalidades, e, dessa forma destacaremos em seguida a determinação do 

trabalho e sua relação com a violência, além da transversalidade entre 

gênero/classe/raça/, categorias importantes para o entendimento da sociabilidade 

estranhada. 

 

 
                                                 
56 Índice ajustado pelo poder de compra do lar de acordo com o país. 
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3.1.1.  Violência como desumanização do ser social 

 

Partimos do princípio de que o trabalho é o processo no qual o indivíduo 

opera transformações na natureza, a partir de uma antecipação na consciência dos 

resultados prováveis de sua ação. Ou seja, é a capacidade, pertinente apenas ao 

ser humano, de transformar a realidade, objetivando o que elaborou na prévia 

ideação. 

O trabalho é a atividade humana que transforma a natureza nos bens 

necessários à reprodução social. Neste preciso sentido, é a categoria fundante do 

mundo dos homens. É no e pelo trabalho que se efetiva o salto ontológico que retira 

a existência humana das determinações meramente biológicas. Sendo assim, não 

pode haver existência social sem trabalho (LESSA, 2002, p. 27). 

  A prévia ideação é a capacidade humana de projetar antecipadamente em 

sua mente o resultado de uma determinada ação, e a objetivação humana é a 

transformação da realidade de acordo com o que foi elaborado na consciência. Ao 

realizar essa construção do mundo objetivo, o ser humano também se transforma, já 

que amplia seus conhecimentos e sua construção objetiva/subjetiva, dando origem a 

novas necessidades, possibilidades e respostas. 

Sob esta perspectiva, é através do trabalho que o homem se humaniza, já 

que é precisamente isto que o difere das outras formas de vida na natureza. O 

trabalho é a base da existência humana. O ser humano se caracteriza como tal na 

medida em que produz sua existência em função de suas necessidades e 

possibilidades. Trabalhar é, portanto, agir sobre a realidade, transformando-a e 

transformando-se a si próprio.  

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um 
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla 
seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, 
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animais, de trabalho. O estado em que o trabalhador se apresenta no 
mercado como vendedor de sua própria força de trabalho deixou para o 
fundo dos tempos primitivos o estado em que o trabalho humano não se 
desfez ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho 
numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha 
executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais 
de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colméias. 
Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que 
ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do 
processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu 
na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas 
efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo 
tempo na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como 
lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua 
vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos 
órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se 
manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho, e isso tanto 
mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e 
modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos ele o 
aproveita, como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais (15). Os 
elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um 
fim ou o trabalho mesmo, seu objeto e seus meios (MARX, 1983, p. 149-
150). 
 

 

Vê-se, portanto, que se trata de compreender a práxis humana57 enquanto 

processo teleológico. Ou seja, o ser social intervém na natureza através de 

pensar/fazer que a transforma de acordo com suas necessidades e possibilidades. 

 

Sabemos também que, ao longo dos séculos, os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos através do trabalho dão origem a conhecimentos cada vez mais 

sofisticados e complexos, à medida em que ocorre o desenvolvimento das forças 

produtivas até que, num determinado momento histórico, o indivíduo produziu mais 

do que necessitava para sua sobrevivência, o que tornou vantajoso e lucrativo a 

exploração do homem pelo homem. 

 

A partir daí, o trabalho não mais será realizado por todos os membros da 

sociedade – de forma direta - mas ocorrerá que uma classe social explorará o 

trabalho da outra. Nessas condições é que o trabalho – mesmo sem deixar de ser o 

processo através do qual os indivíduos reproduzem sua existência – passa a ser 

também uma relação de poder entre os homens (LESSA, 1999). 

 

                                                 
57 Estamos compreendendo práxis humana, neste contexto, como o processo dialético de objetivação  
do ser social que se dá através do trabalho teleológico (prévia ideação). 
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Na divisão das sociedades em classes, o trabalho deixa de ser a produção de 

meios para o atendimento das necessidades de quem produziu para atender ao 

lucro comercial. Com isto, surge o trabalho alienado, ou seja, aquele cujo objetivo é 

o desenvolvimento da riqueza da classe dominante. Uma classe trabalha e produz 

a riqueza que será apropriada pela outra classe.  

O homem passa a desdobrar relações sociais de exploração, a vida social é 

cada vez mais baseada na violência que possibilita que uma classe viva do 

trabalho (e, portanto, da miséria) da outra; em suma, os homens passam a produzir 

a sua própria desumanidade. A alienação não é nada mais que isto: a 

desumanidade socialmente produzida pelos homens (LESSA, 1999, p. 28). 

Ainda de acordo com esse autor, quando isto ocorre, torna-se imprescindível 

uma série de complexos sociais, tais como o Estado, a política e o Direito, os quais 

funcionarão como portadores práticos desse poder de uns indivíduos sobre outros.  

 

De acordo com Marx apud Alcântara (2001), por um lado, a alienação 

compreende as manifestações do estranhamento do homem em relação a si 

mesmo e à natureza. Por outro lado, corresponde também às expressões desse 

processo na relação entre homem/humanidade e homem/homem. 

 

Para Luckács (1981), o estranhamento58 é uma categoria histórica que 

assume formas particulares de se revelar em diferentes contextos históricos. 

Desenvolve-se através da história humana, e, portanto, em constante relação com 

os complexos do mundo dos homens e mulheres.  

 

Segundo este filósofo húngaro59, a essência concreta do estranhamento está 

no significado que assume - em determinadas circunstâncias históricas – a 

contradição de origem que ao produzir o desenvolvimento das forças produtivas, 

                                                 
58Alguns autores como Ricardo Antunes preferem utilizar o termo estranhamento. Outros tais como 
José Paulo Netto, têm preferido utilizar o termo alienação. Ambos estão sendo utilizados para traduzir 
o termo entfremdung para designar a produção dos homens de sua própria desumanidade. (Lessa, 
1999) 
59Luckács pensa a categoria estranhamento a partir de sua interpretação dos escritos de Marx sobre 
tal categoria (entfremdung – Marx. Os Grundrisse, 1985). 
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desencadeia simultaneamente o desenvolvimento da capacidade humana, mas, 

também, obstáculos e limites ao desenvolvimento da personalidade humana. 

 

A alienação significa que a humanidade existe sob a forma de inumanidade, 

que os sujeitos humanos existem como objetos. Alienação é a objetificação do 

sujeito. O sujeito (homem ou mulher) aliena sua subjetividade, e essa subjetividade 

é apropriada por outros. Ao mesmo tempo, em que o sujeito é transformado em 

objeto, o objeto que o sujeito produz, o capital, é transformado no sujeito da 

sociedade. A objetificação do sujeito implica também em subjetificação do objeto. 

(HOLLOWAY apud ANTUNES, 2005, p. 132). 

Com o surgimento do modo de produção capitalista, isto se agravou ainda 

mais, pois, no capitalismo, a exploração do trabalho assume uma expressão 

diferente de outras formações históricas, como o escravismo e o feudalismo, uma 

vez que neste sistema capitalista, o próprio trabalho se converte em mercadoria, 

inclusive o próprio trabalhador. Além do fato de que este modo de produção 

aprofunda outras desigualdades - tais como gênero - apropriando-se das mesmas 

com vistas à sua acumulação. 

Nas sociedades capitalistas, o valor de uma mercadoria equivale ao custo de 

sua produção, e o custo da produção de um trabalhador assalariado é o que custa 

à sociedade a reprodução de sua força de trabalho. Ou seja, mínimas condições de 

vida e de saúde, em suma, o não reconhecimento da grande parte das 

necessidades humanas deste trabalhador (LESSA e TONET, 2008). 

A essência da alienação da sociedade capitalista é que ela trata como 

mercadoria o que é humano; e como mercadoria é coisa e não gente, a 

desumanidade desse tratamento não podia ser maior. O que importa é o lucro dos 

capitalistas. Se para isso a fome deve ser mantida apesar de se poderem produzir 

alimentos para todos; se a ignorância deve ser mantida, apesar de se poder 

erradicá-la; se muitos devem ficar sem casas e sem assistência médica, apesar de 

existirem os meios para abolir esses sofrimentos; se para acumular o capital, é 

necessário levar a humanidade à beira de uma catástrofe nuclear, produzindo 

reatores e bombas atômicas, ou, ainda, destruir a natureza e romper o equilíbrio 
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ecológico, tudo isso será feito em nome do capital e em detrimento das 

necessidades humanas (idem, p. 100). 

Diante do exposto, tomamos como ponto de partida, a violência como 

expressão dessa negação ao ser social de sua condição ontológica de produtor de 

sua vida material/espiritual, a partir de suas próprias necessidades e 

possibilidades, característica que o distingue humano, no masculino e no feminino.  

 

3.1.2. Divisão sexual do trabalho, classe, raça e gênero: a transversalidade da 
violência 

 

  Para compreender a questão da violência contra a mulher é pertinente 

ressaltar que historicamente a mesma tem sido convocada a combinar o papel de 

mãe amorosa, cuidadora e responsável pelo espaço doméstico, com uma inserção 

desigual e precária no mercado de trabalho. Essa dupla condição da mulher – 

localizada no âmbito da produção/reprodução social – é agravada pela globalização 

da economia e pela reestruturação produtiva, em sua dimensão de crise estrutural 

do capital. 

O atual processo de reestruturação do capitalismo, para superar sua crise de 

cunho econômico/político/ideológico, tem exigido uma série de medidas de ajuste, 

envolvendo, entre outras coisas, o crescimento do desemprego e cortes nos gastos 

sociais. O que tem se traduzido no aumento globalizado da concentração da riqueza 

e da pobreza, particularmente nos países periféricos. Tendo tal situação extremo 

impacto na saúde dos indivíduos em geral e, especificamente, das mulheres da 

classe trabalhadora. Consideramos a saúde não como mera ausência de doenças, 

mas como resultante do acesso a dignas condições de vida, no âmbito da 

emancipação política, sem perder de vista o horizonte de um novo projeto societário 

cujo acesso seja à riqueza socialmente produzida vincula-se à emancipação  

humana. 
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Como dito acima, o caráter perverso do ajuste estrutural capitalista tem 

afetado, sobremaneira, as mulheres da classe trabalhadora, em especial as que 

pertencem às camadas mais pobres, revelando o que tem sido nomeado de 

feminização da pobreza.  

Os resquícios do sistema patriarcal, aliado a outros sistemas de dominação 

como o escravismo e o feudalismo ontem, e o capitalismo hoje, ainda reforçam a 

subalternidade feminina, e tomam seu corpo como propriedade da sociedade, a 

partir de um intenso sistema de controle social do mesmo, com vistas aos interesses 

da classe dominante. 

 

Claro que isto não se deu sem a resistência das mulheres, cuja luta tem 

significado importantes avanços na direção de uma contínua 

construção/reconstrução de novas formas de ser mulher. O que historicamente se 

traduziu na morte de muitas, mas também na conquista legal de direitos e de 

políticas públicas, tais como as políticas de saúde voltadas às mesmas.   

 

Esta luta é constante na medida em que tais direitos e políticas muitas vezes 

ainda permanecem – em parte ou totalmente - apenas no domínio formal. Além 

disso, são políticas que precisam incorporar a compreensão da mulher como sujeito 

autônomo na sociedade, como dona de seu próprio corpo, entendendo esse corpo 

não apenas enquanto instrumento para reprodução social/material, mas dentro de 

sua integralidade.  

 

Na esfera do trabalho, a dominação/exploração da mulher se opera numa 

designação dicotômica que define lugares distintos para o gênero. A esfera da 

produção para os homens e da reprodução para as mulheres, como se essas 

dimensões pudessem estar desarticuladas: 

 
Essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios 
organizadores: o princípio da separação (existem trabalhos de homens e 
trabalhos de mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem 
“vale” mais que um trabalho de mulher) (KERGOÁT e HIRATA, 2007, p. 
599). 

   

O termo divisão sexual do trabalho começou a ser utilizado em meados dos 

anos 1970, sob a influência do movimento feminista. Rapidamente assentaram-se as 
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bases teóricas desse conceito, através do qual se começou a pensar sobre o 

trabalho que as mulheres efetuam gratuitamente, trabalho tido como invisível, 

justificado em nome da natureza, logo, irremediavelmente ligado ao dever da doação 

permanente e do amor materno. 

As análises teóricas feministas começaram a definir o trabalho doméstico 

como trabalho profissional, abordando essas dimensões como simultâneas, e 

articuladas, o que abriu espaço para se pensar em termos de divisão sexual do 

trabalho.  

 

Para várias autoras feministas, a divisão sexual do trabalho é a forma de 

divisão do trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos ou, mais 

ainda, é um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. 

Tal pensamento provocou novas discussões acerca da esfera do trabalho 

assalariado, até então pensado em torno do trabalho produtivo, baseado na imagem 

do trabalhador masculino, qualificado, branco. 

 

Ao contrário do que diz o viés naturalista, essa divisão não é um dado 

imutável, mas matizado social e historicamente. As tarefas desempenhadas são 

determinadas nas relações sociais de forma que uma atividade que é 

especificamente feminina numa sociedade pode ser masculina em outra (Hirata, 

1989), porém, a distância entre os sexos é algo que tem permanecido 

historicamente. 

 

A divisão sexual do trabalho é carregada de significados e práticas, as quais 

mudam conforme os diferentes tipos de sociedades e seus momentos históricos. No 

entanto, essas mudanças parecem não incidir sobre o fato de que – nos detendo na 

formação social capitalista – o trabalho realizado pelas mulheres não é apenas tido 

como diferente, mas como um trabalho de menor valor ou invisível.  

 

Ora, com o desenvolvimento das forças produtivas, o processo reprodutivo 

das sociedades se complexifica. O trabalho, ou seja, a conversão da natureza nos 

bens necessários à produção/reprodução social, sofre uma transformação radical 

nas sociedades mais economicamente avançadas. 
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Com efeito, nas sociedades de classes – onde uma classe social explora o 

trabalho da outra – o trabalho passa a ser também uma relação de poder entre os 

indivíduos, sendo realizado também através dessa relação. No entanto, não 

podemos esquecer que esses indivíduos – homens e mulheres – vivenciam isto de 

forma diferente. Entendimento ratificado na fala de Antunes (2005): “o capital 

incorpora o trabalho feminino de modo desigual e diferenciado em sua divisão social 

e sexual do trabalho” (p. 109).  

 

Seguindo este raciocínio, para as mulheres, por serem historicamente 

consideradas seres inferiores, este processo assume particularidades que não 

podem ser ignoradas, ao tentarmos nos aproximar da realidade dentro de uma 

concepção de totalidade aproximativa. Neste sentido, lembramos que estamos 

considerando as expressões que essa engrenagem opressiva apresenta no que se 

refere à saúde das mulheres, entendendo que tudo isto está no campo do que 

estamos conceituando como violência.  

 

Assim, como dizíamos no início deste capítulo, as determinações 

político/econômicas - entendidas como complexos sociais60 interconectados, 

utilizados para reforçar relações de poder – mantêm supremacias de classe, de raça 

e também de um gênero sobre o outro, a cada momento histórico, moldando novas 

expressões de opressão para as mulheres. 

 

De acordo com Lessa (1999), os complexos sociais são os portadores 

práticos do poder de alguns indivíduos sobre outros, surgindo e se desenvolvendo 

como importantes instrumentos para a reprodução social de complexos como o 

Estado, a política, o Direito.  

 

                                                 
60 Estamos tomando aqui o conceito de Lessa (1999, p. 25) de Complexo Social, qual seja: “O 
conjunto de relações sociais que se distingue das outras relações pela função social que exerce no 
processo reprodutivo. Assim, a função social da fala (expressar o novo incessantemente produzido 
pelo trabalho, tanto na consciência dos indivíduos como na comunicação indispensável entre eles) é 
distinta da função social do Estado (instrumento especial de repressão da classe dominante voltado à 
realização da exploração da força de trabalho das classes dominadas). Neste sentido preciso, o 
Estado é um complexo social distinto da fala”. 
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Assim sendo, historicamente o Estado tem tido um papel muito importante. 

Emerge das lutas sociais e políticas, sendo gestado e criado para regular a vida em 

sociedade. E tanto na forma escravista ou feudal sempre esteve a serviço das 

classes dominantes. No entanto, a diferença entre as forma anteriores e o estado 

capitalista é que esta última reproduz a desigualdade social afirmando, formalmente, 

a igualdade política e jurídica entre as pessoas (LESSA e TONET, 2008). 

 

O Estado sempre esteve presente em todas as fases do capitalismo enquanto 

suporte para o seu desenvolvimento. Muda sua forma de intervenção social, mas 

permanece sua função burguesa patriarcal e racista de manter a acumulação do 

capital. 

 

Mudanças que incidem diretamente nas funções e responsabilidades com a 

preservação, reprodução e controle contínuo da força de trabalho masculina e 

feminina, empregada e desempregada. Entretanto, o Estado é compelido, mediante 

políticas sociais, a regular determinados níveis de consumo e de reprodução da 

força de trabalho, garantindo sua mobilização e alocação segundo as necessidades 

do capital (ARRAZOLA, 2008, p. 236). 

 

O controle de complexos sociais, como o Estado, também atua sobre o corpo 

da mulher, principalmente nos aspectos sexuais e reprodutivos. Há indícios 

históricos de severas imposições à sexualidade feminina, sob argumentos, ainda 

muito presentes nos dias atuais, com base na associação das mesmas ora com a 

santidade de Maria (mãe de Jesus), ora com a sedução de Eva que, com sua ação, 

teria condenado a humanidade inteira ao pecado.  

 

Dessa forma, a “perigosa” sexualidade feminina costuma ser encarcerada no 

âmbito da reprodução, ausente de autonomia, de desejo e de prazer. O que, de 

acordo com Engels (2002), guarda íntima relação com as necessidades da classe 

dominante de preservação da família monogâmica e da propriedade privada. 

 

Ao mesmo tempo, o Estado, contraditoriamente, é também espaço de lutas e 

reivindicações sociais, institucionalizando conquistas sociais como respostas às 

pressões da classe trabalhadora enquanto forma de criar um consenso que 
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minimamente atenda às demandas desta classe, o que como já foi dito antes, vem 

se desenvolvendo prioritariamente na forma de políticas públicas de caráter 

focalizado e fragmentado. 

 

Isto também se revela com relação às proposições estatais para a questão da 

violência contra a mulher, cujas ações em múltiplas áreas, especificamente no setor 

saúde61, tendem a seguir a trilha da fragmentação e do reducionismo. 

De acordo com Saffioti (1988), não se pode separar a dimensão política da 

econômica. A autora destaca que o Estado é capitalista/racista/patriarcal, e é 

através destas dimensões interconectadas que ele opera para criar legitimidade 

voltada aos interesses da classe dominante. 

 

O sistema de classes não se realiza exclusivamente no plano econômico, pois 

se trata de uma realidade multifacética onde têm lugar outros tipos de dominação: 

social, cultural, político-ideológica, além da econômica. De outra parte, o patriarcado 

não pode ser reduzido a um sistema de dominação política, porquanto em seu seio 

fluem os demais tipos de dominação, inclusive o econômico (idem, p. 145). 

 

No curso de seu desenvolvimento e expansão sem limites, o capitalismo 

precisa buscar sua legitimidade, a fim de que seus valores sejam aceitos e 

incorporados por todos os indivíduos. Ou seja, ao mesmo tempo em que produz 

incessantemente sua acumulação, o capital produz também condições para ser 

aceito enquanto projeto societário. 

 

 O capitalismo que se pretende tornar legitimado, ao incidir diretamente no 

mundo do trabalho, com a necessidade de sua reestruturação diante de sua crise 

contemporânea, tem se traduzido em desregulamentações de direitos trabalhistas, 

fragmentação da classe trabalhadora, bem como na precarização e terceirização da 

força de trabalho, além do crescimento do desemprego estrutural. Trata-se da 

redução do emprego regular em favor do crescente uso do trabalho em tempo 

parcial, temporário ou sub-contratado, o que afeta principalmente as mulheres.  

                                                 
61 Contraditoriamente, a palavra saúde, quanto a sua etimologia, vem do latim – salus – que significa 
inteiro. 
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Há um aumento significativo do trabalho feminino, força de trabalho que tem 

sido absorvida pelo capital atingindo altos índices em diversos países, no entanto, 

esta absorção tem sido realizada pela via do trabalho part time, precarizado62, 

desqualificado63 e desregulamentado: “Nos novos modelos produtivos e de trabalho, 

a flexibilidade é a forma mais usada pelas empresas, configurando-se uma 

flexibilidade sexuada”. (ARRAZOLA, 2008, p. 233). 

 

De acordo com Behring e Boschetti, a partir de dados do Relatório da 

Comissão Externa da Feminização da Pobreza (Senado Federal, 2004), que informa 

sobre as condições alarmantes e desiguais das mulheres brasileiras: 

 
A proporção de mulheres que se concentra nas ocupações precárias (61%) 
é 13% superior à proporção de homens nessa mesma situação (54%). No 
caso das mulheres negras, essa proporção é de 71%, e 41% destas se 
concentram nas ocupações mais precárias e desprotegidas do mercado de 
trabalho. A tendência maior da mão-de-obra feminina ao desemprego é 
acentuada por variáveis de raça. A mulher negra apresenta uma 
desvantagem marcante nesse aspecto, com 13,6% de desemprego em 
relação aos 10% das mulheres brancas. Essa desvantagem se agudiza no 
caso das mulheres jovens negras, que apresentam taxas alarmantes de 
desemprego, de 25%. Além disso, no que se refere ao emprego doméstico 
as mulheres negras são maioria. Por essas razões, estas alcançam 
somente 39% dos rendimentos dos homens brancos (p. 185). 
 

 

Dados de 2006, apresentados por três entidades ligadas à Organização das 

Nações Unidas (ONU), através de um relatório, informam que os negros e as 

mulheres são as principais vítimas do desemprego, que atinge 8,4% da população, 

em que 12,5% das mulheres negras estão nesta condição enquanto que o número 

de homens brancos desempregados é de 5,6%. Além disso, com relação à 

remuneração, os negros ganham em média R$616,00 por mês, o que é quase a 

metade do rendimento dos brancos (R$1.157). 

 

                                                 
62 Sobre isso, é importante destacar que etimologicamente, a palavra precarização vem da palavra 
pregare, em latim. Pregare significa: pregar, orar, rezar, mas também quer dizer suplicar ou mendigar. 

 
63 Na divisão sexual do trabalho, operada pelo capital dentro do espaço fabril, geralmente as 
atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo são preenchidas pelo trabalho 
masculino, enquanto aquelas dotadas de menor qualificação, mais elementares e muitas vezes 
fundadas em trabalho intensivo são destinadas às mulheres trabalhadoras (e, muito freqüentemente 
também aos trabalhadores/as imigrantes e negros/as) (Antunes, 2005, p. 105-106).  
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Sobre as disparidades de remuneração entre sexos, uma pesquisa mais atual 

apresentada pelo IBGE, a partir da PNAD (2007), informou que a renda feminina em 

2007 representava 66,1% da renda masculina e que as mulheres ocupavam 46,7% 

do mercado de trabalho e os homens 67,8%. 

 

De acordo com Hirata (idem), o amplo recurso à flexibilidade do que ela 

denomina de tempo de trabalho feminino é possível porque há uma legitimação 

social para o emprego da mulher em trabalhos de curta duração. É em nome da 

conciliação entre vida familiar e profissional que estes empregos são oferecidos. 

Pressupondo-se que essa tal conciliação é de única responsabilidade da mulher. Por 

causa da maternidade/maternagem a mulher trabalha fora de casa por menos horas 

que os homens, embora tenham em média 8,3 anos de estudo, enquanto que os 

homens têm em média 7,3 anos (IBGE/PNAD, 2007). Além disto, ainda há, segundo 

a autora, a representação do salário feminino é expressa como algo corriqueiro e 

complementar. Sobre isto diz Arrazola (2008):  

 
A segregação ocupacional por gêneros se mantém, reorganiza-se a divisão 
sexual do trabalho e mantêm-se as imagens de gênero da ideologia 
patriarcal que definem a mulher como “força de trabalho secundária”, 
complementar e de altos custos, comparado aos homens, em razão dos 
custos indiretos com a maternidade e os cuidados com a reprodução (p. 
232) 

 

Não existe separação entre as dimensões de produção/reprodução social. No 

entanto, o capitalismo explora a suposta separação entre o processo de produção 

de mercadorias e o de reprodução da força de trabalho para incrementar a extração 

da mais-valia. Sendo assim, ocorre que, do salário pago para que a força de 

trabalho se reproduza, desconta-se o trabalho doméstico realizado no âmbito da 

família, em especial pela mulher (o qual é colocado como seu dever e 

responsabilidade), trabalho este que é realizado sem nenhuma remuneração 

(Toledo, 2008). 

 
O trabalho doméstico (fazer e determinar compras, cuidar e dirigir a 
educação de filhos, responsabilizar-se pela cozinha, limpeza da casa, 
roupas, organização do espaço doméstico, etc) é basicamente uma 
atividade reprodutiva porque através dele a mulher cria valores de uso com 
o quais os trabalhadores e herdeiros sobrevivem rotineiramente (...) O 
trabalho doméstico está no cerne da opressão feminina e enquanto o 
casamento incluí-lo como um mecanismo através do qual serviços são 
prestados gratuitamente e crianças geradas e criadas, tendo uma mulher 
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como responsável, a opressão dessa, com ou sem propriedade, com ou 
sem alternativa de um trabalho assalariado, parece inevitável (JUNHO 
PENA apud TOLEDO, 2008, p. 52). 
 
 

Há uma naturalização da condição da mulher como um ser permanentemente 

disponível para os outros. Aquela que cuida de todos e assume múltiplos papéis tais 

como dona-de-casa/esposa/mãe, mas mesmo assim:  

 
O gasto de energias nesse processo de objetivação e o tempo de trabalho 
consumido com essas atividades não são reconhecidos, nem contabilizados 
como tais, mas são apropriados e exigidos pela família e pelo Estado 
(ARRAZOLA, 2008, p. 236). 
 

 

No Brasil, dados do IBGE64 informam que o contingente de mulheres que 

sustentam a família tem aumentado significativamente. O número de mulheres 

chefes de família65 cresceu 79% entre 1996 e 2006, passando de 10,3 milhões para 

18,5 milhões nesse período.  

 

De acordo com a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe66 

(CEPAL), o processo de reestruturação produtiva afetou primordialmente as 

mulheres, especificamente as mulheres chefes de família com filhos pequenos. 

Como cerca de um terço das famílias brasileiras é pobre, isto significa quase 30 

milhões de pessoas, ou 23% das famílias no Brasil. Além disso, a proporção de 

crianças que vivem com o responsável sem o cônjuge passou de 11,2% em 1991 

para 16% em 2000 (3,6 milhões de menores) e 50% destas (1,8 milhões) vivem só 

com responsáveis mulheres sem cônjuges. 

 

Com efeito, no Brasil, uma grande parte das mulheres vive na condição de 

pobres e sozinhas, ou seja: 

 

                                                 
64 Síntese de Indicadores Sociais 2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
síntese é elaborada principalmente a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad 2006) 
65  De acordo com Scott, Parry (2002), a mulher se designa chefe de família quase sempre na 
completa ausência de um parceiro masculino corresidente, enquanto exatamente o contrário 
acontece com os homens: eles se designam chefes na efetiva presença de uma esposa e filhos. 
66 Seminário Internacional “Políticas y programas de superación de la pobreza desde la perspectiva 
de la gobernabilidad democrática y el género” (Quito, ,Equador, ,2004)  
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Popularmente se afirma: “sobra sempre para o lado mais fraco – as 
mulheres – a obrigação de ser “pães” (pai e mãe ao mesmo tempo). Assim 
sendo, o papel social das mulheres como cuidadoras (maternagem) envolve 
um compromisso prático e emocional, consumindo-lhes tempo e energia física 
e psíquica, num contexto geral de precariedade/escassez de serviços 
sociais (LUCENA, 2001, p. 100). 
  

No Brasil, observa-se uma baixa taxa de fecundidade em 2007 (IBGE/PNAD), 

esta foi de 1,95 filho por mulher67, e um aumento da expectativa de vida feminina. 

Dados da mesma pesquisa referem que naquele ano, 10, 5% de brasileiros tinham 

mais de 60 anos, cabendo refletir que tal processo de envelhecimento populacional 

na Europa foi gestado durante um século e, aqui no Brasil, tem ocorrido de três 

décadas para cá. Havendo, portanto, um despreparo total para esta realidade, 

principalmente quanto a políticas públicas que contemplem as especificidades 

ligadas ao envelhecimento, as dificuldades que essa população tem para se adaptar 

a uma estrutura de sociedade em geral que não as contempla e a plena divulgação 

de valores que ressaltam a pessoa velha como ser sem serventia. Isto é, não válidas 

para questões como inserção no mercado de trabalho e exercício da sexualidade no 

mundo atual e tendo a juventude como critério para ser feliz. 

 

Pesquisas sobre mortalidade informam que as mulheres têm vivido mais que 

os homens. Além do mais, elas são a maioria da população. De um total de 189,8 

milhões de brasileiros, 51,2% (97,2 milhões) são mulheres e 48,8% (92,6 milhões) 

são homens (idem). O que enfim, diante de tudo o que foi exposto, implica em dizer 

que a solidão no país é majoritariamente feminina, pobre e negra. 

 

No entendimento deste estudo, a articulação violência/saúde precisa ser 

reconhecida não apenas no âmbito biomédico, mas dentro de uma análise que 

articule também a classe/raça/gênero, como forma de aproximação dessa complexa 

totalidade. Todas estas questões incidem na saúde das mulheres, influenciando 

suas formas de adoecer e de morrer na sociedade contemporânea. 

Compreendemos que a desigualdade estrutural, brevemente descrita acima, é 

negadora da condição de saúde para as mulheres, e o entendimento sobre violência 

precisa incorporar a amplitude desse debate.  

 
                                                 
67 Pela série histórica apresentada na pesquisa, em 1960 eram 6,3 filhos por mulher; Em 1980 eram 
4,4 filhos por mulher e, em 2000, eram 2,3 filhos por mulher.  
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Diante de tudo o que foi apresentado, não podemos deixar de ressaltar que, 

neste trabalho, estamos situando a violência contra a mulher enquanto negação da 

emancipação humana. Sendo assim, a emancipação das mulheres não implica 

apenas na igualdade entre os gêneros, daí concordarmos com Mészáros (2002): 

 
Dadas as condições estabelecidas de hierarquia e dominação, a causa 
histórica da emancipação das mulheres não pode ser atingida sem se 
afirmar a demanda pela igualdade verdadeira que desafia diretamente a 
autoridade do capital, prevalecente no macrocosmo abrangente da 
sociedade e igualmente no microcosmo da família nuclear (p. 271, grifos do 
autor). 

 
 

Podemos observar a conquista de inúmeros direitos estabelecidos no texto 

formal das leis, e nas mais diversas Declarações de Direitos Humanos, nos quais 

enfatiza-se a não-violência como “exercício da cidadania” dentro de uma “sociedade 

democrática”. No entanto, de acordo com Tonet (1997, p. 170): 

 
Na ótica marxiana, a cidadania moderna é inseparável da entificação da 
sociabilidade capitalista, cujo núcleo original decisivo é o ato da compra e 
venda de força de trabalho. Dele se originam a propriedade privada, o 
capital, a concorrência, o valor-de-troca,  a mercadoria, a mais-valia, o 
trabalho assalariado, a divisão social do trabalho, as classes sociais, a 
exploração, a dominação, o estranhamento e o seu instrumento 
fundamental de reprodução que é o Estado. Tudo isso, evidentemente, na 
sua forma capitalista. Estas relações de produção, por sua vez,  geram, 
necessariamente – sempre de forma complexa e contraditória – a 
desigualdade social. 
 

 

Dessa forma, não há possibilidade de, dentro da ordem metabólica do capital, 

haver igualdade, ou conseqüentemente emancipação da mulher e do homem. Isto 

porque: “Por mais direitos que o indivíduo tenha, por melhor que eles sejam 

observados, eles sempre expressarão o fato básico de que os cidadãos não são 

realmente iguais (socialmente falando), nem livres” (idem, p. 172).  

 

O autor refere ainda que o termo cidadania expressa uma forma particular de 

igualdade e liberdade e isto se expressa no direito ao trabalho: “direito de ser 

explorado, desproduzido como ser humano, impedido de comandar o processo 

social” (p. 173), no direito à propriedade, à educação e no direito à saúde, cuja plena 

realização só se daria pela via da superação da sociedade regida pelo capital.  
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Não se trata de diminuir o significado da cidadania, dos direitos já 

conquistados, da luta pela emancipação política, visto que inegavelmente se 

constituem avanços se comparados com outras formas de sociabilidade que já 

existiram, mas de historicizar este conceito, compreendendo suas limitações. 

 

Sendo assim, compreendemos que tais lutas são extremamente importantes 

para a classe trabalhadora e, em especial, para as mulheres pobres e negras, às 

quais, de uma maneira geral, são mais atingidas pela violência em suas múltiplas 

expressões no microcosmo ou no macrocosmo social. No entanto, consideramos 

que a luta pelos direito do cidadão, especificamente da cidadania feminina, seu 

direito a uma vida sem violência, não pode perder de vista o horizonte da 

emancipação humana. Visto que as mudanças que já foram alcançadas “não 

afetaram significativamente as relações de poder material da desigualdade 

estrutural, assim como a eleição de governos social-democratas e trabalhistas em 

nada emancipou o trabalho do domínio do capital” (MÉSZÁROS, 2002, p. 277). 

 

A partir do exposto veremos, no capítulo a seguir, como se deu o debate 

sobre a violência contra a mulher no Brasil, bem como seu avanço a partir da 

incorporação da categoria gênero, na busca de ampliar o entendimento da questão. 

Enfocaremos também a questão da  violência sexual enquanto violência de gênero. 

 

 

3.1.3.  Concepções teóricas sobre a violência contra a mulher no Brasil 
 

 

A literatura sobre a violência contra a mulher tem início no Brasil em meados 

da década de 1980 configurando uma das principais áreas temáticas dos estudos 

feministas no país. Este processo está correlacionado ao momento político e social 

vivenciado, onde se experimentava uma série de mudanças com vistas à 

redemocratização (SANTOS e IZUMINO, 2005). 

 

No entanto, de acordo com Almeida (1998), nos anos 1970, em países como 

a França e os EUA, o slogan “o pessoal é político” já tinha começado a articular 

feministas em torno do propósito de alertar para o caráter político presente nas 
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diferentes formas de violência sofridas pelas mulheres, marco para que a violência 

vivida nos espaços privados começasse a ser visibilizada e denunciada. 

 

Na época, um dos principais objetivos dos estudos era dar visibilidade à 

violência contra as mulheres combatendo-a através de intervenções sociais, 

psicológicas e jurídicas. Isto resultou na criação das delegacias da mulher (idem), e, 

posteriormente – a partir da década de 1990 - na criação de serviços de saúde 

voltados ao enfrentamento dessa violência, no entendimento da mesma como um 

grave problema que afeta a saúde das mulheres, comprometendo severamente seu 

desenvolvimento integral na sociedade. 

 

Para as autoras antes citadas, os estudos sobre violência contra a mulher no 

país podem ser apresentados a partir de três correntes teóricas que os 

fundamentaram e que se constituem, até hoje, como referências para o 

entendimento da questão. Percebemos que elementos explicativos contidos nessas 

correntes encontram-se presentes na maioria das discussões e debates que buscam 

chegar a uma definição sobre a violência de gênero. 

 

A primeira corrente apresentada pelas autoras define a violência contra a 

mulher a partir da dominação masculina, responsável pela anulação da autonomia 

feminina. Possui como maior expoente a autora Marilena Chauí, a partir de seu 

artigo “Participando do Debate sobre Mulher e Violência” 68. Em seu ensaio, a autora 

advoga que a violência contra as mulheres é o resultado de uma ideologia de 

dominação masculina, reproduzida por ambos os gêneros, onde diferenças são 

transformadas em desigualdades hierárquicas visando dominar, explorar, oprimir. 

 

Enfatiza também que, numa ação ou relação violenta, o ser dominado é 

tratado como objeto e não como sujeito, tornando-se dependente e passivo, sem 

vontade própria. Uma perda de autonomia que a autora refere incidir diretamente 

sobre o corpo das mulheres. Corpo este, definido a partir de sua capacidade 

biológica de reproduzir, pensamento justificado e legitimado através de uma 

ideologia de naturalização da condição feminina.  

                                                 
68 In Franchetto, Bruna; Cavalcante, Maria Laura V. C. e Heilborn, Maria Luiza (org). Perspectivas 
Antropológicas da Mulher 4, São Paulo, Zahar Editores, 1985.   
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Seguindo este raciocínio, a autora argumenta que as mulheres são cúmplices 

da violência que recebem (e que porventura praticam), mas esta cumplicidade não 

se baseia em escolha ou vontade, já que no processo de produção/reprodução da 

ideologia a subjetividade feminina torna-se destituída de autonomia. Ou seja, para a 

autora, na violência há uma interiorização da vontade e da ação alheias pela 

vontade e pela ação dominada, de modo que a pessoa dominada se identifica com o 

desejo do outro a ponto de não perceber/reconhecer a perda da autonomia, 

terminando por consentir em sua própria dominação. 

 

 Izumino e Santos (idem), localizam em Saffioti a segunda perspectiva teórica 

que ilumina os estudos e trabalhos sobre violência contra a mulher. Segundo as 

autoras, tal pensamento ficou conhecido como perspectiva feminista e marxista do 

patriarcado e baseia-se na articulação da dominação masculina aos sistemas 

capitalista e racista. Além de advogar em favor do patriarcado, ao afirmar que esta 

categoria é mais do que um sistema de dominação reproduzido pela ideologia 

machista. 

 

Saffioti vincula sua definição da questão a uma compreensão articulada das 

dimensões político/econômicas, afirmando que não se trata apenas de dominação, 

mas de um sistema de dominação/exploração, faces da mesma moeda. Para a 

mesma, a violência deve ser analisada através do nó 

capitalismo/racismo/patriarcado, que beneficia o homem rico/branco/adulto. 

 

Em sua compreensão sobre o tema, situa a violência como resultante da 

socialização machista, em que o homem julga-se no direito de mandar e a mulher é 

educada para submeter-se aos desejos masculinos dentro de uma lógica de 

naturalização do destino. Como já referido acima, Saffioti refuta a idéia de que as 

mulheres sejam cúmplices nesse processo. Ela as vê como vítimas, mas também 

como sujeitos, mesmo que dentro de uma relação desigual. Relação esta com a qual 

não consentem, mas cedem por não terem poder suficiente. 

 

 Um importante elemento nesse pensamento da autora é o fato de referir que 

isto pode implicar também na ocorrência da relação sexual indesejada, ou “sexo 
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cedido” nas relações de conjugalidade. Ou seja, no terreno dessa relação de poder, 

ser objeto de sujeição incorpora também outras responsabilidades naturalizadas, 

como a de ter que estar disponível mesmo contra a vontade para o contato sexual. 

 

 Este elemento traz a relevante reflexão de que ambos, homens e mulheres, 

estão sujeitos a situações violentas, no entanto, a sujeição das mulheres envolve 

também a prestação de serviços sexuais a seus dominadores, invariavelmente 

homens, sejam eles parceiros afetivos dentro da relação de conjugalidade, ou no 

caso dos estupros por desconhecidos. De acordo com a autora as mulheres não são 

cúmplices de seus agressores: 

 
(...) para que pudessem ser cúmplices, dar seu consentimento às agressões 
masculinas, precisariam desfrutar de igual poder que os homens. Sendo 
detentoras de parcelas infinitamente menores de poder que os homens, as 
mulheres só podem ceder, não consentir (2004, p. 80). 
   

 

É preciso dizer que, a princípio, a produção teórica acerca de toda essa 

temática se concentrava em estudos que discutiam a questão da mulher. No 

entanto, a partir do final da década de 1980, ocorre uma mudança teórica expressiva 

nos estudos feministas, através da qual se passou a nomear a discussão como 

questão de gênero. 

 

De acordo com Izumino e Santos (idem), apesar das diferentes correntes 

teóricas, há consenso no fato de que o debate sobre gênero revela um novo 

paradigma para se pensar às questões relativas às mulheres. O que vem 

provocando reflexões acerca do conceito de patriarcado, já que traz em seu bojo 

uma perspectiva relacional. Não se duvida de sua contribuição quanto a explicar a 

diferença entre o social e o biológico, assinalando o caráter histórico e social do 

tema em questão. A partir desse novo debate, os estudos sobre “violência contra a 

mulher” no país passam a utilizar a expressão “violência de gênero”, ampliando a 

percepção sobre a problemática. 
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Consideramos que o trabalho da autora Maria Filomena Gregori, em 1993, já 

sinalizava essa nova perspectiva. Em seu livro Cenas e Queixas69, reúne os 

discursos de feministas e de mulheres vitimizadas pela violência na área conjugal, 

analisando as contradições entre as práticas e os discursos feministas nessa área, 

bem como as práticas das mulheres que sofrem violência. Para Izumino e Santos, 

este trabalho de Gregori, que nomeiam de perspectiva relacional, é outro importante 

expoente na literatura brasileira acerca do tema.  

 

A partir dos discursos analisados, a autora argumenta que, apesar de serem 

concebidas como vítimas, as mulheres entrevistadas, ao buscar ajuda, não o 

estavam fazendo necessariamente porque queriam sair da relação. O que entrava 

em contraste com o discurso do movimento feminista, no qual estava presente a 

afirmação da mulher como vítima da dominação masculina, cuja libertação iria 

depender de sua conscientização enquanto sujeito autônomo, independente do 

homem. 

 

Com isto, a autora levanta novos elementos à questão e seu percurso 

analítico opta por uma concepção relativizada do binômio dominação/vitimização. 

Gregori abre a possibilidade de incluir no entendimento da questão a violência 

conjugal também como uma forma de comunicação ou um jogo relacional entre 

parceiros, onde a mulher figura como cúmplice. Embora reconheça o medo da 

violência como um elemento que alimenta tal cumplicidade. 

 

Tal como Chauí, enfatiza a cumplicidade da mulher na relação violenta, no 

entanto, diferente da autora citada, não vê este elemento como instrumento da 

dominação. Analisa o fenômeno como uma forma de comunicação entre parceiros, 

um jogo relacional do qual a mulher participa ativamente, embora durante a 

denúncia assuma em seu discurso um lugar de vítima sem, no entanto, estar 

necessariamente desejando romper com esta relação.  Sendo assim, as mulheres 

estariam atuando como produtoras de sua vitimização e sendo produzidas por ela.  

 

                                                 
69 Gregori, Maria Filomena. Cenas e Queixas: Um Estudo sobre Mulheres, Relações Violentas e a 
Prática Feminista. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993.  
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Foi decisivo para Gregori entender os diferentes contextos da violência 

conjugal, bem como os significados que esta assume. Há no seu pensamento uma 

preocupação de que o debate sobre a problemática não fique limitado a concepções 

de gênero fixas e polarizadas, ou seja, reduzidas à dualidade vítima/algoz. Para a 

autora, a relação conjugal é de parceria e a violência pode ser uma forma, ainda que 

perversa, de comunicação entre os gêneros. 

 

A argumentação de Gregori suscitou inquietações no âmbito acadêmico e 

militante, provocando o debate no sentido de aprofundá-lo, mediante a possibilidade 

de olhar a questão sob outra ótica. No entanto, neste estudo estamos entendendo 

como afirma Saffioti (1994, 2001, 2004), que não se pode compreender violência 

como algo que ocorre fora de uma relação de poder. Do contrário, estaríamos 

tomando os gêneros (e ainda as classes, as raças) como socialmente iguais. 

 

Posições vitimistas realmente cristalizam papéis rígidos e negam o fato de 

existirem  matrizes de gênero diferentes da matriz hegemônica, além de negar a 

capacidade que as mulheres têm de reagir à violência. O que não é verdade, pois a 

história mostra o quanto as mulheres têm resistido à mesma, de diversas formas. 

Entretanto, também não concordamos com a idéia de que as mulheres sejam 

cúmplices numa relação de violência. Estas desfrutam de pequenas porções de 

poder na relação com os homens e atuam como sujeitos nessa relação, embora não 

possam ser consideradas como responsáveis ou culpadas pelas agressões que 

sofrem, já que essas relações são desiguais com relação ao exercício do poder. 

 

Nesse tipo de relação, o ser dominado/explorado recebe o tratamento de 

objeto, no entanto, isso não significa, por parte do dominado, completa ausência de 

poder na relação. Não significa que este ser seja completamente passivo, que não 

tenha capacidade de reação. Se estamos falando de uma relação (entre 

homens/mulheres, entre classes e raças) não podemos cair em determinismos que 

fixam o poder de forma unilateral, pois isso seria negar as lutas históricas e os 

avanços conquistados nesses terrenos, já que “as estratégias de apropriação de 

parcelas significativas de poder são capazes de produzir transformações notáveis na 

estrutura econômico-política” (SAFFIOTI, 1999, p. 150).  
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Por isso mesmo, concordamos com Saffioti (2001), quanto ao viés vitimista, 

pois o traço essencialista contido no mesmo não deixa espaço para as reações e 

resistências,  significando a mesma coisa que afirmar o gênero como destino. A 

categoria gênero não é inflexível e deixa espaço para manobras de ruptura com a 

situação de violência, não equivalendo dizer com isto que a mulher seja 

responsável pela ordem patriarcal de gênero e seus resultados (ou cúmplice da 

mesma): “Ao contrário, ao longo da história da humanidade, as mulheres têm 

oferecido muita resistência ao domínio masculino desde sua implantação” (p. 07). 

 

A delimitação conceitual do tema em questão ainda enfrenta certas 

ambiguidades terminológicas. Embora a violência baseada no gênero seja mais 

abrangente, já que atinge homens, mulheres, crianças, adolescentes e velhos (de 

ambos os sexos), muitas vezes os termos violência de gênero e violência contra a 

mulher ainda são utilizados como sinônimos. 

Este não consenso terminológico também está presente quanto ao modo mais 

apropriado para nomear as expressões da violência. O que no âmbito jurídico é feito 

através da tipificação da mesma, a partir de classificações generalistas que 

estabelecem delimitações entre violência física, psicológica e sexual. 

 

Com efeito, a diversidade de termos utilizados na literatura para se referir à 

violência de gênero é reflexo das discussões sobre a conceitualização desta 

questão, e pode estar atrelada à amplitude deste conceito, bem como ao fato de que 

sua definição esteja sempre revelando a visão da área de conhecimento específico 

que atua sobre o fenômeno.  

 

Com isto não queremos dizer que não haja mediações entre os campos de 

conhecimento, no entanto, se observarmos o âmbito jurídico veremos que o mesmo 

irá definir a violência como um crime, no qual a agressão precisa ser classificada 

para que o agressor seja punido. No campo da saúde, tecnicamente a atuação não 

se baseia na punição, mas em buscar elementos para o diagnóstico e o tratamento, 

o que infelizmente ainda costuma pautar-se numa visão tradicional da doença 

assistida de forma pontual e medicalizada.  
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Ocorre também que, por ser a violência de homens contra mulheres e 

meninas mais frequentemente retratadas ou observadas no âmbito doméstico, 

também os termos violência doméstica, violência intrafamiliar ou violência conjugal 

têm sido utilizadas como possibilidades terminológicas, embora a violência contra 

mulheres não se restrinja ao lar. 

 

 Neste estudo, estamos compreendendo que as distinções entre as 

expressões da violência podem ter um valor analítico desde que não se perca a 

noção de que não há separação entre mente e corpo. Por isso mesmo, as 

expressões física/sexual/psicológica não podem ser demarcadas com cercas como 

se fossem territórios distintos. Elas se interpenetram e, desse modo seus efeitos não 

atingem partes específicas do corpo, mas a totalidade do ser.  

 

 Ainda sobre a diversidade conceitual do tema, a autora Saffioti advoga 

distinções entre violência de gênero, violência contra a mulher, doméstica e 

intrafamiliar, ainda que refira que as três últimas caibam dentro da primeira, para 

ressaltar que a violência de gênero não envolve apenas relações violentas entre 

homens e mulheres, mas de adultos contra crianças, adolescentes e velhos/as, 

enfatizando que a sociedade não é apenas androcêntrica, mas adultocêntrica. 

 

Sobre as características específicas da violência doméstica/intrafamiliar 

destaca como uma das mais sérias e importantes a sua rotinização, sua 

cronificação. Falando especificamente da violência conjugal, ou aquela perpetrada 

por parceiros íntimos (companheiros ou ex-companheiros, independente de união 

formal), diversos estudos informam que é uma das formas de violências mais 

comuns enfrentadas pelas mulheres (SCRAIBER ET AL, 2007). 

 

 Saffioti afirma ainda as relações de gênero como pano de fundo desta 

violência, compreendendo tal categoria como um conjunto de normas modeladoras 

de indivíduos em homens e mulheres, as quais se expressam não apenas entre 

esses gêneros distintos, mas entre homens e homens e entre mulheres e mulheres. 

Apesar disso, não abandona a categoria do patriarcado para discutir a violência, que 

continua definindo como expressão da dominação masculina. 
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 Neste estudo, estamos entendendo a violência contra a mulher dentro do 

campo da  violência de gênero, sem esquecer que esta mediação está sempre 

articulada a outras categorias como raça e classe. O conceito de gênero no âmbito 

dos estudos sobre a mulher questionou a construção das diferenças determinadas 

pela biologia e enfatizou a história, o social e a cultura, o sistema simbólico que 

refletem posições hierárquicas entre os sexos (SAFFIOTI e ALMEIDA, 1995 e 

GIFFIN, 1994). 

 

O fato de estarmos escrevendo sobre a violência que atinge as mulheres não 

significa que estejamos negando que as mulheres também cometam violência ou 

que os homens também a sofram. Numa visão relacional de gênero não podemos 

ignorar isto, pois não é possível evocar o feminino sem pensar no masculino. 

 

O que enfatizamos na articulação entre violência masculina e gênero feminino 

é a sua  alta incidência, bem como suas especificidades pois no caso da violência 

sexual, estamos falando de uma agressão majoritariamente cometida de homens 

contra mulheres, principalmente quando ocorre na rua, praticada por desconhecidos. 

 

Heise et al. (1994, p. 41), afirmam que a “violência de gênero é um 

fenômeno extremamente complexo, com raízes profundas nas relações de poder 

baseadas no gênero, na sexualidade, na autoidentidade e nas instituições sociais”, 

apontando também que “as relações hierárquicas de gênero – perpetuadas através 

da socialização de gênero e desigualdade sócio-econômicas – têm um papel integral 

na violência contra a mulher”.  

 

Desse modo, não podemos abrir mão da categoria patriarcado para falar do 

tema, e concordamos com Saffioti quanto ao fato de que a mesma não se contrapõe 

à categoria gênero. Assim como a autora, estamos entendendo que no patriarcado 

também há uma relação na qual evidentemente atuam duas partes. Estamos vendo-

o como uma ordem de gênero histórica e, portanto, mutável, mas que, no entanto, 

ainda persiste nas sociedades. Ou seja, “o patriarcado é um caso específico de 

relações de gênero” (SAFFIOTI, 2004, p. 119).  
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 Neste sentido, para nosso estudo, a categoria patriarcado é um dos eixos que 

explicam a questão da violência contra a mulher. O lugar da mulher na sociedade 

está diretamente ligado à interconexão entre esta e outras mediações, como já 

repetimos anteriormente, que não atuam livre ou isoladamente. Sendo assim, 

concordamos com a autora que não há separações entre tais mediações, bem como 

entre dominação e exploração. Para explorar, economicamente ou de outra forma, é 

preciso ter domínio sobre o outro, e isso está presente em todas as dimensões da 

vida em sociedade: política, econômica, cultural, religiosa, afetiva e sexual. 

 

Entendemos que toda violência envolve força e poder e que este poder é 

partilhado pelos envolvidos na relação, embora o sujeito dominado possua apenas 

pequenas partes desse poder. No caso da violência de homens contra mulheres, as 

mulheres não desfrutam de igual poder, mas não se pode dizer que não detenham 

poder algum.  Mesmo assim, também não se pode afirmá-las como cúmplices, pois 

“cumplicidade exige consentimento, e este só pode ocorrer numa relação par, nunca 

díspar como na relação de gênero sob a égide do sistema patriarcal” (idem, p. 118).  

 

Tal relação comporta controle e medo. Retomando o pensamento de Paterman 

(1993), o contrato social ou original criou a liberdade dos homens e a sujeição das 

mulheres. Isto significa que a liberdade civil não é universal, ela depende do direito 

patriarcal. Trata-se, portanto, de um contrato entre homens cujo objeto são as 

mulheres e isso se expressa nas sociedades civis de diversas formas. 

 

Não é à toa que os homens se sentem no direito de matar suas parceiras, ou 

deixar-lhes marcas no corpo/alma irreversíveis e, mesmo assim, historicamente 

possam gozar de impunidades ou recebam penas atenuadas. Não é à toa que nos 

julgamentos desses crimes são utilizados argumentos que culpabilizam70 a mulher 

pelo que lhe ocorreu, transformando-a em ré. Basta citar o longo período em que se 

usou o argumento da legítima defesa da honra para justificar os assassinatos de 

mulheres por seus companheiros. Enfim, não é por acaso que um homem se julga 

                                                 
 70A culpa, aliás, ainda é costumeiramente atribuída a mulher que sofre violência sexual na expressão 
de julgamentos de valor sobre a roupa que estaria vestindo na hora em que foi abordada pelo 
agressor, embora bebês e crianças também sejam alvo desta violência.  
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no direito de abordar uma mulher na rua e obrigá-la - seja sob uso de força física e 

ameaças, ou outros tipos de armas - a ceder a um desejo sexual que é dele. 
 
Dessa forma, a ordem patriarcal de gênero legitima aos homens o poder sobre 

as mulheres, “consentindo” num padrão de violência que designa aos primeiros o 

lugar de ativo na relação social e sexual, ao mesmo tempo em que tenta restringir a 

sexualidade feminina à passividade e à reprodução, o que inclui o “serviço sexual”. 

 

 

3.1.4.  Sobre a violência sexual 
 

 

 Em primeiro lugar, gostaríamos de ressaltar que, apesar da magnitude deste 

tema, os estudos e trabalhos acadêmicos sobre violência sexual são ainda pouco 

expressivos e isto é uma opinião de que partilham vários autores71. É importante 

esclarecer também que se trata de um fenômeno que atinge pessoas de todas as 

classes, raças, culturas e idades, no entanto, quase sempre o agressor é o homem. 

 

 Há inúmeras terminologias para esta violência. O Código Penal subdivide a 

mesma em: estupro, violência sexual mediante fraude e assédio sexual. Alguns 

autores incorporam na compreensão da questão o estupro, a tentativa de estupro, a 

sedução, os atos obscenos e o assédio72, enfatizando que tais modalidades podem 

ocorrer de forma conjugada. No setor saúde (nossa área de estudo), os termos 

abuso, agressão, estupro e violência sexual tendencialmente são utilizados de forma 

genérica, pois a preocupação neste setor não está na tipificação da violência, mas 

nas ações de saúde necessárias quanto ao seu diagnóstico, prevenção e 

tratamento. Tais ações envolvem acompanhamento psicossocial, profilaxias para 

DST’S/Aids e gravidez (incluindo a interrupção segura e legal da gestação), bem 

como encaminhamentos diversos aos outros setores que compõem a rede de 

enfrentamento da problemática. 

 

                                                 
 

71 Grossi, 1994; Oliveira et al, ,2005; Dantas-Berger e Giffin,  2005. 
72 Oliveira et al, 2005; Drezett, 2000. 
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 As maiores vítimas desta violência são mulheres adultas, crianças e 

adolescentes, já que ela revela o complexo e histórico contexto de poder que marca 

as relações sociais nas diversas sociedades. Neste estudo, por estarmos focando 

um programa de assistência a mulheres vítimas de violência sexual que atende 

mulheres adultas e adolescentes, não iremos falar sobre as especificidades da 

violência sexual contra crianças. 

 

 Tendo em vista a dificuldade acima mencionada de encontrar material 

bibliográfico acerca deste tema, iremos elencar alguns aspectos sobre o mesmo, na 

tentativa de apresentar seu conceito na área da saúde, que difere da 

conceitualização do setor jurídico. Sem perder de vista que as expressões de uma 

violência (sexual/física/psicológica) se interpenetram e que as distinções entre as 

mesmas são realizadas apenas para fins de análises, consideramos importante 

ressaltar as especificidades da violência sexual a fim de contribuir para a ampliação 

do ainda escasso debate sobre esta temática. 

 

 As definições de violência sexual estão sempre permeadas por palavras 

como poder, subordinação e controle e, no geral, localizam como causa da mesma a 

forma como são construídas as relações de gênero. De acordo com Baloone e 

Ortolane (2002), violência sexual é um conceito entendido como violência de gênero, 

caracterizada pelo abuso de poder no qual a vítima é usada para gratificação sexual 

do agressor, sem seu consentimento, sendo induzida ou forçada a praticar sexo com 

ou sem violência física. 

 

 Para Cavalcanti et al. (2006, p. 2) a violência sexual contra a mulher é 

entendida como “a ação ou conduta em que ocorre o controle e a subordinação da 

sexualidade da mulher incorporada como constitutiva das regras que normatizam a 

prática sexual”. 

 

 Segundo Giffin (1994), as análises de gênero demonstram predominar nas 

sociedades uma visão da sexualidade como impulso biológico instintivo, 

historicamente aplicado à sexualidade masculina. A qual justamente por ser difícil de 

controlar costuma ser violenta e dominadora. Ou seja, há uma naturalização da 

violência masculina na sexualidade. Sendo assim, quando o ato sexual é tido como 
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expressão natural da necessidade do macho de dominar a fêmea, “a associação 

estreita entre sexualidade, poder e violência masculinos é uma necessidade 

biológica e, portanto, inevitável” (JACKSON, 1987, p. 571 apud GIFFIN,  idem, p. 8). 

 

 O entendimento das causas da violência sexual a partir da construção do 

masculino e do feminino nas sociedades também é partilhado por Garcia et al. 

(2004): 

 
A sociedade adota uma noção de gênero na qual a imagem do homem é do 
caçador, forte e herói; e a mulher é a presa, a conquista. Os papéis sexuais 
estereotipados colocam as meninas em desvantagens para se protegerem, 
sendo muito responsabilizadas pela agressão. O comportamento esperado 
é que a mocinha deve ser dócil, meiga e boazinha, comportar-se como caça 
e presa, ao mesmo tempo em que deve impedir a agressão sob pena de ser 
vista como culpada (p. 2). 

 

 

De acordo com Giffin (idem), estas diferenciações acerca da sexualidade 

feminina e masculina revelam a tradição nas sociedades de pensar através de 

dualidades expressas em pares contrapostos como masculino/feminino, 

cultura/natureza, razão/emoção. O que aplicado à construção dos gêneros tem 

significado situar o homem na posição de ativo e a mulher na posição de passiva. O 

que também significa para a mulher que ela precisa estar sob a proteção e tutela 

dos homens. 

 

Para Lerner (2000), o uso das relações de poder como determinante de 

direitos e deveres sobre a expressão do desejo sexual tem acompanhado a 

humanidade historicamente. Os detentores de maiores parcelas desse poder – seja 

ele físico/econômico/político/emocional – em geral possuem o privilégio do livre 

exercício de sua sexualidade sobre os que se encontram sob o seu domínio, 

independentemente da vontade destes. 

 

Isto fica bem claro no livro “Rompiendo el Silencio”73, um estudo realizado 

sobre o uso da violência sexual na Guatemala durante conflitos armados. Tais 

situações tornam evidente como a violência sexual é a expressão através da qual 
                                                 
73 Luz Mendez, Urbina e Solis. Rompiendo el Silencio – Justicia para las mujeres víctimas de 
violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala. Consorcio Actoras de Cambio. Instituto de 
Estudios Comparados em Ciencias Penales de Guatemala, 2007. 
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mais diretamente se afirma poder e dominação sobre o outro. No lugar onde o 

território foi dominado, homens e mulheres foram submetidos a agressões de toda a 

sorte, no entanto, as mulheres ainda tiveram que se submeter a “todas las formas de 

violencia sexual”: 

 
Separaron a las mujeres de los hombres. A doce de las mujeres las 
dividieron de dos en dos. Cada par tenía que quedarse con cinco soldados 
en cada una de las seis garitas en las entradas de Cuarto Pueblo. Fueron 
obligadas a cocinar, a traer água para la tropa...los soldados las estuvieron 
violando durante 15 días (idem, p.15). 
 

No estudo, podemos observar que tal violência, além cumprir a função de 

reafirmar às mulheres um lugar de sujeição e menos valor, também é utilizada como 

forma de atingir os homens no seu papel social de protetores das suas irmãs, mães 

e esposas, já que tal estereótipo é parte do que se constitui como ser homem nas 

sociedades: 

 
En la cultura patriarcal, las mujeres son vistas como propiedad de los 
hombres, y, en el contexto de la guerra, como propiedad del enemigo, la 
cual, como todas las otras propiedades, es expropiada y destruída a fin de 
debilitar y destruir a ese enemigo (p. 14). 

El cuerpo de las mujeres toma en este caso toda su dimensión simbólica de 
propiedad y território de los hombres. Al violar a las mujeres, lo que se 
busca es humillar y derrotar a los hombres,  cuyo papel cultural es proteger 
a sus mujeres (p. 11). 

 
 

A reprodução da mulher como o sujeito passivo na relação perpassa os 

diversos complexos sociais, inclusive o setor jurídico que, durante muito tempo, 

definiu o estupro no Código Penal como constranger a mulher a conjunção carnal 

(cópula entre pênis e vagina) por meio de violência ou grave ameaça. Ou seja, 

conforme esta redação, o sujeito ativo (quem pratica o crime) só poderia ser o 

homem, e o sujeito passivo (quem sofre o crime) só poderia ser a mulher. 

 

     A lei separava estupro de atentado violento ao pudor, este descrito como 

“constranger alguém, mediante violenta ou grave ameaça, a praticar ou permitir que 

com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal” (artigo 214). A partir 

da Lei nº 12.015/2009 (anexo A), o crime de atentado violento ao pudor (AVP) 

deixou de existir. A nova redação traz a junção do crime de estupro com a AVP e 

todas as atitudes descritas passam a ser unicamente crime de estupro. Hoje, se 
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alguém praticar conjunção carnal, sexo anal, oral, beijo lascivo ou qualquer ato que 

fira a liberdade sexual de uma pessoa, seja homem ou mulher, estará consumado o 

crime de estupro. 

 

Além disso, até o ano de 2009, a violência sexual foi classificada no Código 

como crime contra os costumes. Ou seja, não era tomada como um crime contra a 

pessoa, a qual na violência é tratada como objeto (isto é, sem vontade própria) e 

submetida à vontade e ao desejo do outro. Sendo durante longos anos 

compreendida no campo da agressão à moralidade e aos bons costumes da 
sociedade, firmou a idéia de que é por atentar contra estes costumes que deriva a 

importância desta violência ser evitada e punida. Após a mudança, o título passou a 

ser: “Dos crimes contra a Dignidade Sexual”. 

 

Tal aspecto, entre outras coisas, evidencia que o sistema jurídico estruturado 

no pensamento positivista, vê a violência como um “desvio” ou como algo que deve 

ser evitado e refreado por ser uma ameaça à manutenção da ordem.  

 

 Outro aspecto que a Lei nº 12.015 de 2009 alterou é que antes os crimes 

relativos a violência sexual eram considerados de ação privada, ou seja, dependiam 

da decisão da  vítima ao prestar a queixa, a instauração da  investigação ou 

qualquer procedimento policial e isto fazia parecer que o interesse na punição do 

agressor era assunto privado e não de interesse público. Após a Lei citada, tais 

crimes tornaram-se crimes de ação penal pública, como os crimes de homicídio.  

 

No entanto, para a prova do crime é necessário o exame pericial que 

comprove a violência, e isto acaba sendo um aspecto que inibe as denúncias já que 

não é fácil para a mulher que sofreu violência falar sobre o assunto repetidas vezes, 

ser tocada ou examinada, principalmente se em condições desfavoráveis, precárias 

ou por profissionais não sensibilizados: 

 
Para a instrução dos inquéritos policiais (nas delegacias) e 
conseqüentemente das ações penais (no judiciário), pelo Código de 
Processo Penal, faz-se necessário que a vítima de estupro e atentado 
violento ao pudor realize o exame de corpo e delito a fim de comprovação 
da ocorrência do delito e de possíveis indícios e provas que levem ao autor 
do crime. Estes exames são exclusivamente realizados nos Institutos 
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Médico-Legais que, com raras exceções, não possuem atendimento 
especializado para mulheres vítimas de violência sexual. É conhecida e 
notória a precariedade material (luvas, lâmpadas próprias, mesas 
ginecológicas, etc.) (SOUZA e ADESSE, 2005, p. 47). 

 

 

Dessa forma, há uma grande expectativa de que o crime de estupro seja 

ainda bastante subnotificado no país. Além do mais a doutrina jurídica 

majoritariamente ainda não reconhece o estupro conjugal74 como crime, por isso não 

há dados estatísticos sobre o mesmo nos sistemas de segurança pública e do 

judiciário. No entanto, a Fundação Perseu Abramo, na pesquisa: “A mulher brasileira 

nos espaços público e privado”, revela que 13% das mulheres são vítimas de 

estupro/ abuso sexual por parte de seus maridos (idem). 

 
Indubitavelmente, a maioria esmagadora dos dados aponta para a maior 
ocorrência e/ou visibilidade das violências físicas, tipificadas criminalmente 
por lesões corporais, seguidas pelas violências psicológicas, principalmente 
ameaça, difamação e injúria. A violência sexual praticada por parceiro 
íntimo no âmbito privado está pouco evidenciada ou inexistente nas 
estatísticas disponíveis: “é praticamente impossível desvendar, nos dados 
estatísticos, situações de estupro conjugal, porque elas estão escondidas 
em outros itens, como o de lesões corporais75 (DANTAS-BERGER e 
GIFFIN, 2005, p. 05). 

 
 

Há também o fato de que, como dito acima, durante muito tempo a Lei 

separou o que considerava como violência sexual em: estupro, atentado violento ao 

pudor e assédio sexual. Isto ocasionou certa hierarquização da violência, como se 

fosse possível classificar a magnitude entre uma e outra em escalas de gravidade ou 

malefícios causados. Só se considerava estupro se houvesse conjunção carnal – 

penetração vaginal completa ou parcial na relação entre homem e mulher – e, 

portanto, isto parecia revelar que o que está em jogo mais uma vez não é a 

agressão à mulher, mas a possibilidade desta engravidar. Gerar o filho de um 

estuprador é uma ameaça à decência, à família (SILVEIRA apud PENTEADO, 

2009). 

 

                                                 
74Todo aquele que ocorre nas circunstâncias do casamento e união estável, quando o 
marido/companheiro é o agressor. 

 
75Brazão AT, Grossi MP, organizadoras, Histórias pra contar: retrato da violência física e sexual. 
Natal: Casa Renascer; 2000. 
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Além disto, é fácil perceber a relação entre a definição de estupro como 

conjunção carnal e o fato de que persistem na sociedade mitos sobre a sexualidade, 

que situam a virgindade feminina na integridade do hímem sendo, portanto, a 

penetração vaginal o que majoritariamente ainda define o caráter sexual de uma 

relação. 

 

Como tudo relacionado ao tema, não é possível saber os números reais da 

violência sexual a partir das estatísticas das delegacias ou dos atendimentos em 

serviços de saúde76. Há uma grande subnotificação desses casos, até porque 

sabemos que há casos em que a própria mulher não é consciente da situação de 

violência que vivencia. A naturalização das relações assimétricas de poder entre 

homens e mulheres pode sujeitá-las também a obrigações que incluem prestar 

“serviços sexuais” aos maridos, mesmo que isto ocorra contra a sua vontade, ou 

seja, há ainda um pensamento que legitima a prioridade do desejo sexual masculino 

como norteador na relação sexual. 

 

Por ser um tema complexo e “incômodo”, o tema da violência parece revelar a 

ambiguidade da visão da sociedade quanto a esta questão. A qual ora a vê como 

um crime hediondo e horripilante, ora a trata com algo banal, ou ainda como algo 

que imputa à própria vítima uma culpa que irá variar de acordo com a roupa, o local 

ou a hora por onde transitava na ocasião em que foi abordada pelo agressor. 

 

No âmbito da saúde, esta ambigüidade também se faz presente, pois vê-se 

que no geral, os profissionais de saúde ora utilizam o discurso biomédico para definir 

e tratar os casos de violência, ora reduzem tudo ao senso comum, associando a 

violência à conduta moral da mulher, atribuindo-lhe uma culpa que assume duas 

formas: culpa quando vive uma situação de violência conjugal e mesmo assim 

permanece na relação, e culpa por supostamente expor-se a situações que a tornam 

mais passíveis de sofrer violência sexual por desconhecidos, tal como descrito 

acima. 

 

                                                 
76As estatísticas mais recentes identificaram que entre 326.693 notificaões recebidas, 
especificamente para o crime de estupro, foram totalizados 4.697 queixas nas DEAM’s de todo o país 
(Ministério da Justiça, 2002). 
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Como dissemos anteriormente, a norma técnica do MS que prescreve as 

condutas e indicações frente aos casos de violência sexual contra mulheres e 

adolescentes no âmbito dos serviços de saúde, propõe-se a prevenir e tratar os 

agravos resultantes da violência. Desta forma, tal atendimento apresenta uma 

tendência a assumir um caráter emergencial, pontual, sendo geralmente entendido e 

tratado assim tanto pelos profissionais de saúde como pelas usuárias do mesmo. 

 

Em contrapartida, sabemos que as consequências da violência sexual podem 

durar vários anos. Estudos realizados nos Estados Unidos referem que 25% das 

vítimas de estupro, por exemplo, permanecem vivenciando as sequelas físico-

psíquicas da agressão durante quatro a seis anos após a mesma (GINFFIN, 1994). 

 

Contudo, no âmbito dos serviços de saúde, o foco está nos danos a serem 

reparados, em programas desenvolvidos, sobretudo, nos serviços de emergência. O 

aparato conceitual e técnico do setor saúde tende a reduzir o problema ao corpo 

individual e, dessa forma, há uma tendência de que as dimensões sociais e de 

sofrimento psíquico não sejam consideradas nesses atendimentos emergenciais 

(D’OLIVEIRA, 1997). 

 

Não é possível medir objetivamente a extensão das seqüelas de uma 

violência na vida de alguém, no entanto, com base em estudos e pesquisas sobre a 

questão, a OMS alerta que as mulheres que passaram por violência sexual sofrem 

mais problemas de saúde em comparação às mulheres sem histórico deste tipo de 

violência77 (SOUZA e ADESSE, 2004).  

 

No geral, tais consequências variam entre depressão, baixa autoestima, 

tentativa de suicídio, suicídio consumado, síndrome de estresse pós-traumático, 

doenças sexualmente transmissíveis, dores e desconfortos, dificuldades de 

concentração, irregularidades menstruais, ausência de libido, gravidez não 

desejada, óbitos por abortamentos inseguros e diversas complicações 
                                                 
77A tentativa de suicídio é, inclusive, duas a três vezes mais freqüente em mulheres que sofreram 
violência sexual, irregularidades menstruais são 10% mais recorrentes a estas mulheres, assim como, 
a falta de libido é duas vezes maior nas mulheres que vivenciaram violência sexual (Souza & Adesse, 
2004) 
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ginecológicas, tais como sangramento ou infecção vaginal, tumores fibróides, 

irritação genital ou dor nas relações sexuais (OMS, 2002; SOUZA e ADESSE, 2004). 

 

Como já dito anteriormente, nas últimas décadas, entretanto, as mulheres 

(bem como as crianças e adolescentes) vêm obtendo êxito na conquista de certos 

direitos sociais, postos formalmente, nos quais estes segmentos figuram como 

sujeitos de direitos.  A questão da violência sexual passa a receber destaque por 

parte de órgãos governamentais e não governamentais e se torna alvo de políticas 

públicas em diversas áreas, como a saúde. É neste contexto que se insere o 

Programa de Assistência à Mulher Vítima de Violência Sexual desenvolvido no 

CISAM, sobre o qual nos deteremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



144 

 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 
 
 
 
 
 

A ANÁLISE DO MATERIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 

 
 

Figura 5: “ Les Demoiselles d`Avinon” (1907), Pablo Picasso 
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4.1. Aspectos metodológicos 
 
 
  O material analisado no estudo compõe-se das entrevistas realizadas com 

os/as profissionais de saúde, documentos do CISAM e do Programa de Assistência 

a Casos de Violência Sexual desenvolvido no mesmo - como Regimento Interno do 

CISAM, Protocolo Interno do Programa, prontuários das usuárias atendidas no 

Programa durante os anos de 2008 e 2009 – e informações colhidas através da 

coordenação do Programa que possibilitaram relatar as condições de implantação 

do mesmo. Além disso, a análise compõe a nossa experiência de oito anos de 

atendimento neste Programa, o que inclui as anotações no diário de campo 

realizadas nos últimos dois anos (2008 e 2009), período em que optamos por 

estudar esse objeto de trabalho no mestrado. 

 

  A proposta inicial deste trabalho era entrevistar profissionais de saúde e 

usuárias do Programa, Infelizmente, não demos conta de entrevistar as usuárias, o 

que lamentamos muito, pois consideramos que as práticas de saúde são 

construídas na relação entre estes dois sujeitos. Além disso, acreditamos que seria 

uma contribuição importante oportunizar às mulheres atendidas avaliarem a 

assistências que lhes é prestada, uma vez que, em geral, essa assistência é 

estruturada sem contemplar a opinião das mesmas. 

 

  No entanto, o tempo regular preconizado para o Mestrado (dois anos) não foi 

suficiente para entrevistar e analisar entrevistas com as usuárias. Em geral, elas 

chegam ao serviço abaladas emocionalmente e as entrevistas, logicamente, teriam 

que ser agendadas de acordo com a disponibilidade emocional das mesmas para 

falar novamente sobre o ocorrido. Ao percebermos que esta dificuldade demandaria 

um maior tempo, decidimos fazer a opção de limitar o campo das entrevistas aos/as 

profissionais. 

 

   A sistematização das entrevistas foi realizada a partir dos cinco eixos abaixo 

relacionados. No entanto, lembramos que a divisão é feita apenas por questões 

didáticas, pois esses aspectos não estão verdadeiramente separados, ao contrário, 

guardam íntima conexão uns com os outros. 
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São eles: 

 

• Entendimento sobre violência contra a mulher; 

• Entendimento sobre a violência sexual; 

• Articulação entre saúde e violência sexual; 

• A rede de enfrentamento a violência contra a mulher; 

• Avaliação do Programa em que atuam. 

 

As entrevistas foram realizadas com sete profissionais do Serviço, sendo 

cinco do sexo feminino e dois do sexo masculino. Todos/as os/as entrevistados/as já 

atenderam ou atendem regularmente a casos de violência sexual. Compõem a 

equipe que lida diretamente com as usuárias do Programa de Assistência a casos 

de Violência Sexual e são assistentes sociais, psicólogos/as, médicos/as e 

enfermeiros/as. Tais profissionais estão lotados tanto na unidade da maternidade 

onde ocorre o primeiro atendimento a esses casos, e outros estão lotados na 

unidade do ambulatório onde ocorrem os atendimentos de seguimento. 

 

Realizar uma pesquisa no próprio âmbito de trabalho, a princípio, nos trouxe 

inquietações quanto ao risco que estávamos correndo de limitar o alcance da análise 

dado ao nível de envolvimento com o serviço analisado. Por outro lado, tal inserção 

nos deu pleno acesso aos documentos e prontuários do Serviço e do Programa. 

Também não tivemos muitas recusas quanto às entrevistas e, na maioria dos casos, 

os/as profissionais mostraram-se disponíveis. 

 

As entrevistas foram realizadas no próprio Serviço (roteiro de entrevista no 

apêndice A), em local reservado, durante o intervalo das atividades e, em média, 

tiveram a duração de 30 minutos. Foi utilizado um termo de consentimento 

(apêndice B) em todas as entrevistas, assinado com cópia para os/as 

entrevistados/as. Não tivemos recusas quanto a gravar as entrevistas. O projeto de 

pesquisa passou por avaliação do Comitê de Ética do CISAM/UPE, tendo sido 

devidamente aprovado (anexo B).  
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No sentido de resguardar o sigilo sobre os mesmos, tais profissionais foram 

identificados por números de 1 a 7. 

 

 
4.2. Caracterização do CISAM 
 
 

A Maternidade da Encruzilhada foi inaugurada em 23 de janeiro de 1947, a 

princípio com a denominação de “Maternidade Professor Monteiro Moraes”, sendo 

cedida, juntamente com o Centro de Saúde, à então Fundação de Ensino Superior 

(FESP), atual Universidade de Pernambuco (UPE), no final do ano de 1973. 

 

O atualmente denominado Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros 

(CISAM),  além das atividades assistenciais que desenvolve, se constitui numa 

unidade de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Ciências Médicas e da 

Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, nos cursos de Graduação, 

Residência e Mestrado. 

 

De acordo com seu Regimento Interno, desde o ano de 1993, em parceria 

com organizações não governamentais feministas, como o SOS Corpo e o Grupo 

Curumim – Gestação e Parto, o CISAM iniciou um processo de sensibilização junto 

aos trabalhadores de saúde no sentido de construir uma nova relação profissional de 

saúde – mulher, na busca da humanização da assistência. No ano de 2000, foi 

lançado na unidade o Programa de Humanização da Assistência ao Parto e 

Nascimento visando a promoção do parto e do nascimento saudável e a prevenção 

da mortalidade materna e perinatal, com a participação de diferentes profissionais da 

equipe de saúde. Buscava-se alcançar uma abordagem integral, respaldada nos 

princípios do SUS e nos paradigmas de acolhimento da mulher e da família, 

envolvendo-a como protagonista no processo de atenção ao parto. 

 

Em 1998 foi selecionado para participar do projeto “Population Reference 

Bureau”, que estuda países como Uganda, Brasil, Índia e Marrocos, avaliando a 

implementação das diretrizes da Conferência do Cairo sobre População e 

Desenvolvimento. Em março de 1999, foi referenciado pelo Ministério de Saúde do 
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Brasil como Centro de Treinamento para médicos/as e enfermeiros/as na 

abordagem sindrômica das doenças sexualmente transmissíveis e Aids, no sentido 

de garantir atendimento a mulher, na área de planejamento familiar, reprodução 

humana e gestação de alto risco. 

 

A missão do CISAM é “desenvolver ações de atenção integral à saúde para a 

população, com eficiência e eficácia organizacional, através de seus servidores e 

recursos materiais e tecnológicos, servindo de campo de ensino, pesquisa e 

extensão na formação e qualificação dos/as profissionais, integrando o Sistema 

Único de Saúde (SUS) no cumprimento de sua função social, permeando em todas 

as etapas o processo de humanização da saúde”. 

 

O CISAM possui duas unidades: a maternidade, onde há o atendimento de 

emergência em obstetrícia e ginecologia, assistência a gestações de alto risco, ao 

parto e puerpério, UTI Neo-natal, cirurgias ginecológicas,  Alojamento Canguru e 

Casa das Mães. Durante o processo de internamento, a usuária usufrui do seu 

direito de ter uma acompanhante em todas as etapas do mesmo, de acordo com a 

Lei 11.10878 (sancionada pelo Presidente da República em 07 de abril de 2005). 

 

Na unidade do ambulatório há os atendimentos em pediatria, odontologia, 

dermatologia e dermatologia especializada, ultrassonografias em geral e os 

programas: Programas de Saúde do Adolescente (PROSAD), Programa de Atenção 

Integral á Saúde da Mulher (PAISM) e Serviço de Atendimento Especializado (SAE). 

O PROSAD se constitui num conjunto de serviços de saúde planejados e 

organizados para desenvolver o atendimento a adolescentes e suas necessidades 

especiais garantidas pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente/ECA. Os serviços oferecidos neste programa são: Clínica Médica 

realizada por médica hebiatra (especialista em adolescentes), Psicologia, 

Dermatologia, Ginecologia e Colposcopia, Pré-natal de alto e baixo risco, 

Planejamento Familiar, Prevenção e Tratamento de DST’s/Aids. 

 

                                                 
78 Esta Lei garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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A aplicação do PAISM no CISAM volta-se para o desenvolvimento de ações 

em planejamento familiar, pré-natal de alto e baixo risco, prevenção de câncer de 

colo de útero e mama, tratamento de patologias cervicais, climatério, endocrinologia 

e acupuntura, atendimentos para cirurgias ginecológicas eletivas em geral, como a 

vasectomia (que é realizada no próprio ambulatório) e a laqueadura tubária (que é 

realizada no centro obstétrico da maternidade). 

 

O SAE engloba atendimento, acolhimento e aconselhamento especializados 

para DST’S/Aids, com cobertura para a usuária, companheiro da mesma e 

familiares. Neste serviço são realizados os exames concernentes às doenças 

citadas e, quando há positividade nos casos, o tratamento adequado é oferecido. 

Quando constatado HIV positivo para a mulher gestante, a mesma receberá a 

medicação profilática para evitar a contaminação do bebê pela transmissão vertical 

e, quando do nascimento deste, receberá também o leite industrializado durante seis 

meses, através do Projeto Nascer, para a criança que devido ao risco de 

contaminação não poderá ser amamentada. 

 

Em 1996, o CISAM incorporou-se ao movimento de mulheres em favor da 

implantação da assistência a mulher vítima de violência sexual e do abortamento 

previsto por lei, constituindo-se em hospital referência nestas questões.  

 

 

4.3. O programa de assistência à mulher vítima de violência sexual no CISAM 
 

 

As ações voltadas à violência sexual contra mulheres no CISAM se deram em 

meio à grande efervescência que havia em todo o país com relação a esta 

problemática, haja vista a pressão do movimento feminista para que o problema 

fosse assumido através de políticas públicas dos diversos setores, dentre eles, a 

saúde. 

 

Assim tal Programa foi instituído no CISAM em maio de 1996, a partir da 

Portaria Estadual de nº 070, da Secretaria Estadual de Saúde. O debate interno 

sobre a questão no Serviço acirrou-se dentro do seguinte contexto: Um médico da 
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unidade observou que havia no Serviço uma alta demanda relativa a jovens e 

adolescentes que davam entrada na maternidade em situação de abortamento 

incompleto, diagnosticado como abortamento provocado. A partir desta observação, 

tal profissional realizou uma pesquisa interna que constatou esta realidade a partir 

de dados com números alarmantes sobre tal demanda. 

 

Paralelo a isto, é sabido que na maternidade predominava, para esses casos 

de abortamentos considerados provocados, uma assistência marcada por 

preconceitos por parte dos/as profissionais de saúde, constituindo uma prática de 

saúde marcada pelo desrespeito e maus-tratos diversos às usuárias. Uma 

abordagem influenciada por questões morais e religiosas, que terminava por 

privilegiar a idéia do aborto como um crime, desrespeitando a lógica de que ao setor 

saúde e de profissionais que nele atuam não cabem atitudes de “juízes” nem 

“policialescas”, mas sim a garantia efetiva do direito à saúde. 

 

Uma pesquisa de Aguirre e  Urbina79 (1997), constatou que, infelizmente, tais 

abordagens em geral ainda são constantes nos diversos serviços de saúde, pois 

“são comuns os relatos de curetagem sem anestesia, negligências, maus-tratos, 

falta de orientação e atendimentos marcados por preconceitos. Também em outra 

pesquisa realizada numa maternidade de João Pessoa/PB, foram apontados 

“padrões de crueldade, desconforto, violência e desumanização naturalizadas pelo 

atendimento à saúde na rede pública” (CUNHÃ – Coletivo Feminista, 1997, p. 29)80. 

 

Diante de tal realidade, constatada pelo alto número de casos de 

abortamento, surge maior pressão do movimento feminista recifense e de 

Pernambuco para a implantação, no serviço, de um programa de abortamento legal, 

visto que, muitas vezes, o abortamento inseguro é praticado por mulheres em 

situação de violência e historicamente tem se configurado como estratégia de 

resistência utilizada pelas mesmas. O que infelizmente ocasiona um sem número de 

mortes e sequelas para a população feminina. 

                                                 
79 AGUIRRE, D.G.L. e URBINA, A.A.S., 1997. Los médicos em formación y el aborto: Opinión de 
estudiantes de medicina em la Ciudad de México. Cadernos de Saúde Pública.  
80 CUNHÃ COLETIVO FEMINISTA, 1997. A História do Abandono – Aborto na Paraíba: A Luta 
pela Implantação do Serviço de Atendimento aos Casos Previstos na Lei. João Pessoa: Cunhã 
Coletivo Feminista. 
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Assim sendo, uma equipe multidisciplinar de profissionais do CISAM passou a 

se reunir para discutir a implantação do programa. Compunha esta equipe a diretoria 

do hospital, uma assistente social, uma psicóloga, uma enfermeira, um médico e 

também alguns representantes de organizações não-governamentais feministas, 

como o SOS Corpo e o Curumim Gestação e Parto. Posteriormente, foram inseridos 

nas reuniões representantes da Delegacia da Mulher, e um representante religioso 

da Igreja Evangélica, o qual declarou-se contra a implantação do programa, quanto 

ao abortamento legal, em todos os momentos. 

 

Na época, o país só contava com um hospital para a assistência a casos de 

violência sexual, incluindo o abortamento legal, implantado no Hospital Jabaquara, 

na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1985. Ou seja, o Jabaquara passou onze 

anos sendo o único serviço de atendimento a esses casos no país e inclusive por 

causa do pioneirismo frente a uma questão ainda polêmica na sociedade, enfrentou 

muita retaliação por parte de manifestantes contra o aborto, o que incluiu atos de 

vandalismo praticados contra esta unidade hospitalar. 

 

Sabemos que a violência sexual contra mulheres é um evento secular, 

publicizado e transformado em alvo de políticas públicas muito recentemente (no 

Brasil da década de 1980 para cá) e, mesmo assim, a partir de serviços escassos 

que ainda não cobrem toda a necessidade, haja vista os 11 anos de espera, citados 

acima, para que novos serviços fossem criados em outros estados. Situação esta 

que nos faz refletir! 

 

Além do mais, mesmo hoje em dia, sabemos da ausência desses serviços 

nas cidades do interior, o que faz com que as mulheres tenham que se deslocar 

para ser atendidas em serviços de referência estaduais, como acontece no CISAM. 

Ou seja, em termos históricos, quantas mulheres sofreram e sofrem estas violências 

sozinhas, desamparadas e sem alternativas para obterem o aparato 

psicossocial/clínico/jurídico, entre outros, de que necessitam? Tal quadro revela a 

banalização com que ainda é tratada esta questão, cuja magnitude não é apenas 

comprovada em números (embora subnotificados), mas nas incalculáveis 

conseqüências disto para a vida das mulheres e da sociedade em geral, já que 
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banalizar a violência é aceitar conviver com a mesma como um evento natural, não 

passível de transformação. 

Durante as discussões que antecederam a implantação do programa no 

CISAM, não havia no grupo homogeneidade quanto a alguns aspectos. Por 

exemplo, com relação ao boletim de ocorrência policial (B.O). Alguns participantes 

advogavam que o mesmo deveria ser obrigatório para o atendimento à mulher no 

serviço. Inclusive, àquela época, esta obrigatoriedade era preconizada em todas as 

edições da Norma Técnica que regulamenta tais atendimentos do MS (esta 

obrigatoriedade textual na norma técnica só foi retirada na reedição da mesma, que 

data de 2005). 

 

Tal modificação (importante aliada na priorização da assistência enquanto um 

instrumento de garantia do exercício do direito das mulheres e não como 

instrumento de investigação policial81) foi fruto de muitas discussões e debates no 

Fórum Brasileiro Interprofissional de Prevenção e Tratamento dos Agravos 

decorrentes da Violência Sexual, que acontece todos os anos, desde 1998, onde se 

reúnem representantes de serviços de referência à violência, das DEAM’S, de 

conselhos regionais e federais de medicina, da Organização dos Advogados 

Brasileiros (OAB), da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, de ong’s 

feministas, entre outros. 

 

A principal proposta desse Fórum é apresentar e compartilhar experiências 

bem sucedidas de setores diversos no avanço contra a questão da violência sexual, 

bem como elaborar e enviar propostas estratégicas ao MS, com vistas a contribuir 

para o enfrentamento da problemática. 

 

Houve uma verdadeira arena de lutas sobre este aspecto, pois alguns 

setores, como a OAB, a ala conservadora do MS e os conselhos de medicina, 

durante algum tempo realizaram forte pressão para que o boletim de ocorrência 

permanecesse obrigatório. A preocupação fundamental de tais grupos baseava-se 

                                                 
81 “A palavra da mulher que busca assistência médica afirmando ter sido vítima de crime sexual há de 
gozar de credibilidade e, pelo menos para o serviço de assistência, deve ser recebida com presunção 
da verdade. Não se deve confundir os objetivos do serviço de assistência à saúde da mulher com o 
objetivos da assistência criminal.”  - Aspectos Jurídicos do Atendimento às Vítimas da Violência 
Sexual ( MS, 2005) 
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em não se comprometer caso a usuária vítima de violência sexual não estivesse 

falando a verdade quanto à agressão sofrida, já que o aborto no nosso país só é 

legalmente permitido em casos de estupro e risco de vida da mãe. 

Lembramos aqui a forte desigualdade social que marca nosso país, onde a 

população feminina é vítima majoritária da pobreza, inserção precária no mercado 

de trabalho, acúmulo de funções produtivas e reprodutivas, solidão e controle social 

do corpo pelo Estado patriarcal/racista/capitalista, o que inclui o setor jurídico e a 

medicina. E o fato de as mulheres ainda serem tidas como únicas responsáveis 

pelos cuidados contraceptivos, enfrentarem dificuldades em negociar o uso do 

preservativo, bem como vivenciam a relação sexual como uma obrigação marital. 

 

Sendo assim, uma gravidez indesejada geralmente é vivida com dor, medo, 

solidão, e ainda com a possibilidade de punição criminal, caso a mulher opte pela 

realização do aborto. Não estamos com isto determinando que a mulher só deseje a 

interrupção do aborto diante de todas as condições adversas acima mencionadas. 

Isto porque em qualquer situação a decisão deve ser da mulher, já que o desejo da 

maternidade não é um atributo natural, como quer nos fazer crer a todas o 

pensamento moral conservador. 

 

O que queremos dizer aqui é que acreditamos que qualquer mulher, em 

qualquer situação, é dona de seu corpo e pode decidir pela continuidade ou não de 

uma gravidez. E que isto deveria ser garantido de forma legal e segura, já que 

sabemos que mulheres ricas já o fazem em clínicas clandestinas, enquanto que a 

hipocrisia do país apenas recai sobre as mulheres pobres que morrem ou procuram 

os serviços de saúde em virtude das sequelas de um abortamento feito de forma 

insegura. 

 

Com relação ao abortamento legal, a luta acirrada era, como dizíamos, para 

garantir aos/as profissionais de saúde a proteção da lei quanto ao procedimento. A 

preocupação central dos grupos que arbitravam contra era sua 

desresponsabilização criminal (“salvar suas peles”) por eventualmente atuarem num 

abortamento que não fosse fruto de uma violência. Ou seja, a preocupação de parte 

da sociedade é mais com o não se envolver com a questão e assim mesmo julgar a 

mulher que recorre ao aborto (“A sociedade aborta com palavras”) do que 
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compreender a gama de aspectos envolvidos com relação ao abortamento e garantir 

o direito da mulher, acima de tudo. 

 

Ora, a insistência no B.O. como comprovação da violência sofrida é, além de 

preconceituosa e reforçadora da desqualificação da fala da mulher,  uma exigência 

sem sentido, pois o mesmo nada mais é do que o registro oficial da notícia de um 

fato à polícia. Tal boletim não é imprescindível nem mesmo para a instauração do 

inquérito policial, e pode ser feito em qualquer tempo, mas com o objetivo de 

denúncia e punição do agressor, não como exigência de atendimento e realização 

do aborto legal. 

 

Atualmente, após todos os embates acerca desta questão, o MS não mais 

postula textualmente a exigência deste boletim, mas preconiza o uso de cinco 

diferentes tipos de Termos de Responsabilidade (anexo C) que devem ser 

assinados pela vítima de violência sexual82 atendida que engravidou do estupro e 

deseja realizar a interrupção legal da mesma. Em todos os termos fica explícita a 

responsabilização única da mulher, caso não esteja dizendo a verdade sobre 

violência sofrida, ficando, assim, os profissionais eximidos de qualquer 

responsabilidade. 

 

 Com referência ao Programa realizado no CISAM, em 1996, foi expedida a 

portaria que tornou este hospital um centro de referência para ações de saúde 

voltadas á violência sexual. Esta portaria também deu ao Hospital Agamenon 

Magalhães igual atribuição que, dentro deste hospital, funciona num espaço 

denominado de Centro de Referência Wilma Lessa. São por isso os dois hospitais 

de referência do estado de Pernambuco para o atendimento a casos de violência 

sexual. Em nível municipal, Recife conta com estes atendimentos nas maternidades: 

Barros Lima, Professor Bandeira Filho e Professor Arnaldo Marques. 

 

Quando da implantação do Programa, este começou com uma equipe fixa 

composta por  dois médicos, uma enfermeira e uma psicóloga. No setor de Serviço 

Social, o envolvimento das profissionais já era rotativo, ou seja, o atendimento social 

                                                 
82 Caso a vítima seja adolescente, os termos de responsabilidade são assinados por um de seus 
responsáveis legais. 
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não era realizado por uma assistente social fixa, mas por qualquer uma que 

estivesse no plantão, o que revela a adesão deste setor desde o início do processo. 

 

Com o passar do tempo, essa adesão foi acontecendo paulatinamente. Por se 

tratar de um hospital-escola o Programa passou a fazer parte de reuniões clínicas 

periódicas, o que mobilizou o engajamento dos/as outros/as profissionais. Também 

houve divulgação do Programa em outros serviços de saúde através da realização 

de seminários e salas de aula de outros hospitais-escola, realizados por 

representantes do movimento de mulheres local e acadêmicos da área de saúde. 

 

Tal divulgação nunca contou com a participação direta da mídia. De acordo 

com a coordenação do Programa, a experiência no desenrolar do processo mostrou 

que, pra contar com a mídia, seria necessária a vontade política da gestão estadual 

para financiar campanhas, o que nunca aconteceu. Isto revela o posicionamento 

conservador desses representantes quanto à questão. Aliás, no geral, ações que 

visam a construção da autonomia da mulher sobre seu corpo são gestadas num 

campo de muitos conflitos, haja vista os entraves para distribuição da anticoncepção 

de emergência nos postos de saúde, bem como a ausência de divulgação sobre a 

mesma enquanto importante aliada na prevenção de uma gestação indesejada. 

 

De acordo com a Norma Técnica do MS, unidades de saúde e hospitais de 

referência devem estabelecer fluxos internos de atendimento de acordo com suas 

realidades, definindo o/a profissional responsável por cada etapa da atenção (MS, 

2005). No Programa realizado no CISAM, o fluxo está estabelecido da seguinte 

forma no Protocolo de Atendimento recentemente revisado, que data de 2008 

(anexo D ). 

 

A demanda é identificada na recepção do hospital e encaminhada, em 

primeiro lugar, ao Serviço Social. Neste setor, as profissionais irão realizar o primeiro 

acolhimento e explicações sobre os direitos que assistem as usuárias e as etapas do 

Programa, em que ele consiste. Dependendo do estado emocional da mesma, ou se 

esta assim desejar, poderá ser encaminhada de imediato ao setor de psicologia para 

receber atendimento especializado. 
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A usuária será também encaminhada ao setor de Triagem para abertura do 

prontuário, necessário à condução do atendimento. No CISAM, há a utilização de 

uma ficha de atendimento multidisciplinar (anexo E) onde cada profissional irá 

preencher informações concernentes aos seus atendimentos. Nessas fichas, 

constam dados de identificação da usuária, dados referentes à violência (data, onde 

ocorreu, número de agressores) e um breve relato sobre o ocorrido, a avaliação da 

psicologia sobre o estado da usuária, o registro do atendimento imediato da 

enfermagem e do médico, bem como as profilaxias realizadas. Também compõe a 

ficha um espaço para registro do atendimento de seguimento ambulatorial, 

atendimento que deve ser realizado em continuidade, após o atendimento de 

emergência. 

 

É interessante observar que no espaço para o registro do atendimento de 

continuidade na ficha somente constam itens para atendimento o ginecológico. Ou 

seja, o próprio Serviço elabora instrumentos de atendimento que reforçam a 

fragmentação do mesmo, uma vez que sabemos que esta usuária não necessita 

apenas de acompanhamento ginecológico, mas também de continuidade no 

acompanhamento psicossocial. 

 

No atendimento emergencial, dependendo de quanto tempo decorreu entre a 

violência e a chegada da mulher ao Serviço (até 72 horas pós a violência), será 

oferecido à usuária um kit de medicações para prevenção da gravidez e das 

DST’S/Aids. Para que esse kit possa prevenir tais conseqüências, é preciso que a 

usuária chegue ao Serviço até 72 horas após a ocorrência da violência. Também 

serão realizados exames clínico-ginecológicos e coleta de exames laboratoriais de 

sangue. Estes últimos para diagnosticar a presença de DST, HIV ou hepatite, 

prévias à violência sexual. 

 

O Serviço Social fica responsável de agendar, para aproximadamente um 

mês após a data da violência, uma consulta de seguimento com médica 

ginecologista do ambulatório. A partir desta consulta, outras serão agendadas no 

próprio ambulatório, visando especificamente o acompanhamento laboratorial dos 

exames, pois alguns deles (como a sorologia para HIV) precisam ser repetidos um 

mês, três meses e seis meses após a data da ocorrência da violência.  
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Caso se trate de uma usuária que chegou ao Serviço após o período hábil para o 

uso da Anticoncepção de Emergência (AE), será orientada a procurar o Serviço 

Social do CISAM, quando ocorrer atraso menstrual ou qualquer outro sintoma de 

gravidez. Neste caso, será encaminhada para a realização de exame de 

ultrassonografia para confirmar a gravidez, bem como a sincronicidade entre a 

idade gestacional e a data da violência.  

 

Havendo confirmação, a usuária será mais uma vez orientada sobre seus 

direitos quanto à interrupção legal e segura da gestação. Caso deseje levar a 

gravidez adiante, será encaminhada ao ambulatório para a realização de 

acompanhamento pré-natal, recebendo também informações sobre as alternativas 

após o nascimento, as quais incluem permanecer com a criança ou proceder com 

os mecanismos legais de entrega da mesma para adoção. 

 

Caso deseje a interrupção da gravidez, será realizado seu internamento no 

centro obstétrico do Serviço para a realização do procedimento. A norma Técnica 

do MS preconiza que a interrupção pode ser realizada até 20ª de gestação, a partir 

daí não se recomenda mais a interrupção. De acordo com a idade gestacional, será 

escolhido o método de interrupção83 mais adequado. 

 

De acordo com a Norma Técnica, a OMS e a Federação Internacional de 

Ginecologia e Obstetrícia (FIGO), o método denominado de AMIU (Aspiração 

Manual Intra Uterina) é o mais seguro, rápido e eficiente para a realização do 

procedimento e pode ser realizado para interromper gestações de até 12 semanas. 

Sua eficácia é ressaltada por vários fatores: evita complicações como perfuração 

intra-uterina, hemorragias ou infecções, bem como o esvaziamento incompleto do 

útero. 

 

Segundo a coordenação do Programa no CISAM, todos os serviços 

implantados no país para este tipo de atendimento receberam treinamento sobre a 

técnica de AMIU, e o CISAM é, hoje, um Serviço capacitado a treinar outras 

                                                 
83 Os métodos de interrupção encontram-se descritos com detalhes na Norma Técnica do MS e no 
Protocolo Interno do Cisam para casos de violência sexual, este último, disponível no anexo D. 
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equipes para a realização da mesma. No entanto, a adesão a esta técnica dentro 

do Serviço tem sido baixa. 

 

A unidade dispõe de profissionais treinados e da tecnologia necessária para a 

aplicação do procedimento. Mesmo assim, os/as profissionais têm preferido utilizá-

la com o uso da anestesia. O que irá depender de compatibilidade de horário em 

relação ao médico anestesista terceirizado através do sistema de cooperativa, para 

vir ao Serviço atuar em cirurgias diversas. 

 

Isso termina por retardar a realização do procedimento. O treinamento 

realizado pelo MS preconiza que, se houver um bom acolhimento/aconselhamento 

interedisciplinar da usuária, esta estará emocionalmente estabilizada durante o 

procedimento, o que geralmente pode dispensar o uso de anestesia para o mesmo. 

A usuária deve ser orientada e preparada por assistente social e psicóloga/o para o 

procedimento. Neste processo, a mulher deve estar consciente das etapas que o 

constituem, recebendo informações sobre o mesmo do/a médico/a que o está 

realizando durante todo o processo. 

 

Outro aspecto importante é que, mesmo com a técnica de AMIU disponível, 

os/as profissionais têm optado pela utilização da cureta tradicional, a qual oferece 

mais riscos e retarda a liberação da usuária do hospital, pois nessa técnica há 

maiores riscos de dor abdominal, sangramento e perfuração do útero. 

 

Neste sentido, cabe aqui um questionamento: se há profissionais e tecnologia 

disponível para realização da AMIU; se ela é mais segura e recomendável; se ela 

garante que a mulher seja liberada mais rápido do hospital (duas horas depois), 

evitando que a mesma tenha que expor a situação em seu trabalho ou até na sua 

família, visto que muitas mulheres preferem e têm o direito de resguardar o sigilo 

sobre o ocorrido, porque isto não está sendo garantido como deveria? 

 

Consideramos ainda que a opinião da usuária deva ser ouvida neste 

processo. O acolhimento e aconselhamento devem incluir informações sobre todas 

as técnicas disponíveis para a realização da interrupção, para que a mesma seja 

estimulada a participar ativamente do procedimento que será realizado em seu 
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corpo, e isto é um aspecto preconizado pela Norma Técnica (p. 47-48). De acordo 

com a mesma, o nível de dor durante o abortamento depende de vários fatores, o 

que inclui obviamente o estado emocional da usuária, culpas que ela possa estar 

se atribuindo nesse processo, conflitos diversos. Tudo isso pode e deve sim 

demandar o uso de procedimentos anestésicos que possam oferecer maior alívio e 

conforto à mesma, argumento com o qual concordamos inteiramente. De acordo 

com o próprio Protocolo do CISAM para o atendimento a casos de violência sexual: 

 
É fundamental que a equipe de saúde garanta o alívio apropriado para a dor 
em cada tipo de procedimento de interrupção de gravidez. A inadequação 
do controle da dor provoca sofrimento desnecessário e injustificado, e 
aumenta o dano emocional e o risco de complicações (p. 19). 

 

 
4.4. Análise das entrevistas 

 

 

Apresentaremos agora, a análise sobre as falas dos/das entrevistados/das, 

divididas nos cinco eixos os quais nos referimos no início deste capítulo. 

 

 

4.4.1. Entendimento sobre violência contra a mulher 
 

 

Estimulados a falar livremente sobre violência contra a mulher, os/as 

entrevistados/as trouxeram vários elementos explicativos interessantes. 

 

Num primeiro momento, tal violência foi trazida como fruto de uma relação de 

poder entre homens e mulheres, estando esse poder muito relacionado à força 

física, em algumas falas:   

 
Eu acho que a violência é contra a mulher, porque o homem é mais violento 
e a mulher é mais indefesa. É uma relação que vem de cima para baixo, do 
homem para a mulher. É uma situação meio absurda né? Principalmente 
quando ela é direcionada a pessoas que não tem capacidade de defesa, 
como no caso da violência contra a mulher. É uma covardia, porque o 
homem tem mais força que a mulher e ela fica sem chance de reagir. Como 
é que uma mulher vai poder com um homem? (profissional 4). 
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O homem só bate porque se garante na sua força, ele se aproveita disso 
(profissional 1). 
 

                                        A mulher pode até ser mais forte em muitas coisas, mas na constituição 
física ela perde para o homem e, por isso, se torna mais vulnerável 
(profissional 3). 

 
A mulher entra muito pela questão da vulnerabilidade, e aí entra a questão 
da força física, porque quem são os mais agredidos? São sempre aqueles 
que têm menos força física, como velhos, crianças e mulheres (profissional 
6). 

 
 

Em tais falas, vê-se também claramente um entendimento da violência e do 

porquê ela acontece, a partir de generalizações que estabelecem papéis fixos de 

gênero nos quais o homem figura como o mais forte na relação e a mulher como a 

parte mais fraca. Além de uma redução ao campo da violência física, desligada dos 

aspectos de integralidade corpo/mente. 

 

Localizar a violência como expressão de uma relação de poder onde o 

elemento principal é a força física, também revela uma tendência à naturalização da 

questão, já que a força física pertence ao âmbito do biológico, por isso mesmo 

situada como menos passível de transformação. Tal reducionismo serve de álibi 

para muitas explicações fatalistas. 

 

Talvez, por isso, apesar de várias vezes os entrevistados terem trazido a 

seguinte expressão: “a violência contra a mulher é uma relação de poder”, houve 

uma tendência a referir que na violência o poder é do homem - o que contradiz a 

idéia de relação – já que no geral é ele quem detém mais força física. 

 

Tal entendimento da violência como sinônimo de agressões físicas pode 

também estar relacionado ao fato de que se retomarmos o início da história da 

literatura e das mobilizações acerca desse tipo de violência no Brasil, veremos que 

houve uma ênfase na violência doméstica, relacionada à violência denominada de 

física (a qual segundo os estudos até hoje é a mais denunciada nas DEAM’S), fruto 

de uma necessidade de publicizar a violência que ocorre dentro de quatro paredes.                    

 

Na época, também havia uma necessidade de enfatizar a vitimização da 

mulher, destacando na definição de violência os lugares de opressor e vítima a fim 
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de provocar uma maior mobilização em torno da questão, sensibilizando o poder 

público e a sociedade em geral. 

 

No entanto, o amadurecimento da questão a partir de estudos sobre a 

categoria de gênero, que consideram a violência como algo relacional, possibilita 

hoje entender, como afirma Saffioti (2004), que, na violência de gênero tanto o 

homem como a mulher desfrutam de poder, embora a mulher fique com parcelas 

menores do mesmo. Não fosse assim, não existiriam possibilidades de reação e 

ruptura frente à questão. 

 

Em nosso estudo, estamos considerando a violência contra a mulher como 

uma violência de gênero, e reconhecemos que há um erro na polarização que 

posiciona genericamente os homens como agressores, visto que eles também 

sofrem violência. No entanto, no caso das mulheres, as violências que estas sofrem 

são majoritariamente cometidas por homens, especialmente nos casos de violência 

sexual cometida contra mulheres adolescentes ou adultas84. Motivo pelo qual não 

abrimos mão do uso da categoria patriarcado na aproximação com a temática. 

 

        Tomamos emprestado o termo ordem patriarcal de gênero de Saffioti 

(idem), porque este ajuda a entender a permanência histórica da concepção da 

mulher como um ser inferior. Mesmo que não se possa afirmar se tal ordem sempre 

esteve presente, ou seja, mesmo que não saibamos se já existiu uma sociedade 

igualitária entre homens e mulheres, nas sociedades e culturas que conhecemos 

pode-se verificar o funcionamento da máquina do patriarcado como elemento 

presente na violência contra a mulher. Claro que não é o mesmo patriarcado que 

reinou nas civilizações gregas ou romanas, mas sua engrenagem ainda dá 

sustentação e reforço à sujeição das mulheres enquanto afirma a supremacia 

masculina. 

 

Não obstante os avanços femininos quanto a isto, a ordem patriarcal permeia 

toda a sociedade, inclusive o Estado e as políticas públicas, já que se baseiam num 
                                                 
84 Isto porque com relação à violência sexual cometida contra crianças, os números levantados por 
pesquisas sobre o tema demonstram que tanto meninos como meninas são atingidos, no entanto, 
nos casos de violência sexual contra mulheres adultas, a violência sexual é majoritariamente 
cometida por homens.  
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direito originariamente criado por homens, como afirma Paterman (1993), em sua 

tese sobre o caráter masculino do contrato social, assunto já tratado nesse estudo, 

no primeiro capítulo. 

Também, como já nos referimos no capítulo três, a dimensão econômica 

guarda lugares de menor valorização do trabalho feminino, menores rendimentos, e 

consequente predominância da pobreza feminina, o que também está relacionado a 

uma ordem patriarcal de gênero e ao controle social que exerce sobre as mulheres, 

nos mais variados terrenos.  

 
A base econômica do patriarcado não consiste apenas na intensa 
discriminação salarial das trabalhadoras, em sua segregação ocupacional e 
em sua marginalização de importantes papéis econômicos e político-
deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, por 
conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. Seja para induzir as mulheres 
a ter grande número de filhos, seja para convencê-las a controlar a 
quantidade de nascimentos e o espaço de tempo entre os filhos, o controle 
está sempre em mãos masculinas, embora elementos femininos possam 
intermediar e mesmo implementar estes projetos (SAFFIOTI, 2004, p. 106). 
 
 

O direito patriarcal perpassa não apenas a sociedade civil, mas também 

impregna o Estado, ou seja, está presente tanto no âmbito público como no privado 

e, resguardadas as diferenças entre essas duas dimensões, são espaços 

profundamente ligados: “para fins analíticos trata-se de esferas distintas; são, 

contudo, inseparáveis para a compreensão do todo social” (idem, p. 54). 

 

Acrescentamos aqui a presença desta ordem no campo da religião, que ora 

atribui às mulheres a culpa do pecado original e uma susceptibilidade ao pecado que 

precisa ser constantemente vigiada e controlada. Ora exige das mesmas a 

correlação com o arquétipo da doação permanente, coberta por véus, do exercício 

da maternidade na base do “ser mulher é ser mãe”. O que, num Estado que se diz 

laico, deveria não interferir em outros espaços, no entanto, está presente em 

diversas instituições públicas, como no caso do CISAM , assim como em delegacias 

e outros serviços de saúde, onde geralmente nos deparamos com um altar contendo 

a imagem de uma santa católica. 

 

É claro que a presença dessa imagem em muitos momentos oferece conforto 

espiritual a inúmeras usuárias que a tem como um símbolo evocador de fé e 
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conforto frente à alegria de um parto bem sucedido ou aos medos e incertezas 

quanto à sua saúde ou a de seus bebês. No entanto, a presença dessa imagem 

também impõe às mulheres uma identidade feminina totalmente identificada com o 

ser mãe, e uma maternidade carregada de sentidos, como a doação permanente, a 

sexualidade apenas para fins de reprodução, ausente de prazer, uma mãe que tudo 

suporta em favor de sua missão sagrada85.  

 

Qualquer comportamento que se desvie desse ideal normativo estará exposto 

a inúmeros juízos de valor por parte de profissionais do serviço e das próprias 

usuárias do mesmo. O que gera nas mulheres consideradas “desviantes dessa 

padronização” sentimentos como culpa e inadequação, dentro de um espaço que 

deveria estar garantindo direitos. Garantir direitos não significa apenas a prestação 

de uma assistência clínica adequada, mas uma prática que em todas as etapas do 

atendimento inclua o respeito às diferenças, à autonomia da mulher. 

 

Diante disto, precisamos nos perguntar o que sentem as mulheres que, por 

diversas razões, inclusive por terem sido vítimas de violência sexual, optam pela 

interrupção da gestação? Mesmo exercitando seu direito de decidir sobre isto são 

constantemente chamadas de “mãezinhas” por alguns profissionais, numa insistente 

imposição do papel de mãe sob qualquer circunstância.  
 
Em nosso diário de campo, registramos uma circunstância onde a usuária 

havia sido vítima de violência sexual e daí engravidado. Apesar de referir 

sentimentos ambíguos (culpa e medo de ser castigada por Deus por fazer o aborto e 

certeza de que não seria capaz de levar adiante uma gravidez ocorrida nestas 

condições) optou por fazer uso desse direito. Uma das profissionais que a atendeu 

durante o procedimento disse: “Mãezinha, deite ali naquela cama”. Ao ser chamada 

a atenção sobre sua fala por parte de outra profissional, respondeu: “Pra mim é 

assim, entrou aqui é mãezinha e pronto”. 

 

                                                 
85 Além do fato de que tal imagem não representa a crença de todas as usuárias ou profissionais do 
Serviço, em meio à diversidade de cultos existentes no Brasil e ao sincretismo religioso presente na 
sociedade. 
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Neste sentido, as falas dos/das entrevistados/das que destacamos acima, 

trazem uma idéia da violência contra a mulher identificada com agressões físicas, e 

ainda a fixa polarização da mulher como vítima e do homem como agressor. No 

entanto, violência não se resume a tapas ou socos. Tampouco estamos reduzindo o 

entendimento da questão como sendo fruto do poder do pai, do direito paterno na 

família. 

 

Estamos falando de um poder que permeia todas as esferas da sociedade 

dividida em classes sociais e que não atua sozinho, estando atrelado a outras 

mediações como raça e geração. Uma ordem que reforça desigualdades a partir de 

diferenças, e continua colonizando e dominando/explorando corpos.  A ordem 

patriarcal reforça a categoria social homens e é posta em funcionamento até pelas 

próprias mulheres. Em nosso entendimento, não se pode subvalorizar o impacto que 

atitudes – como a do exemplo citado - têm sobre a mulher, pois se trata de uma 

revitimização da mesma, agora no contexto de uma violência institucional, cujo pano 

de fundo é a ordem citada. 

 

A pressão do movimento feminista influenciou a elaboração, pelo Ministério 

da Saúde, do PAISM, e subjacente a este programa, estava uma dura crítica do 

movimento à forma reducionista com que a saúde da mulher vinha sendo tratada 

pelas políticas e serviços de saúde. Ou seja, sem levar em conta as diversas 

determinações de dominação que conferiam especificidades ao adoecimento 

feminino. 

 
Podemos facilmente reconhecer que as necessidades dos que buscam 
serviços de saúde não se reduzem à perspectiva de abolir o sofrimento 
gerado por uma doença, ou à perspectiva de evitar tal sofrimento. Buscar 
compreender o conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde 
que um paciente apresenta seria, assim, a marca maior desse sentido da 
integralidade (MATTOS, 2001, p. 50). 

 

Apesar de propor integralidade, o PAISM assumiu também formatos 

reduzidos: “São inegáveis os avanços na integralidade86 da assistência produzidos 

                                                 
86 Tomamos aqui um dos sentidos da integralidade, aquele enfatizado pelo movimento feminista, com 
vistas a criticar a redução da saúde da mulher a aspectos reprodutivos, objetos descontextualizados, 
cujo adoecimento é tratado apenas sob o viés de determinações biológicas. Para uma ampliação do 
conceito de integralidade em todos os seus sentidos ver: Pinheiro e Matos (org). Os sentidos da 
integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, IMS: ABRASCO, 2001. 
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pelo PAISM. Mas também são inegáveis seus limites, postos em grande parte pela 

forma que a política assumiu, a de um programa”. (idem, p. 59). Um programa que 

terminou por se ocupar predominantemente com útero, mamas e planejamento 

familiar. 

 

Mesmo ganhando relevância na política de saúde como um dos princípios da 

reforma do sistema de saúde brasileiro com vistas a superar dicotomias como a do 

binômio materno-infantil, é preciso reconhecer a integralidade enquanto um 

processo ainda em lenta construção. Ou, como refere Camargo Júnior (2001), uma 

miragem fugidia nas ações de saúde em geral, e na saúde da mulher em particular. 

 

O binômio mencionado está presente na forma como profissionais de saúde 

se referem às usuárias, como ressaltado na análise das entrevistas. Chamar a 

usuária pelo seu nome não é uma prática que isoladamente irá garantir um 

atendimento mais próximo da integralidade. Porém, se exercitada, traz consigo 

elementos que abdicam da imposição do ser mãe como única identidade disponível 

às mulheres, para compreendê-la como um ser integral, sujeito ativo do atendimento 

que a ela se destina. Em outros momentos, vê-se também a utilização da 

nomenclatura “paciente” para se referir às mulheres atendidas. O que também 

reforça um lugar de passividade dentro da relação estabelecida entre profissionais 

de saúde e usuários. Neste caso, outro reducionismo, pois ao invés de colocar a 

usuária como sujeito ativo na assistência que a ela se destina, reforçando sua 

autonomia, no termo paciente a pessoa é entendida como alguém que está à mercê 

de um saber medicalizante. 

 

Apesar de muito enfatizada também nas políticas que visam o enfrentamento 

da violência contra a mulher, a autonomia ainda é um aspecto em construção, no 

plano concreto. Sabemos que ações de enfrentamento à violência sexual contra a 

mulher, remetem também ao programa de abortamento legal. Ou seja, lidar com 

esta violência é também lidar com o polêmico tema do aborto. Com certeza não é 

por acaso que esse tema praticamente não apareceu nos discursos dos/as 

entrevistados/as apesar de atuarem num serviço que oferece este direito. 
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O aborto é um ato onde a mulher afirma seu direito, sua autonomia em decidir 

sobre seu próprio corpo. Mesmo nos casos legais, esse é ainda um tema nada 

consensual para a sociedade e especificamente para quem atua na garantia deste 

direito. Houve um certo silenciamento sobre o tema nas entrevistas e acreditamos 

que isto pode ser um indicador do quanto a concepção de que a interrupção é um 

direito é contraposta aos valores morais e pessoais dos entrevistados/as, sendo isto 

um fator coadjuvante nos conflitos que os/as profissionais expressam ter ao atender 

as mulheres. 

 

Além disto, o Programa analisado no estudo é desenvolvido quase que 

exclusivamente dentro da maternidade. É nesta unidade do CISAM que acontece o 

atendimento de emergência aos casos de violência, como também os 

procedimentos de interrupção da gestação decorrentes desta. A palavra 

maternidade remete sempre a um espaço aonde se vai para “dar à luz”, o que, 

inclusive, ainda é reforçado na sociedade como acontecimento obrigatório na vida 

da mulher, como algo inerente à sua identidade feminina. 

 

No entanto, para muitos ainda é contraditória a convivência simultânea dentro 

de uma maternidade de práticas de saúde que propiciam o nascimento de crianças 

e, ao mesmo tempo, de práticas que garantam a interrupção da gestação, mesmo 

que isto seja um direito e uma luta das mulheres em decidir sobre seus próprios 

corpos. 

 

Dito isto, gostaríamos de referir também que, por outro lado, além de se fazer 

presente nas falas a partir de sua expressão como força física, a palavra poder 

também apareceu nos discursos para explicitar que a violência contra a mulher 

ocorre por causa do seu baixo  poder econômico, comparado ao do homem. Houve 

uma ênfase na questão da dependência financeira como determinante para que a 

mulher sofra violência, e até para que continue dentro da relação violenta. 

 

Essas falas revelaram uma compreensão mais ampliada e estrutural do tema, 

com o foco na transversalidade da questão de classe, enfatizando questões sobre a 

inserção precária no mercado de trabalho e pobreza: 
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As mulheres que sofrem violência são as que pertencem a uma classe 
social menos favorecida, com nível cultural baixo, e que tem uma gama de 
trabalho que não é um trabalho reconhecido, ocupam funções menos 
valorizadas (profissional 3). 
 
Eu acho que isso aí tem muita relação com esse sistema que a gente vive, 
com o capitalismo. Acho que a gente precisava ter políticas públicas que 
pudessem dar melhores condições de vida à população. Porque a gente 
sabe que quem mais sofre com a violência são as pessoas de classe social 
menos favorecida, as mulheres que não têm emprego, que vivem nas 
periferias. É uma violência estrutural (profissional 6). 
 
A mulher está em desvantagem porque ganha os menores salários. A 
violência tem muito a ver com a questão de você ter menos poder 
financeiro, não ter o próprio dinheiro. Ficar por baixo, né? (profissional 4). 

 
Acontece mais nas classes mais pobres, eu acho que nesses meios os 
homens são mais agressivos, cedem mais aos instintos e termina 
acontecendo mais violência. (profissional 3) 

 
 

Duas das falas acima, ao afirmarem a relação da violência com a pobreza e 

com as condições de vida, o fazem referindo que tal problema só atinge as mulheres 

pobres. Neste aspecto, revelam uma visão que relaciona violência a instintos 

naturais e ainda pessoas pobres como pessoas mais agressivas, seguindo um 

raciocínio que explica questões sociais a partir do viés biológico. No entanto, há na 

maioria das falas um considerável avanço ao perceber o caráter histórico e social da 

violência, não a vendo apenas como uma doença: 

 
A violência é uma coisa que já acontece há muito tempo, não é de agora. 
Mesmo na época em que a mulher se vestia da cabeça aos pés essa 
violência já era praticada. Acontece em todas as sociedades, culturas, e 
acontece muito também a violência contra crianças e adolescentes e contra 
os idosos (profissional 4). 

 
A violência é uma junção de vários fatores, culturais, sociais, econômicos. 
Ela tem várias facetas, a gente precisa ver aquilo que está ali como um todo 
(profissional 2). 

 
                                        A violência afeta a população do mundo inteiro, cada região com uma 

característica específica de violência, mas de um modo geral ela afeta 
desde o recém-nascido até o idoso e acarreta danos sociais e psicológicos 
graves, sequelas e morte. Abre um leque muito grande. É um agravo de 
saúde multifatorial, o atendimento tem que ser multifatorial e a diminuição 
de sua incidência também depende de muitos fatores, por isso não é fácil 
nem defini-la nem controlá-la (profissional 5). 

 

O fator cultural também esteve muito presente nas falas pra explicar a 

violência e suas possíveis causas. A palavra cultura foi várias vezes repetidas nos 

discursos para falar sobre o machismo que permeia a maioria das sociedades e a 
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forma abusiva como os meios de comunicação utilizam o corpo da mulher, o que 

termina reforçando o mesmo como objeto ou propriedade: 

 
Tá na cultura, é uma coisa cultural, a mulher tem sempre que compreender 
o homem, às vezes você não tá com vontade de fazer uma coisa e termina 
fazendo pra não ser mal compreendida, fica com medo de que o homem 
ache que ela está traindo ele (profissional 1). 

 
 
É o machismo né? Os homens são muito machistas, principalmente aqui no 
Nordeste. Os homens ainda tem um pensamento muito antigo com relação 
a mulher, seja com relação a ela no trabalho, na vida, no sexo. È uma 
cultura muito machista ainda. E o machismo é por causa da insegurança 
dos homens, do medo que eles tem de que a mulher assuma a postura que 
ela tem direito na sociedade (profissional 4). 
 

Eu acredito que é a forma como o corpo da mulher é posto na cultura. De 
como ele é visto na mídia. A publicidade fatura em cima dessa coisa da 
sedução da mulher (profissional 2). 
 

A mulher fica...eles sempre ficam colocando o corpo da mulher na televisão 
como se fosse um objeto, pela propaganda, expõe mais o corpo da mulher. 
Não acho que isso seja uma coisa boa não, às vezes até pra vender um 
produto, às vezes o produto não tem nada a ver com o corpo da mulher, fica 
até uma coisa sem sentido, como os comerciais de cerveja profissional 03). 

 
Na cultura em que a gente vive os valores passados são de que o homem 
pode tudo e a mulher não pode nada. Isso se passa de uma geração para 
outra. E muitas vezes a mulher já cresce vendo a mãe apanhar, a vizinha 
apanhar...quando ela cresce, termina aquilo se tornando uma coisa normal 
pra ela (profissional 4). 

 
Assim como nessa última fala, vários discursos trouxeram a questão da 

revitimização, a partir da explicação de que no processo de socialização, na história 

de vida de homens e mulheres, ambos presenciam violências em casa, ou na família 

e acabam repetindo isto nos seus relacionamentos. Alguns/as profissionais 

trouxeram isto a partir de uma visão bem determinista referindo que: 

 
A pessoa que bate ou apanha sempre é aquela que já passou por isto 
quando criança, pode ir atrás da história de vida que é (profissional 7). 

 
Se você fizer uma anamnese bem feita vai ver que a pessoa que agride 
hoje já foi agredida no passado. E a pessoa que está numa relação de 
violência vem de uma família violenta (profissional 2). 

 
 

Uma sociedade que historicamente foi constituída sob bases violentas, deixa 

marcas nos indivíduos. Somos socializados dentro de um sistema que geralmente 

utiliza a violência como principal instrumento para a resolução de conflitos e ainda 

reforça valores de egoísmo, individualismo, competição, onde o que interessa é 
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obter vantagem sobre o outro, dominar/explorar o outro. Isto tem um peso sobre a 

reprodução dos lugares de frágil e forte para os gêneros, ou seja, uma apreensão 

desta forma de relacionamento como se fosse a única. O filme “Tina”, que conta a 

história da vida da cantora Tina Turner, a qual viveu durante anos dentro de uma 

relação violenta com seu marido, mostra, nas primeiras cenas, que a cantora via 

repetidamente cenas de violência doméstica entre seus pais. Uma clara alusão ao 

ciclo de repetições que pode permear a história da vida das mulheres. 

 

No entanto, é preciso ter cuidado ao definir a violência a partir disto, pois uma 

questão tão complexa e multifatorial não pode ser vista sob nenhum viés 

determinista. Seria como dizer: “se isso...então isto”. Por ser assim tão complexa de 

entender e ainda mais de definir, às vezes, tentamos recorrer a explicações únicas 

que possam dar conta da problemática.  E assim, ao invés de nos aproximarmos da 

questão, incorremos no risco de banalizá-la ou naturalizá-la. 

 
 
4.4.2. Entendimento sobre violência sexual 

 

 

Advogamos neste trabalho uma concepção articulada das múltiplas 

expressões da violência contra a mulher, pois acreditamos que elas se 

interpenetram, ou seja, falar de uma expressão é também falar de outra 

principalmente com relação à violência sexual, já que esta encerra todas as outras 

expressões. A violência sexual é também física (pelo simples fato de ocorrer no 

corpo da mulher) e psicológica. Embora conectadas, cada expressão vai requerer 

ações específicas em saúde, como por exemplo, a administração de profilaxias 

preventivas de DST’S e gravidez, no caso da violência sexual. Sendo assim foi 

necessário perguntar aos/as entrevistados/as especificamente como entendem a 

violência sexual. 

 

As respostas a essa pergunta trouxeram não apenas definições, mas a 

descrição de sentimentos. A maioria dos/as entrevistados/as, ao falar sobre violência 

sexual, falou também sobre o sentimento que vivenciam ao atender as mulheres 

vítimas dessa violência. 



171 

Em primeiro lugar, houve unanimidade dos/as entrevistados/as em afirmar 

que a violência sexual contra mulheres pode acontecer não apenas na rua, 

perpetrada por desconhecidos, mas também no âmbito domiciliar na relação de 

conjugalidade, ou praticada por outros familiares ou agregados, como expresso 

nessas falas: 

 
Pode acontecer na rua ou em casa. Porque tem marido que quer obrigar a 
mulher a fazer sexo sem ela querer, e termina ela fazendo.  Elas ainda 
acham que isso é obrigação de esposa e que têm que se submeter caladas. 
Isso pra mim também é violência (profissional 04). 

 
                                        Eu acho que é possível esse tipo de violência acontecer na família, só que 

eles abafam, né? É mais doloroso. Eu realmente acho que o estupro pode 
acontecer dentro de casa também. Feito pelo marido. Eu acho que também 
é estupro quando acontece em casa, porque é um invasão do mesmo jeito. 
A pessoa não querer e o outro não respeitar. È uma invasão do corpo do 
outro, é forçar uma barra (profissional 2). 

 
Há uma teoria de que o homem tem direito a ter relação com a mulher, mas 
existe o direito real da mulher de negar isso, então, às vezes, ela se 
submete a isso, ela acha que não é uma agressão sexual. Então eu tenho 
certeza que existe a violência sexual dentro de casa, mas, às vezes, a 
mulher não tem a percepção de que aquilo ali é violência e deve ter 
dificuldade de denunciar também uma coisa dessas (profissional 5). 

 
 

Essa percepção da violência sexual como algo que também ocorre no espaço 

da conjugalidade é um avanço, pois expressa o reconhecimento de que a vida 

privada também é permeada por violência. Além disso, expressa uma visão crítica 

que se opõe a normatizações conservadoras dentro da sociedade patriarcal, que 

colocam a relação sexual como um “dever conjugal” da mulher, como demonstram 

Dantas e Giffin (2005, p. 2): 

 
Uma ordem social de tradição patriarcal por muito tempo “consentiu” num 
certo padrão de violência contra mulheres, designando ao homem o papel 
“ativo” na relação social e sexual entre os sexos, ao mesmo tempo em que 
restringiu a sexualidade feminina á passividade e à reprodução. 

 

O controle cotidiano da sexualidade feminina nas sociedades de tradição 
patriarcal acompanhou a ascensão da ideologia da família nuclear, que 
passou a funcionar como um dos principais meios de organizar as relações 
sexuais entre os gêneros (MACKINON apud DANTAS-BERGER e GIFFIN, 
2005, p. 3). 

    

   Aqui é preciso destacar que, no Programa, ao qual estão ligados os/as 

entrevistados/as, chegam poucos casos de violência sexual cometidos por 



172 

agressores conhecidos tais como familiares ou parceiros conjugais. As mulheres 

atendidas que buscam este serviço, na sua maioria, foram agredidas na rua por 

desconhecidos. O Ministério da Saúde aponta os conhecidos e familiares como os 

maiores agressores, o que não significa que o MS esteja errado, embora ainda 

numerosos os ataques ocorridos entre quatro paredes permanecem silenciados e, 

por isso mesmo, fora das estatísticas.  

   Pesquisas nacionais e internacionais estimam que uma entre quatro mulheres 

vivencie alguma forma de violência sexual perpetrada por parceiro íntimo, e que 

quase um terço das adolescentes tenha tido sua primeira relação sexual forçada 

(CAVALCANTE ET AL, 2006)87. As estatísticas mais recentes das DEAM’S 

identificaram que os crimes mais denunciados pelas mulheres são as queixas por 

lesão corporal e as ameaças.  

 

   A maioria esmagadora dos dados aponta para a maior ocorrência ou 

visibilidade das agressões ditas físicas geralmente classificadas como tapas ou 

socos. Considerando-se que o ser humano seja uma totalidade, não faz sentido 

separar os aspectos físicos dos psíquicos. Toda agressão, por conseguinte, é de 

natureza físico-psíquica. Entretanto, a violência sexual, especificamente a praticada 

por parceiro íntimo no âmbito privado, está pouco evidenciada ou inexistente nas 

estatísticas. 

 

   Um estudo nacional88 sobre a associação de lares violentos e estupro 

conjugal revelou que muitos casos de agressões física-psicológicas são 

acompanhados de violência sexual, embora num primeiro momento as mulheres 

costumem revelar ou denunciar apenas as agressões denominadas de físicas.  Isto 

fica bem claro nos relatos de um estudo de Dantas-Berger e Giffin (idem), com 

mulheres que denunciaram violências conjugais: 

 
Segundo os relatos, a relação sexual ocorreu, muitas vezes, sob forma de 
coerção “naturalizada” ou como “cláusula” prevista no contexto das 
obrigações conjugais. Todas relataram alguma situação do parceiro querer 
e insistir na transa apesar dela não querer; nenhuma delas fez uma 

                                                 
87  Vêr: Word Health Organization. World report on violence and health. Geneva: World Health 
Organization; 2002. 
88 Schaiber L.B. et aL. Violência Doméstica e Sexual entre usuárias dos serviços de saúde. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2002. 
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denúncia prévia desta situação nos serviços que buscaram. O sexo cedido 
ou sob resistência foi recorrente, mas pouco nomeado como violência (p. 7). 

 

Queremos dizer com isto que muitas mulheres atendidas nos serviços 

ambulatoriais do CISAM, com problemas de saúde variados, já que sabemos da 

ampla gama de consequências danosas a saúde a rotinização da violência podem 

trazer, podem ser potenciais vítimas de violência sexual doméstica que não chegam 

a ser atendidas pelo Programa. Numa das falas isto ficou óbvio: 
Eu vejo aqui, eu atendo mulheres que sofrem violência pelos maridos e me 
contam. Elas apanham e continuam na relação, ficam doentes e não saem 
da relação. Eu tenho muitas pacientes assim que eu atendo (profissional 7). 

 

Outro aspecto interessante no discurso foi a violência sexual como uma 

invasão. Para os/as entrevistados/as, violência sexual é invadir, violar, tornar o outro 

um objeto. Essas palavras apareceram várias vezes nas entrevistas para definir a 

questão: 

 
Olha, eu acho a violência sexual uma invasão do outro. Invadir o corpo do 
outro. Não há consentimento. Uma invasão à privacidade do outro, do corpo 
sem permissão (profissional 7). 

 
É uma invasão da integridade do outro. Isso é o pior que se pode fazer a 
uma pessoa. Não tem crime pior que esse. Violar, tomar posse como se a 
mulher fosse uma coisa, sem vontade (profissional 1). 

 
Isso é igual a matar uma mulher, matar a vontade dela, matar ela como ser 
humano. É uma violação do seu corpo e da sua alma (profissional 2). 

 
 

A definição dessa violência como o ato que transforma o outro em objeto 

coincide com a fala de uma mulher que atendemos no Programa e que foi registrada 

no diário de campo. Durante o atendimento, ela disse: “Este foi o pior dia da minha 

vida, estou sentindo uma dor assim como se eu não fosse mais gente”. Sobre isto, 

refere Mackinon C. apud Dantas-Berger e Giffin (idem, p. 4): “a objetificação sexual 

é o processo primário de sujeição das mulheres”. 

 

Numa analogia ao conceito de desumanização do ser social de Lukács, que 

se dá pela imposição das necessidades de um ser sobre outro (nesse caso a 

imposição do desejo sexual de um ser sobre outro), pode-se entender a violência 

sexual como um ato onde a pessoa agredida naquele momento não pode exercer 
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sua vontade própria. Tem sua condição de sujeito tolhida e vivencia apenas a 

condição de ser objeto do desejo do agressor. 

 

Falemos do uso do poder para dominar o outro e assim obter o que se deseja. 

Agredir, dominar, violar, explorar alguém ou civilizações inteiras são afirmações de 

poder intimamente relacionadas a gênero/raça/classe. Sendo assim, segundo 

Saffioti (2004), escravismo e sexismo são “irmãos gêmeos”. Nas origens do 

escravismo constava um tratamento distinto para homens e mulheres, uma 

colonização de corpos que guarda especificidades, a exemplo dos estupros 

cometidos contra as índias, à época do “descobrimento” do Brasil. Outro exemplo 

sobre como as mulheres vivenciaram historicamente esses processos está no filme 

brasileiro “Desmundo”. Este filme conta a história de uma mulher órfã que, como 

muitas na época, foram coagidas a viajarem em condições desumanas de Portugal 

às terras brasileiras para casar com um desconhecido a fim de reproduzir e povoar o 

país. Processo este que buscava o “branqueamento” das classes dominantes na 

Colônia. 

 
Quando um povo conquistava o outro, submetia-o a seus desejos e a suas 
necessidades. Os homens eram temidos, em virtude de representarem 
grande risco de revolta, já que dispõem, em média, de mais força física que 
as mulheres, sendo, ainda, treinados para enfrentar perigos. Assim, eram 
sumariamente eliminados, assassinados. As mulheres eram preservadas, 
pois serviam a três propósitos: constituíam  força de trabalho, importante 
fator de produção em sociedades sem tecnologia ou possuidoras de 
tecnologias rudimentares; eram reprodutoras desta força de trabalho, 
assegurando a continuidade da produção e da própria sociedade; 
prestavam (cediam) serviços sexuais aos homens do povo vitorioso (idem, 
p. 124). 

 

Em contextos específicos, a violência sexual pode atingir as mulheres de 

forma massiva, como nas situações de conflitos armados, onde o estupro é utilizado 

como arma de guerra, ou nos casos de multilações genitais praticadas contra 

milhões de mulheres e meninas89. Ou, ainda,“na vigência de tradições culturais de 

posse forçada e rapto de meninas-esposas, para a imposição de casamentos 

arranjados por interesses econômicos” (CAMARGO, 2000, p. 7). 

 

                                                 
89 No ano de 2000 essas mutilações atingiam cerca de 130 milhões de mulheres e meninas no mundo 
todo. (Jornal da Rede Saúde, nº 22, novembro/2000, p. 7) 
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A afirmação de poder contida nesta violência, que vai no sentido do “eu vou 

fazer com você o que bem entender” (frase que ouvimos nos relatos de algumas 

usuárias do Programa sobre o que seus agressores referiram durante as agressões) 

fica mais clara ainda (se é que isso é possível) em casos onde os agressores 

introduzem objetos (como tampas de desodorante)  no canal vaginal da vítima, ou 

em um caso onde os agressores invadiram um domicílio e, após agredirem 

sexualmente a dona da casa e suas filhas, obrigaram-nas a  andar nuas pela casa, 

servindo-lhes comida durante a noite toda, antes de irem embora. 

 

Em seu estudo sobre a história da construção do estupro como fenômeno 

social na França, Vigarello (1998), associa a visibilidade contemporânea das 

diversas categorias de violência sexual a um novo olhar do sujeito e da intimidade. 

Ou seja, esta violência existe há muito tempo, mas quando passa a ser vista como 

crime é também observada de outro modo. O que implica na construção de outra 

forma de relação social entre homens e mulheres na qual a mulher busca sustentar 

uma posição de sujeito e não de objeto na sociedade. 

 

Não obstante os avanços que temos vivenciado frente a isto, as mulheres 

continuam sendo alvo de violência doméstica, sendo também os maiores alvos de 

estupro por desconhecidos na rua. Um estudo de Bozon (1995), com homens e 

mulheres na França concluiu que, apesar das transformações recentes quanto às 

relações entre homens e mulheres, “nas representações masculinas, a mulher 

continua a ser considerada como um objeto que se deseja adquirir (e depois exibir), 

mais do que como um sujeito com o qual se estabelece uma relação (p. 127). 

 

Ao expressarem suas opiniões sobre a violência sexual os/as 

entrevistados/as explicitaram também os sentimentos que o lidar com ela lhes 

mobilizam. O conflito foi um elemento muito presente nos discursos, e advém 

principalmente do fato de que trabalhar com este tema é ter que reconhecê-lo na 

sociedade, inclusive nas suas próprias histórias de vida. Reconhecer as violências 

que vivenciaram ou que ainda estão sujeitos a vivenciar. Dessa forma, a negativa 

esteve muito presente nesses relatos: 
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Olha, não é fácil para o profissional, né? Por que a gente termina sem 
querer ficando meio mexido, pensando na nossa própria vida entende? E 
termina sem querer transferindo aquela violência pra gente também. Porque 
do jeito que aquela mulher foi violentada a gente também pode ser, ou uma 
filha nossa. Pode acontecer com qualquer um de nós. Pra mim é difícil, nem 
me acho assim com muita facilidade pra atender esse tipo de paciente não 
(profissional 1). 

 
Eu atendo, mas não gosto, prefiro lidar com outras coisas aqui (profissional 
3). 

 
Atender essas pacientes é muito desgastante pra mim. Não é que eu sinta 
pena da mulher não, é tristeza. E outra coisa, eu fico toda hora me 
colocando no lugar dela quando atendo. Não é fácil, eu não me sinto nada 
bem com isso, sempre me traz um medo assim de que um dia eu também 
passe por isso (profissional  7). 

 

Trabalhar com violência é lidar com o absurdo. Não é uma coisa nada 
agradável. Você começa a trabalhar com isso e começa a pensar que pode 
acontecer com você. Quando você não trabalha com isso a questão fica 
longe. Quem trabalha com violência tem que ter apoio psicológico, não 
obrigatório, mas você sabe que vai precisar conversar com alguém. O 
atendimento de saúde tem que ser do paciente e do cuidador do paciente. 
Toda a equipe que trabalha com a violência ta se expondo à percepção de 
que ela também tá sujeita a isso e é por isso que tem muita gente que diz: 
Eu não quero saber de violência. Principalmente as mulheres, que 
terminam se mobilizando mais ainda porque sabem que estão ainda mais 
vulneráveis do que os homens a passar por isso (profissional 5) 

 

Em outros/as entrevistados/das, o conflito foi expresso a partir de um 

sentimento de revolta e impotência quanto ao ocorrido ou quanto aos limites do 

serviço frente a esses casos: 

 
                                          Eu me sinto assim, eu não gosto de atender porque fico pensando: Porque 

é que uma coisa dessas ainda acontece?  E ainda eu acho que a gente não 
tem muito a oferecer pra essa paciente (profissional 6). 

 

Nesta fala há, inclusive, um descrédito pelas políticas públicas que existem e 

quanto ao próprio Serviço onde atua:  

 
Eu sinto muita revolta, porque isso é uma injustiça muito grande. Me dá uma 
sensação de impotência tão grande. Porque o Estado não tem praticamente 
nada a oferecer a essas mulheres. Não vejo grandes políticas nem ações 
que possam oferecer realmente eficácia. O que a gente oferece aqui eu 
também acho o mínimo (profissional 5). 

 
Na fala abaixo, percebe-se também que os sentimentos conflituosos 

presentes no atendimento remetem o profissional a realizar um atendimento com um 

certo distanciamento: 
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É bem revoltante e contraditório estar num atendimento desses. Eu fico com 
pena da paciente, é bem revoltante imaginar a condição em que essas 
coisas acontecem. Violentar uma pessoa que não tem a condição física de 
se defender, ainda mais quando é mais de um agressor. Você também 
termina se colocando no lugar dela. Por isso eu sinceramente não me 
manifesto muito não, eu procuro ser o mais impessoal possível quando 
atendo. Atendo, mas não me envolvo muito com a questão (profissional 3). 

 
 
 

Talvez por isto alguns entrevistados/das tenham referido que um atendimento 

como este precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar fixa. Tal sugestão pode 

estar associada ao desejo de transferir esse atendimento a outros/as, como 

possibilidade de não ter mais que vivenciá-lo. 

 

Observamos também que lidar com a violência sexual é estar em contato com 

temas que ainda são tabus na sociedade. Envolve a sexualidade feminina, sempre 

trazida de forma ambígua. Há uma constante evocação dos corpos nus ou seminus 

da mulher nas imagens de mídia, e ainda as mudanças contemporâneas nos 

padrões de sexualidade, tornados bem mais liberais. O que ainda convive também 

com pensamentos conservadores sobre virgindade feminina, sexualidade feminina 

vinculada à reprodução. Estas ambiguidades ainda representam a sexualidade 

feminina como perigosa ou difícil de lidar. 

 

A angústia com relação à violência sexual também fica evidente na ênfase 

que os profissionais dão à mesma com relação às outras expressões de violência. 

Em vários momentos, foi referido ser a violência sexual a pior forma de violência 

dentre todas as outras: 

 
Toda violência contra a mulher é muito grave, agora eu acho que tem 
aquela violência que acaba prejudicando mais. Eu acho que o estupro é 
uma violência que traz mais prejuízo pra mulher. Por ser uma violência 
sexual, pela violência à intimidade da mulher, pela exposição que ela acaba 
sofrendo (profissional 1). 

 
                                         A pior de todas pra mim é a violência sexual. Não existe agressão mais 

séria do que essa, porque fere a dignidade da pessoa como nenhuma outra 
na minha opinião, e principalmente quando é praticada por um 
desconhecido na rua. A pessoa tá andando na rua, cuidando da sua vida e, 
de repente um homem se acha no direito de fazer isso, uma pessoa que 
você nunca viu na vida te pega desprevenida (profissional 7). 
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No fragmento abaixo, há também um entendimento de que a violência 

psicológica está em todas as expressões da violência e do forte impacto da mesma 

na vida das vítimas, embora ainda separe o físico do emocional no início de sua fala: 

 
Veja só, a dor física ela passa mais rápido que a dor emocional, por 
exemplo se você tem um caroço que lhe incomoda,um cisto. Mas você vai e 
drena o caroço e fica só a cicatriz. Eu quero dizer que a dor física passa 
muito mais rápido. Agora a dor emocional ela é muito mais, ela mexe muito 
mais com a pessoa, desorganiza muito, a gente não se recupera tão fácil de 
um sequela emocional não. E essa dor emocional tá em todas as violências 
(profissional 4).  

 

A importância da interação corpo/mente aparece nesta fala: 
 
Ela traz uma dor na alma e uma exposição a muitos riscos, e essa dor na 
alma é a pior coisa, a pessoa ter que conviver com essa lembrança, ficar 
com medo de tudo. Um ato de violência sempre traz este sentimento de 
humilhação, de dor no campo psicológico que termina impedindo a pessoa 
de fazer muitas coisas que ela fazia antes (profissional 1). 
 

 

Nessas falas é possível observar que os/as profissionais entrevistados/as têm 

consciência da magnitude desse problema e de suas conseqüências, que 

aprofundaremos no próximo ponto. 

 

 
4.4.3 Articulações da violência sexual com a saúde 

 
 
 
As marcas no corpo são as menores. O pior são as marcas que ficam no 
coração da pessoa (profissional 1). 

 
 

Como dissemos acima, ao trazerem a articulação da violência sexual com a 

saúde das pessoas, os/as entrevistados/as deram bastante ênfase ao impacto que 

tem tal evento no campo emocional. Isto é um avanço na concepção da violência por 

mostrar que esta está sendo entendida não apenas como um agravo localizado num 

ponto específico do corpo. 

 

Conforme já analisamos, a ênfase em um dos aspectos da violência pode 

reforçar o uso do pensamento cartesiano, responsável pela dicotomia corpo/mente. 

O que traz como consequência a hierarquização de expressões sobre outras, como 
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se de fato todas elas não estivessem interligadas. Corpo e mente são partes de um 

todo. O ser não pode ser visto como fragmentado. 

 

A articulação da violência sexual com a saúde foi trazida através das 

consequências sobre a integralidade do ser mulher: 

 
Com certeza a violência sexual ela gera uma gama de distúrbio, tanto 
emocional quanto físico pra mulher, então ta completamente relacionado 
violência e saúde.Violência sexual contra a mulher que vai gerar uma 
gravidez indesejada, que vai gerar um trauma psicológico, uma dificuldade 
de relacionamento. As consequências dessa violência podem ser tanto 
físicas como emocionais, mas eu acho que a emocional é mais importante 
porque aí você tem um trauma físico, você pode...uma violação do corpo, da 
sua vontade, mas a parte psicológica você vai ter doenças correlacionadas 
com isso, como medo e pânico, distúrbios na socialização, então a parte 
emocional é muito importante mesmo (profissional 3). 
 

A violência ela gera muita coisa ruim, né? Principalmente doenças, você vê 
casos de depressão, de doenças psíquicas..acho que tá correta a relação 
entre a violência e a saúde (profissional 4).    

 
 

Sobre o impacto da violência, o discurso abaixo enfatizou inclusive uma 

diferenciação de gênero para o mesmo referindo que: 

 
Os danos sofridos vão variar, se eu me colocar na posição da mulher, o 
estupro acho que atinge mais forte ela, mas se eu me colocar na posição de 
um homem acho que pra ele o impacto maior seria uma humilhação em 
público, como uma violência física (profissional 3) 

 
 

Esta afirmação traz um elemento que outras falas também trouxeram. Mesmo 

unânimes em referir as consequências à saúde em múltiplas dimensões, os/as 

entrevistados/as referiram também que tais consequências irão atingir 

diferentemente as mulheres. As variações aparecem nos aspectos subjetivos e 

objetivos, onde o apoio da família foi ressaltado como algo determinante em como o 

impacto do evento irá repercutir. Daí se refletir o quanto são drásticas as 

consequências dessa violência quando quem a pratica é o próprio familiar ou 

parceiro afetivo, já que de um modo geral este espaço é tido como lócus do cuidado 

e do afeto: 

 
O limiar dessas consequências é subjetivo, pode ocasionar muita coisa, 
DST’S, traumas, pânicos, fobias, isso aí vai de pessoa pra pessoa 
(profissional 5). 
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Olha, as consequências de uma violência sexual são horríveis. Tem 
pacientes que dizem que nunca vão esquecer o estupro. Fica guardado, o 
medo, a insegurança, né? Mas é diferente os casos...tem mulher que reage 
melhor, supera mais rápido, retoma logo a sua vida, e tem mulher que fica 
muito mal mesmo. Acho que isso vai depender da personalidade dela, do 
temperamento sabe? (profissional 1). 

 
Eu acho que se a mulher tem uma família que dá apoio, vem logo pra o 
serviço pra receber a assistência necessária, se ela tem emprego, tem uma 
vida mais estabilizada, as consequências vão ser fortes, mas não vão 
abater tanto elas como abatem outras (profissional 2). 

 
                                        

                                          Se for uma mulher que não tem apoio, que sofre a violência e fica calada, 
não conversa com ninguém, não conhece os serviços que podem ajudá-la, 
ela termina com muitos problemas emocionais e pode até vir a engravidar 
(profissional 3). 

 
 

Com o devido cuidado para não reduzir as variações dos impactos apenas às 

questões subjetivas, mas enxergar de forma articulada subjetividade/objetividade 

concordamos que a complexidade do tema requer um olhar sobre essas duas 

dimensões e reafirmamos que mediações de gênero/raça numa sociedade de 

classes, bem como diferentes contextos como os familiares, podem trazer distinções 

na vivência dessa violência, bem como em algumas de suas consequências. 

 
Sendo assim, entende-se que este tipo de violência não será igualmente 
percebido ou vivido por toda mulher, ou seja, gênero se conjugará com 
outros elementos como idade, condições familiares, sociais, econômicas e 
culturais, sem existir um caráter universalizante, mas, sim, socialmente 
estruturado no modo como esses elementos se associam ou não em suas 
vidas (DANTAS-BERGER e GIFFIN, idem, p.4). 

 

 

Tomando a violência contra a mulher como um todo, observa-se que é uma 

experiência vivida em todas as culturas, embora essa vivência ocorra de forma 

desigual, sendo marcada por várias mediações. Em contextos90 onde as políticas 

públicas são precárias a exemplo de lugares no Brasil onde a lei é a dos traficantes, 

que estipulam toques de recolher e escolhem as meninas que querem tornar suas 

amantes, como fazer valer o texto legal como a Lei Maria da Penha? 

 

                                                 
90Para mais elementos sobre o contexto da violência contra a mulher em Pernambuco, ver o artigo de 
Ferreira (2005): Violência contra a mulher em Pernambuco: a difícil tarefa de entender o contexto. 
In. Castillo-Martín, Márcia e Oliveira, Suely de. Marcadas a Ferro. Brasília: Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, 2005. 
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4.4.4.  A rede de enfrentamento à violência contra a mulher 
 

 

Neste ponto, iremos tratar sobre o nível de conhecimento que os/as 

profissionais entrevistados/as têm sobre a rede de enfrentamento do problema 

existente e, por conseguinte, se atrelam este enfrentamento ao contexto da redução 

ou ao contexto da superação da questão. 

 

No geral pode se perceber nas falas dos profissionais um avanço quanto à 

concepção de violência. Em muitos momentos, tais concepções ampliam a definição 

que reduz a questão à sua biologização (numa idéia de doença) para articular a 

mesma a determinantes sócio-econômicos e às formas como são construídos o 

masculino e o feminino na sociedade. 

 

A multifatorialidade da violência (bem como suas conseqüências de longo 

alcance) é enfatizada pelos/as profissionais entrevistados/as, bem como nos 

diversos artigos científicos que se propõem a refletir sobre a questão, assim como 

na Norma Técnica do MS para tratamento desses casos, enfim, em toda a política 

voltada ao enfrentamento da violência. Reconhecer essa multifatorialidade deveria 

reforçar o conhecimento e utilização do apoio da rede de enfrentamento à violência, 

bem como os esforços para fortalecê-la. 

 

A importância dessa articulação é textualmente ressaltada no protocolo 

interno do Programa realizado no CISAM (anexo D), quando já em sua introdução 

(p. 7) enfatiza a intersetorialidade, afirmando: 

 
Intervir em situações de violência não é tarefa exclusiva das esferas 
jurídica, policial e psicossocial, uma vez que há sofrimentos e adoecimentos 
que acometem as vítimas de violência, alterando seu processo vital 
humano.  
 

 

A Norma Técnica antes citada (MS/2005) enfatiza este aspecto ao referir em seu 

texto que: 
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É fundamental que existam mecanismos, bem como detecção e 
encaminhamento das mulheres atingidas pela violência sexual. A eficiência 
desses mecanismos colabora para que os cuidados de saúde sejam 
prestados quanto mais imediato possível, dentro das demandas de cada 
mulher. Para tanto, é preciso que serviços de saúde, autoridades policiais, 
setores de emergência, escolas e sociedade civil organizada tenham 
conhecimento sobre quais serviços de saúde realizam esse tipo de 
atendimento (p. 10). 

 

A implementação desse atendimento nos estados e nos municípios 
brasileiros deve ser acompanhada de processo de discussão intersetorial 
que contribua para conferir maior visibilidade ao problema e que permita a 
implantação de estratégias mais amplas de combate à violência contra 
mulheres e adolescentes (p. 9). 

 

 

Entretanto, a grande maioria dos/as entrevistados/as referiu não conhecer a 

rede de enfrentamento e também não estar acompanhando as políticas públicas 

implementadas em torno do tema. Em algumas falas, inclusive, essa rede parece 

remeter a algo distante, mesmo se considerarmos que o próprio CISAM, onde os/as 

entrevistados/as atuam, faz parte desta rede enquanto um serviço de referência para 

a violência contra a mulher. 

 
Eu sei que essa rede existe...que existe existe, mas eu tenho muito pouco 
conhecimento sobre ela, realmente. Eu só ouço falar A gente fica aqui 
nesse cotidiano, só atendendo as pacientes. 

 

Destacamos aqui, que a palavra cotidiano trazida nessa fala para refletir a 

prática profissional, tem um tom de rotina. Expressa o espaço profissional como o 

lugar da repetição de atividades. Lócus aprisionador dos/as profissionais a um ciclo 

que exclui o vislumbramento de novas possibilidades. Há, portanto, um 

mecanicismo, um automatismo na prática dos/as profissionais que os/as afasta de 

uma prática transformadora e remete à passividade e acomodação: 
 

Olha, eu não vejo muita perspectiva de nada melhorar não. Nem a curto, 
nem a médio, nem a longo prazo. A gente só vê é essa violência piorar. 
Você não tem perspectiva nenhuma com relação a isso, só paliativo. O que 
a gente aqui pode fazer a gente faz, acolhe a mulher, dá os medicamentos 
pra ela não pegar uma gravidez ou uma doença, só se tivesse uma 
mudança muito grande sabe? 
 

 
Isto é expresso por Heller (1970, p. 63) quando afirma como características 

da esfera da cotidianidade “o caráter momentâneo dos efeitos, a natureza efêmera 

das motivações e, a fixação repetitiva do ritmo, a rigidez do modo de vida”. Com 



183 

efeito, a vida cotidiana é aquela de atividades rotineiras que produzem os horários, a 

cadência de acordar e ir trabalhar. É, assim, estruturante na vida dos indivíduos, 

produzindo ao mesmo tempo segurança e insatisfações. 

 

De acordo com Netto e Carvalho (2007, p. 23) “raras são as pessoas que não 

se deixam intoxicar por esse cotidiano”, elevando-se de toda essa regularidade (des) 

confortável. A imediaticidade e o pensamento manipulador são características da 

cotidianidade, onde o útil é o verdadeiro, sendo este o critério de eficácia, validez e 

funcionalidade (idem): “na vida cotidiana o homem aprende as relações sociais e as 

reproduz enquanto instrumento de sobrevivência” (idem, p. 26). 

 
 
Eu particularmente não tenho muita informação sobre a rede de 
enfrentamento, e nem estou atualizado sobra as políticas públicas que 
tratam disto, até porque eu tenho muitos empregos, tenho muito pouco 
tempo pra tudo. Estou meio por fora mesmo (profissional 3). 
 

Não tenho conhecimento não. A rede é importante? Bom eu acho que o que 
é importante é o serviço aqui funcionar direito, porque se não conseguem 
resolver o problema da violência no mundo pelo menos evitam as doenças 
que elas trazem (profissional 7). 
 

 

Destacamos também que relatos das usuárias atendidas demonstram que as 

deficiências de articulação estão presentes na referência e na contra-referência. Não 

há divulgação dos serviços de apoio a mulheres vítimas de violência, e os serviços 

de saúde em geral, bem como vários outros setores da sociedade são 

desinformados quanto aos mesmos. A desinformação e a dificuldade de lidar com o 

tema são desastrosas neste sentido, pois a simples administração da contracepção 

de emergência num posto de saúde, realizada em tempo hábil (até 72 horas após a 

vivência da violência sexual) impediria a ocorrência da gravidez resultante do 

estupro. 

 

As Unidades Básicas de Saúde também poderiam oferecer à mulher um 

primeiro acolhimento, o que pode ser feito por qualquer profissional sensibilizado, 

antes de encaminhá-la a um serviço de referência para o restante dos 

procedimentos, já que alguns atendimentos específicos para o tratamento em casos 

de violência sexual ainda estão centralizados nos centros de referência. 
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O que acontece é que, por causa disto, muitas mulheres chegam ao CISAM 

após o período útil para utilização das profilaxias para DST’S e gravidez, o que as 

expõe a esses riscos, quando podiam ser evitados. No ano de 2008, o Programa 

atendeu a 47 mulheres vitimizadas sexualmente. Destas usuárias, 11 chegaram ao 

Serviço após 72 horas da violência, ficando, assim, sem poder receber as profilaxias 

citadas acima. No ano de 2009, foram 48 casos e 13 mulheres chegaram ao Serviço 

depois do prazo necessário a estas prevenções. Além disto, existe a possibilidade 

da mulher chegar ao Serviço também em tempo esgotado até para a realização da 

interrupção da gestação, hoje preconizada pelo MS como um procedimento que, por 

questões de risco de vida para a mulher, só pode ser realizado em até 20 semanas 

de gestação. 

 

A maioria das falas não apenas traz o desconhecimento sobre a rede – 

apesar de enfatizar sua importância - mas também a dificuldade de se perceber 

inserido nela, o que traria o sentido de ser responsável pelo seu fortalecimento. 

Sendo assim, desconhecê-la pode significar estar contribuindo para “furar” essa 

rede. Isto se expressa também na desarticulação da rede interna do serviço, que 

atua de forma multidisciplinar, como estaremos analisando mais adiante. 

 
Eu acho essa coisa da articulação com outros setores muito importante, 
mas não sei muito sobre isso, sei que vários setores ajudam nesse 
enfrentamento, mas pra usar de sinceridade, não saberia direito como 
encaminhar a paciente não. Essa coisa é muito desarticulada, as pessoas 
deviam repensar isto (profissioanal 2). 

 
 

O que também é enfatizado na fala de Assis91 (2007, p. 33), “É importante 

que o profissional possa contar com uma rede de apoio tanto para encaminhar para 

outras instâncias quanto para dividir as dificuldades em relação a sua intervenção”. 

 

Em uma das falas, houve mais consistência no conhecimento da rede de 

enfrentamento e uma reflexão sobre a precariedade da mesma frente à alta 

demanda: 
Eu acho que a gente teria que trabalhar junto com o Ministério Público, as 
ong’s, a Defensoria, as delegacias, ter contato com todos esses setores, 
tem que fortalecer essa rede porque é muita demanda pra uma rede tão 
fraca, se todas as mulheres que sofrem violência resolvessem procurar 

                                                 
91 Curso Impactos da Violência na Saúde - FIOCRUZ 
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ajuda, essa rede não daria conta não. Tem a questão jurídica também e 
também tem o fato de que os profissionais não notificam a violência, não há 
ainda a prática de notificar a violência (profissional 5). 

 

Esta fala trouxe uma importante questão que é a dificuldade com relação à 

notificação da violência contra a mulher. Tal instrumento foi instituído, no ano de 

2004, a partir de uma Lei Federal (nº 10.778/2003). Esta Lei estabelece a notificação 

compulsória (anexo F), no território nacional, do caso de violência contra a mulher 

que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados. 

No entanto, mesmo tendo caráter compulsório, a adesão à mesma é muito 

baixa, apesar de ser um importante instrumento para a visibilidade da questão, já 

que visa fornecer dados sobre como e onde a violência acontece, que tipo de 

violência ocorre com mais frequência, quem comete a violência, qual é o perfil da 

mulher que sofre a violência, etc. O que  consequentemente estaria contribuindo 

para o planejamento de políticas públicas de maior alcance. 

A notificação pode ser preenchida por qualquer profissional de nível superior 

do serviço de saúde, no entanto, sua utilização e encaminhamento necessitam da 

instalação de um programa de computador específico, o Sistema de Notificação de 

Agravos de Notificação (SINAN)92  no serviço de saúde, onde a notificação vai ser 

digitada e enviada para o setor de epidemiologia de cada estado.  A adesão a este 

processo necessita do engajamento dos/as profissionais, bem como de 

procedimentos burocráticos das unidades federadas e municípios. 

De acordo com a coordenação do Programa em questão neste estudo, ainda 

não houve a implantação do SINAN no serviço e, desse modo, o CISAM não tem 

notificado os casos de violência que vêm sendo atendidos. 

 

De uma forma geral, ao falarem sobre o enfrentamento á violência, os/as 

entrevistados/as demonstraram certo pessimismo quanto à redução ou prevenção 

dos casos (como demonstrado nas falas destacadas acima). Em outras falas, fica 

                                                 
92 O SINAN foi implantado, de forma gradual, a partir de 1993. A partir de 1998, o uso do Sinan foi 
regulamentado (BRASIL, 1998), tornando obrigatória sua utilização. Este sistema é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista 
nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e municípios incluir 
outros problemas de saúde importantes em sua região. 
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claro que localizam o enfrentamento não na superação do problema, mas na sua 

redução e prevenção a partir de políticas públicas mais eficazes, especialmente, a 

política educacional. A ênfase é dada na educação para a desconstrução do 

sexismo, em vários espaços, como na família: 
                                                     

Dentro do que é possível fazer neste sistema em que a gente vive, uma 
possibilidade de redução são as políticas públicas mesmo. Políticas que 
melhorem as condições de vida da população, segurança pública, serviços 
de assistência mais eficazes no atendimento a esses casos e, 
principalmente, eu acho um trabalho de educação nas escolas, é preciso se 
trabalhar as famílias, as universidades, educação sobre isso nas empresas. 
Explicando o que é violência, como ela acontece, estimulando outras formas 
de relação entre homem e mulher (profissional 6). 

 
                                         

Olhe eu acho que pra melhorar tinha que ter uma articulação maior com a 
educação, como todas as esferas, mas muito com a educação. No sentido 
de prevenir, de trabalhar o machismo sabe? Tudo começa com a educação 
na escola e na família. Se isso fosse mais enfatizado a médio e longo prazo 
a gente ia ver alguma melhora (profissional 4). 

 

É importante destacar que de acordo com as políticas de enfrentamento á 

violência os serviços de saúde são espaços privilegiados para a prevenção, 

diagnósticos e tratamento da mesma e os profissionais de saúde são sujeitos 

estratégicos nesse processo. No entanto, não há na formação profissional, sequer 

nos cursos de graduação desses/as profissionais, a inclusão desse tema: 
 
De uma forma geral, as questões referentes à sexualidade humana estão 
praticamente ausentes do currículo de quase todos os cursos superiores em 
nosso país, incluindo-se o de psicologia. Da mesma forma, pouco se fala a 
respeito da violência durante a graduação de nossos profissionais. 
Associando-se a falta de clareza nos conceitos com uma ignorância 
completa a respeito da legislação e das atribuições das diferentes 
instituições e áreas de conhecimento sobre o assunto, teremos como 
resultado profissionais de saúde totalmente despreparados para enfrentar 
os casos reais que se apresentam, temerosos em se posicionar diante 
destes e receosos de que o encaminhamento de uma suspeita resulte em 
algum tipo de inconveniente legal para o profissional (Lerner, 2000, p. 16). 
 

 

      A ênfase neste aspecto apareceu também como uma necessidade de 

educação continuada dentro do Serviço voltada aos profissionais de saúde 
                               

                             Eu acho que aqui dentro, os profissionais tinham que passar por uma 
reeducação assim sistemática pra se atualizar sobre esse tema, mais 
debates também, né? A educação é a base de tudo, através dela é que se 
transforma alguma coisa, eu acredito assim (profissional 1). 

 
As pessoas precisam estar mais preparadas pra trabalhar com violência. 
Precisam rever seus valores, precisam ser treinadas pra lidar com isto, 
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porque isso influencia. Eu já vi atendimentos tipo: “O que você tava fazendo 
na rua a essa hora?” “Não sabe que é perigoso?”, ou seja, você não tem 
que julgar  a paciente, ela não foi culpada, ela foi a vítima da violência. O 
preconceito que as pessoas têm sabe? Isso termina transferindo para a 
paciente. Por isso é necessário um treinamento grande, pra que as pessoas 
não sejam agora juízes das pacientes. Ela tem o direito de usar a roupa que 
ela quiser, então eu já presenciei dizerem essas coisas, ou seja, a cultura é 
voltada pra isso (profissional 5). 
 

 
 

Tais falas em geral expressam que os/as profissionais entrevistados/as não 

entendem a questão da violência contra a mulher de forma naturalizada. Houve 

uma ênfase na questão cultural - embora isto incorra numa redução da questão, já 

que sabemos ser esse um fenômeno multifatorial – mas também foram trazidos 

outros elementos, como condição sócio-econômica e inserção no mercado de 

trabalho. 

 

Sendo assim, é possível dizer que os/as entrevistados/as reconhecem que se 

trata de uma questão socialmente construída, já que referem propostas de 

desconstrução da mesma. Podemos também dizer que as falas situam o 

enfrentamento da problemática no campo da garantia de direitos viabilizados por 

políticas públicas, ou seja, no âmbito da emancipação política. 

 

 
4.4.5. Como você avalia o Programa em que atua? 

 

 

Estimulados a falar livremente sobre o Programa os/as entrevistado/as 

enfatizaram vários aspectos importantes sobre suas práticas. Neste ponto, houve 

uma grande ênfase na ausência da articulação interna entre as disciplinas.  

 

As ações desenvolvidas pelos/as profissionais em geral são marcadas pela 

multidisciplinaridade, que se objetiva em atuação de forma isolada e desarticulada 

internamente, sem comunicação, como se pertencessem a áreas estranhas entre si. 

O contrário do que aconteceria na interdisciplinaridade, que para Vasconcelos 

(2006, p. 45), é: “estrutural, havendo reciprocidade, enriquecimento mútuo, com uma 

tendência à horizontalização das relações de poder entre os campos implicados”. 
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Sobre isto afirma Lara (2007), que o conhecimento da realidade social está 

voltado para interesses produtivos, o que limita a relação do saber com “o mundo 

dos homens” (p. 74). É em favor desta concepção que geralmente se adota o 

argumento de que a extensão da ciência moderna é sinônimo das especializações 

em todas as áreas do saber. Sendo assim: 

 
O conhecimento está fragmentado e é acentuado pela falta de diálogo entre 
as áreas, o que, consequentemente, colabora para a compreensão do 
homem e da sociedade como partes isoladas da dinâmica social e da 
tecedura histórica (idem). 
 

 

Sendo assim, apesar das ações voltadas ao enfrentamento à violência contra 

a mulher na saúde, enfatizarem a importância da interdisciplinaridade, as práticas de 

saúde desenvolvidas no Programa são, em sua maioria, multidisciplinares. Ou seja, 

predominantemente realizadas de forma que profissionais de diferentes áreas 

trabalhem isoladamente, como expressam claramente as falas abaixo: 

 
Eu acho que precisa melhorar muito o trabalho aqui. Eu acho assim, muito 
desarticulado entra a equipe. Um profissional vem e atende, aí vem outro 
depois e atende, e a mulher tem que repetir a história não sei quantas 
vezes, né? É um desgaste para a paciente que já vem tão sofrida. Vai pra 
um setor, depois vai pra outro, e ainda por cima não tem muita comunicação 
entre a equipe, eu não vejo interação (profissional 1). 
 

                                         Olha, eu vejo assim, em termos do Programa em geral eu sinto assim ainda 
dissociado, eu sinto distância entre as disciplinas. Cada um faz suas 
intervenções, sabe? Isso precisa ser repensado. A gente precisa funcionar 
enquanto equipe, tentar amarrar o atendimento. Às vezes os atendimentos 
seguintes que são marcados com o médico, por exemplo, deviam ser 
marcados no mesmo dia do atendimento do psicólogo pra que a mulher não 
tenha que gastar duas passagens, entende? Pra que ela não tenha que vir 
num dia e depois vir no outro. Das vezes em que eu participei de um 
atendimento que foi feito mais em equipe eu vi que foi muito melhor para a 
paciente (profissional 2). 
 

 

Em alguns casos, foi sugerido que o Programa tivesse uma equipe exclusiva 

para atender os casos, como garantia de que, dessa forma, a articulação aconteça: 

 
Deveria ter um setor específico para isso, com uma equipe só pra isso que 
iria trabalhar de forma bem integrada. Acho que assim a equipe iria poder 
se comunicar mais, interagir entre si e com a paciente (profissional 3). 
 
Era bom que esse atendimento fosse todo num cantinho só. Tem que ter 
gente com disponibilidade pra atender, gente preparada, uma equipe única 
formada por vários tipos de profissionais, que iriam se focar nesses casos e 
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atuar de forma articulada. Acho que só assim iria haver mais comunicação 
entre a equipe (profissional 1). 
.  
 
 

Ou seja, ao mesmo tempo em que os/as entrevistados/as enfatizam a 

necessidade de maior integração entre as disciplinas, propõem a estruturação de 

uma equipe exclusiva para os atendimentos voltados à violência. Tal proposta 

expressa uma inquietação desses/as profissionais no sentido de que a mulher 

obtenha um atendimento mais rápido, sem longas esperas.  E ainda, num local 

específico para esta assistência, já que o atendimento clínico é realizado na triagem, 

onde a mulher aguarda o atendimento junto a outras usuárias com demandas 

diversas: 
 
Se tivesse um lugarzinho só pra isso, a mulher não ia precisar esperar, com 
toda a demanda que a gente costuma ter aqui. Deveria ter uma equipe de 
profissionais só pra isso. A paciente se expõe, o atendimento demora 
(profissional 1).   
 

 

No entanto, a solução que aponta para uma equipe específica pode também 

estar relacionada aos conflitos que experimentam os/as profissionais ao lidar com a 

violência, levando-os ao desejo de transferir tal atribuição a uma suposta equipe fixa, 

mais disponível e especializada: 

 
                                          Se tivesse uma equipe só pra atender esses casos, assim uma equipe boa 

formada por vários tipos de profissionais, sabe? Uma equipe de pessoas 
treinadas só pra isso. Aí, a gente mandava os casos pra eles e tenho 
certeza que ia ser um atendimento melhor (profissional 4). 

 

 

Embora tal solução envolva uma efetiva preocupação com a melhoria do 

atendimento, indica a contradição existente no processo de articulação entre as 

equipes, pois propõe uma desagregação. Além de ir de encontro ao fato de que 

dentro de um serviço de referência à violência, todas as pessoas precisam estar 

sendo capacitadas para lidar com a questão. E é justamente a ênfase na educação 

continuada dentro do serviço quem irá contribuir neste sentido. 

 

Ou seja, os/as profissionais referiram as capacitações como uma necessidade 

para melhorias nas práticas que desenvolvem. Ao mesmo tempo, destacaram que 
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tais melhorias acontecerão quando uma única equipe, treinada para isto, estiver 

sendo a responsável exclusiva pela assistência a ser prestada. E neste sentido cabe 

aqui uma reflexão: ter um local específico, com uma equipe exclusiva disponível, 

pode melhorar o fluxo de atendimento, dando-lhe maior agilidade e privacidade à 

usuária. 

 

No entanto, será que não estaríamos contribuindo para a segregação destas 

mulheres dentro da unidade de saúde? Quando o Programa efetivamente foi iniciado 

dentro do CISAM havia uma única equipe (formada por assistente social, psicóloga, 

médico e enfermeira) que se disponibilizou a atender os casos. Com o passar do 

tempo, outros profissionais foram se sensibilizando com a questão e se engajando, 

até que hoje ele é feito por qualquer profissional que estiver no plantão. Sendo 

assim, voltar a ter uma equipe única não estaria significando um retrocesso aos 

passos que o Programa deu e tem dado na sua ampliação? 

 

Além disto, há um dado sobre o Programa que revela uma baixa adesão 

dos/as profissionais do CISAM às capacitações propostas dentro da unidade. No 

ano de 2009, estavam previstas 07 capacitações no Serviço (das quais apenas 04 

foram realizadas) voltadas para profissionais de nível médio e superior, visando 

discutir os sentidos da violência sexual, causas e consequências, bem como o 

protocolo do CISAM para esse tipo de atendimento. No entanto, a realização desses 

cursos esbarrou, entre outras coisas, na baixa quantidade de inscrições para os 

mesmos. 

 

Sem esquecer que para que cursos como estes aconteçam regularmente é 

necessário um envolvimento dos vários segmentos que compõem o Serviço. Neste 

sentido, constatamos a realidade de que o tema violência encerra uma variedade de 

fatores por muitas vezes conflitantes e inquietantes para todas as ciências e 

especificamente para a saúde e quem trabalha dentro dela. Por isso mesmo seja de 

difícil assimilação para a equipe que atua em seu enfrentamento. A hesitação em 

discutir o tema leva a mais desconhecimento e preconceito. O não aprofundamento 

da discussão sobre a questão pode levar a que a mesma seja significada como um 

assunto de menor prioridade no serviço. 
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Além desses aspectos, os/as entrevistados/as ressaltaram que uma boa 

assistência a mulheres vítimas de violência sexual requer uma prática que 

contemple um bom acolhimento da usuária. Esse aspecto parece estar no centro 

do que os/as entrevistados/as compreendem como um bom atendimento: 

 
Olha, não é preciso muito dinheiro não pra que o Programa seja eficiente, 
pra que o atendimento seja bom. O principal é que aquela paciente seja 
acolhida pelo serviço. Um acolhimento mais qualificado, mais direcionado a 
casos como esses. Uma boa escuta dessa mulher, deixar ela chorar e 
principalmente dar continuidade a esse atendimento (profissional 1). 
 

O acolhimento é o diferencial no atendimento. Não julgar a mulher que tá ali 
na sua frente precisando de apoio, ter uma atitude de solidariedade com 
ela. Não expor a paciente, acolher ela mesmo, sabe? A mulher sentir o 
apoio daquela equipe, porque ela chega aqui muito frágil (profissional 4).  
 

A principal coisa é tratar a mulher como um ser e não como um objeto. É a 
mesma coisa de se tratar um doente e não a doença. Então a mulher que 
foi vítima de violência, aquele ser humano precisa de acolhimento em 
todos os níveis, inclusive na questão física, de uma profilaxia, ser explicado 
o porquê das coisas com detalhes, porque em geral ela vai tomar uma 
quantidade grande de medicação durante um período. Na questão também 
da interrupção da gravidez, quando ela decide abortar, ela também precisa 
ser muito acolhida, como um ser que tá ali...porque é uma decisão muito 
difícil (profissional 2). 
 

 

O ato de acolher enfatizado pelos/as entrevistados/as está baseado em 

atitudes que promovam uma boa escuta da paciente, não regida por preconceitos ou 

juízos de valor. O estabelecimento de uma relação de mais proximidade, de mais 

horizontalidade entre profissionais e usuárias. Como na última fala acima, acolher, 

para os/as entrevistados/as, envolve também a compreensão da usuária como 

sujeito no atendimento que lhe é prestado. 

 

Ainda sobre os aspectos que envolvem um bom acolhimento da usuária os/as 

entrevistados/as citaram a questão dos atendimentos de seguimento pós 

atendimento emergencial. Como referimos na caracterização do Programa, neste 

mesmo capítulo, o primeiro atendimento às vítimas é realizado na unidade da 

maternidade. Configurando-se uma assistência de caráter emergencial onde a 

usuária recebe atenção clínica e psicossocial. 

 

Após este primeiro atendimento, ela é encaminhada para a continuidade do 

mesmo no ambulatório, onde deveria continuar sendo acompanhada por 
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psicólogos/as, assistentes sociais e ginecologistas, uma vez que sabemos que as 

consequências desse evento na vida de uma pessoa não são superadas facilmente: 
 
Na maioria das vezes, as mulheres vítimas de violência apresentam 
problemas que não se reduzem às consequências imediatas dos atos 
violentos vivenciados, mas apresentam interfaces que precisam contar com 
o aporte interdisciplinar, como as cicatrizes deixadas na sua vida sexual, 
afetiva, social, profissional (OLIVEIRA ET AL, 2005, p. 2). 

 
No caso do estupro, que representa a violação física, psicológica e moral da 
pessoa, as consequências podem durar anos. Estudos dos Estados Unidos 
mostram que 25% das vítimas de estupro continuam exibindo sintomas 
disfuncionais 4 a 6 anos após o evento (GIFFIN, 1994, p.5). 
 
A fragilização destas vítimas pode incluir efeitos permanentes a níveis de 
auto-estima e auto-imagem, deixando-as com menos possibilidade de se 
proteger, menos seguras de seu valor e dos seus limites pessoais, e mais 
propensas a aceitar a vitimização como sendo parte da sua condição de 
mulher (HEISE, 1994 apud GIFFIN, idem). 
 

Há no Programa uma presteza com relação às ações de caráter emergencial. 

Ou seja, atualmente, a despeito das deficiências apontadas, a mulher que chegar ao 

CISAM obterá sem problemas o Kit profilático previsto no protocolo interno e do MS. 

Será também atendida pelo serviço social e psicologia e terá acesso aos exames 

iniciais necessários ao seu acompanhamento de saúde. Se esta usuária não chegar 

ao serviço a tempo para as profilaxias e engravidar, ela também terá acesso à 

interrupção dessa gestação de forma segura. 

 

No entanto, a fala dos/as entrevistados/as aponta para uma deficiência 

quanto ao necessário seguimento desse atendimento. No fragmento a seguir, a fala 

relaciona esta continuidade à prática do acolhimento, expresso nesse caso como 

gerador de vínculos de confiança entre a usuária e o serviço:  

 
Muitas mulheres não voltam para a continuidade no atendimento. A gente 
sabe disso. Porque esse atendimento aqui precisa ser mais humanizado. 
Precisa esclarecer direitinho pra mulher que a gente aqui está apoiando ela. 
Se houver uma boa interação entre ela e a equipe ela vai procurar voltar ao 
Serviço, porque a gente sabe que as consequências de uma coisa dessas 
não são fáceis não. Ela não volta não é porque ela não precise, não é, 
porque ela não sente o reforço disso aqui (profissional 1). 

 

Em outras falas fica evidente que esses atendimentos de continuidade 

precisam ser melhorados: 
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                                         O trabalho aqui deveria ser mais integrado, entre os profissionais e até no 
atendimento a essa mulher certo? Não existe esse trabalho ,existe um 
protocolo de atendimento que é feito, que é respeitado, mas não existe em 
termos de atendimento sequenciado de acompanhamento à paciente. 
Existe um atendimento pontual. No dia que ela chega é atendida na 
emergência do hospital. O primeiro atendimento que é do protocolo de 
violência, de prevenção de doenças. Eu acredito que poderia funcionar 
melhor se houvesse um trabalho de continuidade no ambulatório para dar 
um suporte maior a essas mulheres (profissional 6). 
 

Eu acho que o trabalho aqui a nível emergencial é muito bom, agora a 
questão é que a violência não é assim uma coisa como uma dor de cabeça 
ou um corte que você trata na hora e depois nem lembra mais. Por isso, eu 
acho que aqui tem que se trabalhar mais a questão da continuação do 
atendimento de emergência. Isso devia ser o forte do Programa. Inclusive, 
eu acho que podia ser individual e grupal esse atendimento, entende? Um 
acompanhamento de grupo com as pacientes, pra uma ter contato com a 
outra, ver que tem outras mulheres que já passaram por isto, que aquilo que 
aconteceu não é uma coisa só dela, pra ajudar essa mulher a ter uma vida 
normal depois do que aconteceu (profisisonal 3). 
  
 

As falas dos/as entrevistados/as e a configuração de formato que o Programa 

possui, denotam que, não obstante os evidentes avanços alcançados há resquícios 

de um viés medicalizante da mulher que procura o serviço por causa da violência. 

Apesar do reconhecimento de que se precisa ir além da medicalização, o 

atendimento pontual e fragmentado é uma característica norteadora dessa 

assistência. 
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Figura 6: “Duas mulheres correndo na praia”(1918), Pablo Picasso 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O estudo que nos propomos realizar é fruto das inquietações acerca da 

complexidade que cerca o tema da violência de gênero, mais especificamente da 

violência sexual praticada contra mulheres. Uma questão assumida pela agenda da 

política pública de saúde, através de ações em torno do enfrentamento da mesma, 

que embora constituam verdadeiros avanços para as mulheres, é perpassada por 

contradições entre o que é legal e formalmente afirmado e a objetivação das ações. 

Sendo assim, o objetivo maior deste trabalho foi contribuir para o serviço de saúde 

estudado e a academia, pois: 
 

A observação sobre a realidade social não é simplesmente um incômodo 
subjetivo, que apenas satisfaz a curiosidade do pesquisador, ao contrário, o 
ser que indaga, procura inquirir sobre algo que advém da objetividade 
social, a qual carece do conhecimento para ser desvendada (LARA, 2007, 
p. 75). 
 

Nossa investigação partiu do pressuposto de que:  

 
As política sociais e a formatação de padrões de proteção social são 
desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento – em 
geral setorializadas e fragmentadas – às expressões multifacetadas da 
questão social no capitalismo, cujo fundamento se encontra nas relações de 
exploração do capital sobre o trabalho (BEHRING e BOSCHETTI (2007, 
p.91). 

 

A partir do exposto ao longo da Dissertação, constatamos que, apesar do 

texto constitucional considerar todos os indivíduos iguais perante a lei, tal igualdade 

não é um fato. As desigualdades, embora negadas através do discurso, são uma 

realidade que impõe verdadeiros abismos entre classes, gênero e raças, entre 

outras. A dominação é componente dessas relações, ressaltando a sujeição 

feminina, através da violência estrutural que alcança várias expressões, sendo 

inclusive perpetrada tanto por parceiros íntimos como por desconhecidos. 

 

A luta por uma assistência à saúde integral continua e tem sido afirmada nos 

textos das políticas públicas de saúde da mulher, inclusive as que têm como objetivo 

o enfrentamento da violência sexista. Sendo assim, a assistência a mulheres vítimas 

de violência sexual deve ser prestada “no contexto da atenção integral à saúde” 
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(MS, 2005, p. 10). No entanto, contraditoriamente, entre a busca de uma assistência 

integral, bem como a afirmação desta como um direito, encontra-se o esquema 

tradicional de concepção dessa saúde ainda atuando sob as premissas do binômio 

materno-infantil. 

 

Dada a magnitude da questão, as ações voltadas ao enfrentamento da 

mesma não podem se limitar a atendimentos pontuais em que são oferecidos kit’s 

de medicação profilática. Neste sentido, ressaltamos os avanços concernentes ao 

que já é oferecido às mulheres, no entanto, observamos o quanto o viés 

medicalizante ainda marca o corpo das mesmas. Sendo assim, se o enfrentamento 

reduz-se a ações isoladas dos diversos setores que compõem a rede de 

enfrentamento à questão e, neste sentido, não há sequer uma perspectiva de 

emancipação política das mulheres como horizonte nesta luta. O enfrentamento à 

violência sexual no Programa realizado no CISAM se dá pela via da medicalização. 

 

Para as mulheres atendidas no Programa, há a garantia das profilaxias de 

que necessitam o que, como afirma a Norma Técnica, se prestam a tratar os 

agravos decorrentes dessa violência. Assim sendo, destacamos a prontidão com 

que o CISAM assumiu o atendimento concreto no caso da menina de nove anos, 

rotineiramente estuprada pelo padrasto, com gravidez gemelar fruto dessa violência.  

 

A criança grávida foi a princípio internada no Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco (IMIP). O caso tornou-se público e mobilizou entidades feministas não-

governamentais em torno da urgente garantia do direito à assistência à criança, em 

todos os aspectos, inclusive quanto ao abortamento seguro, neste caso, duas vezes 

legal (se considerarmos o que preconiza o Código Penal brasileiro) por ser fruto de 

violência e por colocar em risco a vida da menina. O caso sofreu interferência da 

Igreja Católica na pessoa do Arcebisco de Olinda/Recife que chegou a ir ao 

Ministério Público manifestar repúdio à realização do abortamento. Desse modo, o 

procedimento de interrupção da gravidez, que por toda a sorte de motivos precisa 

ser realizado em caráter de urgência, foi adiado pelo IMIP. 

 

Sendo assim, por pressão do movimento feminista e de entidades afins, a 

menina foi transferida para o CISAM, onde uma equipe de profissionais, a despeito 
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de ser ameaçada de excomunhão pela Igreja Católica, assumiu as etapas do 

atendimento necessário àquela criança, de forma segura e eficiente. Tal situação 

escancara mais uma vez para toda a sociedade a violência que permeia 

silenciosamente o âmbito familiar, tido como lócus de proteção e afeto. Além disto, 

revela a forma contraditória como a sociedade costuma se relacionar com a questão. 

A violência é banalizada, tornada invisível e, quando salta aos olhos, seu alvo é 

submetido ao crivo de valores tais que historicamente colocam a mulher num lugar 

de sujeição e heteronomia até em casos extremos, em que o abortamento é a 

condição para a sobrevivência de uma menina de nove anos, violentada, cujo corpo 

não tinha estrutura física nenhuma para dar continuidade a uma gravidez gemelar. 

 

Ao fim de todo este estudo com certeza não esgotamos e nem temos a 

pretensão de esgotar este tema, que tem alta complexidade e é multicausal. 

Consideramos que o processo de conhecimento só se dá através de aproximações 

sucessivas, visto que a realidade é síntese de múltiplas determinações dinâmicas e 

contraditórias. O que não é apreensível no plano da imediaticidade, mas “o resultado 

de um complexo processo dos movimentos da razão” (Pontes, 2007, p. 71), em 

busca da totalidade nunca alcançada, já que não existe um saber absoluto. 

 

A questão da violência de gênero, mais especificamente da violência sexual 

contra mulheres, é uma síntese de elementos contraditórios, os quais precisam ser 

desvendados no sentido de nos aproximarmos do “não-aparente”, perseguindo as 

intrincadas conexões do real e, daí, a possibilidade de transformá-lo. 

 

Fica claro que o enfrentamento da violência não depende apenas de política 

públicas ou de suas contraditórias implementações. Não é da existência de 

programas de saúde voltados à questão que advirão suas condições de superação, 

pois, a despeito destas políticas, a violência continua a crescer assustadoramente 

em todas as suas expressões. A transformação das desigualdades sociais 

geradoras da violência exige a transformação radical nas relações de 

produção/reprodução social constitutivas do capitalismo, as quais contraditoriamente 

trouxeram à humanidade o desenvolvimento excepcional das forças produtivas e, ao 

mesmo tempo, sua desumanização profunda. 
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Não devemos por isso abrir mão de lutar para a ampliação e conquista efetiva 

de direitos, pois, de acordo com Tonet (1997, p.178), “a luta pelos direitos do 

cidadão é sempre válida para a classe trabalhadora. Mas ainda porque esses 

direitos interessam muito mais aos trabalhadores do que à burguesia”. Embora a 

conquista de direitos não possa ser considerada como a emancipação humana 

como tal. 

 

Neste sentido, as contradições postas no processo de enfrentamento à 

violência sexual permeada pela conduta medicalizante, situam-se no campo de lutas 

contínuas para ampliar concepções de saúde reducionistas e evitar a supressão dos 

direitos. Lembrando que o horizonte máximo da humanidade que realmente 

expressa a liberdade não está na sua emancipação política, mas humana. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roteiro de entrevista com as profissionais do CISAM 

 

1. Fale livremente sobre violência contra a mulher. 

2. Fale livremente sobre violência sexual. 

3. Nos atendimentos que realiza consegue perceber as conseqüências 

dessa violência? Fale livremente sobre isso. 

4. Você considera que esta violência ocorre mais em casa ou na rua. 

5. Fale livremente sobre violência contra a mulher e saúde. 

6. Há segmentos na sociedade mais sujeitos à violência? Sim ou não. 

Por quê? 

7. Qual a sua opinião sobre as políticas públicas voltadas a questão da 

violência contra mulher. 

8. Em sua opinião o que pode ser feito para enfrentá-la? 

9. O que você acha do Programa de assistência a mulheres vítimas de 

violência sexual em que atua? (Avanços, dificuldades) 

10. Qual a sua opinião sobre a rede de enfrentamento à violência contra a 

mulher de Pernambuco? (Nos diversos setores, organizações 

governamentais e não-governamentais). 

11. O que um serviço de saúde deve oferecer a uma mulher vítima de 

violência? 
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Apêndice B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezado(a) participante: 
 

Sou estudante de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

e funcionária (assistente social) do Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros. 

Estou realizando uma pesquisa sob a orientação da professora Drª  em serviço social 

do departamento de pós-graduação de serviço social da UFPE, Maria de Fátima 

Gomes de Lucena, cujo objetivo é analisar o significado da violência contra a mulher 

na perspectiva de usuárias e equipe multidisciplinar. 

Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada se assim você 

permitir, e que terá aduração aproximada de 20 a 30 minutos. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou 

quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem  absoluta liberdade de fazê-

lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no 

mais rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-

lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora Adriana Jeane de Santana, fone: (081) 88536942. 

Atenciosamente, 

 

___________________________ 
 Assinatura da estudante 
      

____________________________ 
Local e data 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 
termo de consentimento. 

__________________________ 
      Assinatura do/a participante 

______________________________ 
Local e data 



213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



214 

ANEXO A – Lei n° 12.015 

 

LEI N° 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 

 

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe 
sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição 
Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954, que trata de corrupção de 
menores. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1o  Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o 
da  Constituição Federal.  

Art. 2o  O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“TÍTULO VI 
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL  

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  

Estupro  

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

§ 1o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor 
de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

§ 2o  Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)  

“Violação sexual mediante fraude  
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Art. 215.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante 
fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da 
vítima:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

Parágrafo único.  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 
aplica-se também multa.” (NR)  

 

“Assédio sexual  

Art. 216-A.  
........................................................................................................................................
..........................  

§ 2o  A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) 
anos.” (NR)  

“CAPÍTULO II 
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL  

Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 
outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.  

Parágrafo único.  (VETADO).” (NR)  

“Ação penal  

Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante 
ação penal pública condicionada à representação.  

Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.” 
(NR)  

“CAPÍTULO V 
DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE PROSTITUIÇÃO OU 
OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL  

............................................................................................  

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual  

Art. 228.  Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:  
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.  

§ 1o  Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

...................................................................................” (NR)  

“Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 
exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário 
ou gerente: 

...................................................................................” (NR)  

 

 

“Rufianismo  

Art. 230.  
........................................................................................................................................
...........................  

§ 1o  Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime 
é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem 
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.  

§ 2o  Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio 
que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à 
violência.” (NR)  

“Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual  

Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele 
venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 
alguém que vá exercê-la no estrangeiro.  

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  
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§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-
la ou alojá-la.  

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.” (NR)  

“Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual  

Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território 
nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

§ 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a 
pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, 
transferi-la ou alojá-la.  

§ 2o  A pena é aumentada da metade se:  

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;  

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.” (NR)  

 Art. 3o  O Decreto-Lei no 2.848, de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido 
dos seguintes arts. 217-A, 218-A, 218-B, 234-A, 234-B e 234-C:  



218 

“Estupro de vulnerável  

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém 
que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 
para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência.  

§ 2o  (VETADO)  

§ 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  

§ 4o  Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”  

“Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente  

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-
lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia 
própria ou de outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”  

“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável  

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração 
sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir 
ou dificultar que a abandone:  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.  

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.  

§ 2o  Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;  
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II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 
práticas referidas no caput deste artigo.  

§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.”  

“CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

Aumento de pena  

Art. 234-A.  Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada: 

I – (VETADO);  

II – (VETADO);  

III - de metade, se do crime resultar gravidez; e  

IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vitima doença sexualmente 
transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.”  

“Art. 234-B.  Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão 
em segredo de justiça.”  

“Art. 234-C.  (VETADO).”  

 Art. 4o  O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1o  
........................................................................................................................................
........................... 

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);  

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); 

........................................................................................................................................

.............” (NR)  

Art. 5o  A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte 
artigo:  

“Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com 
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  
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§ 1o  Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali 
tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo 
da internet.  

§ 2o  As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso 
de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 
25 de julho de 1990.”  

Art. 6o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7o  Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954.  

Brasília,  7  de  agosto  de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2009 
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ANEXO B – Termos de aprovação do comitê de ética em pesquisa do CISAM/UPE 
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ANEXO C –  Termos de relato circunstanciado para interrupção da gestação 
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ANEXO D – Protocolo interno do CISAM para atendimento à mulheres vítimas de 
violência sexual 
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ANEXO E – Ficha multidisciplinar do CISAM para atendimento à mulher vítima de 
violência sexual 
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ANEXO F – Ficha de notificação/investigação individual – violência doméstica, 
sexual e/ou outras violências 
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