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RESUMO 
 

 

A presente dissertação tem como objetivo analisar as ações, conquistas e 
desafios do movimento feminista no enfrentamento da violência doméstica 
contra a mulher, tendo em vista que, apesar dos avanços alcançados 
institucionalmente neste sentido, os dados apontam para uma continuidade/alto 
índice dos casos de violência doméstica contra a mulher, especialmente, no 
Estado de Pernambuco. Para tratarmos desta temática elegemos como 
categoria fundamental o patriarcado e sua relação com o capitalismo na 
medida em que violência se constitui um termo que evidencia dominação e 
exploração. O estudo tem por base uma pesquisa de natureza qualitativa, 
utilizando pesquisa bibliográfica, documental e de campo, dados quantitativos, 
serviram de suporte na aproximação da temática estudada. Utilizamos o 
processo de aproximações sucessivas para o desvendamento da realidade à 
luz do referencial teórico adotado: método histórico-dialético. Nosso campo de 
pesquisa foi o Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE), composto por 
vários segmentos de mulheres e entidades, que tem como objetivo lutar pela 
consolidação das políticas públicas em defesa das mulheres. Trabalhamos com 
um recorte de 7 (sete) entidades, tendo sido entrevistada uma representante de 
cada uma delas, e, uma feminista, integrante de um núcleo de pesquisa 
acadêmico, somando assim um total de 8 (oito) entrevistadas. O critério 
adotado para tal escolha deveu-se ao fato de que elas discutem e trabalham 
com maior enfoque a temática da “violência contra as mulheres”. Para coleta 
de dados utilizamos também a técnica da observação participante nos 
encontros quinzenais do FMPE e nas duas últimas “Caravanas Feministas”, no 
período de agosto a novembro de 2009. O resultado da pesquisa aponta para 
uma nova concepção de violência doméstica contra a mulher, o levantamento e 
análise das ações de politização e conscientização da igualdade de direitos 
homem/mulher e da necessidade de uma mudança cultural (reforma intelectual 
e moral, nos termos gramscianos) no sentido de consolidar políticas 
educativas, nas mais diversas formas para o enfrentamento à violência contra a 
mulher, bem como uma mentalidade que segue o patriarcado na perspectiva 
da eliminação do fenômeno de violência doméstica contra a mulher.  
 
 
Palavras-chave: Feminismo, Violência Contra a Mulher, Patriarcado, Relações 
Humanas, Capitalismo. 
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ABSTRACT 
 

 

The present dissertação has as objective to analyze the actions, conquests and 
challenges of the movement feminist in the confrontation of the domestic 
violence against the woman, in view of whom, although the advances reached 
institucionalmente in this direction, the data point with respect to a 
continuity/high index of the cases of domestic violence against the woman, 
especially, in the State of Pernambuco. To deal with this thematic one we 
choose as basic category the patriarchate and its relation with the capitalism in 
the measure where violence if constitutes a term that evidences domination and 
exploration. The study it has for base a research of qualitative nature, using 
bibliographical research, documentary and of field, quantitative data, they had 
served of support in the studied approach of the thematic one. We use the 
process of successive approaches for the desvendamento of the reality to the 
light of the adopted theoretical referencial: method description-dialético. Our 
field of research was the Forum of Women of Pernambuco (FMPE), 
composition for some segments of women and entities, that have as objective 
to fight for the consolidation of the public politics in defense of the women. We 
work with a clipping of 7 (seven) entities, having been interviewed a 
representative of each one of them, and, a feminist, integrant of an academic 
nucleus of research, thus adding a total of 8 (eight) interviewed. The criterion 
adopted for such choice had it the fact of that they argue and work with bigger 
approach the thematic one of the “violence against the women”. For collection 
of data we also use the technique of the participant comment in the biweekly 
meeting of the FMPE and in the two last “Caravans Feminists”, in the period of 
August the November of 2009. The result of the research points with respect to 
a new conception of domestic violence against the woman, the survey and 
analysis of the actions of politicalization and awareness of the equality of rights 
man/woman and of the necessity of a cultural change (intellectual and moral 
reform, in the gramscianos terms) in the direction to consolidate educative 
politics, in the most diverse forms for the confrontation to the violence against 
the woman, as well as a mentality that follows the patriarchate in the 
perspective of the elimination of the phenomenon of domestic violence against 
the woman.  
 
 
Word-key: Feminism, Violence Against the Woman, Patriarchate, Relations 
Human beings, Capitalism. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 

A presente dissertação se constitui num processo de aproximação e 

desvendamento da realidade no tocante à temática da luta do movimento 

feminista pelo fim da violência doméstica contra a mulher no Estado de 

Pernambuco, através da análise das ações, conquistas e desafios do 

respectivo movimento.  

Neste sentido, o principal questionamento que norteou a pesquisa 

parte da constatação de situações encontradas na própria realidade bem como 

de dados estatísticos que confirmam a existência, a continuidade e aumento de 

incidência dessa violência, o que em última instância, se constitui uma violação 

dos Direitos Humanos. 

A condição de inferioridade da mulher é uma situação que se 

manifesta há milênios e a torna objeto da violência, fenômeno de alta 

relevância política, social, teórica, prática na compreensão da sociedade com 

vistas a sua transformação e que os movimentos de mulheres, principalmente o 

feminista, ao abraçarem a causa pelo fim da violência doméstica contra a 

mulher, estão inseridos numa luta política de emancipação pela defesa do 

direito da mulher no contexto mais amplo dos direitos humanos. 

No que se refere ao fenômeno da violência contra a mulher, 

sobretudo, a doméstica, podemos afirmar que, nos dias atuais, constitui-se 

uma das maiores preocupações das mulheres, como mostra a pesquisa 

nacional Ibope Instituto Patrícia Galvão1, realizada em maio de 2006, com 

apoio da Fundação Ford e do Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas 

para a Mulher (UNIFEM).  

Chamamos atenção para esta pesquisa, realizada antes de 

sancionada a Lei nº 11.340 de 07/08/2006, conhecida como Lei Maria da 

Penha2. Com efeito, a pesquisa revelou um percentual alto de preocupação 

                                                
1 Resultados disponíveis em: http://www.patriciagalvao.org.br/ - Acesso em: 04/03/09. 
2 Lei que coíbe a violência doméstica e familiar contra a mulher. Seu nome foi dado em homenagem a 
Maria da Penha, uma farmacêutica que protagonizou um caso simbólico de violência doméstica e familiar 
contra a mulher. Em 1983, por duas vezes, seu marido tentou assassiná-la. Na primeira vez por arma de 
fogo, na segunda, por eletrocussão e afogamento. As tentativas de “homicídio” resultaram em lesões 
irreversíveis à sua saúde, como paraplegia e outras seqüelas. (Secretaria Especial de Políticas para as 
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das mulheres sobre a “violência contra mulher em casa”3, vindo a ocupar o 

primeiro lugar no ranking das respostas, com um índice de 55% (cinqüenta e 

cinco por cento). Posteriormente, apresentaremos outra pesquisa, mais 

recente, realizada e divulgada em 2009, dessa mesma natureza, que revelou o 

aumento dessa preocupação passando para o percentual de 56% (cinqüenta e 

seis por cento).  

Uma das perguntas feitas nessa pesquisa foi a seguinte: Aqui estão 

alguns assuntos que as mulheres têm, nos últimos tempos, discutido bastante. 

Na sua opinião, qual destes temas mais preocupa a mulher brasileira 

atualmente? (Respostas múltiplas: 1º + 2º + 3º lugar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Mulheres, Presidência da República, Brasília, 2008). Será objeto de estudo do Capítulo III, quando 
tratamos das conquistas do movimento feminista. 
3 Esta violência pode ser entendida como Violência Doméstica Contra a Mulher (VDCM), por acontecer no 
âmbito domiciliar. No entanto, como analisaremos no Capítulo I a VDCM se caracteriza como sendo 
praticada, principalmente, por companheiros, maridos e outros parentes com as quais as mulheres 
mantêm relações afetivas, seja no âmbito do domicílio, seja fora dele. Em outras palavras o que define a 
VDCM é o sujeito que a exerce. Para fins dessa pesquisa entendemos que a expressão popular em 
“violência contra mulher em casa” pode ser entendida como violência doméstica contra a mulher.  
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Tabela 1 – Principais Preocupações da Mulher Brasileira 

Pesquisas Ibope / Instituto Patrícia Galvão (2004 e 
2006) SET. 2004 MAI. 2006 

Amostras totais (2.002) (2.002) 

  % % 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM CASA 50 55 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER FORA DE CASA/ 
ASSÉDIO SEXUAL 36 40 

DOENÇAS COMO CÂNCER DE MAMA E ÚTERO 39 44 

AIDS E O CRESCIMENTO DA AIDS ENTRE 
MULHERES 26 30 

IGUALDADE DE SALÁRIOS COM HOMENS 24 19 

FALTA DE ALTERNATIVAS PARA DEIXAR FILHOS 
PARA TRABALHAR FORA 23 20 

FORMAS DE EVITAR FILHOS 20 16 

MENORES DE RUA 14 13 

TER UMA PROFISSÃO QUE GOSTE 13 8 

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 9 10 

PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA 8 8 

DIVIDIR TAREFAS DOMÉSTICAS COM 
COMPANHEIRO 7 10 

DIREITO DO CONSUMIDOR 5 4 

NENHUM, NÃO OPINOU 4 3 
                  

                   Fonte: Ibope / Instituto Patrícia Galvão, 2006. 
 

Essa pesquisa de 2006 aponta a percepção de impunidade para a 

violência contra a mulher. Dentre os resultados apresentados estão que a 

violência e saúde da mulher continuam como os principais problemas. 

A tabela acima, que compara as pesquisas de 2004 e 2006 em 

relação à percepção dos(as) entrevistados(as) sobre quais seriam as três 

principais preocupações da mulher brasileira, confirma este crescimento, 

sobretudo com relação à “violência contra mulher em casa”. Acrescente-se 

ainda que a “violência fora de casa como o assédio sexual” pode ser inferida 

como aquela que se estabelece nas relações de trabalho.  

Observa-se ainda um crescimento de 2004 a 2006 entre as 

principais preocupações apontadas pelos(as) entrevistados(as) acerca de 

doenças como câncer de mama e útero e crescimento da AIDS entre mulheres. 
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Por outro lado, revela-se um pequeno declínio da preocupação com 

planejamento familiar, igualdade salarial e escolha de uma profissão definida 

para a realização pessoal (Ter uma profissão que goste). 

Outra pesquisa, em âmbito nacional, de opinião pública mais 

recente, encomendada pelo Instituto Avon, junto com o IBOPE, sobre o tema 

“Percepções e reações da sociedade sobre a violência contra a mulher”, 

realizada no período de 13 a 17 de fevereiro de 2009, em cidades com mais de 

20 (vinte) mil habitantes e capitais, divulgada em 14 de abril de 20094, vem 

reafirmar que a maior preocupação das mulheres continua sendo a violência 

contra elas, principalmente no âmbito de casa. 

De acordo com esta pesquisa o tema fica em primeiro lugar no 

ranking de preocupação, com 56% (cinquenta e seis por cento) dos(as) 

entrevistados(as), seguido pela preocupação com a Aids e o crescimento de 

casos entre mulheres, com 51% (cinquenta e um por cento). Homens e 

mulheres ouvidos – independentemente de terem sido vítimas ou não de 

agressão – afirmam que a violência contra a mulher dentro de casa é o tema 

que mais preocupa as brasileiras. Esta preocupação vem crescendo desde 

2004, quando 50% pensavam assim, subindo para 55% em 2006 e para 56% 

em 2009.  

Em terceiro lugar esta pesquisa aponta a “violência contra mulher 

fora de casa/assédio sexual”. Neste sentido, constatamos que o tema da 

Violência Contra a Mulher é mais uma vez a preocupação mais significativa das 

mulheres brasileiras. 

O questionário perguntava: Aqui estão alguns assuntos que as 

mulheres têm, nos últimos tempos, discutido bastante. Na sua opinião, pelo 

que você sabe ou ouve falar, qual destes temas mais preocupa a mulher 

brasileira atualmente? (1ª + 2ª + 3ª lugar – respostas múltiplas) (Fonte: Ibope / 

Instituto Avon, 2009). O resultado da tabela abaixo é a somatória das três 

menções. 

 

                                                
4 Pesquisa completa disponível em: 
http://200.130.7.5./spmu/docs/pesquisa_AVON_violencia_domestica_2009.pdf 
Acesso em: 17/04/09.  
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Tabela 2 – Percepções e reações da sociedade sobre a  Violência Contra a 

Mulher 

 

 Pesquisas Ibope / Instituto 
AVON (2009) SET. 2004 MAI. 2006 FEV. 2009 

Amostras totais (2.002) (2.002) (2.002) 

  % % % 

VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHER EM CASA 50 55 56 

VIOLÊNCIA CONTRA 
MULHER FORA DE CASA/ 
ASSÉDIO SEXUAL 

36 40 36 

DOENÇAS COMO CÂNCER 
DE MAMA E ÚTERO 39 44 31 

AIDS E O CRESCIMENTO 
DE CASOS ENTRE AS 
MULHERES 

26 30 51 

FORMAS DE EVITAR 
FILHOS 20 16 31 

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO 9 10 22 

  Fonte: Ibope/Instituto Avon, 2009. 

 

A partir dos dados apresentados por ambas as pesquisas, 

identificamos que a Violência Doméstica Contra a Mulher se constitui a 

principal preocupação de homens e mulheres no Brasil, o que, em última 

instância dá relevância ao nosso objeto de estudo. 

No Brasil, o movimento feminista, vem sendo o principal movimento 

social que concentra esforços no sentido de uma nova percepção sobre a 

violência de gênero como uma questão com características realmente nocivas 

à convivência social. O movimento enfrentou um árduo trabalho no processo de 

construção e visibilidade desse fenômeno: mostrar à sociedade que não só ele 

existe, mas também ocorre em proporções alarmantes e que é uma sequela da 

questão social e não só decorrente dos fatos isolados com indivíduos. 

(BOSELLI, 2004)5. 

                                                
5 Giane Boselli, artigo intitulado: Dimensões da violência contra a mulher: construindo bases de dados. 
Texto analítico sobre a escassez de bases de dados nacionais em violência de gênero, preparado para o 
Colóquio sobre Violência de Gênero e Direitos Humanos, promovido pela UFRJ – realizado nos dias 18 e 
19 de novembro/2004. Disponível em: 
http://www.cfemea.org.br/violencia/artigosetextos/detalhes.asp?IDTemasDados=8 Acesso em: 28/01/09. 
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Dentre as principais ações do movimento feminista e de mulheres, 

no Estado de Pernambuco, destacam-se aquelas impulsionadas pelo Fórum de 

Mulheres de Pernambuco (FMPE)6, desde janeiro de 2006, pelo fim da 

violência contra as mulheres, estão as Vigílias, consideradas pelo movimento 

como um ato de indignação e protesto contra a falta de políticas públicas de 

segurança, de prevenção e de enfrentamento à violência. 

No que se refere às ações do governo em nível federal, foi a partir 

da realização das Conferências Nacionais de Políticas para Mulheres, em 2004 

e 2007, que se lançou o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres. Vale ressaltar que o II Plano coloca ênfase na implementação da 

Lei Maria da Penha.  

A pesquisa anteriormente referida realizada pelo Ibope/Instituto Avon 

(vide p. 16) também aponta que houve expressivo aumento do conhecimento 

da Lei Maria da Penha de 2008 para 2009 – Fontes: Ibope/Themis (2008); 

Ibope/Instituto Avon (2009). A partir da seguinte pergunta: Você conhece, ainda 

que de ouvir falar, a Lei Maria da Penha?. Foram apresentados os resultados a 

segui: 

                     2008                                                            2009 

         

  

 
 
 

 

                                                
6 Articulação política feminista que contempla vários segmentos de mulheres. No Capítulo II 
desenvolvemos melhor sobre esse espaço. 

CONHECE 

Mas Fem 

77% 80% 

Sim 
 
 
Não 
 
 
NS/NR 
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A Lei Maria da Penha é mais conhecida nas regiões Norte e Centro 

Oeste, onde 89% dos entrevistados conhecem a Lei. No Nordeste a taxa de 

conhecimento é de 86%, e no Sul e Sudeste é de 73% e constata-se que no 

conjunto do país, a população com menor renda familiar (até 1 salário mínimo) 

ou escolaridade (até a 4ª série) e moradores da periferia está no patamar mais 

baixo de conhecimento da Lei, mas ainda assim as taxas são altas: 

respectivamente, de 75%, 69% e 71%.  

A justificativa indicada na pesquisa sobre maior conhecimento da Lei 

Maria da Penha nas regiões Norte, Centro Oeste e Nordeste apresenta-se 

como indicadores de tais mulheres manterem relação com um ambiente 

aquecido de debate público promovido pelo ativismo dos movimentos sociais 

de mulheres, que com suas vigílias, apitaços, denúncias sobre a não-aplicação 

da Lei, contagem de homicídios de mulheres e intervenções junto à mídia 

criaram um contexto de maior debate e difusão de informações. 

Esta preocupação está na agenda do movimento feminista, desde 

seu surgimento, que pressionou tanto os governos quanto organismos 

internacionais, a exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual 

começou a se mobilizar contra este tipo de violência depois de 1975, quando a 

mesma realizou o primeiro ‘Dia Internacional da Mulher’. Mas só foi na 

‘Reunião de Viena’ de 1993 que a ‘Comissão de Direitos Humanos’ deste órgão 

(ONU) incluiu um capítulo de denúncia que propunha medidas para coibir a 

violência de gênero.  

Entretanto, estes compromissos só poderão ser verdadeiramente 

assumidos quando estas iniciativas se expressarem em prioridades 

governamentais com orçamentos específicos para efetivar políticas voltadas à 

igualdade de gênero, em todos os níveis estatais. Estes vários instrumentos 

(pactos, acordos, programas, planos)7 poderão orientar as ações de governos, 

havendo vontade política e cultural de defesa dos direitos da mulher no âmbito 

da gestão governamental. 

No âmbito do Estado, atualmente, Pernambuco conta com uma 

Secretaria Especial da Mulher, criada em janeiro de 2007, conta com uma 

secretaria específica, dentro do aparelho governamental, para implementar 

                                                
7 Lei, plano e pacto tendem a se complementarem, porque a Lei estabelece o que o Plano precisa garantir 
para a sua aplicabilidade e o Pacto compromete as gestões locais com as políticas. 
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políticas públicas para as mulheres. O órgão é fruto de reivindicações históricas 

da luta das mulheres, não só de Pernambuco, mas de todo o Brasil.  

Porém, não basta à legislação assegurar o direito da mulher, ela é 

necessária, mas não suficiente. Faz-se necessário uma mudança de 

mentalidade, um processo de transformação dos valores que justificam o 

regime patriarcado8 ou, como coloca Saffioti (2004a, p. 94)9, “ordem patriarcal 

de gênero” e a dominação-exploração do homem sobre a mulher. 

Para confirmar o nosso pressuposto de pesquisa podemos 

apresentar alguns dados estatísticos sobre os números de homicídios de 

mulheres, no Estado de Pernambuco, que nos fazem perceber o que 

anteriormente afirmamos: a continuidade e aumento de atos de violência contra 

a mulher nos anos subseqüentes à aprovação da Lei Maria da Penha. 

De acordo com os dados apresentados no ‘Boletim Dados e 

Análises’10, editado pelo S.O.S Corpo, em setembro/2008, Pernambuco ainda 

apresenta um número altíssimo de homicídios de mulheres. Se um único caso 

de homicídio é inaceitável, do ponto de vista dos Direitos Humanos, os 

números de Pernambuco representam uma situação preocupante: quase 2.000 

mulheres foram assassinadas em seis anos. Em média, 300 mulheres foram 

assassinadas a cada ano: 25 a cada mês ou quase uma por dia. 

Ainda conforme o Boletim acima mencionado, na caracterização dos 

homicídios de mulheres em Pernambuco, no ano de 2002 para 2003 houve 

pequena redução: de 369 (trezentos e sessenta e nove) para 300 (trezentos), 

depois apresentou aumentos sucessivos até 2006, voltando a ter uma mínima 

redução em 2007. Esta situação nos revela que a violência contra a mulher é 

um fenômeno preocupante, principalmente quando esses números 

correspondem a assassinatos. Foi observado também nesse período que a 

Região Metropolitana do Recife continua sendo a área que concentra o maior 

número de casos de homicídios de mulheres, no Estado. 

                                                
8 Na definição do conceito de patriarcado Saffioti dialoga com Sandra Hartmann (1979) e o define “(...) 
como um pacto masculino para garantir a opressão de mulheres”, (HARTMANN apud SAFFIOTI, 2004a, 
p. 104). A autora ainda coloca que apesar do patriarcado ser um pacto entre os homens isso não significa 
que não haja resistência, luta por parte das mulheres. (p. 130). Dada sua importância para o estudo esta 
categoria será mais bem aprofundada no Capítulo I deste trabalho.  
9 SAFFIOTI, Heleieth I. B. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004a 
(Coleção Brasil Urgente). 
10 Boletim Dados e Análises, SOS Corpo-Instituto Feminista para a Democracia, Ano IV, nº 7, 
setembro/2008. 
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Tabela 3 – Variação dos homicídios de mulheres em Pernambuco de 

acordo com os anos 2002/2007  
 

Ano Número Variação (%) 

2002 369  

2003 300 23,00 

2004 320 6,7 

2005 322 0,6 

2006 335 4,0 

2007 305 8,9 

TOTAL 1915 17,3 

 Fonte: Boletim Dados e Análises, SOS Corpo, Ano IV, nº 7, setembro/2008.  

 

É surpreendente o número de homicídios de mulheres em 

Pernambuco ocorridos nos anos 2008/2009 após a regulamentação da Lei 

Maria da Penha. Vejamos os dados estatísticos da tabela abaixo: 
 

Tabela 4 – Homicídios de mulheres em Pernambuco – 2008/2009 

 

Mês Ano Total Variação 2008-2009 
2008 2009 Nº % 

Janeiro 28 40 68 12 42,9 
Fevereiro 36 20 56 -16 -44,4 

Março 21 35 56 14 66,7 
Abril 31 25 56 -6 -19,4 
Maio 22 21 43 -1 -4,5 

Junho 21 17 38 -4 -19,0 

Julho 25 34 59 9 36,0 
Agosto 24 20 44 -4 -16,7 

Setembro 22 25 47 3 13,6 
Outubro 18 28 46 10 55,6 

Novembro 16 28 44 12 75,0 
Dezembro 38 26 64 -12 -31,6 

Total 302 319 621 17 5,6 
Média Mensal 24 26,6 25,9 2,6 10,8 

Fontes: Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco e www.pebodycount.com.br 
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Dentro desse contexto, enfatizamos a necessidade de responder a 

seguinte indagação: Quais são os desafios postos às ações do movimento 

feminista pelo fim da violência doméstica contra a mulher, sabendo-se que 

apesar de todas as conquistas, inclusive legais, nesta direção, esse perverso 

fenômeno social continua com um alto índice de incidência? 

Portanto, partimos da hipótese que se o movimento feminista ficar só 

no âmbito da reivindicação de direitos, ou seja, no âmbito da emancipação 

política, e não tiver uma postura de luta transformadora dessa ordem social, 

não alcançará a superação desse perverso fenômeno que é a violência 

doméstica contra a mulher.  

Sendo assim, deve-se considerar que, dentro dos limites dessa 
ordem vigente, é preciso estabelecer mediações através do campo da 
política, do direito e da cultura para implementar ações concretas que 

contribuam para erradicação da violência contra a mulher, sobretudo, a 
doméstica, objeto de nosso estudo. 

Portanto, nosso objetivo geral de pesquisa é: Analisar as ações, as 

conquistas e desafios do movimento feminista no sentido da luta pelo fim da 

violência doméstica contra a mulher no Estado de Pernambuco. Esperamos, 

assim, contribuir numa perspectiva teórico-metodológica, com as ações do 

movimento feminista, na construção de novas reflexões sobre o enfrentamento 

à violência doméstica contra a mulher. 

Considerando que a maior expressividade da violência contra a 

mulher é, no âmbito privado, doméstico, e o fato de ser praticada, a maioria das 

vezes, por homens com os quais estas mantêm relações afetivo-conjugais, 

acentua-se a dificuldade de enfrentamento, tanto por parte das mulheres 

quanto pela sociedade. 

O objeto de estudo proposto, a saber, As ações, as conquistas e os 

desafios do movimento feminista no sentido da luta pelo fim da violência 

doméstica contra a mulher, requer consideração do fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher a partir da análise do seu enfrentamento. Isto exigiu 

uma discussão sobre a nomenclatura, utilizada pelo Fórum de Mulheres de 

Pernambuco (FMPE), “Violência Contra as Mulheres” e a categoria 

referenciada nesta pesquisa que é a Violência Doméstica Contra a Mulher. Tais 

reflexões compõem o item do Capítulo II desta dissertação. 
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Neste sentido, nossa pesquisa por ter o propósito de trabalhar os 

significados das ações, conquistas e desafios do movimento, consiste numa 

pesquisa de natureza qualitativa que implica na adoção de elementos de 

análise de valores, crenças, preconceitos e outros elementos de ordem cultural 

e ideológica, sem, contudo, desprezar a abordagem quantitativa, cujos dados 

serviram, inclusive, como suporte da justificativa do fenômeno da Violência 

Doméstica Contra a Mulher que se constitui objeto de intervenção das 

entidades do movimento feminista analisadas neste trabalho.  

Conforme Minayo (1994, p. 21-22)11,  a pesquisa qualitativa, no 

âmbito das ciências sociais, tem a preocupação com um nível de realidade que 

não pode ser quantificado e responde a questões muito particulares. Ou seja, 

 
(...) ela trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis.  

 

Para Richardson (1999)12 a pesquisa qualitativa nos possibilita a 

“tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais apresentadas pelos entrevistados (...)”. Nesse sentido, ao 

utilizarmos os dados quantitativos, e por mais que sejam processados 

cuidadosamente, com modelos estatísticos sofisticados, eles necessitam de 

interpretação, visto que não falam por si mesmo. (GASKELL, BAUER, 2004, 

p.24)13. Estes autores ainda apontam que a pesquisa qualitativa tem 

conseguido (...) desmistificar a sofisticação estatística como o único caminho 

para se conseguir resultados significativos”.  

Diante da complexidade e das contradições que permeiam esse 

fenômeno social investigado, a partir da análise das ações, das conquistas e 

dos desafios do movimento feminista pelo fim da violência doméstica contra a 

                                                
11 MINAYO, Maria Cecília de Souza (Orgª). Pesquisa social: teoria, método e criatividade, 24ª edição, 
Coleção Temas Sociais, Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.  
12 RICHARDSON, Roberto Jarry e colaboradores. Pesquisa Social: métodos e técnicas, 3ª ed., revista e 
ampliada. São Paulo: Atlas, 1999. 
13 BAUER, Martin W.; GASKELL, George (edts.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. 3ª ed., Tradução de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 
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mulher, com ainda alto índice, entendemos a importância de conduzirmos 

nossa pesquisa pela abordagem da teoria social crítica, ancorada no 

materialismo-histórico-dialético, método que leva em consideração a 

transformação constante da realidade, no tempo e no espaço, nos possibilita as 

aproximações sucessivas do real e não a resultados estanques. Assim sendo, 

tal perspectiva viabilizou a análise das ações, conquistas e dos desafios do 

movimento feminista, no Estado de Pernambuco, onde esse fenômeno social é 

uma particularidade da totalidade. Esta teoria vai além da aparência do 

fenômeno, ela busca a essência dele no seu aprofundamento. Como bem 

define Horkheimer (1991)14 “(...) a teoria crítica não almeja de forma alguma 

apenas uma mera explicação do saber, ela intenciona emancipar o homem de 

sua situação escravizadora”. Sendo assim, tal proposta teórico-metodológica 

nos possibilitou aproximações na compreensão das ações, das conquistas e 

dos desfios do movimento feminista pelo fim da violência doméstica contra a 

mulher. 

No que se refere ao método materialista-histórico-dialético, 

considera o processo da realidade como uma totalidade aberta, em constante 

movimento e transformação, com suas posições contrárias a serem refletidas e 

analisadas para se chegar a uma síntese ou ao chamado concreto pensado. 

No tocante à dialética materialista, há diferença nela para a dialética idealista 

que supõe o conhecimento da realidade com um ponto de partida e de 

chegada (KONDER, 1981)15. De acordo com Engels “o movimento é o modo de 

existência da matéria”. (ENGELS apud TRIVIÑOS, 1990, p. 60)16, pois a 

matéria para Marx e Engels é uma realidade objetiva, ou seja, o mundo exterior 

existe independentemente da consciência humana, mas em condições 

historicamente dadas. Tais circunstâncias são construídas por homens e 

mulheres. Tal como afirma Agnes Heller (1985, pp.1-2)17:  

 
(...) essas ‘circunstâncias’ determinadas, nas quais os homens 

formulam finalidades, são as situações sócio-humanas, as 
                                                
14 HORKHEIMER, Max; THEODOR, W. Adorno. Textos escolhidos. Traduções: Zeljko Loparié (et al.), 5ª 
ed., Série: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultura, 1991.    
15 KONDER, Leandro. O que é dialética. Edição integral, São Paulo: Brasiliense, 1981. 
16 TRIVIÑOS, Augusto N. Silva. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
17  HELLER, Agnes. O cotidiano e a história, 2ª ed., tradução de Carlos Nelson Coutinho e Leandro 
Konder, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.  
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próprias relações e situações humanas mediatizadas pelas 

coisas. Não se deve jamais entender a ‘circunstância’ como 

totalidade de objetos mortos, nem mesmo de meios de 

produção; a ‘circunstância’ é a unidade de forças produtivas, 

estrutura social e formas de pensamento, ou seja, um 

complexo que contém inúmeras posições teleológicas, a 

resultante objetiva de tais posições teleológicas. E, ao 

contrário, quando os homens se colocam fins, o campo de 

determinação causal não é apenas o âmbito e a orientação de 

suas colocações, pois os seus atos teleológicos e todas as 

demais objetivações desencadeiam igualmente novas séries 

causais. 

  

Para a análise da fundamentação teórica do objeto de estudo, 

elegemos como categorias a relação entre Patriarcado, Capitalismo e Violência 

Doméstica Contra a Mulher, partindo da perspectiva teórica abordada pela 

autora Saffioti que trabalha essa simbiose e complementaridade dessa relação 

patriarcado/capitalismo. Em consequência a violência doméstica contra a 

mulher é vista como decorrência desta relação e como fenômeno de dimensão 

objetiva e subjetiva que envolve o fenômeno da dominação-exploração 

homem/mulher. 

Para entender o movimento de resistência e de enfrentamento a 

estas dimensões de ordem ideológica e material realizamos uma exposição 

sobre o processo histórico do movimento de mulheres deste a sociedade 

primitiva, passando pela formação dos movimentos feministas, nos séculos XIX 

e XX, culminando com a sua expressão na atualidade brasileira, em especial 

aquela pernambucana, através do Fórum de Mulheres de Pernambuco 

(FMPE).     

Nosso campo de pesquisa foi o FMPE, entendido como o recorte 

espacial correspondente à abrangência das manifestações empíricas do objeto 

de estudo. Fundado em 1988 a partir do empenho de parte da sociedade civil 

em enfrentar a desigualdade social, política e econômica das mulheres, é uma 

Articulação Política Feminista e Anti-racista, de âmbito Estadual18. 

                                                
18 Informações obtidas no folheto do FMPE (Ver anexo A).  
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Nossa escolha pelo FMPE se deu por sua expressão e referência de 

Articulação das entidades de ONG’s e Movimento Social de Pernambuco e de 

luta pelos direitos das mulheres. Atua na defesa dos direitos humanos e de 

melhores condições de vida para as mulheres. Em sua agenda política, suas 

frentes de luta, em 2008/2009, priorizaram: a) participação política das 

mulheres; b) ações pelo fim da violência contra a mulher; c) saúde, direitos 

sexuais e reprodutivos; d) autonomia econômica das mulheres; e) fim do 

racismo; f) políticas públicas para as mulheres; g) democratização da 

comunicação; h) reforma do sistema político brasileiro.  

Investigamos as ações do FMPE, enquanto espaço de articulação 

político e orientado pela perspectiva feminista, no propósito de desvendar o 

desenvolvimento do seu potencial emancipatório, tendo como telos a 

transformação dessa ordem social que gera e alimenta todo tipo de 

desigualdade, seja de classe, gênero, raça/etnia.  

Atualmente, o FMPE, reúne mais de 70 (setenta) organizações que 

contempla Organizações Não-governamentais (ONG’s), Mulheres de Núcleos 

Universitários, de Secretarias de Mulheres de Sindicatos e de Partidos 

Políticos, Organizações de Mulheres Negras, de Lésbicas, Associações de 

Mulheres e Feministas sem vínculos institucionais.  

Dentre estas destacamos as que trabalham e discutem a temática 

da violência contra as mulheres e seu enfrentamento: Associação 

Pernambucana de Profissionais do Sexo (APPS); Centro Brasileiro da Criança 

e do Adolescente, também conhecido como “Casa de Passagem”; Centro das 

Mulheres do Cabo (CMC); Coletivo Mulher Vida (CMV); Comissão das 

Mulheres Trabalhadoras da Central Única dos Trabalhadores (CUT); Grupo de 

Mulheres Cidadania Feminina; Grupo de Mulheres do Cordeiro; Grupo de 

Teatro Loucas de Pedra Lilás; Grupo Mulher Maravilha; Instituto PAPAI; SOS 

Corpo – Instituto Feminista para a Democracia; SOS Mulher Cidadã.  

Para o cumprimento dos objetivos propostos, selecionamos como 

universo de pesquisa as entidades que dão maior ênfase ao enfrentamento à 

violência contra as mulheres, são elas: Centro Brasileiro da Criança e do 

Adolescente (Casa de Passagem); Centro das Mulheres do Cabo (CMC); 

Coletivo Mulher Vida (CMV); Grupo de Mulheres Cidadania Feminina; Grupo de 

Teatro Loucas de Pedra Lilás; Grupo Mulher Maravilha; Instituto PAPAI; e, uma 
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pesquisadora, integrante de um Núcleo de Pesquisa Universitário, da referida 

temática.  

No tocante a realização da coleta de dados, utilizamos à técnica da 

entrevista semi-estruturada19. Os sujeitos entrevistados foram uma 

representante de cada uma dessas entidades e a pesquisadora acima 

mencionada, somando um total de 8 (oito) entrevistadas, contando com a 

aplicação da entrevista pré-teste, o que nos levou a alterar o roteiro final (Ver 

os dois roteiros nos apêndices A e B). Tal técnica foi escolhida por se adequar 

à pesquisa qualitativa. Segundo Richardson (1999) a entrevista dá voz ao 

entrevistado(a), possibilitando a revelação de suas convicções para que seja 

posteriormente analisada e compreendida dentro do contexto histórico e 

econômico que o fenômeno social investigado está inserido e a partir da 

abordagem teórica que norteou a pesquisa. Para este autor, 

 
No que diz respeito a procedimentos metodológicos, as 

pesquisas qualitativas de campo exploram particularmente as 

técnicas de observação e entrevistas devido à propriedade com 

que esses instrumentos penetram na complexidade de um 

problema. (Op. Cit., p. 82) 

 

Por uma questão de ética profissional os nomes das representantes 

de cada entidade que foram entrevistadas serão preservados, sendo 

substituídos por um objeto que é um símbolo muito significativo para o FMPE 

na representatividade da liberdade das mulheres que é a “Pipa”, utilizado nas 

Vigílias com essa simbologia. Para identificação das falas adjetivamos as 

“Pipas” por cores diversas, assim como são confeccionadas para os eventos. 

Sendo assim, trabalharemos com os seguintes sujeitos: Pipa Vermelha, Pipa 

Branca, Pipa Azul, Pipa Amarela, Pipa Rosa, Pipa Cinza, Pipa Verde e Pipa 

Laranja.  

A título de ilustração, a tal respeito veja-se o convite da “Vigília pelo 

fim da violência e pela liberdade das mulheres”, onde a metáfora da “Pipa” está 

                                                
19 Registrada, através dos instrumentos de gravador e aparelho eletrônico de som “MP3”, com o 
consentimento dos sujeitos da pesquisa, conforme o “Termo de consentimento livre e esclarecido” (Ver 
apêndice C). 
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explicitada e assumida pelo próprio FMPE. Veja-se também a foto de capa 

desta dissertação e outras no decorrer do capítulo III. 

 

Figura 1 – Convite da Vigília pelo fim da violência e pela liberdade das 
mulheres 

 

 
 

A delimitação do período da pesquisa de campo, incluindo as 

entrevistas, a observação nos encontros quinzenais20 e a participação nas duas 

últimas “Caravanas Feministas”, se deu nos meses de agosto a novembro do 

ano de 2009. 

Ainda baseando-nos em Richardson (1999), para uma melhor 

compreensão da complexidade do fenômeno em questão, entendemos a 

necessidade de utilizar a observação participante. Acrescente-se às 

observações ocorridas, no período acima citado, a nossa participação em 

eventos anteriores, relacionados à temática, tais como: reuniões quinzenais do 

FMPE, desde o ano de 2005; Oficina: Corpo, Poder e Sexualidade, promovida 

pelo SOS Corpo e Grupo Curumim, dia 25 de junho de 2009; Lançamento da 
                                                
20 Encontros realizados numa das dependências do S.O.S Corpo – Instituto Feminista para a Democracia 
(Organização Não-Governamental) que integra o FMPE. 
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Frente Nacional da Legalização do Aborto e a não Criminalização da Mulher, 

dia 30 de junho de 2009; I Conferência Estadual de Segurança Pública de 

Pernambuco, dias 22 a 24 de julho de 2009 (participação como convidada); 

Seminário Estadual da Marcha Mundial das Mulheres, dia 12 de setembro de 

2009; Oficina de Direitos: uma campanha de acesso à justiça, dia 05 de 

outubro de 2009, projeto de realização do Grupo Mulher Maravilha; Seminário: 

Cultura e Violência Contra as Mulheres na América Latina, dia 06 de outubro 

de 2009, promovido pelo SOS Corpo; Seminário: Saúde Pública e 

Desconstrução da Violência Doméstica: o que é possível fazer?, dia 27 de 

outubro de 2009, realizado pelo Coletivo Mulher Vida. A participação em tais 

eventos foi importante para nos familiarizar com a dinâmica do FMPE e para 

posterior identificação do nosso universo de pesquisa: as lideranças a serem 

entrevistadas.  

Houve a utilização do diário de campo, o qual se tornou importante 

instrumento de registro de informações obtidas em contatos informais, 

observação de comportamentos habituais, expressões, reações, diálogos, 

cenas, dentre outros, tal como compete a pesquisa qualitativa. 

As ações do FMPE se constituem nas Vigílias, nas Caravanas 

Feministas e no Apitaço. Vale ressaltar que tais Caravanas são fruto de um 

Projeto (Fortalecimento das mulheres e suas organizações para o 

enfrentamento à violência contra as mulheres em Pernambuco). Foram 

realizadas 4 (quatro) Caravanas, no decorrer do ano de 2009. 

Por uma questão de cumprimento dos prazos acadêmicos a nossa 

observação participante se deu nas duas últimas Caravanas, realizadas 

respectivamente em setembro de 2009, na Cidade de Afogados da Ingazeira, 

no Sertão do Pajeú, e, novembro, na Cidade de Pombos, na Zona da Mata 

Norte (necessidade de qualificação do projeto de pesquisa, onde afirmamos, 

como uma de nossa atividade de pesquisa, a participação nas respectivas 

Caravanas). 

Quanto às Vigílias, participamos da última, do referido ano, que 

aconteceu no dia 25 de novembro, no Centro da Cidade do Recife. 

No tocante ao Apitaço, vale ressaltar, que esta atividade se constitui 

uma forma de denúncia e enfrentamento da violência doméstica contra a 

mulher, sobretudo, no momento em que se dar tal violência nas comunidades 
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onde residem participantes do FMPE. Em situações especiais planeja-se um 

Apitaço como forma de publicizar a indignação da violência doméstica contra a 

mulher. Houve um desses Apitaço no dia 26 de novembro de 2009. 

Mesmo com a impossibilidade de participar desta ação, obtivemos 

informações sobre sua natureza através das entrevistas que nos permitiu fazer 

sua análise que será apresentada no Capítulo III, referente às ações do FMPE.   

Estruturamos a presente dissertação em 3 (três) Capítulos, seguida 

das Considerações Finais e, por fim, as Referências Bibliográficas, Anexos e 

Apêndices. 

No Capítulo I – Abordamos o Quadro de Referencial Teórico que 

orienta o entendimento da relação entre as categorias centrais desta 

dissertação, a saber, Cultura do Patriarcado, Capitalismo e Violência 

Doméstica Contra a Mulher. 

No Capítulo II – Abordamos a construção histórica do Movimento 

Feminista, especialmente, no Brasil, apresentando, inclusive, a sua concepção 

de Patriarcado e Violência Doméstica Contra a Mulher (VDCM), na medida em 

que construímos o perfil das lideranças entrevistadas.  

No Capítulo III e último – Apresentamos a análise, propriamente dita, 

do objeto de estudo desta pesquisa, a saber, as ações, conquistas e desafios 

do Movimento Feminista na luta pelo fim da violência doméstica contra a 

mulher, no Estado de Pernambuco.   

Diante do exposto, sentimos a necessidade de socializar as 

motivações pessoais e nossa trajetória acadêmica na aproximação da temática 

sobre a violência de gênero. Nosso interesse pela temática de gênero se deu 

desde minha adolescência quando já demonstrava um posicionamento 

favorável à defesa de igualdade nas relações entre homem e mulher. Como 

precisei ingressar no mercado de trabalho cedo, aos 17 (dezessete) anos, isto 

me possibilitou pensar naquele momento, mesmo que ainda incipiente o meu 

entendimento sobre o processo nas relações de gênero, que a mulher com sua 

independência financeira podia ter vez e voz na sociedade, e assim, conquistar 

sua igualdade nessa relação. 

Tendo inicialmente esta visão, que fazia parte do senso comum, 

porém, como explica Gramsci: “eu sentia e não sabia explicar”, desencadeou-
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se meu interesse em aprofundar teoricamente a temática, no sentido de 

contribuir no desvendamento da realidade concreta.  

Já na graduação, em Ciências Sociais, com ênfase em Sociologia 

Rural, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, desenvolvi minha 

monografia com o título: Criatividade e estratégias de inserção e integração 

sócio-cultural: o caso do Balé Afro Majê Mole, que foi defendida no primeiro 

semestre de 2001, e já sinalizava meu desejo em investigar a questão de 

gênero. O corpo de dança do grupo era composto só por dançarinas (crianças 

e adolescentes) e na percussão os meninos.  

Inicialmente tive dificuldade no processo de orientação desse 

trabalho, pois a professora que discutia a questão de gênero, no Departamento 

do Curso o qual realizava, naquele momento, não pôde me orientar, pois 

estava afastada por motivos de saúde. Por essa razão não cheguei a enfocar a 

categoria gênero, mas sim as estratégias de inserção e integração sócio-

cultural do grupo. 

Ainda na minha formação acadêmica, inicial, participei de vários 

eventos que discutiam a situação da mulher na sociedade, tanto promovido 

pelo movimento feminista, quanto de cunho acadêmico, como: Congressos, 

minicursos, palestras, dentre outros.  

Cada evento que participava me instigava a conhecer e aprofundar 

teoricamente o debate sobre as questões referentes à luta das mulheres pela 

sua libertação na desigualdade de gênero, classe, etnia e “raça”. 

Após a graduação continuei me aprofundando nessa temática e 

ingressei, em 2005, como aluna ouvinte, na disciplina que discute a questão de 

gênero, no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social pela UFPE, 

ministrada pela Profª Drª Rosineide de L. M. Cordeiro, que me possibilitou essa 

rica oportunidade para participar das discussões e das atividades da disciplina. 

Em 2006, cursei neste mesmo Programa de Pós-Graduação, agora como aluna 

especial, a disciplina “Matrizes da Teoria Social”, ministrada pela Profª Drª 

Maria Alexandra da S. M. Mustafá, que também me proporcionou a ampliação 

de novos horizontes acerca da abordagem teórico-metodológica marxiana. No 

ano seguinte (2007), cursei também como aluna especial a disciplina “Racismo 

e Violência”, ministrada pela Profª Drª Maria de Fátima G. de Lucena, outro 

momento de rica aprendizagem no debate da temática violência e racismo.  
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Sendo assim, hoje, com mais maturidade teórica, entendemos ser 

relevante um estudo dessa natureza, o qual nos possibilitou contribuir 

teoricamente, através de aproximações sucessivas da realidade, desvelando 

limites e avanços existentes no movimento feminista no enfrentamento à 

violência doméstica contra a mulher. Esperamos que esta dissertação ofereça 

contribuições significativas acerca de novas reflexões teóricas e práticas sobre 

as estratégias utilizadas pelo movimento. 

Outro sim, entendemos a relevância desse estudo por permitir 

desvendar as determinações existentes na realidade concreta que apesar de 

todas as ações e conquistas, do movimento feminista, exemplo da Lei Maria da 

Penha, a violência doméstica contra a mulher continua apresentando uma alta 

incidência, principalmente em Pernambuco. 
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CAPÍTULO I 
 

TEORIZAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE CULTURA DO 
PATRIARCADO, CAPITALISMO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER 
 

 

1.1. Processo Histórico da Subordinação da Mulher 

 

A condição de inferioridade da mulher perante o homem vem desde 

os tempos primitivos. Podemos recorrer ao pensamento e às referências de 

Engels (1981)21 para entender as relações nas sociedades Antigas até os dias 

atuais. 

No período primitivo da humanidade, a ordem da herança era 

instituída pela linha (“gens”) feminina, ou seja, a filiação ocorria com base no 

direito materno. De acordo com esse costume hereditário primitivo em uso na 

“gens”, os membros da família não herdavam a riqueza de seu pai, tendo em 

vista que esta passaria automaticamente, após sua morte, para seus parentes 

consanguíneos da linha materna. 

Diante dessa situação, o homem não se conformava em saber, que 

após sua morte, enquanto seus filhos eram deserdados, seus irmãos e irmãs, e 

os filhos destes ou os descendentes das irmãs de sua mãe herdavam o que ele 

possuía. 

Dessa forma, à medida que aumentavam as riquezas do homem, 

estas lhe conferiam, por um lado, uma situação mais importante na família do 

que a da mulher e, por outro, levavam-no a refletir que podia valer-se dessa 

sua posição e reverter em benefício dos filhos a ordem de sucessão tradicional. 

Isto só aconteceria com a extinção da filiação segundo o direito materno e foi o 

que ocorreu.  

Assim, foram abolidos a filiação feminina e o direito hereditário 

materno e instituída a filiação masculina e o direito hereditário paterno. Essa 

                                                
21 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 7ª ed., tradução de 
Leandro konder, Coleção Perspectiva do Homem, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
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reversão do direito materno implicou, como bem coloca Engels (1980)22, “(...) a 

grande derrota histórica do sexo feminino” (p. 15). O homem apossou-se 

também da direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em 

servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de 

reprodução. 

É nesse momento que surge o primeiro efeito do poder exclusivo 

dos homens, observado na forma intermediária da família patriarcal. O que 

caracteriza essa família, além da poligamia, é o fato dela estar submetida ao 

poder paterno de seu chefe. 

Essa baixa condição da mulher manifestada, sobretudo, entre os 

gregos23 dos tempos heróicos e clássicos, tem sido gradualmente recuperada, 

dissimulada e, em certos lugares, até revista de formas de maior suavidade, 

mas de maneira alguma suprimida. (ENGELS, 1981)24 

Dessa forma, podemos compreender melhor como o pensamento 

ocidental, desde sua origem, legitimou e dá sustentação a essa situação de 

objeto da violência em que é colocada a mulher até os dias atuais para 

justificar “(...) o lugar de segunda categoria que ela sempre ocupou na 

sociedade” (ALAMBERT, 1986, p.2)25. Essa ideologia de dominação se 

legitimava no âmbito da supra-estrutura por uma ideologia e uma cultura 

construída pelos pensadores, políticos, filósofos e religiosos. Para exemplificar 

tal conduta baseamos nossas afirmações no estudo da sociedade grega: os 

escritos de Platão e Aristóteles. Na sua obra clássica, ‘A República – V livro’, 

Platão afirma: “Os homens covardes, que foram injustos durante sua vida, 

serão muito provavelmente transformados em mulheres quando reencarnarem” 

(PLATÃO apud ALAMBERT, ibidem, p. 2). Para Aristóteles, encontramos, em 

‘História Animalium’ tal afirmação: “A fêmea é fêmea em virtude de certa falta 

de qualidade. A mulher é mais vulnerável à piedade. Ela chora com maior 

                                                
22 MARX; ENGELS; LENIN. Sobre a mulher. 2ª ed., Coleção bases 17, São Paulo: Global, 1980. 
23  Para Aristóteles, a mulher é inferior ao homem. Em 54a 20-24 da “Poetica”, ao referir-se aos 
personagens da tragédia, explicando como eles devem ser feitos na sua índole, o Estagirita deixa 
explícito o seu “machismo”  de base, ao dizer: “(...) uma mulher é de valor e também um escravo, apesar 
de que, na verdade, o primeiro seja um gênero inferior, o segundo totalmente inconsistente [e] não é 
adaptado para uma mulher ser tão corajosa ou temível”. Nossas pesquisas indicam que além da citação 
aristotélica feita por Engels o “machismo” de Aristóteles também aparece no Livro I da Política e na 
Reprodução dos animais. (Tradução do trecho para o português de MUSTAFÁ, L.). In: ARISTÓTELES. 
Poética, 7ª ed. Italiana, introdução, tradução e notas de Diego Lanza, Milão: Rizzoli, 1995.   
24 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado, 7ª edição, tradução de 
Leandro Konder, Coleção Perspectiva do Homem, rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 
25  ALAMBERT, Zuleika. Feminismo: o ponto de vista marxista. São Paulo: Nobel, 1986. 
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facilidade, é mais chegada à inveja, à lamúria e à injúria (...)”. (ARISTÓTELES 

apud ALAMBERT, ibidem, p. 2). Assim sendo, essa condição de inferioridade 

da mulher, alimentada ao longo da história, lhe coloca numa situação de 

objeto-alvo perante a violência de gênero. 

Tais fundamentos cimentaram um caldo de cultura no pensamento 

ocidental que durante os séculos justificou a superioridade dos homens sobre 

as mulheres. Esta superioridade, porém, não foi aceita pacificamente. A história 

registra fatos, como os de Cornélia26, no grupo dos Scipione, na Roma Antiga 

sob a orientação da filosofia estóica, e, o da poetisa grega, Safo, na Ilha de 

Lesbos, na Antiguidade Grega arcaica27. Cornélia apesar de ser casada com 

um aristocrata, criou seus filhos dentro de valores éticos de igualdade a todos. 

Safo, nascida na Cidade de Mitilene, na Ilha acima citada, no ano de 625 a.C., 

criou um espaço, de atividades para as mulheres, chamado “Tíaso”, era uma 

Associação onde se aprendiam atividades educativas e se cultivava a auto 

estima delas, onde já sinalizava a resistência de mulheres, enquanto sujeitos 

coletivos, que se posicionaram contra essa desigualdade de classe, gênero, 

etnia/raça constituída ao longo da história.  

A religião é por si um sistema ideológico que fundamenta e legitima 

a dominação do homem sobre a mulher desde a Antiguidade. Tal fato se 

encontra registrado no Antigo Testamento, Livro Sagrado das religiões 

ocidentais, seja no mito da criação com a figura de Eva, seja no mito de Lilith, 

considerada rainha e mãe de todos os demônios.  

Vale ressaltar, portanto, que não apenas as religiões orientais, tal 

como o fundamentalismo Islâmico, exercem um poder masculino sobre as 

mulheres, baseado no Livro Sagrado Alcorão. Mas o mundo ocidental encontra 

na Bíblia Sagrada uma concepção de mundo pautada na subordinação da 

mulher, seja em sua origem, não diretamente divina. Vejamos como isso se 

                                                
26 Cornélia e Emilian tornaram-se rapidamente as testemunhas mais ilustres de uma sociedade em 
transição que estava passando da virtude para os vícios, das tradições ás novidades, das armas aos 
prazeres. Personalidades muito espertas,as duas se deram conta rapidamente do perigo que ameaçava 
Roma. No passado foram imersos em cada delícia que, como dizia Terêncio, tornava mais agradável a 
vida, mas depois começaram no seu círculo a enfrentar sempre mais as questões da política e da 
sociedade”. In: SPINOSA, Antonio. La grande storia di Roma, Milano: Arnoldo Mondadori, 2000, p. 176. 
Os filhos educados nos princípios estóicos por Cornélia tornaram-se tribunos da plebe e reivindicaram 
uma legislação pela Reforma Agrária. Por isso foram perseguidos até a morte pelos aristocratas de Roma 
e tornaram-se símbolo da defesa do direito dos sem terra na Roma Antiga. (Tradução do texto italiano 
para o português MUSTAFÁ, A. M.). 
27 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
(Coleção Primeiros Passos; 44) – (p. 14)  
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verifica e se constitui parte integrante do inconsciente coletivo do mundo 

ocidental: 

 
A religião tem sido um dos elementos fundamentais na 

reafirmação da representação do feminino como imperfeito e 

inferior ou como divino. No caso da figura de Eva, a versão 

bíblica opõe-se à idéia da criação do homem e da mulher à sua 

imagem e semelhança. Como Eva teria surgido a partir de uma 

costela do homem (Adão), sua origem divina é negada, ficando 

caracterizada sua condição de ser humano imperfeito e inferior, 

exposto ao mal e submissão ao homem. Quanto à figura de 

Lilith, considerada como a primeira mulher de Adão, sua 

representação mítica é marcada pela atitude de negação do 

estabelecimento e pela busca de igualdade. Não se 

submetendo a limites postos por Deus e pelo seu homem, cria 

asas e decide sair do paraíso. Lilith, mulher feita do mesmo pó 

que Adão, possuía a marca do desejo, rebela-se contra seu 

homem e contra o Pai. É considerada a sombra de Eva, o lado 

escuro da lua, símbolo da transgressão porque não aceita a 

repressão. Eva aceita o papel subordinado, exerce sedução 

sobre Adão (...). Já Lilith contesta a posição convencional em 

que a mulher fica no ato sexual (por baixo). Como sua 

contestação não é aceita, ela abandona o homem e foge para 

o Mar Vermelho. Na sua trajetória ela tem filhos e devora-os, 

tornando-se, segundo a lenda, a rainha e mãe de todos os 

demônios. (SILVA, 1992, p. 71)28. 

 

No período da Idade Média, quando a Igreja dominava a produção 

do conhecimento, podemos citar como exemplo a história de Heloísa, retratada 

no filme, “Em nome de Deus: história de Pietro Abelardo e Heloísa”, sobrinha 

de um Bispo, o qual hospedou Pietro que se apaixonou por Heloísa. Tiveram 

um romance e ela ficou grávida. O Bispo, em represália, mandou castrar Pietro 

Abelardo e Heloísa foi obrigada a deixar seu filho e se tornar uma freira.  

                                                
28  SILVA, Marlise Vinagre. Violência contra a mulher: quem mete a colher? São Paulo: Cortez, 1992. 
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Pietro era teólogo e filósofo e dedicou-se à vida religiosa, mantendo 

com Heloísa uma correspondência intensa que sublimava o amor que os unia e 

a realidade que os separava. Daí surge o culto à “Pomba do Espírito Santo” 

como símbolo do amor “Platônico” entre Deus e a humanidade. E ao mesmo 

tempo o culto à Maria, mãe de Cristo, que recebeu notável destaque na 

teologia da época como forma de valorização da mulher na Igreja, no processo 

de intermediação entre Deus e a humanidade – aqui não se enfatiza a 

“virgindade” de Maria como valor absoluto, mas sim a sua pertinência à 

instância divina e ao mesmo tempo mundana como intercessora para atender 

aos clamores dos sofrimentos humanos. São remanescentes dessa época a 

sua obra Historia Calamitatum Mearum29. 

No que se refere à figura de “Maria” como modelo de mulher e mãe 

diferentemente das perspectivas de Eva e Lilith, citadas anteriormente, 

recorremos as considerações de Chauí: 

 
(...) Segundo a construção judaico-cristã, Eva representa a 

perda da possibilidade do paraíso, da infinitude, da eternidade, 

através do Mal (desobediência e descoberta do sexo). Maria, 

na figura da Virgem-Maria, traz a outra dimensão necessária da 

ambigüidade que caracteriza a identidade feminina: a 

responsabilidade pela semi-imortalidade, através da procriação, 

e a negação do sexo. Note-se que nos dois casos, a 

sexualidade feminina aparece dotada de poderes sobrenaturais 

– o poder do Bem e do Mal, de Vida e de Morte. Na anulação 

do sexo, em Maria, reside a possibilidade de re-encontro com a 

eternidade perdida por Eva. (CHAUÍ, 1984 apud SILVA 1992, 

p. 72). 

  

  Na narrativa bíblica da criação, a figura feminina foi colocada em 

posição de subordinação ao masculino. Este pensamento se associa à idéia de 

que a mulher provém da matéria-prima do homem, sendo assim, justificada a 

sua inferioridade perante ele. As Igrejas Cristãs no mundo ocidental 

incumbiram-se de manter essa ideologia por milênios, reforçando, assim, a 

                                                
29 História das Minhas Calamidades (Para maiores informações cfr Enciclopedia di Filosofia, Milão: 
Garzanti Editora, 2004, no verbete “ABELARDO, Pietro”). 
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condição de sujeição da mulher ao homem. Vemos também que, ainda hoje, as 

religiões alimentam a submissão da mulher ao homem, na relação de modo 

geral. 

A atuação da Igreja Católica na manutenção da sujeição da mulher ao 

homem desponta em várias encíclicas papais, inclusive na modernidade com a 

Rerum Novarum, de Leão XIII, publicada em 1891: 

 
Trabalhos há também que não se adaptam tanto à mulher, a 

qual, por natureza, destina-se, de preferência, aos arranjos 

domésticos que, de outro lado, salvaguardam admiravelmente 

a honestidade sexual, correspondendo melhor, pela própria 

natureza, ao que pede a boa educação e a prosperidade da 

família.  

 

Ainda na atualidade a celebração do matrimônio no âmbito cristão e 

realizada sob os auspícios da subordinação da mulher ao homem, conforme 

consta  nas Cartas de São Paulo, no Novo Testamento.  

No período entre a Idade Média até 1789, o debate sobre a questão 

feminina foi agitado: havia homens e mulheres esclarecidos que se opuseram 

aos defensores de uma dominação baseada na diferença “natural” entre os 

sexos. 

De acordo com a análise de Zuleika Alambert (1986), inicialmente, 

essa oposição entre a idéia de naturalidade e de igualdade foi apenas uma 

ação de elites. Só depois de 1789 é que se configurou de outra forma, com os 

acontecimentos políticos que fomentaram as reivindicações concretas das 

mulheres, e assim, saindo do plano do discurso, da análise teórica.  

Após 1789, ano da revolução na França, as coisas se modificaram 

em decorrência dos acontecimentos políticos que propiciaram a participação 

das mulheres que apesar de não serem norteadas por nenhum pensamento 

feminista, foram destaques na tomada da Bastilha pela defesa à sua causa 

patriótica e de seus companheiros. Mas ao irem gritar seu patriotismo nas ruas, 

elas justificavam seus direitos a uma representação cívica. Uma expressão 

simbólica dessas mulheres em motim foi a cantora Thèroigne de Marcourt, 

amante de um aristocrata em Paris, em 1789, que fundou o primeiro clube 
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político e defendeu o direito das mulheres a carregar armas. Esta mulher foi 

acusada de querer assassinar Maria Antonieta e terminou seus dias na 

Salpetrière considerada louca. (ALAMBERT, ibidem). 

Outra figura que travou a luta por suas idéias em defesa da mulher, 

foi a atriz Olympe de Gouges. Como ela tinha pouca instrução, suas palavras 

foram grafadas por seus secretários, que, sob seu ditado, compuseram, em 

1790, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Sua luta incomodou 

muita gente e arranjou inimigos por todas as partes – eles poderiam ser 

encontrados desde Robespierre até Marat. A sentença que a condenou à 

guilhotina acusou-a de “ter querido ser um homem de Estado e ter esquecido 

das virtudes de seu próprio sexo”, ela foi guilhotinada em 3 de novembro de 

1793. (ALAMBERT, 1986)  

 Mas um decreto de 1795 da ‘Assembléia Nacional, inspirada nas 

idéias antifeministas de Jean Jacques Rousseau, decide pelo fechamento de 

todos os clubes femininos e ordena às mulheres que permaneçam em casa. O 

teor desse decreto estabelecia o seguinte, como cita a autora Zuleika Alambert 

(1986, pp. 9-10):  

 
Decreta-se que todas as mulheres se retirarão, até ordem 

contrária, aos seus respectivos domicílios. Aquelas que, uma 

hora após a publicação do presente decreto, estiverem nas 

ruas, agrupadas em número maior que cinco, serão 

dispersadas pela força das armas e presas até que a 

tranquilidade pública retorne a Paris. 

 

Tal contratualista clássico não estava sozinho nessa argumentação, 

e, para uma melhor compreensão da situação da mulher na sociedade 

moderna, a partir da influência do Contrato Social, nos ancoramos na cientista 

política Carole Pateman (1993)30. Esta autora fez um estudo importante acerca 

do “Contrato Sexual”, mostrando como os teóricos do Contrato Social, tal como 

se formulou nos séculos XVII e XVIII, contaram apenas, como ela se refere, 

“metade da história”, visto sua argumentação de que o Contrato Sexual, que 

estabelece o patriarcado moderno e a dominação dos homens sobre as 

                                                
30 PATEMAN, Carole. O contrato sexual. Tradução Marta Avancini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.  
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mulheres, não é nunca mencionado, “Ele é uma dimensão suprimida da teoria 

do contrato, uma parte integrante da opção racional pelo conhecido acordo 

original” (PATEMAN, ibidem, p.11). 

A teoria do contrato social convencionalmente é apresentada como 

uma história sobre a “liberdade”. Tal autora menciona duas interpretações para 

isso: a) A de que o contrato original estabelece que os homens no estado 

natural traçaram as inseguranças dessa liberdade pela liberdade civil e 

equitativa, salvaguardada pelo Estado e; b) A outra, fazendo uma analogia, é 

de que a liberdade é conquista de filhos que renegam sua sujeição natural a 

seus pais e substituem o regime paterno pelo governo civil. 

Tais argumentos não consideram que existam outros elementos 

além da liberdade nessas histórias de familiais clássicas, contadas do ponto de 

vista masculino. Para tanto, recorremos a Pateman (1993, p. 16): 

 
A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito 

masculino de acesso sexual regular a elas estão em questão 

na formulação do pacto original. O contrato social é uma 

história de liberdade; o contrato sexual é uma história de 

sujeição. O contrato original cria ambas, a liberdade e a 

dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher 

derivam do contrato original e o sentido da liberdade civil não 

pode ser compreendido sem a metade perdida da história, que 

revela como o direito patriarcal dos homens sobre as mulheres 

é criado pelo contrato.  

 

Tal liberdade civil está longe de ser universal, visto que se restringe 

ao homem e depende do direito patriarcal. “Os filhos subvertem o regime 

paterno não apenas para conquistar sua liberdade, mas também para 

assegurar as mulheres para si próprios. Seu sucesso nesse empreendimento é 

narrado na história do contrato sexual”. (PATEMAN, ibidem, p. 17). Esta autora 

ainda mostra os dois lados da mesma moeda quando argumenta que  
 

O pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é 

social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o direito 

político dos homens sobre as mulheres -, e também sexual no 
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sentido do estabelecimento de um acesso sistemático dos 

homens aos corpos das mulheres. (p. 17). 

 

Neste sentido, o contrato está longe de se contrapor ao patriarcado, 

como defendem os teóricos políticos do contratualismo, clássicos e 

contemporâneos, pois ele é o meio pelo qual se constitui o patriarcado 

moderno. Pateman critica tais pensadores por não perceberem que “metade da 

história” está faltando, referindo-se à supressão do contrato sexual nessa 

história, e, o não reconhecimento por parte deles que a sociedade civil é 

patriarcal. O motivo pelo qual, segundo essa pensadora, tais teóricos não 

percebem que o “patriarcado” geralmente é interpretado como regime paterno 

(no sentido literal do termo).  Eles entendem, a partir desse ponto de vista, que 

patriarcado se refere somente ao direito paterno. 

Ainda hoje, esse pensamento influencia os teóricos do contrato 

contemporâneo. Mas a sociedade civil não está estruturada no parentesco e no 

poder dos pais. No mundo moderno capitalista, as mulheres são subordinadas 

aos homens enquanto homens ou enquanto fraternidade.O contrato original é 

feito depois da derrota política do pai em função do Estado e cria o patriarcado 

fraternal  moderno. (PATEMAN, 1993). 

Vale a pena explicar melhor como esta autora resgata o termo 

“fraternidade”, um dos três elementos do ideário iluminista, que geralmente não 

está presente nas discussões sobre o contrato social e a sociedade civil, e 

nesse sentido ela propõe restituir o termo a seu lugar legítimo, visto que na 

história do contrato social quase sempre se volta a atenção para a liberdade e 

a igualdade, esquecendo que os valores revolucionários, além desses dois, 

inclui a fraternidade que pressupõe a relação entre “irmãos”. Patenam lembra 

que “A revolução em que o lema ‘liberté, égalité, fraternité’ foi proclamado 

começou em 1789, mas a aliança entre os três elementos foi forjada muito 

antes” (Ibidem, p. 120). Neste sentido, “(...) O patriarcado moderno é fraterno 

na forma e o contrato original é um pacto fraternal. (...) A ordem civil moderna 

pode, então, ser apresentada como universal (‘freternal’) e não patriarcal”. 

(Ibidem pp. 120-121). Acrescenta ainda que “Quase ninguém – exceto as 

feministas – está disposto a admitir que fraternidade significa o que diz: a 

irmandade de homens”. 
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Muitas das análises do termo patriarcado na sociedade moderna 

pecam pela interpretação equivocada. Nesse sentido, o pensamento de Carole 

Patenam (1993, p. 49), elucida bem essa questão. 

  
A interpretação patriarcal do ‘patriarcado’ como direito paterno 

provocou, paradoxalmente, o ocultamento da origem da família 

na relação entre marido e esposa. O fato de que homens e 

mulheres fazem parte de um contrato de casamento – um 

contrato original que instituiu o casamento e a família – e de 

que eles são maridos e esposas antes de serem pais e mães é 

esquecido. O direito conjugal está, assim, subsumido sob o 

direito paterno e, segundo as histórias feministas 

contemporâneas que recuperam a idéia de um matriarcado 

primitivo ilustram, as discussões sobre o patriarcado giram em 

torno do poder (familiar) das mães e dos pais, ocultando, 

portanto, a questão social mais ampla referente ao caráter das 

relações entre homens e mulheres e à abrangência do direito 

sexual masculino. (Grifo da autora) 

                                                                                             

Outra autora que reforça esse pensamento é Heleieth Saffioti 

(2004a, p. 56) quando discute que na medida do desenvolvimento da teoria 

feminista, maiores serão as probabilidades de que suas formuladoras se 

libertem das categorias patriarcais de pensamento, ou seja, 

 
(...) quanto mais as(os) feministas se distanciarem do esquema 

‘patriarcal’ de pensamento, melhores serão suas teorias. 

Colocar o nome da dominação masculina – patriarcado – na 

sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, que 

torna natural essa dominação-exploração.  

 

Para um melhor entendimento acerca da sociedade civil patriarcal, 

retornamos a Carole Pateman (1993), que divide tal sociedade em duas 

esferas: a pública e a privada, no entanto, a história do contrato social só trata 

da primeira em detrimento da segunda: 
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A história do contrato social é tratada como um relato da 

constituição da esfera pública da liberdade civil. A outra esfera, 

a privada, não é encarada como sendo politicamente relevante. 

O casamento e o contrato matrimonial também são 

considerados, portanto, politicamente irrelevante. Ignorar o 

contrato matrimonial é ignorar metade do contrato original. 

(Ibidem, p. 18) 

 

É importante destacar que a preocupação dessa autora não é 

discutir o “contrato” do ponto de vista da legislação contratual, mas, sim, ele 

“enquanto um princípio de associação e uma das formas mais importantes de 

instituição das relações sociais, tais como a relação marido e mulher ou a 

relação entre capitalista e trabalhador”. Também sua discussão sobre a 

propriedade não vai no sentido em que “propriedade” normalmente entra nas 

discussões sobre a teoria do contrato. Tal teoria que tende a focalizar a 

propriedade ou como bens materiais, terra e capital, ou como lucro (a 

propriedade), entende que só assim os indivíduos podem ter sua liberdade civil. 

Carole Pateman (1993) tem como objeto de todos os contratos, em que está 

interessada, um tipo muito especial de propriedade, a propriedade que os 

indivíduos detêm em suas pessoas.  

Dessa forma, entendemos que o patriarcado invade todos os 

espaços da sociedade, inclusive, do Estado que reforça essa ideologia do 

direito paterno. Neste sentido, identificamos o Estado patriarcal. 

Portanto, o Estado patriarcal se une ao capitalismo que se fortalece, 

visto que é funcional ao seu sistema consolidar os princípios de desigualdade, 

exploração, dominação e opressão dos sujeitos.  

Dentro desse contexto, esse tipo de contrato social tendo como 

sujeito principal o Estado patriarcal favorece a continuidade da violência 

doméstica contra a mulher no interior do “contrato sexual”. 
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1.2 – Violência doméstica contra a mulher: fenômeno inerente ao 

patriarcado e ao capitalismo 

 

Como trabalhado no item anterior, verificamos que essa 

desigualdade na relação homem/mulher, construída ao longo da história como 

sendo “natural” vem justificar e legitimar a violência contra a mulher, sobretudo 

a doméstica, objeto de nosso estudo. Antes da definição destes conceitos 

(referimo-nos aqui à violência contra a mulher e especificamente à violência 

doméstica contra a mulher), iniciaremos pelo de violência que tem diferentes 

sentidos.  

 

1.2.1 – Conceito de violência e suas tipologias 

 

O tema violência é complexo e amplo e há de se considerar que se 

refere às diversas situações e vários significados. A palavra tem origem do 

latim violente que remete a vis e significa caráter violento ou bravio, força, 

vigor, potência, emprego de força física. Também significa quantidade, 

abundância, essência e força em ação (BONAMIGO, 2008)31. Em seu 

significado mais frequente violência que dizer 

 
(...) uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar 

outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; é 

constranger, é tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a 

outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade, sob 

pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser 

espancada, lesionada ou morta. (TELES e MELO, 2003, 

p.15)32. 

 

Em suas diferentes qualificações, a violência se coloca num estado 

de pluralidade, onde temos a de gênero (mais ampla e que engloba tanto a 

violência perpetrada pelo homem contra a mulher, quanto entre homens e entre 

mulheres); a doméstica (aquela que acontece dentro da família, ou seja, nas 
                                                
31 BONAMIGO, Irme Salete. Violência e contemporaneidade. In: Revista Katálysis, vol. 11, nº 2, pp. 204-
213, jul/dez, Florianópolis: UFSC, 2008. 
32 TELES, Maria Amélia de A.; MELO, Mônica de. O que é violência contra a mulher. Coleção primeiros 
passos, São Paulo: Brasiliense, 2003. 
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relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de 

parentesco natural – pai, mãe, filha etc – ou civil – marido, sogra, padrasto ou 

outros – por afinidade, por exemplo, o primo ou tio do marido – ou afetividade – 

amigo ou amiga que more na mesma casa)33; a estrutural (instituída dentro da 

estrutura social que inclui as práticas, comumente denominadas, de 

desigualdade social), dentre outras.  

No entanto, considerando a “Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher”34, entende-se que o 

conceito de violência contra a mulher, está inserido na violência de gênero, e é 

definido como “(...) qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no 

âmbito público como no privado”. (TELES e MELO, ibidem, p. 23). Este 

documento define o que é violência contra a mulher, além de explicar as 

formas que essa violência pode assumir e os lugares onde pode se manifestar. 

Tal documento inclui em seu Art. 2: 

 
Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência 

física, sexual e psicológica: 1. que tenha ocorrido dentro da 

família ou unidade doméstica ou em qualquer outra relação 

interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no 

mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre 

outros, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; 2.que 

tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 

pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso 

sexual, tortura, maus-tratos de pessoas, tráfico de mulheres, 

prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de 

trabalho, bem como em instituição educacionais, 

estabelecimento de saúde ou qualquer outro lugar, e; 3. que 

seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde 

quer que ocorra.   
 

                                                
33  CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência Doméstica Contra a Mulher no Brasil: análise 
da Lei “Maria da Penha”, nº 11.340/06, ed. 3ª, Salvador: JusPODIVM, 2010, p. 50. 
34 Conhecida como “Convenção de Belém do Pará”, em 1994, aprovada nessa cidade, na Assembléia 
Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). 
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A violência contra a mulher seja ela sob forma de agressões, 

assassinatos e atos de estupro é um fenômeno que ao longo da história vem 

ocorrendo praticamente em todos os países ditos civilizados e dotados dos 

mais diferentes regimes econômicos e políticos. A gravidade da agressão, 

porém, varia. (BLAY, 2003)35. Mas é sabido que nas sociedades organizadas 

sob a égide do modo de produção capitalista, considerando as suas 

contradições, o nível de violência que se gera é aprofundado pelas 

desigualdades, não só de classe, como de gênero, raça/etnia. E nesse sentido, 

nos ancoramos também em Zuleika Alambert (1986, p. 96) quando afirma, 

 
(...) não se pode travar a luta de classes, visando dar fim à 

sociedade capitalista, que aprofunda e agrava as 

desigualdades entre os sexos, sem ligá-la intimamente às lutas 

para suprimir a contradição homem/mulher, que é uma 

contradição que se desenvolve apoiada na ideologia que 

apresenta a mulher como um ser inferior em consequência de 

sua condição biológica”. 

 

Para reforçar esse pensamento, compreendemos, à luz de Saffioti, 

(2004a, p. 71) que a desigualdade está longe de ser natural, ela é posta pela 

tradição cultural, pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama 

de relações sociais, tal como dito no início deste trabalho. A autora ainda 

discute que “Nas relações entre homens e entre mulheres, a desigualdade de 

gênero não é dada, mas pode ser construída e o é com freqüência” e 

acrescenta ainda que “O fato, porém, de não ser dada previamente ao 

estabelecimento da relação a diferencia da relação homem-mulher”. 

Baseada nos princípios da “Convenção de Belém do Pará”, 

anteriormente mencionada, a Lei 11.340/06, Maria da Penha, traz a definição 

de violência doméstica e familiar contra a mulher seguida por uma explicação 

das formas nas quais tais violências podem se manifestar. Tal definição 

encontra-se no TÍTULO II – DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER, o qual se divide em dois capítulos: 
                                                
35 BLAY, Eva. Artigo: “Violência contra a mulher e políticas públicas”, publicado pelo Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo, em dez. 2003. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142003000300006&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 17 de fevereiro de 2009. 
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CAPÍITULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 5º Para os efeitos 

desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da unidade doméstica, 

compreendida como o espaço de convívio permanente de 

pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 

esporadicamente agregadas; II – no âmbito da família, 

compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 

por afinidade ou por vontade expressa; III – em qualquer 

relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

CAPÍTTULO II – DAS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

E FAMILIAR CONTRA A MULHER Parágrafo único. As 

relações pessoas enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual. Art. 6 A violência doméstica e familiar contra 

a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, entre outras: I – a violência física, entendida 

como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde 

corporal; II – a violência psicológica, entendida como qualquer 

conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-

estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação à 

saúde psicológica e à autodeterminação; III – a violência 

sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja, 

mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 

induza a comercializar ou utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao 

aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno 

ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus 
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direitos sexuais e reprodutivos; IV – a violência patrimonial, 

entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 

instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 

e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 

satisfazer suas necessidades; V – a violência moral, entendida 

como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou 

injúria. 

 

1.2.2 – A especificidade do capitalismo na relação violência doméstica 
contra a mulher e patriarcado 

 

Dentro desse contexto, o capitalismo se apropria da suposta 

fragilidade da mulher e a coloca numa situação de objeto da violência de 

gênero36. Devemos considerar que antes do capitalismo mulheres e crianças já 

eram objetos da opressão patriarcal, mas esse modo de produção vê a mulher 

como “propriedade privada” e ao se consolidar fez “(...) com que a mulher e a 

criança, semelhantes a escravos, pudessem se tornar propriedade do homem”. 

(ALAMBERT, 1986, p. 48). 

Vale ressaltar a diferença ocorrida com o surgimento do capitalismo 

e a relação homem/mulher, no chamado “Contrato Sexual” tal como discute 

Carole Pateman (1993) em seu livro. O que antes, no feudalismo, era chamado 

de família já não o é no capitalismo, visto que no primeiro a família era 

composta pelo Senhor, esposa, filhos(as), escravos e servos, no segundo, as 

figuras centrais são marido e esposa.                                                                                                                                                    

Tal autora analisa o patriarcado a partir da perspectiva do “Contrato 

Sexual”, onde o homem, no contrato de casamento, tem direito regular ao 

corpo da mulher, pois a mulher ao tornasse esposa implica a ela torna-se dona-

de-casa, ou seja, “(...) a esposa é alguém que trabalha para seu marido no lar 

conjugal” (p.176).  

                                                
36 Conceito que é mais amplo e engloba a violência entre homens, entre mulheres e entre homens e 
mulheres. Mas, mesmo considerando essa amplitude, Saffioti (2004a) coloca que “(...) o vetor mais 
amplamente difundido da violência de gênero caminha no sentido homem contra mulher, tendo a 
falocracia [termo que a autora coloca como sinônimo de patriarcado – observação nossa] como caldo de 
cultura”. 
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Ao fazer referência sobre os contratos domésticos antigos entre um 

senhor e seu escravo (civil) e entre um senhor e seu servo, considerados 

contratos de trabalho, Carole Pateman (1993, p. 176), argumenta que o 

contrato de casamento também é um tipo de contrato de trabalho, porém, faz 

alguns questionamentos a respeito desse “trabalho” e indaga:  

 
“(...) que tipo de trabalhador é uma dona-de-casa?; Em que o 

contrato de trabalho conjugal se parece ou difere de outros 

contratos domésticos de trabalhos, ou do contrato de trabalho 

dos dias atuais?; Que tipo de subordinação está envolvida na 

condição da dona-de-casa?; Qual a importância do fato de as 

mulheres se tornarem donas-de-casa?. 
 

A partir desses questionamentos, tal autora, faz algumas 

considerações para melhor elucidar determinadas comparações, feitas por 

feministas, nos três últimos séculos, em que as esposas se comparam aos 

escravos, servos e, segundo a tendência predominante atualmente, aos 

trabalhadores. Em resposta a esse pensamento, Carole Pateman (1993), 

considera que nenhuma dessas comparações, tomada individualmente, serve 

para apreender-se totalmente a submissão patriarcal. 

Esse tipo de comparação ocorre, segundo tal autora, porque nas 

discussões feministas geralmente não consideram as semelhanças e as 

diferenças entre escravos, servos e trabalhadores, e se quer se a sujeição das 

mulheres pode esclarecer outras formas de subordinação. 

Dessa forma, ao pressupor que nas “instituições livres”, a exemplo 

do casamento, as partes estejam em condições iguais, as esposas não seriam 

consideradas uma “propriedade” dos homens. 

Para uma melhor compreensão das relações sociais nessas 

“instituições livres”, Carole Pateman (1993) argumenta que nas relações 

domésticas entre senhor e escravo, e senhor e servo, relações entre desiguais, 

deram lugar à relação entre o capitalismo ou patrão e o empregado assalariado 

ou trabalhador. A produção foi transferida da família para as empresas 

capitalistas, e os empregados domésticos de sexo masculino se tornaram 

trabalhadores. O empregado assalariado encontra-se na mesma condição civil 



 50

de seu patrão no domínio público do mercado capitalista. Já a dona-de-casa 

permanece na esfera privada, e as relações desiguais da vida doméstica são 

“naturalmente assim” e consequentemente não são menos importantes que a 

igualdade universal do mundo público. 

Sendo assim, o contrato de casamento é o único exemplo que 

restou dos contratos de trabalho doméstico, e, desse modo, a relação conjugal 

pode facilmente ser encarada como um remanescente da ordem doméstica 

pré-moderna – “(...) como uma relíquia feudal”. (Ibidem, p. 177). 

Carole Pateman (1993, p. 178), ainda argumenta que as relações 

domésticas também se originam num contrato, – mas o significado do contrato 

de casamento, um contrato entre um homem e uma mulher, é muito diferente 

do significado dos contratos entre homens na esfera pública. O contrato de 

casamento reflete a organização patriarcal da natureza corporificada no 

contrato primitivo.  

Para reforçar esse pensamente, a partir de uma outra análise acerca 

do patriarcado na relação com o capitalismo, nos ancoramos em Marlise Silva 

(1992) que nos traz elementos na discussão dessa relação a partir da 

“simbiose patriarcado-capitalismo”. Tal simbiose, no contexto da sociedade 

brasileira, como exemplifica a autora, se constitui num mesmo sistema de 

dominação-exploração. 

Considerando o patriarcado anterior ao capitalismo, ele se une 

intimamente ao modo de produção capitalista, visto que se funde a esse modo 

de produção e como tal, ao se fundir com o patriarcado, acirra o antagonismo 

presente nesse sistema de dominação-exploração tomado muitas vezes 

isoladamente. (SILVA, ibidem, p. 28).  

Nessa discussão da simbiose, tal autora, ainda acrescenta o 

racismo, outra categoria relevante, que vem a formar o tripé que sustenta e 

reproduz os mecanismos de dominação-exploração perpetuadores do status 

quo. Para tanto, recorremos à autora: 

 
Quando se situa o patriarcado apenas no terreno ideológico-

cultural, se está fazendo uma análise a partir de um aporte que 

trata cultura como valores, idéias; em outras palavras, 

enquanto ideário. Na realidade empírica não se tem somente a 
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presença de uma ideologia machista, acrescida de uma 

ideologia dominante burguesa, que, por sua vez, se soma à 

ideologia racista. Trata-se de uma estrutura de poder baseada 

na simbiose patriarcado-racismo-capitalismo, que referencia 

crenças, sentimentos, discursos, práticas sociais. Essas 

estruturas de poder possuem, portanto, uma base econômica, 

mas também uma base política e afetivo-emocional. (Ibidem, 

pp. 28-29). 
 

Portanto, como constatamos nessas duas posturas, acima exposta 

de subordinação da mulher, a relação que se manifesta no sistema patriarcado 

se acirra no capitalismo, mas tem um grau de profundidade no contexto do 

contrato homem/mulher por envolver questões afetivo-emocionais entre seres 

que supostamente deveriam ser iguais. Também nos traz elementos que 

possibilitam nossa percepção de ver que a violência doméstica contra a mulher 

é inerente aos sistemas patriarcado e capitalismo, por ambos se 

complementarem e terem características comuns na simbiose dominação-

exploração. Tal simbiose é entendida e explicada por Saffioti (2004a, p. 106) 

como: 

 
A dominação-exploração constitui um único fenômeno, 

apresentando duas faces. Desta sorte, 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. 
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Tal acirramento se aprofunda através do Estado neoliberal que tem 

em sua lógica a intervenção mínima do Estado no social o que, em outras 

palavras, significa menos recursos para as políticas públicas, especialmente 

voltadas para o setor feminino. No entanto, vale ressaltar, como bem lembra 

José Paulo Netto, que o Estado é mínimo para o social, mas máximo para o 

capital. Isto implica em também aprofundamento da desigualdade na relação 

patrão/empregado que permanece então sem regulação do Estado, 

favorecendo os capitalistas a explorar cada vez mais os(as) trabalhadores(as). 

No neoliberalismo se verifica a desregulação das leis trabalhistas 

com a ênfase no trabalho informal e na precarização das condições de trabalho 

que exige o adensamento das atividades e da produtividade nos horários de 

trabalho, chegando a impor aos(as) trabalhadores(as) situações desumanas de 

opressão37.  

Além da existência de um Estado neoliberal que agrava a 

desigualdade social, a sociedade brasileira assentada numa herança ideológica 

do patriarcado, estabelece relações hierarquizadas e “(...) sua estrutura de 

poder contamina toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas a 

sociedade civil, mas impregna também o Estado”. (SAFFIOTI, 2004a, p. 127). 

Esta autora afirma que “A submissão das mulheres na sociedade civil assegura 

o reconhecimento do direito patriarcal dos homens”. (Ibidem, p. 131.) Nesse 

sistema patriarcado o sexismo tem forte expressão, objetivando a manutenção 

do padrão desigual presente nas relações entre homens e mulheres, marcadas 

pela sujeição da mulher. 

De uma forma geral o capitalismo apropria-se da suposta 

desvantagem feminina, diante da construção social e histórica da condição de 

subordinada da mulher para tê-la como presa mais fácil da exploração. Como 

bem mostra Heleieth Saffioti (2004a, p. 129-130): 

                                                
37  A exemplo disso citamos o depoimento do Profº Dr. Ricardo Antunes, estudioso das condições de 
trabalho. Tal depoimento foi resultado de pesquisa sobre as condições de trabalho na atualidade em 
palestra proferida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/UFPE, no evento “Ciclo de 
Conferências: Capitalismo Contemporâneo, Trabalho e os Desafios ao Serviço Social, no período de 1º a 
03 de agosto de 2006: na atividade de atendente de telemarkting em que as mulheres se vêem obrigadas 
a usar “calça enxuta”, para não terem que se deslocar ao banheiro, no ambiente de trabalho, e assim não 
comprometer a produtividade e também porque não tem quem a substitua em razão da redução de 
quadro de funcionários, sendo esta outra medida adotada pela neoliberalismo para conter despesas e 
encargos sociais. Isto se constitui apenas um exemplo do caráter de desumanização no que se refere a 
humilhação ou assédio moral as trabalhadoras e possíveis comprometimentos e repercussões na saúde 
das trabalhadores pelas péssimas condições de higiene que são submetidas.  
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Todos os estudos sobre força de trabalho feminino no mundo 

de economia globalizada revelam sua mais acentuada 

subordinação. Isto equivale a dizer que, quanto mais 

sofisticado o método de exploração praticado pelo capital, mais 

profundamente se vale da dominação de gênero de que as 

mulheres já eram, e continuam sendo vítimas.  

  

Para uma melhor compreensão do uso do conceito de opressão das 

mulheres, já que se ouve e se lê, com frequencia, a palavra opressão, Heleieth 

Saffioti (2004b, p.51)38 explica sua concepção do termo à luz da dimensão da 

totalidade: 

 
Marx construiu uma teoria da opressão dos trabalhadores. 

Nunca, entretanto, ocorreu o mesmo por parte de quem quer 

que seja com relação à opressão das mulheres (...) Decidi, 

então, construir minha própria caracterização (...) Trata-se do 

seguinte: como meu campo epistemológico privilegia a 

totalidade, não admitindo que uma dimensão do real seja 

trabalhada isoladamente das demais (...) concebo opressão 

das mulheres como um processo de dupla face: exploração e 

dominação. Não são dois processos, mas um único.Esta 

acepção de opressão evita que se pense a exploração situada 

no domínio econômico e a dominação, no terreno político, 

segundo o pensamento de Weber, que muitos incorporaram, 

sem mesmo conhecer a epistemologia do mencionado autor.  

 

Portanto, vivemos numa sociedade capitalista, atravessada pelo 

sistema patriarcado, dividida em classes antagônicas, que aprofunda e 

reproduz todo tipo de violência. São várias as formas e faces da violência 

reproduzidas: exploração e dominação de classe, gênero e raça; violência 

física, psicológica, sexual, moral praticadas no cotidiano, tanto por homens 

como por mulheres, como já foi bem discutido anteriormente.  

                                                
38 SAFFIOTI, Helleieth I. B. Gênero e patriarcado: violência contra mulheres. In: VENTURI, Gustavo; 
RECAMÁN, Marisol; OLIVEIRA, Suely (Orgs.). A mulher brasileira nos espaços público e privado. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004b. 
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Dessa forma, o capitalismo se utiliza de mecanismos para dominar 

as mulheres, através de sua dependência econômica, causada pelo 

desemprego ou subemprego; do casamento apontado como um destino; do 

controle sobre seu corpo e a sexualidade, banalizado e naturalizado. Quando 

estes mecanismos não funcionam, isto é, quando uma mulher se nega a 

qualquer tipo de dominação (terminando um relacionamento amoroso, 

recusando-se a entregar o seu corpo ou a prosseguir com um casamento ou 

relação amorosa, ou mesmo quando manifesta o simples desejo de voltar a 

trabalhar ou a estudar) surge a possibilidade da violência e morte39. 

Diante do exposto entendemos que a luta pelo fim da violência 

contra a mulher, sobretudo a doméstica, fenômeno este considerado como 

uma violação de seus direitos tem caráter relevante pelo agravamento da 

condição de vulnerabilidade em que ela se encontra na sociedade brasileira.  

Dentro desse contexto, consideramos, neste trabalho, como 

categoria fundamental o patriarcado, pelas razões já mencionadas no item 

anterior, e sua relação com a violência doméstica contra a mulher.  

No entanto, não podemos esquecer que essa categoria se insere no 

âmbito das relações de gênero que, como afirma Heleieth Saffioti (2004a, p. 

119), “Patriarcado é um caso específico nas relações de gênero” e o conceito 

de gênero é entendido pela autora como sendo mais amplo, “(...) a-histórico, 

apolítico e pretensamente neutro. Exatamente em função de sua generalidade 

excessiva, apresenta grande grau de extensão, mas baixo nível de 

compreensão”. (Ibidem, p. 138). Já o patriarcado é o contrário, ele se “(...) 

aplica a uma fase histórica, não tendo a pretensão da generalidade nem da 

neutralidade, e deixando propositadamente explícito o vetor da dominação-

exploração (...) É, por conseguinte, um conceito de ordem política” (Ibidem, pp 

138-139). Pelas razões aqui expostas, consideramos “patriarcado”, a categoria 

que melhor possibilita a compreensão teórica e análise científica do fenômeno 

da Violência Doméstica Contra a Mulher. 

                                                
39 Podemos tomar como exemplo o recente caso em Minas Gerais, no mês de janeiro/10, veiculado em 
mídia, de Maria Islaine de Moraes, de 31 anos, que foi assassinada, em seu ambiente de trabalho, por 
seu ex-companheiro Fábio Willian da Silva, 30 anos, que disparou sete tiros nela. Anteriormente ela havia 
pedido ajuda à polícia por várias vezes e prestou queixa de agressão e ameaça. Três mandados de 
prisão foram expedidos sem resultados.  
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Faz-se necessário esse entendimento porque outras estudiosas, a 

exemplo de Scott, Gaylin Rubim, privilegiam a categoria gênero em detrimento 

da categoria patriarcado. Nossa opção de considerar mais adequado para este 

trabalho a categoria patriarcado, como dito anteriormente, explica-se pelo fato 

de ela permitir a abordagem da relação hierárquica entre homem/mulher, 

porém,  não eliminamos a pertinência da categoria gênero.    

Esclarecido o entendimento do conceito patriarcado, queremos 

nesse momento, aprofundar a concepção de gênero, levando em consideração 

a origem do termo. O primeiro estudioso a mencionar e a conceituar gênero, 

segundo Heleieth Saffioti (2004a, p. 107) foi Robert Stoller (1968), mas sua 

abordagem não prosperou. A rigor, embora não haja formulado o conceito de 

gênero, Simone de Beauvoir (1980)40 mostra que só lhe faltava a palavra, pois, 

em sua famosa frase “Ninguém nasce mulher: mas se torna mulher”, estão os 

fundamentos desse conceito. A definição de gênero da historiadora norte-

americana Joan Scott (1996, p. 11)41 constitui-se de duas partes e várias 

subpartes, tendo como núcleo essencial na conexão integral entre duas 

proposições: “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado 

nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de 

significar as relações de poder”. Já a autora Gayle Rubin (1993, p.2)42 assume 

uma postura de combate ao pensamento dicotômico das categorias sexo e 

gênero, ou seja, em sua definição ela não separa esses dois termos e adota 

como aspecto da vida social de “sistema de sexo/gênero”, entendido como “um 

conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana, e na qual estas 

necessidades sexuais transformadoras são satisfeitas”. 

Como acabamos de demonstrar e, em concordância com o que 

afirma Heleieth Saffioti, há distintas perspectivas. Mas apesar de cada 

feminista enfatizar determinado aspecto do gênero, a autora reconhece que há 

um campo, ainda que limitado, de consenso, onde o “gênero é a construção 

social do masculino e do feminino”.  

                                                
40 BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: a experiência vivida, 6ª ed., tradução de Sérgio Milliet, São 
Paulo: Nova Fronteira, 1980.  
41 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. Tradução: Christine Rufino Dabat e 
Maria Betânia Ávila, ed. 3ª, Recife: SOS Corpo, abril de 1996. 
42 RUBIN, Gayle. O trafico de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo. Tradução: Christine 
Rufino Dabat; Edileusa Oliveira da Rocha e Sônia Corrêa, Recife: SOS Corpo, março de 1993. 
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Para esta autora, o conceito de gênero não explica, 

necessariamente, desigualdade entre homens e mulheres, pois é um conceito 

muito mais amplo que a noção de patriarcado. Sendo assim, será a noção de 

patriarcado que deixará aberta a possibilidade do vetor da dominação-

exploração. Neste sentido, o conceito de gênero aqui é entendido a partir da 

definição de Heleieth Saffioti (2004a, p. 116).  Para esta autora, 

 
(...) gênero diz respeito às representações do masculino e do 

feminino, a imagens construídas pela sociedade a propósito do 

masculino e do feminino, estando estas inter-relacionadas. Ou 

seja, como pensar o masculino sem evocar o feminino?  

 

Outro aspecto relevante na discussão desta autora, e que nós 

concordamos, é o fato de considerar a igualdade nas diferenças e não 

confundir esses dois conceitos como significados opostos, pois, a  

 
(...) diferença faz par com idêntico. Já igualdade faz par com 

desigualdade, e são conceitos políticos. Assim, as práticas 

sociais de mulheres podem ser diferentes das de homens da 

mesma maneira que, biologicamente, elas são diferentes deles. 

(SAFFIOTI, 2004a, p. 116).  

 

Frente a esse quadro de desigualdade nas relações entre homem e 

mulher, tendo em vista a construção social, histórica, econômica e cultural da 

condição de inferioridade da mulher nessa relação, o movimento feminista, 

como movimento político, trava luta para a libertação da mulher na conquista 

da igualdade de gênero.  

A situação de naturalização da condição de inferioridade da mulher 

nos revela que há uma legitimação e justificativa para a desigualdade entre 

homem e mulher, por ter seus determinantes na construção desta 

desigualdade, tendo a mulher uma posição de inferioridade e subordinação 

nessa relação. 

E para falarmos sobre a ideologia “naturalizadora”, hoje, ainda nítida, 

podemos nos referir à concepção da figura da mulher primordialmente pelo 
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corpo, tendo seu atributo mais imediato à maternidade, junto com a 

sensibilidade como determinação natural. Dialogando com Marilena Chauí 

(1985, p. 38)43 podemos ver que: 

 
É possível notar que o corpo feminino parece ser um elemento 

natural irredutível, fazendo com que a mulher permaneça 

essencialmente ligada ao plano biológico (da procriação) e ao 

plano da sensibilidade (na esfera do conhecimento). 

Maternidade, como instinto e destino, numa sociedade que 

planeja e controla a natalidade e que administra a procriação, e 

sensibilidade, numa cultura que desvaloriza o sentimento em 

face do pensamento, eis algumas construções ideológicas 

curiosas nas quais a “natureza feminina” permanece como uma 

rocha “natural” no mundo historializado. 

 

Apesar do modo de produção capitalista reforçar a condição de 

desigualdade entre homens e mulheres bem como da inferioridade da mulher 

em relação ao homem, essa condição não foi vivenciada historicamente de 

forma pacífica: houve resistência por parte das mulheres isoladamente ou de 

forma organizada, a exemplo do movimento de mulheres e do movimento 

feminista. Em conjunturas mais favoráveis, as mulheres tiveram possibilidades 

maiores de lutar contra tal situação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 CHAUÍ, Marilena. Participando do debate sobre mulher e violência. In: Perspectivas antropológicas da 
mulher, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985. 
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CAPÍTULO II 
 

MOVIMENTO FEMINISTA: HISTÓRICO E A QUESTÃO DO 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER 

 

 

2.1 – Processo histórico do Movimento Feminista: uma abordagem crítica  

 

Em contradição ao discurso pós-moderno que afirma ser o 

movimento feminista um novo movimento social, pois segundo ele, trata de 

uma questão de gênero e não de classe, temos a considerar que a inserção 

das mulheres nas lutas sociais e trabalhistas não é uma questão nova, 

constatamos no depoimento de uma das entrevistadas a abordagem do tema 

da inserção da mulher no mercado de trabalho44 em seus vários significados: 

de um lado, trata-se de uma questão de classe o fato de que desde as 

comunidades primitivas estava envoltas com as atividades extradomésticas 

como a agricultura; no modo de produção escravagista as mulheres também 

trabalhavam fora do lar e com a revolução industrial tanto as mulheres pobres 

como as crianças foram inseridas como mão-de-obra barata nas indústrias. Por 

outro lado, o que se costuma chamar de conquista da mulher no mundo público 

através da inserção do mercado de trabalho no início do século XX em 

atividades que exigiam maior qualificação diz respeito a camada das mulheres 

pertencentes a burguesia ou pequena burguesia, a exemplo disso temos o 

Serviço Social como profissão predominantemente feminina que segundo José 

Paulo Netto tem suas origens no movimento feminista burguês europeu de 

caráter cristão. Segue um depoimento de uma das lideranças entrevistadas 

que relata bem essa questão:  

 

                                                
44 Esta temática mereceria um aprofundamento no sentido de analisar a particularidade da inserção da 
mulher no mercado de trabalho no modo de produção capitalista. No entanto, podemos considerar que 
esta temática se constitui por si só um objeto de pesquisas futuras como a que pretendemos desenvolver, 
posteriormente, no curso de doutorado. 
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(...) as mulheres trabalham, elas trabalham fora de casa desde 

os primórdios da humanidade, elas foram as primeiras 

agricultoras, elas foram escravas, sempre trabalharam. Essa 

história que a mulher entrou no mercado de trabalho, isso é 

verdade só para as mulheres brancas e ricas (...) As mulheres 

pobres sempre estiveram no mercado de trabalho em más 

condições. Agora, de fato é no século XX que as mulheres 

entram ativamente na vida pública, para além do trabalho, 

entra na vida pública ocupando espaço social, espaço da 

cultura, espaço da política. (Pipa Rosa) 

  

 No modo de produção capitalista, que tem na sua lógica intensificar 

as desigualdades, os movimentos sociais, enquanto sujeito coletivo, travam 

lutas para atenderem demandas que afetam a classe trabalhadora em 

determinado momento histórico.   

A não aceitação dessas desigualdades cria uma resistência destes 

movimentos que enfrentam à opressão e a exploração, advinda desse sistema 

perverso, o qual gera, em nível estrutural, não só a violência, como a pobreza e 

o desemprego. 

Em cada país o capitalismo de desenvolveu de forma diferente e em 

todos eles se legitimou o mesmo sistema patriarcado de dominação. “As 

mulheres enfrentaram, em lugares diferentes, problemas similares de 

opressão” (TELES, 1999, p. 37)45. 

Dentre os tipos de movimentos sociais destacamos o movimento de 

mulheres e o feminista.  As mulheres enfrentaram e ainda enfrentam, em 

lugares diferentes, questões semelhantes de opressão.   

É a partir das grandes revoluções que o feminismo incorpora seu 

cunho reivindicatório e, unindo-se a alguns Partidos, ganha força de expressão. 

Com a expansão do capitalismo e a Revolução Francesa surgem os partidos 

de esquerda nos quais as mulheres conquistam espaço para as suas 

manifestações. Os partidos precisavam de mais colaboradores e as mulheres 

precisavam de um espaço para manifestar as suas reivindicações, como por 

exemplo, o direito ao voto.  

                                                
45 TELES, Maria Amélia de Almeida. Breve história do feminismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1999. 
(Coleção tudo é história; 145) 



 60

Os movimentos feministas passaram a ficar intimamente ligados aos 

movimentos políticos, buscando ampliar as idéias liberais, as feministas 

defendiam que os direitos conquistados pelas revoluções deveriam se estender 

a ambos os sexos, por serem os direitos naturais de mulheres e homens iguais. 

Como resultado da participação das mulheres na Revolução Francesa, 

registra-se, por exemplo, a instauração do casamento civil e a legislação do 

divórcio. Entretanto, por volta de 1826, as francesas se depararam com “(...) 

duros golpes com o fim do divórcio e o reemprego da palavra ‘madame’ em vez 

de cidadã” (TELES, 1999, p.37). Face a essa situação as mulheres se 

rebelaram e se colocaram á frente dos combates durante os levantes populares 

em Paris. Elas 

 
Fundaram clubes para discutir tanto os problemas sociais e 

políticos do país, como os direitos da mulher: Sociedade da 

Voz das Mulheres, Comitê dos Direitos da Mulher, União das 

Mulheres e Sociedade de Emulação das Mulheres. (TELES, 

1999, p. 37). 

 

No século XIX, no contexto da Revolução Industrial, o número de 

mulheres empregadas aumenta significativamente. Sem com isso diminuir a 

diferença salarial entre os sexos, que tinha como justificativa o pressuposto de 

que as mulheres teriam quem as sustentasse. Nesse período a análise 

socialista ganha forma. No contexto desta visão, a situação da mulher aparece 

como parte das relações de exploração na sociedade de classes. Assim, o 

movimento feminista se fortifica como um aliado do movimento operário. Como 

movimento organizado, data da primeira Convenção dos Direitos da Mulher em 

Seneca Falls, em Nova Iorque, no ano de 1848. Tal Convenção é considerado 

um dos marcos iniciais do movimento sufragista americano e nela foi redigida 

uma paráfrase da Declaração de Independência dos Estados Unidos, dando 

início com a frase “Acreditamos serem estas verdades evidentes: que todos os 

homens e mulheres foram criados iguais (...)”. (ALVES e PITANGUY, 2007, p. 

45)46 

                                                
46 ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo, 8ª ed., (Coleção Primeiros 
Passos, 44), São Paulo: Brasiliense, 2007. 
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Teoricamente o movimento tem sido conhecido como um movimento 

que atua no nível da emancipação política, mas em outro momento ele se 

articula com outros movimentos e segmentos da sociedade civil e política 

organizada que trata respectivamente a questão da violência doméstica contra 

a mulher não como uma questão especifica e fragmentada do movimento de 

mulheres, mas como uma questão inserida no bojo da dimensão da 

emancipação humana47; ou seja, vislumbra nesta temática a questão da 

liberdade e da igualdade feminina como bandeira de luta de outros movimentos 

sociais e até de partidos e governos progressistas. Vejamos o depoimento de 

uma das feministas entrevistadas: 

 
(...) eu acho que definitivamente a questão da violência contra 

as mulheres, ela se tornou um problema público no Brasil. Ela 

não é mais problema do movimento de mulheres e nem um 

problema só das mulheres. São muitos... Eu acho praticamente 

todos os movimentos sociais de esquerda, hoje incorporam 

essa luta, e, os governos progressistas também incorporam. 

Então, hoje a gente pode dizer que essa é uma questão que 

ela atravessa de fato todos os movimentos. Que a gente pode 

contar com todos os movimentos, assim que a gente precisa, 

por exemplo, pra uma passeata, para uma grande 

manifestação, você conta com apoio (...), por exemplo, os 

sindicais! Hoje, tem sua secretaria de mulheres, seus núcleos e 

coordenação voltada para questão das mulheres. (Pipa Rosa) 

 

2.1.1 – As particularidades do Movimento Feminista no Brasil  

 

Nas décadas de 1930 e 1940, as reinvindicações do movimento 

haviam sido formalmente conquistadas na maior parte dos países ocidentais 

(direito ao voto e escolarização e acesso ao mercado de trabalho). Do ponto de 

vista mais amplo, a possibilidade da mulher trabalhar ganhou força 

principalmente no contexto das duas grandes guerras: com uma grande parte 
                                                
47 Vale ressaltar observação da membro da banca examinadora, Laura Susana Duque-Arrazola, a 
respeito da emancipação humana com a qual concordamos: “A humanidade não se emancipa enquanto 
não superar os determinantes das contradições e desigualdades sociais. As relações de opressão-
dominação-exploração da ordem patriarcal de gênero não se superam se suas particularidades raciais, 
gênero não são superadas, transformadas”. 
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dos homens envolvidos com a guerra as mulheres ocuparam os postos de 

trabalho vagos. Ao fim de ambas as guerras surgiram campanhas para 

desvalorizar o trabalho feminino, mostrando que os avanços conseguidos 

estavam ainda restritos ao âmbito legislativo.  

A Constituição Republicana do Brasil de 1891 já assegurava o voto 

para as mulheres porém era mal interpretada. O artigo 171 da Constituição 

dizia: “São eleitores todos os cidadãos maiores de 21 anos”, porém, o termo 

‘cidadãos’, segundo a interpretação da época, referia-se aos homens, ao sexo 

masculino, e não aos cidadãos na forma genérica. A mulher só conseguiu 

efetivamente o direito ao voto em 1932, sendo que em seguida surge a 

Legislação Trabalhista de proteção ao trabalho feminino. Como resultado 

dessas grandes conquistas, e de todos esses movimentos, surgiram várias 

associações, clubes,  ligas e organizações em favor dos direitos femininos. A 

constituição republicana de 1889 continha inicialmente uma medida que dava 

direito de voto para as mulheres, mas na última versão essa medida foi abolida, 

pois predominou a idéia de que a política era uma atividade desonrosa para a 

mulher. 

A luta pelo voto feminino no Brasil não teve as características de 

massa, como ocorreu nos Estados Unidos e Inglaterra.  Só veio iniciar-se mais 

tarde, em 1910, quando a professora Deolinda Daltro funda, no Rio de Janeiro, 

o Partido Republicano Feminino, com o objetivo de ressuscitar no Congresso 

Nacional o debate sobre a voto da mulher, que não havia sido retomado desde 

a Assembléia Constituinte de 1891. (ALVES e PITANGUY, 2007, p. 47) 

As três primeiras décadas do século XX foram marcadas por duas 

“tendências” do movimento feminista, como concidera Céli Pinto (2003)48, uma 

chamada de feminimo “bem comportado” liderado por Bertha Lutz49, uma 

intelectual de família abastada, que contituiu um movimento bastante 

organizado pela conquista do voto feminino e a outra conhecida como o lado 

“malcomportado” do feminismo da época, esse grupo de mulheres era 

heterogêneo e se posicionava de forma mais radical frente ao que identificava 

                                                
48 PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil, Coleção História do Povo Brasileiro, 
São Paulo: FundaçãoPerseu Abramo, 2003. 
49 Filha de uma enfermeira inglesa e um importante cientista brasileiro, obteve condição particular na 
definição de sua trajetória: a de pertencer a duas elites ao mesmo tempo, a econômica e a intelectual. 
Estudou em Paris, formando-se em biologia na Sorbonne. Em, 1934, formou-se em direito, área em que 
também teve grande atuação.  
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como dominação do homem, era composto tanto por mulheres intelectuais, as 

quais publicavam jornais, como por anarquistas e líderes operárias.  

  Alguns momentos históricos desta época foram importantes no 

avanço da luta das mulheres no Brasil, no caso da década de 1920, temos 

como exemplo a criação, no Rio de Janeiro, da “Liga para a Emancipação 

Internacional da Mulher”, fundada por Maria Lacerda de Moura50, considerada 

grande ícone da vertente do movimento anarquista e, posteriormente Partido 

Comunista, e pela  bióloga Bertha Lutz, citada anteriormente. Era um grupo de 

estudo preocupado principalmente com a batalha pela igualdade política das 

mulheres. Porém, essa questão não era a única para Maria Lacerda Moura que 

opunha-se ao capitalismo, ao militarismo e ao fascismo. Ainda no mesmo ano, 

Maria Moura afastou-se da sufragista Bertha Lutz por considerar que a luta do 

sufragismo era uma causa que beneficiaria poucas mulheres, sem trazer 

vantagem alguma à grande parcela feminina, e por isso “colocou-se 

frontalmente contra as sufragistas, contrapondo à luta pelo voto a proposta 

anarquista” (PINTO, 2003, p. 36). Sua argumentação afirmava o seguinte: 

 
Como se a emancipação da mulher se resumisse em tão pouco 

(...) O programa anarquista é mais vasto neste terreno; é 

vastíssimo; quer fazer compreender à mulher, na sua inteira 

concepção, o papel grandioso que ela deve desempenhar, 

como fator histórico, para a sua inteira integralização na vida 

social. (MOURA apud PINTO,2003, p. 37) 

 

No ano de 1922, Berta Lutz, ao lado de Nísia Floresta, fundou a 

Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que lutava pelo conquista do 

voto. A Federação objetivava: 

 
(...) promover a educação da mulher e elevar o nível de 

instrução feminina; proteger as mães e a infância; obter 

garantias legislativas da mulher e orientá-la na escolha de uma 

profissão; estimular o espírito de solidariedade e cooperação 

                                                
50 Nasceu em Minas Gerais, em 1887, origem de família modesta, ativista anarquista, radical, foi 
professora e escreveu vários livros nos quais expôs seus ideais feministas, que iam desde assuntos 
ligados com a participação política até a defesa aberta do amor livre e da educação sexual. Foi 
influenciada, em sua juventude, pelo positivismo e pelo cientificismo. (PINTO, 2003, p. 36)  
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entre as mulheres e interessá-las pelas questões sociais e de 

alcance público; assegurar à mulher direitos políticos e 

preparação para o exercício inteligente desses direitos; 

estreitar os laços de amizade com os demais países 

americanos. Esse programa refletia as influências de entidades 

congêneres norte-americanas. (PINTO, ibidem, p. 44) 

 

O ano 1922 foi marcado por acontecimentos como o surgimento do 

Partido Comunista do Brasil e, nesta mesma data, houve a realização da 

Semana de Arte Moderna, em São Paulo, que marcou um salto cultural e 

buscava no campo das artes, a ruptura dos cânones ditados pelo mundo 

europeu. (PINTO, 2003, p. 17). Temos, dentre outros destaques da Semana, 

Anita Malfatti com sua originalidade, independência que trazia em seus 

desenhos elemento novo no grafismo, o qual não se via na academia. (TELES, 

1999, p. 44). Tais acontecimentos vieram polemizar as estruturas da sociedade 

brasileira, provocando uma grande discussão sobre os rumos políticos. 

Posteriormente, temos em 1924, na primeira República, a 

participação nas marchas e combates das mulheres na Coluna Prestes. Mas 

elas não eram nem as operárias, nem as intelectuais, desse momento o 

destaque foi da ação das vivandeiras do interioir do país. Na segunda 

República, nasce em 1934, a União Feminina, como parte integrante da 

Aliança Nacional Libertadora (ANL), um movimento organizado, em 1935, sob 

direção dos comunistas com o objetivo de derrubar o governo de Getúlio 

Vargas e implantar um governo popular. Nesse momento, as principais 

representantes eram intelectuais e operárias. 

Temos como exemplo nessa instituição feminina uma brava mulher, 

apesar de não ser brasileira, mas era membro da União Feminina, a Olga 

Benário Prestes, cidadã alemã, e que lutava contra o nazismo no Brasil, foi 

presa, deportada para Alemanha e internada num campo de concentração, 

onde nasce sua filha. Posteriomente, no ano de 1942, foi assassinada pela 

Gestapo. (TELES, 1999, p. 47)   

O Rio Grande do Norte foi o Estado pioneiro no país a legalizar o 

voto feminino, em 1927. A primeira eleitora registrada foi Celina Guimarães 

Viana.  O código eleitoral elaborado em 1933 finalmente estendia o direito a 
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voto e a representação política às mulheres. Na Constituinte de 1934 houve 

uma representante do sexo feminino, a primeira deputada do Brasil: Carlota 

Pereira de Queirós. 

Um outro movimento na época, concomitante à luta por direitos 

políticos era um movimento mais de enfrentamento na justiça e nas atividades 

de mulheres livres-pensadoras que criavam jornais e escreviam livros e peças 

de teatro. Somavam-se a elas as anarquistas radicais que traziam consigo a 

luta das trabalhadoras, discutindo, assim, o trabalho e a desigualdade de 

classe, bem distante das preocupações das feministas de elite. 

No Brasil os movimentos eram inspirados nas lutas européias tanto 

na política como também na questão da mulher. Nísia Floresta é uma das 

primeiras a se manifestar no Brasil como força defensora da busca de 

igualdade pelas mulheres.  

Nas décadas de 40 e 50, podemos considerar que houve um vazio 

na questão específica do movimento feminista porque o foco se centrou nas 

lutas sindicais encabeçadas pelos homens que estavam no mercado de 

trabalho, no processo de desenvolvimento da indústria nacional desencadeado 

por  Getúlio Vargas e, posteriormente, retomado por Juscelino sob o slonga 

“dos 50 anos em 5”. 

Posteriormente a esses primeiros momentos de organização das 

mulheres, pelo sufragismo, outro momento marcante foi no período da Ditadura 

Militar: as mulheres organizaram-se, independentemente de partidos políticos, 

idade e classe social, para formar uma militância contra o regime militar. Em 

1975 a Organização das Nações Unidas (ONU) organizou o Ano Internacional 

da Mulher, algo que já estava proposto durante o I Congresso Internacional da 

Mulher, em 1910. Tratava-se de uma homenagem à luta de mulheres 

trabalhadoras que resistiu à opressão do modo de produção capitalista que se 

deu da seguite forma:  

 
Em 1857, as tecelãs da fábrica de tecidos Cotton, de Nova 

York, fizeram a primeira greve conduzida exclusivamente por 

mulheres, contra péssimas condições de trabalho e salário. 

Ocuparam a fábrica e, em represália, os patrões fecharam as 
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portas, jogaram gasolina no telhado e atearam fogo. Cento e 

vinte e nove trabalhadoras morreram. (SILVA, 1992, p. 85) 

 

 Ainda em 1975 aconteceu o Congresso Internacional da Mulher no 

México e simultaneamente no Brasil. Para o Congresso foi enviada como 

representante do Brasil a já citada Berta. No Brasil, o movimento organizou a 

Semana de Pesquisa Sobre o Papel e Comportamento da Mulher Brasileira. 

Como resultado desse movimento criou-se, em setembro de 1975, o Centro da 

Mulher Brasileira (CMB), no Rio de Janeiro e em São Paulo, um órgão 

institucionalizado, responsável por intermediar e articular os objetivos 

feministas em forma de ação coletiva. Muitas mulheres haviam sido exiladas no 

exterior e voltavam com grandes contribuições para o CMB. Tal organização 

propôs um centro de estudos que promoveu grandes seminários e grandes 

discussões e pesquisas sobre a condição da mulher. Nesse sentido, surgiram 

várias publicações em jornais e revistas, além da produção de livros. (ALVES e 

PITANGUY, 2007, p. 71-72) 

O Movimento Feminino pela Anistia foi criado no final do ano de 

1975. Esse movimento tinha como proposta denunciar as repressões que o 

governo militar havia imposto as(os) cidadã(os) brasileiras(os). Grande parte do 

grupo da militância era composta por mulheres que foram ou viram outras 

mulheres ou seus maridos serem torturadas(os) e assassinadas(os) pelo 

governo militar. Esse movimento, independente de partidos políticos e outras 

ideologias, foi muito apreciado por parte da sociedade, dando espaço à 

simpatia de vários grupos políticos. O movimento liderado por Terezinha 

Zerbini, uma das principais lideranças desse movimento,  espalhou-se pelo 

Brasil, dando legitimidade ao Movimento Feminino pela Anistia, com tamanho 

sucesso e um grande número de novas adeptas. Esse não era um movimento 

de caráter feminista, mas sim um movimento de mulheres, inclusive, a líder 

criticava o feminismo em muitas de suas ideias. Em 1980 mudou-se o nome do 

movimento para Anistia e Liberdades Democráticas, marcado pelo vigor 

nacionalista. (TELES, 1999, p.82-83) 

O atual feminismo brasileiro nasceu, nos anos 1970, no contexto em 

que emergem as lutas pelas transformações societárias, que vão se consolidar 

a partir das décadas de 1980/90, e no cenário internacional que instituía o Ano 
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Internacional da Mulher (1975), foi favorável, portanto, à discussão da condição 

feminina e, ao mesmo tempo, no triste cenário das ditaduras latino-americanas, 

que torturavam e matavam os sujeitos (homens e mulheres) que discordavam 

de suas ações. 

 O resgate a esta origem, naquele momento e contexto político, nos 

leva a pensar a radicalidade posta na questão da mulher como uma questão 

fundamentalmente “conflituosa”, tanto nas relações entre o homem e a mulher, 

quanto em todas as relações de poder socialmente instituídas, articulando 

gênero e classe, como foi tantas vezes destacado sobre o caráter deste 

movimento, no Brasil. (SARTI, 2001)51  

Essas transformações societárias vão ter implicações nas relações 

entre Estado e sociedade civil no Brasil, sob impacto de dois condicionantes 

principais: a democratização e a crise fiscal. Sendo tal crise uma falácia porque 

o Governo alegava não ter recursos para gastos com o social, tendo em vista 

que nessa época iniciou-se um processo de políticas públicas (embora frágeis 

e fragmentadas) assumidas pelo Estado, a exemplo da política de habitação 

(BNH) e da política da criança e do adolescente, malgrado seu caráter 

conservador.  

O decurso dos anos de 1980 foi demarcado pela lenta e gradual 

substituição da ditadura pela democracia (“transição democrática”) e pela crise 

do nacional-desenvolvimentismo, de origens mais antigas, assim como por 

mudanças nas políticas públicas, estabelecidas ao longo das décadas 

anteriores. 

Outro aspecto importante na trajetória particular do feminismo no 

Brasil, pelo menos quando comparado ao dos países europeus, diz respeito ao 

próprio caráter dos movimentos sociais no Brasil em sua relação com o Estado. 

Os movimentos sociais urbanos organizaram-se em bases locais, mas aos 

poucos foram se articulando em nível nacional, enraizando-se na experiência 

cotidiana dos(as) moradores(as) das periferias pobres, dirigindo suas 

demandas ao Estado como promotor de bem-estar social. 

                                                
51 SARTI, Cynthia A. Feminismo e contexto: lições do caso brasileiro. Caderno Pagu, Campinas, nº 16, 
2001. 
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332001000100003&script=sci_arttext 
Acesso em: 07/06/09 
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Organizadas em torno de reivindicações de infra-estrutura urbana 

básica (água, luz, esgoto, asfalto e bens de consumo coletivos), esses 

movimentos têm como parâmetro o mundo da reprodução – a família e suas 

condições de vida – que caracteriza a forma tradicional de identificação social 

da mulher. Sendo o referencial de sua existência, foi o que as moveu 

politicamente. Aos olhos de hoje se observa que aquela época os próprios 

movimentos sindicais e partidos políticos subestimavam a força e o potencial 

dos movimentos vinculados à reprodução. Vale ressaltar que tais movimentos 

constituem parte da totalidade dinâmica a luta das(os) trabalhadoras(es) e que 

dentre tais lutas destacava-se a luta pela posse da terra urbana que é uma luta 

radical, no sentido de ir na raiz da questão, contra a propriedade privada.  

Os grupos feministas, tendo a origem de suas militantes nas 

camadas médias e intelectualizadas, em sua perspectiva de transformar a 

sociedade como um todo, atuaram articulados a estas demandas femininas, 

tornando-as próprias do movimento geral das mulheres brasileiras.  

Assim, o feminismo foi se desenvolvendo neste panorama geral de 

mobilizações diferenciadas. Inicialmente, ser feminista tinha uma conotação 

pejorativa: para parte da sociedade, defensora da ideologia de direita 

(conservadora), o movimento era imoral, portanto perigoso; para outra, dita de 

esquerda, reformista burguesa e para muitos homens e mulheres, 

independentemente de sua ideologia, feminismo tinha uma conotação 

antifeminina.  

A autodenominação feminista implicava, já nos anos 70, a convicção 

de que os problemas específicos da mulher (não se falava em gênero na 

época) mereciam um tratamento especial sem está desvinculado da luta pela 

transformação da estrutura social. Já na década de 1960, o movimento, 

influenciado por publicações como “O segundo sexo” (1949) de Simone de 

Beauvoir, passa a defender que a hierarquia entre os sexos não é uma 

fatalidade biológica e sim uma construção social. Para além da luta pela 

igualdade de direitos, incorpora o questionamento das raízes culturais, sociais 

e políticas das desigualdades. 

Nas décadas de 1960 e 1970 o feminismo que surgiu nos Estados 

Unidos e na Europa estava relacionado à efervescência política e cultural que 

essas regiões do mundo experimentaram na época, que colocavam em xeque 
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os valores conservadores da organização da sociedade, quando se formou um 

caldo de cultura propício para o surgimento de movimentos sociais. (PINTO, 

2003). Já no Brasil o cenário era bem diferente, o país estava vivendo em uma 

ditadura militar, no auge da repressão. 

No que se refere ao marco do movimento no país, destacamos o 

ano de 1979 com a Anistia Política, que possibilitou a volta das mulheres 

exiladas que presenciaram a experiência dos movimentos de liberação da 

mulher na Europa52. Temos como exemplo dessas mulheres exiladas, como 

cita Moraes (1998)53, a Cristina Buarque (PE)54, a Betânia Ávila (AL), Suzana 

Maranhão (PE) e Rosiska (RJ). Estas feministas deram suas contribuições com 

inovadoras ideias, novos métodos e novas práticas junto aos grupos de 

mulheres que existiam e aos que estavam se formando. Moraes também 

aponta que  

 
(...) elas contribuíram para a introdução de temas e discussões 

voltadas para a sexualidade, o aborto, a violência e trouxeram 

elementos para os debates sobre a relação entre Feminismo e 

luta de classes: a autonomia, o separatismo, o pluralismo. 

(1998, p. 70) 
 

Na década de 1980, no Brasil, dentre os tipos de movimentos sociais 

destacamos, numa agenda de reforma, a participação expressiva de mulheres 

nos movimentos sociais urbanos. Esta participação constituiu as mulheres 

como sujeito coletivo, em que estas deixam a esfera privada e passam a atuar 

no espaço público, tornando público temas antes restritos à esfera privada.  

Os movimentos de mulheres, ao mesmo tempo em que 

denunciavam desigualdades de classe, passam também a levantar questões 

voltadas à condição da mulher como direito à creche, saúde da mulher, 

sexualidade e contracepção e violência contra a mulher. Essas questões 

ligadas à problemática da mulher foram o ponto de convergência com o 

                                                
52 A ditadura vetou os canais de informação com os movimentos sociais e com a intelectualidade 
européia, tendo como único modelo de referência, seja na cultura, na política, na educação, na economia, 
os Estados Unidos da América.   
53 MORAES, Odalisca Cavalcanti de. Trilhas sinuosas no mundo feminino: O movimento de mulheres e 
suas expressões de conflitos. f. 150 – Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Universidade Federal 
de Pernambuco, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Recife, 1998, p. 69. 
54 Atual Secretária da Secretaria Especial da Mulher do Estado de Pernambuco. 
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movimento feminista que se diferencia dos movimentos sociais com a 

participação de mulheres por ter seu objetivo central na transformação da 

situação de subordinação da mulher na sociedade, de forma a superar a 

desigualdade nas relações entre mulheres e homens.  

Ainda na década de 1980, surgiram diversos grupos feministas. As 

características que esses novos grupos apresentavam no desenvolvimento de 

atividade era a “sua articulação sistemática e constante com grupos de 

mulheres através de pesquisas, cursos de formação, assessorias, produção de 

recursos educativos, e divulgação de recursos produzidos por outros”. 

(MORAES, 1998,  p. 71).   

O movimento feminista também deu sua contribuição na inclusão da 

questão de gênero na agenda pública, como uma das desigualdades sociais a 

serem superadas, que são marcadas por políticas neoliberais. A discriminação 

de questões diretamente relacionadas às mulheres envolveu, por sua vez, 

tanto uma crítica à ação do poder público quanto, à medida que a 

democratização avançava, à formulação de propostas de políticas públicas que 

contemplassem as questões de gênero. 

Sob pressão desses movimentos de mulheres, na década de 1980 

foram implantadas as primeiras políticas públicas com enfoque de gênero. 

Neste sentido vale ressaltar o caso da criação do Conselho Estadual da 

Condição Feminina, em 1983, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, 

instaurado como um órgão para traçar uma política para as mulheres, e da 

primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, também no Estado de São 

Paulo. Essas instituições se disseminaram a seguir por todo o país. 

Ainda em 1985, com a nova República, essas experiências 

estaduais são expandidas, em nível federal, sendo aprovado, pela Câmara 

Federal, o projeto de lei nº 7.353, estabelecendo a criação do Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), então órgão do Ministério da 

Justiça55. No atual governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passou a 

                                                
55 Em agosto de 1985, foi atendida a histórica reivindicação das mulheres e criada o Conselho Nacional 
de Políticas para as Mulheres (CNDM), vinculado ao Ministério da Justiça e por intermédio de Lei, com o 
objetivo de “promover em âmbito nacional, políticas que visem a eliminar a discriminação da mulher, 
assegurando-lhe condições de liberdade e igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas 
atividades políticas, econômicas e culturais do país”. A  mesma Lei cria o Fundo Especial de Direitos da 
Mulher que dotaria o CNDM dos recursos necessários para o desenvolvimento de suas atividades. A  
estrutura do CNDM era, então: Conselho Deliberativo, Assessoria Técnica e Secretaria Executiva.   
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integrar a estrutura da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da 

Presidência da República, contando em sua composição com representantes 

da sociedade civil e do governo. É também atribuição do CNDM apoiar a 

Secretaria na articulação com instituições da administração pública federal e 

com a sociedade civil. (MORAES, 1998, p. 72). Foi também a mobilização de 

mulheres que levou à instituição do Programa de Assistência à Saúde da 

Mulher (PAISM) em 1983. 

Ainda nos anos de 1980, o movimento feminista apresentava 

propostas contra a discriminação, tais como: igualdade salarial, melhoria nas 

oportunidades de emprego, direito à regulação da fertilidade e acesso a 

serviços de saúde eficientes, sem falar na luta específica contra a violência. 

(ROCHA, 2007)56. 

A mobilização de mulheres também se refletiu na Constituição de 

1988. Organizadas em torno da bandeira “Constituinte pra valer tem que ter 

palavra de mulher”, as mulheres estruturaram propostas para a nova 

Constituição, apresentadas ao Congresso Constituinte sob o título “Carta das 

Mulheres Brasileiras”. Várias propostas dos movimentos incluindo temas 

relativos à saúde, família, trabalho, violência, discriminação, cultura e 

propriedade da terra foram incorporadas à Constituição. Tais propostas 

contemplavam: Licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias; licença 

paternidade de 8 (oito) dias; igualdade de salário entre homens e mulheres; 

creches nas empresas; educação gratuita em creche e pré-escola às crianças 

de 0 (zero) a 6 (seis) anos; princípio de igualdade de direitos e deveres entre 

homem e mulher; igualdade na sociedade conjugal; reconhecimento da união 

estável como entidade familiar; direito de posse da terra ao homem e à mulher; 

direitos trabalhistas e previdenciários à empregada doméstica; garantia de 

mecanismos que coíbam a violência doméstica. (PITANGUY, 2008, p.101)57 

A última década do século XX, em meio à ofensiva neoliberal e as 

contra-reformas no Estado – na qual se privilegia a redução de investimentos 

em políticas sociais de cunho redistributivas e, ao mesmo tempo, concebe-se 

                                                
56 ROCHA, Martha Mesquita da. In: TAQUETTE, Stella R. (org.) Violência contra a mulher adolescente-
jovem. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2007.   
57 PITANGUY, Jacqueline. As mulheres e a Constituição de 1988. In: Mulheres, participação e 
democracia, Cadernos de crítica feminista, ano II, nº 1, Recife: SOS Corpo – Instituto Feminista para a 
Democracia, dez. 2008. 
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ações que transferem para a sociedade civil a responsabilidade com o 

atendimento de demandas sociais, não garantidas por meio das políticas 

públicas – representou para o feminismo um período de desafios em nível 

programático e organizativo. (SILVA, 2008)58.  

Um fato muito marcante para as feministas foi o assassinato de 

Ângela Diniz, em 1976, em Cabo Frio, litoral do Estado do Rio de Janeiro, por 

Doca Street, seu ex-companhero que, em 1979, foi absolvido. A indignação das 

feministas trouxe o movimento que criou entidades autônomas, a exemplo do 

SOS Mulher e o Centro de Defesa da Mulher, objetivando dar proteção maior 

para as mulheres vítimas de violência, como bem mostra a autora Maria Teles 

(1999, p. 131): 

 
O movimento feminista brasileiro começou a colocar em 

destaque a questão da violência contra a mulher em 1980, 

mais precisamente no II Congresso da Mulher Paulista. A partir 

do Encontro de Valinhos foi criado o SOS-Mulher, em São 

Paulo, logo em seguida no Rio de Janeiro e Pernambuco. Em 

Minas foi criado o Centro de defesa da Mulher. Todas essas 

entidades eram autônomas e tinham como objetivo atender a 

mulher vítima de violência, com um serviço voluntário de 

psicólogas e advogadas. Além de atender a mulher, faziam 

grupos de reflexão sobre a questão da violência e procuravam 

os meios de comunicação para promover o debate junto à 

opinião pública.  

 

A década de 1980 foi bastante promissora para as feministas no 

campo acadêmico. Nas universidades a questão feminina se tornou objeto de 

estudo. Tamanha foi a importância do assunto que a Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) reservou um espaço anual 

para reuniões a partir de 1979. Em 1981 foi ratificada pelo governo brasileiro a 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 

                                                
58 SILVA, Telma Gurgel da. (UERN-NEM). Mulheres em movimento: demandas, alianças e estratégias 
dos sujeitos do feminismo no RioGrande do Norte. Artigo apresentado no evento acadêmico: Fazendo 
Gênero 8 - Corpo, Violência e Poder, Florianópolis, de 25 a 28 de agosto de 2008. 
Disponível em: http://www.fazendogenero8.ufsc.br/sts/ST45/Telma_Gurgel_da_Silva_45.pdf 
Acesso em: 07/06/09. 
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Mulher, firmada pela ONU em 1967. Ficou acertado, nesta convenção entre os 

países signatários, o compromisso de eliminar todas as restrições contra a 

mulher trabalhadora. Algumas empresas e órgãos passam a aceitar a mulher 

como parte integrante do quadro de funcionários. São exemplos dessas 

empresas e órgãos a polícia civil e militar, a Academia Brasileira de Letras e a 

Petrobrás. 

No livro “A Revolução das Mulheres”, da autoria  de Moema Toscano 

e Mirian Goldemberg, não é pretendido hastear uma bandeira feminista, mas 

levantar alguns dados históricos sobre a questão da mulher, como a 

importância dos movimentos feministas e o papel das mulheres nos grandes 

acontecimentos da história, tanto na Europa quanto no Brasil. 

Nos primeiros anos do século XXI, as feministas brasileiras 

comemoraram como uma vitória a revogação do artigo do Código Penal que 

tratava do crime de “rapto”, uma vez que neste disposto havia a expressão 

“mulher honesta”, considerada ofensiva pelo movimento feminista. Mais 

recentemente, acentuou-se a indisposição contra a música “Ai, que saudades 

da Amélia”, de Ataulfo Alves e Mário Lago, em cuja letra o autor compara sua 

então mulher com a solidária Amélia, que, nos versos, “era uma mulher de 

verdade, não tinha a menor vaidade, e que passava fome ao lado do parceiro 

sem reclamar”. Muitas feministas consideram essa música uma ofensa à 

liberdade da mulher e, às vezes por ignorância, distorcem o sentido, 

concebendo a Amélia como uma mulher submissa que não tem vontade 

alguma.  

 

2.2 – O Movimento Feminista em Pernambuco e o Fórum de Mulheres 

 

A pesquisa realizada para os fins deste trabalho nos permitiu o 

contato direto com o Fórum de Mulheres de Pernambuco, especialmente, com 

as lideranças das entidades que lutam pelo fim da violência doméstica contra a 

mulher. Sendo assim, elaboramos inicialmente um perfil das respectivas 

lideranças para que se posso analisar aspectos de sua formação, atuação e 

direção dada ao movimento. 
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2.2.1 – Perfil das lideranças entrevistadas das entidades que lutam pelo 

fim da Violência Doméstica Contra a Mulher e atuam no Fórum de 
Mulheres de Pernambuco  

 

As lideranças têm formação em várias áreas do conhecimento: 

Serviço Social, Saúde, Desenho Gráfico, Educação, Psicologia, Sociologia, 

História. 

Trabalham em suas entidades não só com mulheres adultas, mas 

também com adolescentes meninas e meninos, respeitando a vivência de cada 

mulher no momento de suas falas nos cursos de formações promovidos pelas 

entidades. São mulheres politizadas que militam em várias instâncias de 

representatividade do Fórum, como os Conselhos ligados às mulheres. 

A grande maioria delas possui uma formação universitária e ao 

mesmo tempo recebem uma formação dentro do movimento que permite ter 

um entendimento comum da história da humanidade no sentido de captar as 

determinações mais profundas do patriarcado, ou seja, desde as sociedades 

primitivas até os dias atuais.  

Elas valorizam a dimensão artística, a invenção e a criatividade, 

aspectos da subjetividade que muitas vezes são amortecidos no cotidiano pela 

própria ideologia do patriarcado e pela pressão da espoliação do trabalho. 

Podemos citar como exemplo a confecção das “pipas”, construídas pelas 

próprias mulheres do “Fórum”, com a simbologia da liberdade, da união das 

mulheres (as pipas são ligadas umas às outras por um cordão, conforme 

demonstra a foto na capa deste trabalho, cuja simbologia vem explicitada na 

introdução). 

O fato de ser a pipa uma brincadeira de criança, especialmente do 

sexo masculino, revertendo essa designação masculina e despertando a 

dimensão lúdica das mulheres. Também está presente nessa simbologia o 

respeito à pluralidade e a diversidade que se demonstra através da 

multiplicidade de cores, e por fim, o caráter de denúncia da violência 

representado pelo número de pipas, correspondendo ao número de homicídios 

de mulheres até a vigente data daquela Vigília. Um outro caráter relevante 

nessa denúncia é a materialização do sofrimento dos familiares e da 
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visibilidade ao processo de negação de tanta potencialidade obscurecida nas 

mulheres. 

O teatro de rua também é outra importante dimensão artística 

explorada no movimento, com suas performances e sua interdisciplinaridade 

nas diferentes áreas de conhecimento, colocando as mulheres nesses vários 

espaços e sua contribuição, seja, na reforma agrária, na saúde, na questão 

ambiental, na educação, na música com rimas, discorrendo o conteúdo de 

conscientização que o movimento quer passar e quando chama a atenção do 

aspecto de dominação-exploração do patriarcado, como bem mostra na letra 

da música do “Toré”:  

 
Ru, ru, ru... 

 

José, José faz o teu café. 

João, João cozinha o teu feijão. 

Ô Zeca, ô Zeca lava tua cueca. (nesse momento olhar fixado 

para um determinado homem presente no momento do ato) 

 

Ernesto, Ernesto aprende a fazer sexo. (nesse momento 

expressão de apelo) 

Zequinha, Zequinha só com camisinha! 

Tião, Tião com violência não!. (aqui deve paralisar por alguns 

instantes) 

 

Ru, ru, ru... 

Simone, Simone bota a boca no trombone. 

Cristina, Cristina olha tua vagina! (aponta com as duas mãos 

para a própria vagina) 

Mulher, Mulher seja o que quiser! (gira fazendo barulho que 

remete a um ritual indígena) 
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A primeira estrofe da música do “Toré” trata da divisão sexual do 

trabalho, na segunda refere-se ao respeito nas relações afetivas, na terceira 

trata da dimensão da autonomia da mulher. A letra dessa música criada pelo 

movimento tem inspiração na dança indígena “Toré” para mostrar a postura de 

resistência e enfrentamento à desigualdade nas relações de gênero. 
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Estas três estrofes, acima citadas, podem ser, pertinentemente, 

analisadas a partir do conceito de catarse, pois, de acordo com o Dizionario 

della Civiltà Classica59, o sentido genérico de catarse, quando aplicado ao 

campo das relações humanas é aquele de purificação. Tal purificação pode ter 

várias formas de se apresentar, sendo que todas estão ligadas com a liberação 

do medo (phóbos) e com o enfrentamento diferenciado da compaixão (éleos). 

Neste sentido, vejamos o que nos diz o Dicionario consultado, sobre catarse: 

 
Termo que, no sentido de “liberação de alguma coisa de 

estranho à natureza de uma substância, tal que a danifica e a 

corrompe” [...] podia significar a purificação ritual de uma 

situação de contaminação provocada por algo visível ou 

invisível (o sangue, uma culpa). (Ibidem, p. 566) 

 

Desta forma pode-se facilmente notar que as mulheres diante 

daquela encenação têm condição de se purificar de uma coisa invisível, antes 

de tudo, isto é, da culpa que a ordem patriarcal descarrega a séculos sobre 

elas, levando-as a acharem que se não fazem o café, ou não preparam o 

feijão, ou não lavam as roupas sujas do marido e de toda a família, estão 

deixando de cumprir um “sacrossanto dever” tipicamente feminino através do 

qual a “felicidade” da família se manteria intacta. Agora, purificadas (feita a 

catarse) elas perdem o medo (phobos) ao não serem mais controlados por tal 

chantagem emocional (baseada sem dúvida na idéia de compaixão – éleos) e 

ao perder tal medo passam a não serem mais vulneráveis aos pseudos-

argumentos fundamentados na mesma perniciosa compaixão, que substitui o 

necessário debate, fundado sobre a consciência crítica, pela pena do 

“pobrezinho” do marido que “precisa” daquela “ajuda”. Assim entendida, a 

catarse é purificação, no sentido de suprassunsão (criticar, conservar e evoluir) 

e já Platão teria identificado esta concepção, tal como o mesmo Dicionário nos 

explica: 

 
Platão, que recorda a existência de livros de Museu e Orfeu 

relativos a purificações para os atos injustos [...], define a 

                                                
59 FERRARI, Franco (et all). Dizionario della civiltà classica, volume primo, A-E, Milano: Rizzoli Libri, 1994. 
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catarse como “aquela discriminação que conserva o melhor e 

rejeita o pior” – Sofista 226d. (Ibidem, p. 566-567) 

 

No caso da letra da música do Toré, aqui analisada, as mulheres se 

vêem diante da nova possibilidade de discriminar o erro que o “machismo” está 

fazendo com elas, a partir da prática cotidiana do marido: a) propor uma 

solução que pode conservar a relação desde que em termo respeitosos e b) 

rejeitar seja a ameaça (e às vezes até prática) de violência doméstica, seja a 

chantagem emocional. Tudo isto substituído por coragem e consciência crítica. 

A vivência da catarse, assim, leva a mulher do meio popular a se ver 

representada pelas artistas de rua e se sente não só aliviada, mas até mesmo 

encorajada, porque a protagonista da encenação “grita” palavras de resistência 

à violação dos direitos humanos das mulheres que ela gostaria de dizer e ainda 

não pôde, mas que logo as dirá. 

 

2.2.2 – Várias Concepções de Violência Contra as Mulheres: a questão da 
violência doméstica 

 

Ao analisarmos sobre a concepção do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco sobre o conceito de “Violência Doméstica Contra as Mulheres” 

constatamos que o referido conceito não é utilizado por todas dos movimentos 

feministas, pois dentro do feminismo há diferentes perspectivas teóricas no que 

se refere ao entendimento desses conceitos.  

Uma das entrevistas nos deixou bem claro essa diversidade de 

pensamento que justifica a “multiplicidade de sujeitos feministas”. Quando lhe 

foi perguntado: “Como o movimento feminista define Violência Doméstica 

Contra a Mulher?”, sua resposta foi de apresentar os possíveis conceitos da 

temática em questão, utilizados pelo feminismo, a exemplo de determinadas 

correntes usarem “violência sexista”, outras “violência contra a mulher” e 

também “violência contra as mulheres”, colocando “mulheres” no plural para 

ressaltar a multiplicidade delas e afirma ser ela defensora deste último 

conceito, sendo o FMPE adepto a esse pensamento também.  

Nesse sentido, por entender que o movimento está preocupado 

com a violência cometida pelos homens contra as mulheres, a entrevistada, 
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Pipa Rosa, não concorda com a utilização do termo “doméstica”, por considerar 

que ele circunscreve ao âmbito do domicílio e, sobretudo, porque a violência 

pode também se dar na relação entre mulheres. Deixa claro ainda que o 

interesse do movimento feminista em compreender essa violência decorre da 

necessidade de investigar a “subordinação das mulheres ou do patriarcado”. 

Ela argumenta que o feminismo está “(...) interessado em identificar qual é a 

violência que as mulheres sofrem, pelo fato de serem mulheres, na relação 

com os homens. Ou seja, a violência que é produzida pela desigualdade social 

que existe entre homens e mulheres”. Como bem mostra sua fala:  

 
Olha, não é possível tratar de uma concepção, de uma 

definição única do movimento feminista (...) O Movimento 

Feminista, como você sabe, é um movimento plural, ele é 

heterogêneo, existem várias correntes políticas e várias 

correntes teóricas, dentro do feminismo. Essa definição 

“violência doméstica contra a mulher” é uma definição que é 

usada por parte do movimento feminista, ela não é utilizada por 

todas as correntes. Têm correntes que utilizam violência 

sexista, têm correntes que utilizam violência contra a mulher, 

outras utilizam violência contra as mulheres, por exemplo. Eu 

defendo que se utilize “violência contra as mulheres”. O “Fórum 

de Mulheres” tem trabalhado com essa idéia também, de forma 

que você possa revelar, em primeiro lugar, a multiplicidade de 

sujeitos feministas. (Pipa Rosa). 

 

Ao negar a particularidade do termo “Violência Doméstica”, a 

entrevistada quis explicitar que o FMPE entende “Doméstica” como espaço, 

domicílio, e não como nós entendemos que se trata de uma violência praticada 

por um sujeito a ela vinculado por um grau de parentesco. 

A diferença entre as duas concepções está no fato de que a primeira 

privilegia o espaço e a segunda enfatiza a relação de proximidade, isto é, o 

vínculo que é estabelecido entre o sujeito agressor e a vítima agredida.  

Conforme o depoimento abaixo: 
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 Existem mil mulheres, não existe uma condição feminina, 

existem várias, e ao mesmo tempo, ao definir a violência 

doméstica, você abre o termo violência, você entende, vê a 

possibilidade de trabalhar com diferentes tipos de violência 

contra as mulheres. Agora, o termo violência doméstica contra 

as mulheres é um termo que ele pretende circunscrever a 

violência sofrida pelas mulheres ao ambiente doméstico 

(ênfase). Ambiente doméstico entendido (...) eu confesso a 

você que eu não tenho muita clareza com relação a essa 

definição porque ambiente doméstico ele pode se entender 

pelo ambiente do domicílio, não exclusivamente familiar!  
Mas muita gente utiliza o termo violência doméstica pra 

identificar a violência que ocorre dentro da família, se você for 

levar ao pé da letra, a violência doméstica, ela seria a violência 

ocorrida dentro do domicílio, independente de quem viva 

naquele domicílio, certo? Então, tanto pode ser uma família 

consanguínea como pode ser um grupo de amigos ou pode ser 

apenas um casal ou pode ser um casal de lésbica, pode ser 

uma mãe com uma filha! 

Você pode ter os mais diferentes arranjos dentro desse 

ambiente doméstico. E o que caracterizaria essa violência 

doméstica contra as mulheres, seria exatamente o fato dela 

acontecer dentro desse ambiente. Então, essa definição ela 

não leva necessariamente, a gente compreender essa 

violência, como sendo decorrente da subordinação das 

mulheres ou do patriarcado que é, por exemplo, o que 

interessa ao Movimento Feminista. Então, o Movimento 

Feminista ele se interessado em identificar qual é a violência 

que as mulheres sofrem pelo fato de serem mulheres na 

relação com os homens. Então, violência doméstica contra as 

mulheres não necessariamente leva a esse caminho.   

 

Em se considerando Violência Doméstica como espaço confunde-se 

o sujeito agressor e, nesse sentido, o(a) agressor(a) pode ser uma pessoa do 

mesmo sexo ou do sexo oposto que exerça um ato de violência no âmbito do 

domicílio. 
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Neste caso, entram em jogo relações mãe/filha que implicam o 

exercício no domicílio ancorado no patriarcado, tal como veremos mais adiante 

nas reflexões da autora Heleieth Saffioti. Esta abordagem não corresponde a 

concepção expressa pela entrevista, como podemos observar no depoimento a 

seguir: 

 
(...) O termo doméstico, ele limita a análise da gente! Porque a 

violência doméstica ela pode ser qualquer coisa (...) ela pode 

ser a violência da mãe contra a filha, por exemplo. E aí nesse 

caso o patriarcado teria pouco a dizer sobre essa questão, 

embora tenha alguma coisa! Mas quando a gente usa, quando 

a gente se ancora no marco do patriarcado pra pensar a 

violência contra as mulheres, a gente tá pensando (...) 

(...) porque o termo doméstico, ele é um termo que pode levar a 

gente a incorrer em erros! Porque o que é que nos interessa, 

do ponto de vista do feminismo: a violência que é cometida 

pelos homens contra as mulheres em decorrência da 

desigualdade de gênero, certo?! Quando eu digo violência 

doméstica não é imediato que são os homens que estão 

cometendo essa violência, você fala violência doméstica, 

mesmo que seja contra as mulheres, você pode ter filhas que 

batem nas mães, mães que batem nas filhas! 

Então, não dá pra fazer a relação da violência doméstica com o 

patriarcado, mas dá pra fazer a relação da violência contra as 

mulheres com o patriarcado. Então, pensando a violência 

contra as mulheres, que pode acontecer dentro ou fora de 

casa, certo?! Dentro da família ou fora da família!  (Pipa Rosa) 

 

É interessante observar que esta pergunta permitiu à entrevistada 

não se limitar apenas à concepção de Violência Doméstica, mas estender-se à 

concepção que o FMPE tem, e que ela expressa sobre o patriarcado, Sendo 

assim, a Pipa Rosa desenvolve todo um raciocínio entre Violência Contra as 

Mulheres e a sua relação com o patriarcado: 

  
A relação que a gente faz com o patriarcado é o seguinte: a 

violência ela é, na minha concepção e de muitas outras 
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feministas, um meio, um resultado, vamos dizer assim, do 

maior poder social, político e econômico dos homens na 

sociedade, mas ela é, ao mesmo tempo, um meio pra 

manutenção desse maior poder. Então, ela é ao mesmo tempo 

produzida pela desigualdade de gênero, pelo fato de que os 

homens têm mais poder do que as mulheres, eles podem se 

utilizar da violência, porque se eles não tivessem esse poder 

eles não se utilizavam. 

A violência é uma ferramenta que é utilizada por quem é 

poderoso, quem é fraco não se utiliza da violência, sofre a 

violência! Então ela é um instrumento de manutenção do poder 

masculino e ela é um instrumento de reprodução desse poder, 

também! Quanto mais os homens se utilizam da violência 

contra as mulheres, mais eles se mantêm no poder, mais as 

mulheres ficam subordinadas. (Pipa Rosa)  

 

A delimitação ao termo “doméstica” em nossa investigação é 

justificada por entendermos que o “patriarcado” é um sistema que se refere não 

só a dominação do homem sobre a mulher, mas também uma relação de 

exploração, como bem discute Heleieth Saffiot (2004a), e, sendo assim, 

permeia toda a sociedade e o Estado e, nesse sentido, as mulheres também 

estão inseridas nessa ideologia da ordem patriarcal de gênero, mesmo que 

inconsciente.  Ancoramos-nos nesta autora para mostrar como as mulheres 

reproduzem a ideologia do patriarcado: 

 
Pode-se até dizer que quando a mãe dá palmadas em seus 

filhos está, rigorosamente, exercendo o poder patriarcal, que 

lhe foi delegado pelo pai das crianças. Isto se expressa, de 

maneira cristalina, na própria fala da mãe ao filho punido: ‘Isto 

é só o aperitivo. Você levará aquela surra quando seu pai 

chegar e eu lhe contar o que você fez’. A autoridade máxima é 

o pai, a quem a mãe evoca, no momento da impotência, 

exatamente com este papel. Assim, embora as mulheres não 

sejam cúmplices dos patriarcas, cooperam com eles, muitas 

vezes inconscientemente, para a perpetuação deste regime. 

(Ibidem, 2004a, 65)  
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Outra questão relevante no uso do termo “doméstica” neste trabalho 

é por entender que, nos termos de Welzer-Lang, “a violência doméstica tem um 

gênero: o masculino, qualquer que seja o sexo físico do/da dominante”. 

(WELZER-LANG, 1991, apud SAFFIOTI, 2004a, p. 74). 

Para uma melhor elucidação desse termo nos baseamos ainda em 

Heleieth Saffioti (2004a, p. 71) para definir os conceitos de “violência familiar”, 

“violência intrafamiliar” e “violência doméstica”. A primeira é entendida como 

violência que “pode ocorrer no interior do domicílio ou fora dele, embora seja 

mais freqüente o primeiro caso”; a segunda, a intrafamiliar, “(...) extrapola os 

limites do domicílio. Um avô, cujo domicílio é separado do de seu(sua) neto(a), 

pode cometer violência, em nome da sagrada família, contra este(a) 

pequeno(a) parente(a)”;  já a violência doméstica “apresenta pontos de 

sobreposição com a familiar”.  

Apesar de a violência doméstica ter uma predominância no interior 

do domicílio e perpetrada pelo homem contra a mulher, nada impede que o 

homem espere sua companheira na saída de seu ambiente de trabalho e a 

agrida diante de seus(as) colegas. Nesse sentido, utilizamos nesta pesquisa o 

termo “doméstica” por entender que “O processo de territorialização do 

domicílio não é puramente geográfico, mas também simbólico” (SAFFIOTI, 

2004a, p. 72). Para entender melhor essa questão, tal autora faz uma analogia 

da sociedade a um galinheiro: 

 
A sociedade assemelha-se a um galinheiro, sendo, contudo, o 

galinheiro humano muito mais cruel que o galináceo. Quando 

se abre uma fresta na tela do galinheiro e uma galinha escapa, 

o galo continua dominando as galinhas que restaram em seu 

território geográfico. Como o território humano não é 

meramente físico, mas também simbólico, o homem, 

considerado todo-poderoso, não se conforma em ter sido 

preterido por outro por sua mulher, nem se conforma quando 

sua mulher o abandona por não mais suportar seus maus-

tratos. Qualquer que seja a razão do rompimento da relação, 

quando a iniciativa é da mulher, isto constitui uma afronta para 

ele. Na condição de macho dominador, não pode admitir tal 

ocorrência, podendo chegar a extremos de crueldade. A 
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sociedade, similarmente ao galinheiro, também apresenta uma 

ordem das bicadas (...). (Ibidem, p. 62) 

 

Nosso recorte também é justificável pelos dados concretos das 

pesquisas, em nível nacional, realizadas pelo IBOPE/Instituto Patrícia Galvão, 

em 2006 e pelo IBOPE/Instituto Avon, em 200960 e outras apontadas na 

literatura relacionada à referida temática, a exemplo de resultados 

apresentados por Stela Cavalcanti (2010, p. 21): 

 
Pesquisas realizadas por organizações nacionais e 

internacionais apontam alto índice da violência doméstica no 

país. De cada 100 mulheres brasileiras assassinadas, 70% são 

no âmbito das relações domésticas (Human Rights Watch). A 

Violência Doméstica é a principal causa de lesões em mulheres 

entre 15 e 44 anos (ONU). Outra pesquisa realizada pela 

Fundação Perseu Abramo em 2001 mostra que, no Brasil, uma 

mulher é vítima da violência doméstica a cada 15 segundos. 

 

Uma das características mais específicas e relevantes da violência 

doméstica é sua “rotinização”, como bem aponta Saffioti (2004). Esta 

“rotinização” nos leva a pensar que as mulheres estão mais propensas a 

sofrerem violências da mesma pessoa por várias vezes, por se tratar de 

pessoa da mesma família. Stela Cavalcanti (2010, p. 51) também discute essa 

questão da repetição desse tipo de violência e aponto que esse fenômeno tem 

graus de crueldade de assassinatos de mulheres, ocorrendo com legitimidade 

em vários continentes: 

 
A violência doméstica é o tipo de violência que ocorre entre 

membros de uma mesma família ou que partilham o mesmo 

espaço de habitação. Esta circunstância faz com que este seja 

um problema especialmente complexo, com facetas que 

entram na intimidade das famílias e das pessoas (agravado por 

não ter, regra geral, testemunhas e ser em espaços privados). 

Esta especificidade da violência doméstica aumenta seu 

                                                
60 Pesquisas mencionadas na Introdução desta dissertação.  
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potencial ofensivo. Não se pode tratar da mesma maneira um 

delito praticado por um estranho e o mesmo delito praticado por 

alguém de estreita convivência, como é o caso de maridos, 

companheiros, namorados, atuais ou anteriores. A violência 

praticada por estranho em poucos casos voltará a acontecer. 

Na maioria das vezes, agressor e vítima sequer voltam a se 

encontrar. Já quando praticada por pessoa próxima, tende a 

acontecer repetidas vezes e pode acabar em agressões de 

maior gravidade, como é o caso dos homicídios de mulheres 

que foram inúmeras vezes ameaçadas ou espancadas antes 

de morrer. Até bem pouco tempo, no Brasil, o marido poderia 

sob a alegação de crime contra honra, matar sua própria 

esposa e ser absolvido pelo Tribunal do Júri. Ainda hoje na 

África a mulher que ousar trair seu marido é punida com a pena 

de morte por lapidação.   

 

Nessa sua obra “Violência Doméstica Contra a Mulher no Brasil”, a 

autora Stela Cavalcanti (2010, pp. 59-60) constata que: 

 
A violência doméstica é um fenômeno antigo e muito corrente 

nas relações familiares; ocorre em vários países do mundo; é 

um problema social grave que viola os direitos humanos das 

mulheres; existem vários tratados de direitos humanos editados 

pela ONU e OEA visando à igualdade entre os gêneros, bem 

como a repressão da violência doméstica; são vítimas 

mulheres, crianças, adolescentes, idosos e deficientes; a 

violência doméstica está presente em todas as classes sociais; 

entre o agressor e a vítima existe uma relação de grande 

proximidade, sendo os homens, e, principalmente, os maridos, 

companheiros ou ex-maridos ou ex-companheiro os maiores 

agressores; problemas culturais, sociais, econômicos e 

pessoais estão presentes na gênese do problema da violência 

doméstica no Brasil; existe uma defasagem enorme entre a 

ocorrência do crime de violência doméstica e o número de 

denúncias; por ser o Brasil signatário de vários tratados de 

promoção dos direitos humanos das mulheres, necessita 
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implementar medidas administrativas e judiciais para promover 

a igualdade entre os gêneros e conter o avanço da violência 

doméstica no país.  

 

Vale ressaltar que nos depoimentos em respostas à definição de 

“violência doméstica contra a mulher” constata-se um realce à questão do 

referimento à “violência contra as mulheres”, no sentido da “multiplicidade de 

sujeitos feministas” (expressão utilizada pela liderança entrevistada <Pipa 

Rosa> e referendada pela <Pipa Vermelha> que além de usar esse conceito o 

relaciona com a violência institucional): 

 
Eu não sei se tem só uma única definição, mas é (...) toda 

situação onde as mulheres são colocadas em um lugar 

subalterno, não são necessariamente se pensar na doméstica, 

porque eu pega a violência contra as mulheres para falar da 

violência institucional que as mulheres vivem nos serviços, por 

exemplo, no não reconhecimento delas, seja nos fatos 

históricos, seja nos lugares de trabalho, toda essa 

desigualdade pela quais as mulheres estão localizadas como 

subalterna ou com menos valor de sua posição de sujeitas, de 

cidadãs. No caso da doméstica é que dentro dessa relação 

“amorosa”  ela é sujeita ao domínio da categoria masculina que 

coloca ela novamente numa desigualdade. Eu diria que é 

violência contra as mulheres toda aquela violência que coloca a 

mulher como desigual, consequentemente, com menos valor.  

 

Verificamos também em alguns depoimentos que concordam 

conosco no uso do termo “doméstica”, entendido aqui também como termo 

simbólico e não significando só o espaço geográfico. Sendo assim, podendo 

ocorrer dentro ou fora do âmbito do domicílio, tal como podemos constatar a 

seguir: 

 
Define a violência (...) Acontece que tem como vítima uma 

mulher, necessariamente, e, que acontece no âmbito das 

relações privada, não necessariamente eu entendo dentro da 
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casa, mas dentro de relações afetivas ou parentais, no âmbito 

privado, diferente da violência comum, no âmbito da violência 

urbana, porque há uma relação afetiva, parental das vítimas 

com o agressor ou a agressora, porque se você vê a Lei Maria 

da Penha que é a grande referência atualmente pra gente 

entender como é a definição da violência doméstica contra a 

mulher, ela permite essa interpretação de que uma relação 

afetiva entre duas mulheres também pode ser considerada 

como violência doméstica contra a mulher, abre esse 

entendimento, mas sempre como vítima vai ser uma mulher, o 

agressor poder ser homem que na maioria, grandíssima 

maioria das vezes é o homem com qual ela tem uma relação 

anterior, mas também pode e abre um precedente pra ser uma 

mulher. (Pipa Amarela). 

 

Outra definição se baseia na “Lei Maria da Penha”, apontando a 

inclusão de outras formas de violência doméstica que antes não era 

considerado como crime e atualmente, previsto pela referida Lei, como sendo 

um delito a violência psicológica, moral e/ou patrimonial. Aponta também a 

questão da omissão como aspecto de violência: 

 
Com base no que foi conceituado na própria Lei Maria da 

Penha, nessa fase que a gente tá trabalhando, porque antes 

até não se tinha muita clareza sobre violência contra a mulher. 

Então, a gente com base na Lei entende que é tanto de, um 

lado a ação, baseada no gênero que cause qualquer tipo de 

sofrimento a mulher em vários aspectos da vida dela, o que 

antes não era configurado: psicológico, moral, patrimonial. Mas 

não é somente a ação, o agir! É também aquele que pode 

violentar, não sozinho, mas pode ser a omissão também: deixar 

de fazer, deixar de cuidar, deixar de dar aquele apoio que 

aquela mulher teve o direito a ter. Então, é algo assim (...) tudo 

baseado na questão da relação de gênero! (Pipa Branca). 
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2.2.3 – A Legitimação Histórica da Violência Doméstica Contra a Mulher: o 

patriarcado 

 

A legitimação desse fenômeno social é algo complexo e histórico, 

tem sua raiz no patriarcado que é identificado pelas lideranças, como mostra os 

depoimentos abaixo: 

 
Para mim é justamente o lugar que foi dado às mulheres e 

ainda mantêm as mulheres desiguais em relação aos homens 

(...) aí patriarcado! (...) A cultura patriarcal que de novo vai 

bater naquele lugar de desigualdade (...) a gente encontra na 

sociedade que a gente vive, ela é uma construção, não é uma 

origem nata! Senão é uma construção que desvaloriza as 

mulheres (...) aí se for pensar, bom! ela não votava! Elas eram 

tratadas como cidadãs de segunda categoria! Elas estão num 

patamar das crianças, dos incapazes! Mas se for olhar um 

pouco mais aprofundado (...) as mulheres tinham um papel 

importante, aí vem as histórias: são as que inventaram a 

agricultura, até os homens não saberem qual era o papel deles 

na reprodução, elas estão num patamar mais elevado! Depois 

vem o domínio do homem, colocando ela pra dentro de casa, 

protetora do fogo, que é valor sagrado, o fogo fogão, fica pra 

dentro de casa, sendo responsável pela dupla jornada de 

trabalho, dos filhos, da saúde, enfim...  

(...) o que seria o público, o trabalho, a fala pública?! E a gente 

sabe que têm mulheres que mostraram a outra parte, aí no 

movimento tem, por exemplo: todas as sufragistas que fizeram 

uma grande batalha pra ter o voto aqui, mas antes dessa fase, 

eu acho que quando se fala de Zumbi, por exemplo! Quilombo 

e não sei o quê! Tinha já mulheres trabalhando tanto quando 

os homens com um valor tanto quanto também! (...) as 

escravas (...) Elas não constam em nenhum livro de história, de 

ensino, elas foram perdidas! Se for mais pra trás (...) os 

Evangelhos, a Bíblia, as teólogas feministas estão falando de 

evangelhos escritos por mulheres e que eles foram apagados 
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da história, inclusive, por seguidores de Cristo, só que não me 

lembro do nome! (Pipa Vermelha) 

 

Na passagem acima do depoimento de Pipa Vermelha quando 

menciona “(...) as mulheres tinham um papel importante, aí vem as histórias: 

são as que inventaram a agricultura (...)” observamos que está se remetendo 

ao período primitivo, na fase da  sociedade de caça e coleta, onde as mulheres 

eram responsáveis pelo cultivo e por essa razão se fixavam na terra, não 

podendo se ausentar, pois precisavam amamentar suas crianças. Já aos 

homens as atribuições eram de caça e muitas vezes passavam vários dias fora 

de “casa” e quando voltavam nem sempre traziam o alimento. 

Consequentemente aumentava a responsabilidade da mulher com a 

sobrevivência da família.  

Nesta mesma linha de pensamento, colocando o patriarcado como 

legitimador da violência e acreditando numa sociedade matriarcal temos o 

depoimento da Pipa Branca: 

 
Olha essa violência ela vem (...) desde que o mundo é mundo, 

digamos assim, com toda forma como deve se configurar! Quer 

dizer, a questão da supremacia do homem, historicamente (...) 

claro que a gente sabe que teve sempre de estudar a história 

realmente da dominação da mulher, teve uma época diferente! 

A gente sabe dessa outra época, do matriarcado! Mas depois 

quando vem com o patriarcado (...) Então desde aí que vem 

(...) Tinha uma situação um pouco diferente que eu diria o 

seguinte: a mulher ela tinha sim uma atividade muito 

importante, ela era considera aquela mulher (...) Desde a 

agricultura a gente sabe que ela é quem praticamente criou, 

inventou, descobriu uma série de coisas. Agora, depois com 

outras mudanças da sociedade é que começou haver um 

pouco, digo assim, quase que inversão, mas não é o que a 

gente quer! A gente nem quer uma coisa de supremacia, de um 

lado, nem de outro, a gente quer mesmo é relação de 

igualdade! Mas aí com esse patriarcado (...) tem toda uma 
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coisa do machismo, o homem se considera realmente como se 

fosse o dono (....). 

 

Observamos também que o patriarcado por ser um sistema de 

“dominação-exploração” perpassa a sociedade e ela “consente” que haja 

violência e a leve para uma “naturalização”:  

 
O machismo, o patriarcado (...) Patriarcado é esse sistema de 

relações (...) destinados que os homens têm mais poder do que 

as mulheres, os homens têm certa autorização cultural pela 

sociedade de ter mais poder que as mulheres e aí dentro desse 

sistema que envolve relações familiares, institucionais também, 

a cultura de uma maneira geral, os homens vão entender que 

as mulheres são verdadeiras propriedades deles. Isso tá ligado 

a esse sistema que organiza as relações sociais e aí dentro 

dessa idéia das relações de gênero, construídas a partir 

dessas desigualdades, na qual há diferença (...) a 

desigualdade de uma simetria de poder que há entre homens e 

mulheres (...) as mulheres não têm poder do que os homens, aí 

se nota uma série de situações, inclusive a situação da 

violência, os homens se sentem autorizados, que são 

autorizados culturalmente, muitas vezes, mas isso tá mudando, 

mais ainda estão autorizado culturalmente, a ver a mulher 

como objeto, como uma pessoa que não tem direito e aí 

autoriza que eles vivam a violência e tudo isso! Então o 

machismo é o grande legitimador da violência acontecer ainda, 

é entendido como comum, normal, é assim mesmo, sempre foi 

assim, não vai mudar! (Pipa Amarela). 

 

Em outro depoimento, apontando resultados de uma recente 

pesquisa realizada no Estado de Pernambuco, percebemos outros aspectos 

legitimadores da violência doméstica contra a mulher que a leva a um patamar 

de ”naturalização” e aceitação por parte das mulheres visto que, as próprias 

vítimas se sentem culpadas e merecedoras de tal cruel ato: 
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O processo de legitimação de qualquer fenômeno social, ele é 

um processo muito complexo! Eu não saberia lhe dizer 

exatamente o que é que legitima, eu lhe diria que a violência 

contra as mulheres é legitimada em nossa sociedade, porque 

ela é aceita, as pessoas têm razões para explicá-la! Pesquisas 

demonstram que os homens quando batem nas mulheres, eles 

têm motivos pra bater, eles dizem quais são os motivos, as 

mulheres acreditam naqueles motivos e muitas vezes elas 

dizem: “Não realmente, eu não fiz a tarefa, o serviço doméstico, 

eu não fui uma boa esposa, eu provoquei (...)” não sei o quê! 

Então você tem diferentes mecanismos que termina por 

legitimar essa violência. (Pipa Rosa). 

 

Vale ressaltar que essa legitimação da violência doméstica contra a 

mulher é ratificada inclusive pelos órgãos criados para defender a mulher e 

tomar providência com relação ao comportamento do homem. O fato de 

existirem homens/mulheres, nos respectivos órgãos, com a cultura do 

patriarcado não apenas legitima como inverte a condição de culpada para a 

mulher, ou seja, a vítima teria provocado, ou motivado, ou dado justas razões 

para justificar o comportamento do agressor que é visto mais como educativo 

que como ilegal. O depoimento a seguir permite constatar a veracidade do que 

acabamos de afirmar: 

 
(...) essa legitimidade da violência contra as mulheres é 

perceptível de diferentes maneiras, várias formas de legitimar, 

por exemplo: quando os serviços públicos, as instituições 

públicas não valorizam a fala das mulheres, certo!? Quando 

elas chegam às instituições para denunciar a violência, então, 

você tem muitas pesquisas que demonstram, a gente acabou 

de fazer na delegacia (...)  

As mulheres chegavam à delegacia pra fazer a denúncia, elas 

diziam: “Olhe ele me bateu por isso, isso e isso (...)”, então, na 

hora que ela começava a falar o policial olhava para ela e dizia: 

“Não, a senhora conte essa história direito, que essa história 

está mal contada, como foi mesmo que aconteceu?”. Então, a 

cada frase que ela dizia, ele ia colocando uma dúvida que tava 
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evidente naquele diálogo ali, entende?! É que ele não estava 

acreditando nela. (Pipa Rosa).  

 

Acrescenta-se ainda que a disseminação desta cultura do 

patriarcado, portanto, da legitimação da Violência Doméstica Contra a Mulher 

está fundamentada numa ideologia e numa cultura transmitida secularmente 

por instituições responsáveis pela socialização primária, isto é, na primeira 

infância e reforçada na fase adulta. Estas instituições são, respectivamente, a 

família, a igreja e a escola.  

Para alguns(mas) estudiosos(as) (Alexandra Mustafá, 2010; Roberto 

Cipriani) a grande responsável pela fundamentação e transmissão de valores 

conservadores que legitimam o poder do homem sobre a mulher (o 

patriarcado) é a religião, de forma muito particular a católica. Esta atua como 

intelectual tradicional (GRAMSCI, 1977) que exerce grande influência na 

difusão de valores (ou melhor, de desvalores) no interior das famílias no que se 

refere à sociabilidade entre seus membros e no Estado – responsável, em 

princípio, pela educação de base e formação das novas gerações. 

Sendo assim, podemos utilizar a concepção de “religião difusa” 

(CIPRIANI) que atua e se dissemina no seio destas instituições responsáveis 

pela socialização dos seres humanos, que não exige necessariamente um 

vínculo orgânico (ser praticante religioso), mas a defesa dos interesses de sua 

ideologia, que pretende ser universal, do poder do masculino (vide teologia 

Cristã: Deus é masculino) e a hierarquia da Igreja. Nesta última, às mulheres 

são destinados os cargos e atividades mais humildes e menos intelectuais e 

decisórios no interior da instituição.  

Este mesmo pensamento naturalizado no interior da instituição 

Igreja, é propagado como modelo das relações familiares, e nas relações de 

poder Estado – Sociedade Civil de forma a perpetuar a própria ideologia 

capitalista na medida em que a transmissão de bem ou herança se dá pela 

linhagem patriarcal reafirmando, assim, a defesa intransigente da propriedade 

privada enquanto direito natural. Esta ideologia pode ainda não ser totalmente 

compreendida em suas determinações pelo movimento feminista. No entanto, a 

liderança aqui entrevistada <Pipa Rosa> faz referência a esta multiplicidade de 
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instituições que contribuem para legitimar e naturalizar o poder do masculino 

sobre o feminino, tal como podemos identificar no depoimento a seguir: 

 
(...) Mas têm inúmeras pesquisas, tudo quanto é pesquisa que 

é feita em serviço comprova isso. Então, você tem uma postura 

institucionalizada, generalizada, nos órgãos públicos, nas 

instituições sociais, na família, na igreja, na escola, de duvidosa 

da palavra feminina. Então, a palavra das mulheres é uma 

palavra capciosa, a mulher é sonsa, ela vai enrolar, ela tem 

outras intenções, ela não está falando a verdade, não sei o 

quê! 

Então, na delegacia você vê isso: a mulher diz, ela explica a 

história todinha, ela demora uma hora e meia até que o cara, 

mais ou menos, comece a anotar o que ela tá dizendo, e, ela 

não se contradiz, ela tá dizendo: “Não, mas ele me bateu, ele 

fez isso, fez aquilo”! Até ele começar a anotar. Quando ele 

começa a anotar aconteciam situações em que o agressor 

chegava! E quando o agressor chegava, dizia meia frase e todo 

mundo já acreditava no que ele dizia. Ele não precisava 

explicar, ele dizia: “Não aconteceu assim (...)” e todo mundo 

acreditava nele, entendeu?! A palavra de um homem vale, a 

palavra de uma mulher não vale.  

Veja, você começa a achar que de fato tem culpa na história! 

Mesmo que você não tenha! (...) o camarada acabou de 

cometer um crime, porque lesão corporal é crime no país, tá lá 

na Constituição, tá escrito no Código Penal! Você não pode 

exercer a violência contra as pessoas, existe sanção pra isso. 

O cara bateu, o cara machucou, o cara ameaçou, o cara às 

vezes quebrou coisas dela, roubou documento dela, ele 

cometeu conjunto de delitos, certo?! Que tá tudo lá escrito de 

que ele tá errado, ele é que é o agressor, aí ela vai procurar 

autoridade pública ou ela vai procurar ajuda fora de casa pra 

dizer: “Olha, fulano errou!” e todo mundo junto diz que na 

verdade “ela produziu aquele crime” você começa a achar que 

tá errada! A polícia diz que você teve parte nisso daí (...) se o 

médico e a enfermeira diz que você teve parte, se a sua mãe 
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diz que você teve parte, sua cunhada, sua irmã, sua amiga, 

sua colega do trabalho diz que você, na verdade, provocou, 

não sei quê! Não tem cristã! É preciso você ter 25 anos de 

análise pra você se enfrentar com todo mundo desse jeito e 

dizer: “Não!” ou você entrar no movimento de mulheres, pra 

você dizer: “Olha, não, a errada não sou eu, a errada é essa 

pessoa que (...) não interessa o que eu fiz, ou o que eu não fiz, 

ele cometeu um crime e é um crime previsto por Lei! Não 

interessa se eu fiz isso ou aquilo, ele bateu, eu não bati!”. (Pipa 

Rosa)  
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CAPÍTULO III 
 

AÇÕES, CONQUISTAS E DESAFIOS DO MOVIMENTO 
FEMINISTA PELO FIM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER – NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 
 

3.1 Ações do Movimento Feminista na Luta pelo fim da Violência 
Doméstica Contra a Mulher 

 

As ações do FMPE se constituem nas Vigílias, nas Caravanas 

Feministas e no Apitaço. Cada uma dessas ações será analisada de forma 

particularizada no decorrer deste capítulo. Faremos uma abordagem sobre a 

sua natureza, seus objetivos, seu histórico no interior do movimento feminista 

e, ao mesmo tempo, apresentaremos a nossa análise a partir da observação 

participante, em cada uma dessas ações, bem como a partir do registro do 

depoimento das entrevistadas durante a pesquisa. 

No que se refere às Vigílias, vale ressaltar que a nossa participação 

se deu naquela ocorrida no dia 25 de novembro de 2009, considerado “Dia 

Internacional da Eliminação da Violência Contra a Mulher”. 

O processo de observação participante destas ações e da realização 

das entrevistas cumpriu o prazo definido pela qualificação do projeto de 

pesquisa61, período em que se oficializou a vivência deste instrumental de 

pesquisa. Sendo assim, nos limitamos a observar e participar das ações que 

ocorreram a partir do mês de julho de 2009, período de qualificação do projeto, 

mesmo que já estivéssemos informalmente envolvidas nas reuniões do FMPE. 

No tocante às Caravanas Feministas, vale ressaltar que elas são 

fruto de um Projeto (Fortalecimento das mulheres e suas organizações para o 

enfrentamento à violência contra as mulheres em Pernambuco) e foram 

realizadas 4 (quatro), no decorrer do ano de 2009. E como mencionado, 

anteriormente, por uma questão de cumprimento dos prazos acadêmicos, 

                                                
61 Fase requerida pela academia para uma análise teórico-metodológica de orientação dos caminhos a 
serem seguidos no processo investigativo.  
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nossa observação participante se deu nas duas últimas Caravanas, realizadas 

respectivamente em setembro de 2009, na Cidade de Afogados da Ingazeira, 

no Sertão do Pajeú, e, novembro, na Cidade de Pombos, na Zona da Mata 

Norte. 

Acerca da outra ação coletiva Apitaço, vale ressaltar, que esta 

atividade se constitui uma forma de denúncia e enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher, sobretudo, no momento em que se dá tal violência 

nas comunidades onde residem participantes do FMPE. Em situações 

especiais planeja-se um Apitaço como forma de publicizar a indignação da 

violência doméstica contra a mulher. Houve um desses Apitaço no dia 26 de 

novembro de 2009. 

 
3.1.1 – Vigílias: publicização da temática e reivindicação para 

consolidação de políticas públicas 

 

 
 

Baseada no texto organizado pela Articulação de Mulheres 

Brasileiras (AMB)62, descrevemos a origem e contexto das Vigílias pelo fim da 

Violência Contra as Mulheres. 

Tais Vigílias constam de uma mobilização nacional capaz de 

envolver os movimentos de mulheres e feministas, entidades religiosas e laicas 
                                                
62 Texto organizado pela “Articulação de Mulheres Brasileiras”. Disponível em: 
http://www.coletivoleiladiniz.org.br/download/vigilias_fim_violencia.pdf 
Acesso em: 13/06/09. 
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numa ação pelo fim da impunidade, cobrando uma maior responsabilidade do 

Estado. Como resultados da que já ocorreram, houve o resgate das 

manifestações de rua, dando maior visibilidade à temática, além da pressão 

parlamentar e o recolhimento de milhares de assinaturas pela aprovação do 

Projeto de Lei 4.559/04 – hoje consolidado na Lei Maria da Penha. 

 

 
 

A prática das Vigílias consiste numa estratégia de mobilização de 

movimentos e entidades sensíveis à luta pelo fim da violência contra as 

mulheres. Em sua origem, a experiência da Vigília constava de uma atividade 

de pernoite diante dos tribunais onde ocorreriam os julgamentos dos 

assassinos, surgida nos anos 80. Partindo da idéia de manter-se em vigília ao 

longo de uma noite, ou seja, em alerta quanto à problemática da violência. 

A ação foi investida do apelo lúdico e cênico, movido de poucos 

recursos materiais e criatividade, a idéia era chamar a atenção para a 

impunidade nos crimes de violência doméstica, destacando casos célebres, 

sentenças a serem julgadas em nível local, estatísticas relevantes e levando ao 

conhecimento público os nomes de assassinos impunes. Para realizar a ação, 

os movimentos utilizaram faixas, cartazes, cruzes, notas públicas e de repúdio, 

protestos, velas acesas e apresentações cênicas e culturais como instrumentos 

de apelo e pressão, capazes de chamar a atenção da sociedade como um 

todo. 
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A iniciativa partiu de um reconhecimento geral de que era preciso 

ressaltar publicamente a banalidade com a qual os crimes de violência contra 

as mulheres são tratados, fazendo com que viessem à tona as estatísticas 

alarmantes e os casos de assassinatos de mulheres pelos seus maridos, 

companheiros, namorados, nos quais os agressores permaneciam impunes, 

mesmo frente a evidências definitivas de culpa. Como ilustram as fotos abaixo:  
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Os atos públicos de denúncia e apelo contidos na estratégia das 

vigílias vinham desnaturalizar o machismo por trás dos crimes. Seu objetivo 

final era, por meio da visibilidade conquistada, conferir força aos movimentos 

de mulheres, resgatando o seu papel mobilizador nas grandes manifestações 

coletivas, na cobrança por uma transformação social efetiva diante desta 

realidade, tanto diante do Estado, cuja responsabilidade reside na definição de 

políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres, quanto da 

Sociedade Civil, que deve estar alerta em acompanhar ações políticas em 

torno desta questão. 

Um dos grandes benefícios da ação foi a sua capacidade de incidir 

sobre os mais diversos contextos do território nacional, conseguindo abranger 

a diversidade do movimento de mulheres, integrando grupos com largo 

histórico de violência contra as mulheres, mas pouca projeção política – caso 

das mulheres indígenas e rurais. Além destas, também contou com o 

engajamento do segmento das mulheres negras, mulheres de partidos e de 

periferia que sofrem violência. 

Também proporcionou a interlocução do feminismo com o 

movimento social mais amplo: de Direitos Humanos, Sindical, Rural, 

Associações de Bairros, ONG’s, Gestores dos Serviços Especializados no 

Atendimento às Mulheres (dos Estados do Mato Grosso do Sul, Alagoas, Rio 

Grande do Norte e Roraima). Estabeleceu um diálogo com a academia, por 

meio da adesão de pesquisadoras(es) e especialistas (no Maranhão, Alagoas, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Bahia). Contando ainda com a 
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receptividade de representantes de igrejas, partidos políticos, Polícia Militar, 

dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo (no caso de Rondônia, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Norte e Alagoas), além de jornalistas e editores de 

jornais locais (no Tocantins e Pará). 

Quanto a sua distribuição territorial, as vigílias foram realizadas em 

25 Estados brasileiros. A primeira experiência foi em Pernambuco, na cidade 

do Recife, em 31 de janeiro de 2006, em conseqüência da organização do 

Fórum de Mulheres do Estado, que tinha como estratégia para 2006 a 

realização de Vigílias mensais pelo fim da violência contra as mulheres. Tal 

iniciativa, inspirou a AMB a realizarem uma ação conjunta articulada em todos 

os Estados, com data prevista para o 7 de março, véspera do Dia Internacional 

da Mulher, para dar coesão ao movimento e canalizar o impacto da ação. A 

ação aconteceu em todos os Estados, com sutis variações de programações, 

ao longo dos dias 6, 7 e 8. 

Por se tratar de uma ação coletiva, articulada e concomitante, o ato 

teve o mérito de integrar o local ao nacional, sendo matéria da imprensa 

jornalística em todo o Brasil e em jornais dos movimentos, como o informativo 

ABONG, Adital, Carta Maior. Além de ser assunto no Blog do jornalista Ricardo 

Noblat, matéria na Revista Veja e em periódicos de circulação nacional, como a 

Folha de São Paulo. A AMB do Rio de Janeiro organizou um ato público 

durante um jogo no estádio Maracanã, lotado. Na ocasião, uma faixa foi 

estendida e permaneceu no campo durante toda a partida, com a seguinte 

frase: “pelo fim da violência contra as mulheres”, num apelo por justiça e pela 

adesão da sociedade. 

Em grande parte dos Estados, a questão foi debatida em audiências 

com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que moveu os 

movimentos a concederem entrevistas – antes, durante e após vigílias – 

ocupando um espaço significativo nas matérias dos principais jornais, redes de 

TV, Rádios AM, FM e Comunitárias locais. Em algumas cidades, a vigília foi 

matéria no horário nobre de televisão em âmbito nacional. Promoveram-se 

debates nas escolas sobre o projeto de lei que coíbe a violência doméstica e 

foram coletadas milhares de assinaturas para serem encaminhadas ao 

Congresso, numa pressão direta sobre os poderes legislativo e judiciário, com 
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o objetivo de garantir a aprovação do Projeto de Lei 4.559/04, encaminhado no 

dia 8 de março. 

As Vigílias foram organizadas simultaneamente em contextos 

distintos, com variações em suas camadas sociais, culturais, políticas e 

econômicas. As mulheres vítimas de violência são negras, brancas e 

indígenas, tanto urbanas – sobretudo das áreas de periferias, com violência 

intensificada pela ação da criminalidade e do tráfico de drogas, armas e 

pessoas, quanto rurais – de assentamentos, garimpos, aldeamentos indígenas 

e reassentamentos populacionais provocados pelos projetos de 

desenvolvimentos industriais. Mas, mesmo diante desse panorama 

diversificado, todos os Estados envolvidos estavam tocados por uma motivação 

comum: tentar dar um basta na violência, expressa nos elevados índices de 

crimes – a maioria impunes – de violência contra as mulheres. 

Tal quadro pode ser constatado nas ações de monitoramento das 

políticas públicas para conter o problema da violência contra as mulheres, 

realizado pela AMB, nos anos de 2003 e 2004, como um passo elementar em 

sua proposta de formação e combate ao problema. O monitoramento foi um 

processo com caráter político, base técnica e apoiado em estudos e pesquisas 

de terceiros, nos quais seriam considerados os avanços e retrocessos em cada 

contexto analisado. 

A ação viabilizou o mapeamento da realidade de cada Estado. 

Grande parte dos Estados fez um balanço de quais serviços estavam 

disponíveis e quantos atendiam o perfil das mulheres que sofrem violência. De 

um modo geral, foram registrados aumento nos índices de registros nos 

serviços, ausência de um atendimento integral e qualificado das Delegacias 

Especializadas de Atendimento às Mulheres (DEAMs), escasso número de 

DEAMs instaladas e a necessidade de ampliação e qualificação dos serviços, 

com enfoque numa política de aproximação com o movimento de mulheres. 

Os Estados também diagnosticaram a importância do papel do 

aparelho formador, mostrando que é fundamental para esta luta, as 

capacitações e os treinamentos em serviços, além da construção de parcerias 

com as universidades, caso relatado particularmente nos Estados de 

Pernambuco, São Paulo, Salvador e Rio Grande do Norte. 
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Em Estados como os de Alagoas, Sergipe, Ceará e Salvador, os 

Fóruns de Mulheres resgataram a experiência dos movimentos de mulheres de 

base, articulando a discussão da violência contra as mulheres a da violência 

estrutural, especialmente a questão do racismo e a pobreza. O Pará decidiu 

fazer um monitoramento de como a sociedade civil e a mídia local vê a 

violência, fazendo uma releitura da violência nas páginas dos jornais locais. No 

Amazonas, houve um estímulo primordial à organização das mulheres e sua 

inserção na vida política, como etapa necessária na luta por políticas públicas. 

O monitoramento resultou ainda em quinze relatórios publicados no 

Site da AMB (dos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, 

Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, 

Tocantins, Amapá, Amazonas e Ceará), três Publicações Estaduais 

(Pernambuco e Maranhão), além da criação de comitês locais e fortalecimento 

dos Fóruns de Mulheres e grupos autônomos na continuidade do processo. Tal 

iniciativa deu a coesão necessária aos movimentos para o enfrentamento da 

violência como um problema comum a todas as mulheres e mobilizou a 

articulação nacional que mais tarde se uniria em função da realização das 

vigílias. 

A adoção e implementação da metodologia das vigílias partiu da 

necessidade que a AMB tinha em articular a diversidade do movimento numa 

mesma ação, e da preocupação em que ela não fosse apenas uma 

manifestação pontual, mas possibilitasse a unidade do movimento e uma 

continuidade sistemática. 
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Como dito anteriormente, a Vigília resgatava uma prática de protesto 

histórica do movimento feminista que tinha como elemento favorável o 

potencial mobilizador e a simplicidade na execução. Partindo da experiência 

bem sucedida da Vigília realizada pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco, em 

janeiro do ano de 2006, a Articulação de Mulheres Brasileiras convocou os 

Comitês Estaduais e compartilhou esta mesma ação em nível nacional, 

encampando o lema “Pelo fim da violência contra a mulher”, durante o 7 de 

março de 2006, da noite à madrugada do Dia Internacional da Mulher. 

Com a aprovação dos Comitês Estaduais, militantes de todos os 

Estados brasileiros se envolveram na mobilização nacional, convocando outros 

movimentos a estarem nas ruas, realizando atos políticos, denunciando e 

pedindo justiça para a resolução deste fenômeno social que assola o país. 

A vigília aconteceu no próprio 8 de março em cinco Estados, vinte 

realizaram a Vigília no dia 7, dois no dia 6. Em alguns Estados, aconteceram 

caminhadas com o mesmo tema destacado pelas manifestações. Além das 

vigílias propriamente ditas, também aconteceram atos públicos e culturais e o 

recolhimento de assinaturas pedindo aprovação do PL 4559/04, para ser 

entregue ao Presidente da Câmara Federal. 

A ação das Vigílias teve repercussão tanto local quanto nacional, 

apresentando aos Estados, governos locais e à sociedade uma forma diferente 

de luta pelo fim da violência contra as mulheres, como uma problemática que 

diz respeito a todos e todas. 

A mobilização, dentre outros objetivos, deu visibilidade aos 

assassinatos das mulheres decorrentes das relações afetivo-conjugais. Apesar 
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do reconhecimento dos dados estatísticos desses crimes e da consciência de 

que eles por si só não dimensionam a questão da violência contra as mulheres, 

o envolvimento de diversos movimentos sociais nesta questão contribuiu a 

despertar a consciência de que é preciso investir em ações que mexam com as 

resistências culturais e mudanças de mentalidades. 

As ações também demonstraram a capacidade da AMB em fazer 

mobilização de atividades de rua em nível nacional de maneira coordenada e 

organizada, partindo de uma unidade, mas diversificando suas ações a partir 

da particularidade de cada Estado brasileiro, conferindo riqueza às 

manifestações, além de uma roupagem atrativa, criativa pelo uso do lúdico, do 

respeito à diversidade e às condições específicas de cada lugar. Mostraram 

também a capacidade que tais práticas têm de impulsionar a pressão social, 

cobrando do Estado e da sociedade brasileira medidas que reconheçam os 

direitos humanos das mulheres e dêem um “basta” ao problema da violência. 

A prática foi considerada bem sucedida pela AMB pela repercussão 

política conseguida, tanto no território das alianças quanto na visibilidade obtida 

com as ações. As vigílias recolocaram em pauta a questão da violência contra 

as mulheres, chamando a atenção, principalmente, para os assassinatos de 

mulheres e a impunidade, com a denúncia pública do número de vítimas, 

desnaturalizando o papel da cultura machista e patriarcal na permissividade 

diante desses crimes e de seus julgamentos. 

O apelo: “Fim da violência contra as mulheres” impactou a 

sociedade. A ação Impulsionou a criação de um Fórum de Combate à Violência 

Contra a Mulher no Rio de Janeiro. Em Goiás e no Maranhão, por exemplo, o 

tema da violência contra as mulheres continuou na pauta dos jornais e 

televisão, com séries de reportagens e matérias que foram ao ar mesmo depois 

da realização da Vigília. Em Rondônia, houve a decisão de permanecer com as 

vigílias mensais nos bairros da cidade. A continuidade da ação também 

vinculou-se ao pedido de aprovação do Projeto de Lei, que seria encaminhado 

ao Senado, como dito anteriormente. 

As ações planejadas pela AMB aconteceram de maneira articulada, 

orientando-se por uma intensa preparação nos Estados, independentemente 

da capacidade instalada e da iniciativa implementada para o enfrentamento da 

violência. As ações coordenadas envolveram diversos órgãos e instâncias de 
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poderes, ocorrendo desde a movimentação nas ruas, praças, estádios, debate 

em escolas, reportagens e entrevistas às audiências públicas nas três esferas 

de governo. 

A experiência funcionou também ao reafirmar e pressionar os 

Governos municipais, estaduais e federal por mais empenho na implementação 

das políticas de enfrentamento da violência contra a mulher, com a exigência 

de que a política de segurança pública seja conectada a outras políticas 

públicas, como saúde, educação, tomando uma dimensão de intersetorialidade. 

Além de Pernambuco, que adotou a Vigília como ação mensal e 

sistemática, outros Estados passaram a executar a prática periodicamente. Um 

dos aspectos resultantes da prática das Vigílias foi a consequência que ela 

acarretou para o movimento em termos de pressão do poder Legislativo. A 

partir da aprovação da Lei Maria da Penha houve um investimento pelos 

Estados em sua implementação, já que ela demanda a criação de Juizados 

Especiais e Varas Criminais específicas para o tratamento dos crimes de 

violência contra as mulheres, incorporados ao aparelho municipal, estadual e 

federal. Como estratégia, a AMB realizou com a militância uma áudio-

conferência e uma reunião nacional com as advogadas feministas para a 

discussão dos aspectos da nova legislação e seguiram com o mapeamento dos 

Estados que já conseguiram a aprovação da criação dos Juizados e Varas. 

Outro marco dessas iniciativas foi dar visibilidade local à atuação 

dos Fóruns de Mulheres, que puderam ampliar a articulação nacional, numa 

mesma identidade feminista orientada pela AMB, mas consolidando alianças 

setoriais, com perspectiva de ampliação que apontam para um maior 

envolvimento e comprometimento entre órgãos de governo, entidades locais, 

meios de comunicação escrita e televisiva, Ministério Público, Ordem dos 

Advogados do Brasil, Promotoria e Tribunais de Justiça, movimentos de 

Direitos humanos, sindicais e político. 

Em última instância, como já assinalamos, as ações que ocorreram 

em torno das Vigílias também resultaram no encaminhamento do Projeto de Lei 

4.559/04 que pune e coíbe a violência contra as mulheres ao Congresso 

Nacional, o qual foi sancionado no dia 7 de agosto de 2006, passando a vigorar 

no dia 22 de outubro do mesmo ano. Foi exaltado o comprometimento para a 

divulgação da Lei Maria da Penha. 
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As mínimas condições empregadas na maioria dos Estados, que 

contaram com recursos próprios e limitados, sinalizaram que é possível fazer 

“barulho”, sem grande estrutura, mas em investimentos de processos para o 

fortalecimento dos Fóruns – canais de articulação de diferentes práticas e 

forças sociais. 

As ações das Vigílias representam desdobramentos dos 

monitoramentos de políticas públicas, nos quais os Fóruns e organizações 

tomaram para si a responsabilidade por realizar ações e projetos para 

desenvolvimento de metodologias e técnicas para monitorar e avaliar as 

políticas, não somente aquelas voltadas para o enfrentamento da violência 

contra a mulher, mas também as que dizem respeito à saúde e educação, 

compreendidas como parte de uma mesma estratégia. 

O monitoramento articulado pela AMB constituiu-se numa 

contribuição essencial para o resultado positivo da continuidade da prática das 

Vigílias nos Estados, fortalecendo a renovação da ação feminista pelo fim da 

violência contra as mulheres. Por meio dele, a AMB obteve resultados colhidos 

em diversificadas experiências, iniciando neste momento um processo de 

ampliação das alianças e conquistando a força mobilizadora para propor outras 

ações conjuntas. 

Para a AMB, as vigílias foram um marco na retomada de ações 

políticas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Como 

ponto favorável, a Articulação de Mulheres Brasileiras tinham o respaldo de 27 

(vinte e sete) anos construindo o feminismo no Brasil e a possibilidade de 

disseminar uma política de enfrentamento em seus 27 (vinte e sete) Comitês 

Estaduais, que, embora apresentassem disparidades quanto ao nível de 

organização e a capacidade – física, orgânica e política – e de execução das 

ações, teriam nesta experiência a oportunidade de atuar de forma articulada, 

com troca de experiências e identificação das potencialidades e fragilidades a 

serem partilhadas. 

As vigílias contaram com a força política local dos Fóruns – que 

estreitaram a sua identidade com o feminismo da AMB – e das organizações 

estaduais à frente das iniciativas programadas. As mobilizações e articulações 

eram realizadas pelos executores locais, que intercambiavam informações com 

a rede nacional, munidos dos instrumentos de comunicação disponíveis, seja 
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por telefone, computador (Internet) ou com divulgações de informativos e notas 

online, via email ou no próprio site das entidades. 

A força e a urgência em enfrentar a gravidade do problema da 

violência, comum a todos os Estados, instigaram o empenho para mobilizar, 

chamar a atenção para o tema, o que pôde ser vislumbrado no 

desencadeamento do planejamento das ações coordenadas e na convocação 

de forças políticas, imprensa, mídia e poderes executivo, legislativo e judiciário. 

Lições aprendidas: A luta pelo fim da violência contra as mulheres 

tem se mostrado, ao longo da história do feminismo, uma tarefa complexa e 

sustentada na ordem patriarcal de gênero, imbricada na ordem burguesa, por 

tocar em questões que estão no cerne da sociedade sexista, como hegemonia 

masculina e uma estrutura de valores que determinam as divisões sociais. Ao 

resgatar os seus 25 anos de história, em 2005, a Articulação de Mulheres 

Brasileiras, ao definir sua plataforma política nacional, retomou esse tema 

como uma das demandas ainda emergenciais para o feminismo. 

Embora inquestionável a necessidade em se investir em ações 

políticas que confrontassem o problema, a AMB viu-se diante do desafio de 

articular as realidades dos 27 (vinte e sete) Estados brasileiros, com diferentes 

níveis de organizações, alianças, campos de ações políticas e até mesmo 

conflitantes em termos dos contextos nos quais a violência contra as mulheres 

era capaz de se manifestar. Como elemento catalizador havia, no entanto, o 

reconhecimento da gravidade do fenômeno social, a compreensão de que em 

todos os Estados se lidava com a precarização dos serviços e políticas de 

enfrentamento, os impactantes dados e uma enorme lista de criminosos 

impunes. 

Como vimos a primeira estratégia da AMB foi propor o 

monitoramento nacional das políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra a mulher. Num primeiro momento esta tarefa pareceu remota, dada a 

pouca capacidade instalada em alguns Estados, mas, mostrou-se capaz de 

acirrar o debate, deflagrar o campo de alianças pertinente a cada contexto e 

expor a diversidade de ações possíveis de acordo com a especificidade de 

cada espaço – se na Bahia emergia a experiência dos coletivos de base, no 

Acre, um coronel da polícia militar sentava-se à mesa de debates. 
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Tal experiência fortaleceu a organização política dos Fóruns de 

Mulheres estaduais, ampliando a sua competência e responsabilidade na 

execução de políticas e ações de enfrentamento. Foi a partir da experiência do 

Fórum de Mulheres de Pernambuco, no resgate da vigília, que a AMB 

percebeu o alcance que tal prática poderia ter, se articulada em todo o território 

nacional, como uma manifestação nítida da alarmante situação que o país 

enfrentava quanto ao problema da violência contra a mulher. 

A experiência ensinou que vale a pena investir em ações que 

possam repercutir nas resistências culturais, mudanças de mentalidades, isto 

é, na tomada de consciência crítica, no sentido da reforma intelectual e moral 

(GRAMSCI, 1977). Além disso, mostrou também que ações coordenadas que 

articulam o local ao nacional ganham força política, principalmente quando se 

utilizam de canais de comunicação e outras instâncias de poder, como o 

executivo, legislativo e judiciário. 

Outra lição importante foi o investimento desprendido no 

planejamento estratégico da divulgação. O fato de a atividade acontecer 

simultaneamente em todo o Brasil conferiu força ao apelo da prática. O formato 

da prática mostrou-se útil também à divulgação, que foi a mesma para todas as 

ações em nível nacional, apontando, aos veículos de comunicação, a dimensão 

e magnitude do acontecimento. 

O processo revelou que o feminismo teve ganhos, visto que foi 

renovado conceitual e politicamente, na incorporação do conceito de rede de 

intervenções e serviços, no reconhecimento da intersetorialidade (onde se 

coadunam segurança, saúde, serviços social, justiça) e da interdisciplinaridade. 

O processo serviu também para que se fizesse um balanço sobre os serviços 

de atendimento e do perfil das mulheres que sofrem violência. 

Para entender o processo das vigílias e a importância da retomada 

nas dinâmicas de protesto de rua, cabe fazer uma pequena retrospectiva da 

luta pelo fim da violência contra as mulheres encampada pelo movimento 

feminista no Brasil. Um primeiro momento de efervescência surgiu em meados 

dos anos 70 e início dos 80, época em que as feministas foram às ruas exigir a 

punição de assassinos que executavam suas companheiras em nome da 

legítima defesa da honra. 



 109

As lutas trouxeram a discussão do espaço privado para o público e 

ampliaram o debate ao considerar que os crimes se tratavam de uma evidente 

violação dos direitos humanos. Os assassinatos cometidos contra as mulheres 

eram, então, denunciados em manifestações de rua criticando a impunidade e 

a justificativa pautada na honra, que inocentou, durante anos, companheiros 

que assassinavam suas mulheres. Os atos de protesto ganharam notoriedade, 

com o apelo exercido na mídia, em notícias e programas de televisão como as 

séries globais “Quem ama não mata” e “Delegacia das mulheres”. 

A problemática da violência contra a mulher tornou-se uma questão 

de cunho público e uma categoria política criada pelo movimento feminista para 

denunciar as desigualdades na relação entre homens e mulheres. Os 

movimentos se tornaram mais combativos e com maior embate coercitivo na 

reivindicação de políticas públicas do Estado. Nesta época, foi criado o serviço 

de denúncia SOS-Mulher, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Belo Horizonte e Campinas. 

Posteriormente, a cobrança foi orientada em função da instalação 

das Delegacias Especializadas em Defesa da Mulher, dos Conselhos de 

Direitos da Mulher e dos Abrigos de proteção às vítimas de violência. O Estado 

incorporou nas suas políticas sociais às reivindicações e perspectivas do 

movimento brasileiro, que foi facilitado devido ao fato de que as próprias 

feministas, como profissionais, assumiram cargos públicos e contribuíram para 

a construção e implementação dessas políticas. 

Na última década, os estudos das mulheres/estudos feministas e de 

gênero, ganharam legitimidade nas universidades e centros de pesquisa. 

Destacamos entre os temas estudados a violência contra a mulher devido à 

demanda do movimento feminista. Na pesquisa da UFSC/NIGS, constatou-se 

que há uma produção considerável de pesquisas e trabalhos acadêmicos em 

várias regiões do país e em várias áreas do conhecimento científico. 

A estratégia da AMB na reconstituição das vigílias vem para validar 

o conteúdo político acumulado ao longo desses anos, mas trazendo de volta 

uma prática de resistência que se mostrou fundamental no enfrentamento à 

violência, na construção de uma luta contínua e na afirmação do feminismo e 

da construção das mulheres enquanto sujeitos políticos. 
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As Vigílias inspiraram-se na experiência das “Mães de maio”, ato de 

rua realizado na Argentina, no período da ditadura, da América Latina, onde as 

mães se reuniam em evento público para chamar a atenção de seus filhos 

desaparecidos. 

No contexto do Estado de Pernambuco, Estado pioneiro das Vigílias, 

no ano de 2006, já mencionado anteriormente, tais vigílias nos seus dois 

primeiros anos se configuraram de forma centralizada, no Centro da Cidade do 

Recife, com concentração na Praça da República, e, onde mulheres e homens, 

envolvidos com a luta pelo fim da violência contra as mulheres, saem em 

caminhada pelas principais avenidas do Centro da Cidade em direção ao 

Palácio do Campo das Princesas e finalizam no Palácio da Justiça, objetivando 

chamar a atenção da sociedade e cobrar das autoridades competentes 

políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A 

realização das Vigílias, do seu ano inicial (2006) até 2007, se dava uma vez por 

mês, sempre na última terça-feira. 

Em 2008 começou a descentralização das Vigílias pelo interior e 

região metropolitana, considerada áreas com índice alto de violência, onde 

foram realizadas na Zona da Mata Norte e Sul, Sertão, Cabo de Santo 

Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, sendo cada uma delas um 

mês na Cidade do Recife e outra no interior e região metropolitana. 

Nas Vigílias a caminhada é acrescida pela simbologia das “Pipas” 

unidas por cordões, em diversas cores, faixas, placas e bandeiras com 

mensagem de reflexão sobre a não violência contra as mulheres.  

No depoimento abaixo podemos observar a valorização do trabalho 

em Rede dos movimentos e a troca de experiências:  

 
Vigílias se baseiam nas Mães de maio, da Argentina. Na época 

da repressão as mulheres se juntavam, chamavam a atenção 

para os filhos e as folhas desaparecidos e a gente tinha muito 

problemas aqui em Pernambuco (...) É uma experiência da 

América Latina! Como a gente trabalha em Rede é uma 

experiência (...) a gente tem essa articulação no mundo todo!. 

(...) as Vigílias iniciaram de 2006 pra cá, já dá quase três anos, 

mas ela é baseada nas Mães de maio, das mulheres que 
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procuravam seus filhos desaparecidos, iam toda vez à Praça 

chamar atenção. Então a Vigília tem muito essa cara: chamar a 

atenção pra políticas para as mulheres. Pernambuco ainda 

continua sendo o Estado mais violento, mesmo você tendo uma 

Secretaria de Política para as Mulheres, mas 8 anos atrás em 

Pernambuco era mais difícil!  

Eu acho que a Vigília ela vem baseada na busca de políticas, 

chamar a atenção de que é preciso políticas para enfrentar a 

violência contra a mulher. Essa busca das políticas é mostrar 

como o movimento já vinha apontando que políticas para as 

mulheres têm que ser uma política do Estado brasileiro, 

enfrentar a violência tem que ser uma política do Estado 

brasileiro, a nível federal, estadual e municipal. Então a Vigília 

representa isso, a chamada da sociedade, do movimento 

organizado para atenção para as políticas de enfrentamento à 

violência. (Pipa Verde)  

 

3.1.1.1 – Última Vigília do ano de 2009 - 25 de novembro 
 

Esta última Vigília ocorreu, especificamente, em 25 de novembro de 

2009, considerado “Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a 

Mulher”, já dito anteriormente, contou com participação das mulheres vindas da 

região do interior do Estado, além daquelas da Região Metropolitana do Recife. 

A concentração das mulheres ocorreu, na Praça da Independência, 

a partir das 15h, onde várias entidades se encontraram para expor suas faixas, 

placas e bandeiras de reivindicações e identificação da vigília realizada na data 

acima mencionada, num local histórico de concentração dos movimentos 

sociais, no Centro da Cidade do Recife. Outro elemento de exposição e 

significativo foi a <pipa> (com uma delas denunciando o número de homicídios 

de mulheres, no Estado, ocorridos até a então data). 
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Neste momento também ocorreram performances com participação 

de feministas que são artistas de teatro de rua, como mostra a foto acima, e, 

posteriormente, seguem em caminhada pelas Avenidas Dantas Barretos, 

Guararapes, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, finalizando no Palácio do 

Campo das Princesas, por interrupção da polícia e de autoridades que 

provocaram nova concentração com cunho de protesto e resistência das 

mulheres de dar o direito de continuidade do roteiro previsto da caminhada, 

que se concluiria em frente ao Palácio da Justiça. Em outras palavras, 

questionava-se o desrespeito à democracia, consubstanciada por um governo 

que se diz de esquerda. Apresentamos esse momento nas fotos a seguir: 

 

        
 

 



 113

        
 

Na concentração inicial podemos observar a valorização da 

exposição das Pipas que representam o símbolo de liberdade das mulheres e 

sua união através da ligação, entre elas, por cordões. 

 

        
 

As Pipas coloridas representam à multiplicidade de gênero, raça, 

classe social, orientação sexual, dentre outros elementos. Elas têm uma 

importância tão significativa, no universo simbólico, do movimento feminista 

que foram escolhidas nesta dissertação como identificação das lideranças 

entrevistadas para os fins desta pesquisa. Para maiores informações a este 

respeito, vide introdução deste trabalho. Elas são expostas na concentração, 

da vigília, e percorrem todo trajeto da caminhada nas mãos das mulheres, tal 

como pode se verificar nas fotos abaixo: 
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3.1.2 – “Apitaço”: ação coletiva localizada para denúncia e intimidação do 
agressor  

 

Outra ação coletiva do movimento é o “Apitaço” que consiste em 

replicar nos Estados a ação de um grupo de mulheres de uma comunidade da 

periferia de Recife, que atua coibindo a violência em seu meio através do uso 

de apitos, em forma de denúncia. Trata-se de uma passeata na comunidade 

com mulheres apitando em alerta à situação de violência enfrentada.  

Tem o “apito” como simbolismo que representa o grito de denúncia à 

violência contra as mulheres, sobretudo a doméstica. Como mostra o 

depoimento de uma das feministas entrevistadas: 
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A gente estimula pra que as mulheres ao verem uma mulher 

em situação de violência possam apitar né!? O apito ele surge 

muito como um lamento, como um grito, mesmo se ela não 

apitar naquele momento, mas que ela denuncie, chame a 

polícia, grite, então, a gente funciona assim, pra que outras ao 

ouvirem o apito possam também apitar, várias mulheres 

apitando consiga fazer com que o cara saia, pelo menos 

naquele momento, e as mulheres possam conversar com a 

mulher [a vítima].  

(...) A gente observa que a violência aqui no Córrego [o bairro] 

ainda não acabou! É ilusão a gente achar que não tem 

violência, mas ela diminuiu um bocado. Tem um grande 

problema aqui da denúncia e isso a gente consegue vê que 

muita gente já consegue fazer, é visíveis as pessoas 

denunciarem, fazer barulho, chamar a atenção, porque até bem 

pouco tempo isso não era possível.  

[Nesse momento foi-lhe perguntado sobre o caso específico de 

uma mulher vítima de violência doméstica no bairro]  

Venceu um ciclo, como a gente diz! Porque a violência 

doméstica ela tem um ciclo que as mulheres vão sustentando, 

avançando aquele ciclo: o cara bate, depois o cara se 

desculpa, pede perdão e retorna pra casa de novo e depois de 

dois dias ele dá de novo! Então, as mulheres, às vezes, elas 

rompem esse ciclo, como o movimento diz “romper o silêncio” 

também! E às vezes as mulheres rompem o ciclo, rompem o 

silêncio tragicamente, da pior forma possível, e, às vezes ela se 

cria de coragem (...) (Pipa Verde). 

 

3.1.3 – Caravanas Feministas do Estado de Pernambuco: disseminação 
do feminismo no interior e maior visibilidade para situação de violência 

 

As 4 (quatro) “Caravanas Feministas”, realizadas no ano de 2009, 

como já mencionado anteriormente, tiveram como foco de espaço geográfico o 

Sertão e as Zonas da Mata (Norte/Sul) do Estado de Pernambuco. Sua 

metodologia de trabalho consiste no planejamento, preparação e realização 

das Vigílias, Oficinas Temáticas, Plenárias, Audiências Públicas, Ato de Rua, 
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Eventos Culturais e Debates. Tem como objetivo central disseminar o 

feminismo nessas regiões e discutir o fenômeno da violência contra as 

mulheres e de seu enfrentamento.  

A primeira Caravana Feminista aconteceu em Palmares, na Zona da 

Mata Sul de Pernambuco. Na ocasião, as mulheres realizaram uma Vigília pelo 

Fim da Violência Contra as Mulheres em reivindicação a uma casa-abrigo e a 

Delegacia da Mulher Regional. A segunda ocorreu em Ouricuri, no Sertão do 

Araripe, em 15 a 17 de abril e contou com a realização de uma Audiência 

Pública, que reuniu representações do poder público. A terceira, na Cidade de 

Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, no período de 03 a 05 de 

setembro, sediada na Faculdade da Cidade “FAFOPAI”, e, a quarta e última, na 

Cidade de Pombos, na Região da Zona da Mata Norte, de 12 a 14 de 

novembro. 

Por razões de cumprimento de prazos acadêmicos, como já citado 

anteriormente, nossa análise será dessas respectivas Caravanas, como 

mostraremos a seguir.    

 

3.1.3.1 Caravana Feminista – Afogados da Ingazeira (Sertão do Pajeú – 
PE) 

 

A Caravana Feminista, realizada na Cidade de Afogados da 

Ingazeira, no período de 03 a 05 de setembro de 2009, contou com a 

participação de mulheres oriundas de vários municípios, do Sertão do Pajeú, 

que compõem ação mobilizadora junto ao Fórum de Mulheres do Pajeú, dentre 

eles foram: Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Carnaíba, Flores, 

Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde, Custódia, Quixaba, Iguaraci, além do Sítio 

Caruá. 

Na programação do evento, o primeiro dia, pela manhã, aconteceu o 

momento de acolhida: inscrições das mulheres, oriundas dos vários municípios 

acima citados, organização dos espaços de atividades, pelas mulheres do 

FMPE de Recife, como o auditório, salas e outros, com faixas, bandeiras, 

pipas, banner’s, dentre outros elementos do gênero com mensagens de apelos 

e denúncias sobre a temática da violência contra as mulheres. 
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Na abertura, as coordenadoras do FMPE expuseram a origem da 

“Caravana Feminista” que nasceu no referido Fórum, a partir de um Projeto 

com parcerias das ONG’s: Grupo Curumim, Grupo de Teatro Loucas de Pedra 

Lilás e SOS Corpo, com apoio financeiro da Oxfom/NOVIPE. Tal projeto teve 

como objetivos: chegar ao Sertão de Pernambuco, fortalecer as mulheres, dar 

visibilidade a violência contra as mulheres, discutir a questão do monitoramento 

do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.  

Após a apresentação da programação do evento, houve uma 

dinâmica de alongamento, objetivando trabalhar a disposição física das 

mulheres e a integração de grupo. 

A programação do evento se deu da seguinte forma: no primeiro dia, 

a abertura, apresentação de fotos, em data show, de atividades/mobilizações 

do movimento no dia 25/11/2008; rodada de conversas/debates sobre a 

violência contra as mulheres e as 3 (três) oficinas temáticas (violência e 

sexualidade, violência e trabalho e violência e racismo) com seus 

desdobramentos finais na plenária, onde as mulheres debatiam as questões 

discutidas nas respectivas oficinas. Nossa maior observação participante se 

deu na oficina “violência e sexualidade”, por entender ser a mais relacionada 

com a temática de trabalho, mas observamos as demais também. 

Para rodada de debates foram postas 4 (quatro) questões num 

cartaz para as mulheres refletirem sobre a temática da violência contra elas, 

como segue: 1) O que entendemos por violência contra as mulheres?, 2) Como 

e de que forma acontecem situações de violência em nossas vidas?, 3) Para 

acabar com a violência contra as mulheres quais os compromissos que os 

governos e o Estado devem assumir?, 4) O que o movimento de mulheres têm 

feito para enfrentar a violência contra as mulheres. 

A partir desses questionamentos as mulheres colocaram, em 

discussão, dentre outras, a questão do machismo, onde uma delas 

exemplificou que uma das amigas não estava participando do referido encontro 

porque seu marido a proibiu. O que revela força do sistema patriarcado em 

fortalecer os valores de que os homens são “donos” das mulheres e podem 

tomar decisões por elas, implicando assim na dominação-exploração sobre as 

mesmas. 
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No tocante à oficina “Violência e sexualidade”, as questões 

norteadoras de discussão foram: a) O que entendem por sexualidade; b) A 

sexualidade é o domínio do homem sobre o corpo e sexualidade da mulher; c) 

Aborto e o direito à decisão sobre o corpo, à maternidade; d) Conhecer o 

corpo, conhecer os direitos. Nesta oficina foi observado o quanto é ainda 

delicado e complexo discutir a questão da sexualidade, pois as mulheres se 

comportaram de forma tímida, principalmente, no momento posto a elas de 

avaliação, onde deveriam expressar suas impressões numa folha de papel 

através de desenhos, palavras ou qualquer símbolo que representasse sua 

concepção da temática naquele momento. Houve uma delas que não quis 

expressar nada, deixando a folha totalmente em branco o que revela sua 

timidez e autorepressão dada a delicadeza da temática. Outras colocaram 

impressões relevantes que demonstram estarem num estágio de experiência 

mais próximo do entendimento que permeia toda a discussão da sexualidade. 

Para ilustrar as impressões dessas mulheres, nessa oficina, segue abaixo as 

fotos, onde estão expostas suas folhas de avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 
Exposição das impressões das mulheres: Oficina 

Violência e Sexualidade 
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No segundo dia, pela manhã, houve sorteio de brindes (camisetas e 

bolsas), dinâmica de integração de grupo63.  

Outra importante atividade que despertou interesse nas mulheres foi 

o Carrossel de Experiência, o qual se dá o nome de “Carrossel” porque a 

dinâmica funciona com os grupos formados que irão “girar de sala em sala” 

para ouvi cada experiência. O formato da dinâmica é a seguinte: a) perceber 

quais são as questões comuns e diferentes nas experiências das mulheres 

(isso para quem vai ouvir); b) apresentar suas dificuldades e acertos em sua 

organização (isso para as facilitadoras que irão apresentar as experiências de 

cada uma de suas entidades). Foram organizadas 5 (salas), cada uma 

identificadas com fitas em cores distintas: amarela, branca, azul, verde e 

vermelha. Após cada grupo visitar cada uma das salas, num tempo de 20 

(vinte) minutos64, volta todas para a plenária, havendo assim, o desdobramento 

de discussão da troca de experiências entre as mulheres.  

Uma das maiores questões levantadas pelas mulheres, da Região 

do Sertão do Pajeú, está relacionada à área de saúde da mulher e o precário 

atendimento nas delegacias às mulheres vítimas de violência, pois, apontaram, 

dentre outras, a falta de estrutura nas delegacias comuns, nos hospitais e 

maternidades. Diante dessa problemática, elaborou-se uma proposta em que 

algumas das presentes se comprometessem em visitar e monitorar órgãos 

públicos de saúde de sua cidade e identificasse como está sendo o 

atendimento, acolhimento à mulher vítima de violência. Algumas dessas 

mulheres assumiram esse compromisso, monitoramento das políticas públicas, 

de preparar um relatório e enviar para o FMPE até o dia 25 de novembro/2009 

para ser, posteriormente, enviado os dados coletados ao Conselho Estadual da 

Mulher, à mídia e a Articulação de Mulheres Brasileiras.     

Outro momento importante foi o da audiência pública, onde os (as) 

gestores(as) foram convidados(as) para discutir, junto com o movimento de 

mulheres, questões relevantes acerca da problemática da mulher na referida 

                                                
63 Metodologia da dinâmica: 1) Agrupamento por município, 2) Tarefa apresentada para cada grupo 
(distribuição das tarefas por meio de informe impresso), 3) Apresentações das respectivas tarefas: a) 
apresentar um pouco da dança do “Toré” (mulheres da Região Metropolitana do Recife), b) imitar o miado 
do gato, c) imitar o latido do cachorro, d) dançar forró, e) dançar o “coco”. Tal momento mostrou a 
importância ver cada uma das mulheres querendo fazer de melhor aquilo que lhe estava posto como 
desafio, além de se mostrarem alegres. 
64 Registramos que a dinâmica de aviso do término do tempo se dava através de um “chocalho”, 
tornando-a disciplinada e, ao mesmo tempo, divertida.  
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região. É num momento como esse em que seria necessário a presença das 

autoridades, observamos a falta de respeito de alguns deles em não 

comparecer, sem dar nenhuma satisfação de sua ausência, como foi o caso do 

delegado da referida cidade sede do encontro. Estavam presentes na mesa da 

audiência pública: o vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, representando o 

prefeito, uma vereadora do referido município, um Promotor de Justiça 

regional, uma representante do Grupo Casa da Mulher do Pajeú, duas 

coordenadoras do FMPE. 

Nessa oportunidade, o movimento cobrou às autoridades presentes 

mais transparências dos recursos públicos, mais respeito para com as 

mulheres, e relataram com indignação uma situação (vivenciada naquele 

mesmo dia, pela manhã, sendo uma de suas atividades nas Caravanas) 

quando foram visitar o Hospital Geral de Afogados da Ingazeira e expuseram 

ao diretor do respectivo Hospital a agravante situação da violência contra as 

mulheres e o mesmo lhes disse: “As mulheres daqui gostam de macho!”. Isto 

nos mostra o quanto é sério a força da cultura do patriarcado que vê no homem 

um ser superior e a mulher submissa a seu mando e desmando.  Outra 

cobrança foi com relação à ausência de outras autoridades que foram 

convidadas, a exemplo do prefeito, que de última hora envio o vice, como seu 

representante e, como citado anteriormente, o delegado da cidade. Nesse 

sentido, vale mostrar o momento em que o movimento de mulheres, no dia 

seguinte, o do ato de rua, foi fazer essa cobrança diretamente a essa 

autoridade, em frente à delegacia, mas mesmo assim o mesmo não apareceu 

para atender as mulheres, enviou um representante que se apresentou à porta 

da delegacia, como bem registram as fotos a seguir: 
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Em frente à Delegacia de Afogados da Ingazeira 



 122

No terceiro e último dia da Caravana, o movimento de mulheres foi 

realizar, pela manhã, o ato de rua, na feira-livre e no Centro do comércio de 

Afogados da Ingazeira.  

Houve uma concentração no início da rua da feira-livre, onde as 

mulheres do movimento se organizavam com faixas, bandeiras e utilizavam um 

alto-falante para expressar sua indignação frente à violência contra as 

mulheres, no Estado de Pernambuco. Em seguida ocorreu à caminhada por 

toda a feira-livre, executando suas performences através da dança do “Toré”, 

letra já mencionada no Capítulo II, chamando a atenção da população local 

sobre a importância da publicização desse fenômeno que assola as mulheres. 

Saindo da feira-livre, percorreu-se pelo centro comercial da cidade, 

com um carro de som e ainda com o uso do alto-falante. Durante o percurso 

observamos que as pessoas do local tinham reações diversas, seja de 

surpresa, sem entender o que estava acontecendo, seja de desagrado, 

considerando aquele ato um atrapalho na sua atividade cotidiana. Percebemos 

que as pessoas expressavam suas impressões de machismo e valores 

conservadores (alimentados pela cultura do patriarcado e reforçados pelo 

sistema de opressão do capitalismo), após a passagem da caminhada. 

Observamos que foi interessante, nesse momento, utilizarmos uma 

estratégia de recuar na caminhada e ficar próximo das pessoas para ouvir 

melhor o que realmente elas comentavam sobre o que viam e ouviam.  As 

expressões eram as mais diversas, como segue os registros abaixo: 

 
MULHER (M): “Diabo é isso?!”  

HOMEM (H): “A feira tá é animada hoje!” 

H: “Quem dá nelas é preso!” 

M: “Cruz credo, tô vacinada!” 

CRIANÇA (na faixa de 4 anos, cantando o refrão): “João, João 

...” 

-H: “Ah Sr. Zé, o Sr. sabe o que é isso?!” 

-H: “A favor da Maria da ‘Pea’” (resposta com risos) 

H: “Essas daí apanham do marido também”. (refere-se às 

mulheres do movimento do ato de rua, após passarem por ele, 

e, não durante) 

H: “Dê mais nelas, ela gosta de apanhar, oh mulher!” 
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H: “Era bom a lei pro’s homens também né?! Os homens têm 

direito!” 

M: “Ah, eu acho bonito, tá certo, mulher não é pra apanhar 

não!” 

-H: “E a mulher que bota ‘gaia’ no marido, como é que faz?!” 

-H: Dá-le! Elas [referiu-se as mulheres do movimento que 

participavam do ato de rua] estão precisando de uma roça!” 

H: “Era pra fazer na semana (...) não é no meio da feira não!” 

M: “A mulher que apanha do homem e depois volta pra ele, 

merece mesmo apanhar de novo!” 

H: [com idade de 83 anos, comenta quando o ato de rua passa 

ao lado da Igreja]: “Isso é falta de justiça (...) mulher 

assassinada e estuprada, na época de Getúlio Vargas não era 

assim (...)!” 

H: “A mulher tem mais direito que os homens, ainda querem 

mais direitos!” 

H: “Ah, quem lava é eu minha cueca!” (comentou, com ar de 

riso, no momento do refrão da música do “Toré”) 

 

Observamos, em algumas das expressões acima de homens e 

mulheres, uma postura conservadora e preconceituosa, num diálogo entre dois 

homens: -H: “E a mulher que bota ‘gaia’ no marido, como é que faz?!” 

-H: “Dá-le! Elas [referiu-se as mulheres do movimento que participavam do ato 

de rua] estão precisando de uma roça!” e o comentário de uma Mulher: “Cruz 

credo, tô vacinada!”. 
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Para visualização dessa mobilização de rua, segue abaixo fotos que 

mostram toda sua trajetória: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

O início do ato de rua se deu na feira-livre por esse espaço se 

constituir naturalmente um ponto de concentração da população da cidade.  

 

O início do ato de rua se deu na feira-livre por esse espaço se 

constituir naturalmente um ponto de concentração da população da cidade. 

Tendo em vista o objetivo do ato de chamar a atenção do maior número de 

pessoas possíveis para a problemática da Violência Doméstica Contra a 

Mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

       

CONCENTRAÇÃO: Início da feira-livre 
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O movimento feminista realizou uma performance em frente à Igreja, 

no Centro da Cidade, questionando simbolicamente os valores conservadores 

difundidos por esta instituição que fortalece o patriarcado de modo muito mais 

contundente nas cidades do interior, tal como Afogados da Ingazeira. 

Nas fotos abaixo, pode-se verificar a reação dos(as) 

expectadores(as), dos(as) moradores(as) da Cidade que refletem gestos de 

aprovação, surpresa e reprovação. Para maiores informações sobre a 

influência da Igreja e da religião difusa na socialização das famílias: homens, 

 
 

     

Ato de rua chama a atenção da população local 
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mulheres e crianças, consultar páginas 92 e 93 deste trabalho, onde se analisa 

a força ideológica da Igreja na relação de poder do masculino sobre o feminino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao ato de rua as mulheres percorrem o Centro 

Comercial para envolver no processo de tomada de consciência as pessoas 

que já tinham passado na feira-livre ou que se encontravam na rua ou em suas 

casas. 

Para atingir com mais eficiência seus objetivos as lideranças do 

movimento feminista utilizaram carro de som e mega-fone, cantando a música 

do “Toré”, letra já registrada no item “2.2.1”, e convidando a população a se 

 
 

 
 

Executando a performance em frente à Igreja 
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envolver com a causa através de palavras de ordem tal como: “Não a violência 

contra as mulheres”. As fotos abaixo registram o que foi relatado acima:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.2 Caravana Feminista – Pombos (Zona da Mata Norte – PE) 

 

A última Caravana Feminista do ano de 2009, foi realizada na 

Cidade de Pombos, na Região da Zona da Mata Norte, do Estado de 

Pernambuco, no período de 12 a 14 de novembro, do corrente ano. 

Diferente da anterior, as atividades internas, ocorreram no próprio 

espaço de alojamento, onde todas as mulheres participaram do encontro. Um 

ambiente que se constituiu uma atmosfera de reflexão e de lazer, no qual as 

mulheres podiam usufruir de piscinas e ar do campo, o que revela uma 

preocupação do movimento para contribuir com a espontaneidade e integração 

das mulheres. 

     

     
 

     
 
 

Percorrendo o centro comercial da cidade  
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Nesta mesma perspectiva de acolhimento, na abertura, utilizou-se 

da técnica de integração que se constitui como uma atividade à base de 

“banho” de água de cheiro, na fragrância de canela e distribuição de bombons 

de chocolate.  

 

          
 

No momento posto para as falas das participantes podemos 

observar o quanto é forte a cultura do patriarcado que se configura no sistema 

de opressão das mulheres e as coloca como submissas e subordinadas ao 

homem. Tal constatação se deu mediante o relato das mulheres da Zona da 

Mata Norte quando afirmaram que há no corte da cana-de-açúcar: mulheres 

que sofrem agressões físicas e muitas delas têm que dormir com os “cabos” 
65para não trabalhar em serviços pesados; o assédio moral no mundo do 

                                                
65 Homens que fiscalizam as mulheres no corte da cana-de-açúcar. 
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trabalho; dificuldade de acesso a crédito às mulheres rurais; situação de 

desrespeito com as mulheres no trânsito, nos transportes urbanos, por 

exemplo, a violência nos terminais integrais de transportes coletivos, onde as 

mulheres são desrespeitadas nas filas e até mesmo dentro dos ônibus; a 

intimidação da mulher por parte das autoridades na delegacia quando a mesma 

vai fazer uma denúncia, a exemplo, do escrivão estar com um revólver visível 

no momento da denúncia. Para dar visibilidade a essa última questão, 

lembrando que isto constitui uma deturpação do verdadeiro significado da 

delegacia da mulher, foi feita uma representação teatral como crítica e 

denúncia a essa vivência. Como mostra a foto abaixo: 

 

 
 

Assim como a Caravana anterior, houve as 3 (três) oficinas 

temáticas: Violência e Sexualidade, Violência e Racismo, Violência e Trabalho.  

Na oficina “Violência e sexualidade”, observamos que as mulheres 

ainda têm muitas dúvidas e dificuldades de discutir tal assunto, dentre outras 

questões, expressaram que ainda hoje existe o tabu da virgindade e que a 

maioria das mulheres da Zona Rural não consegue sentir orgasmo. Isto nos 

revela o quanto as mulheres são objeto da satisfação sexual dos homens, 

nesse regime do patriarcado em que há um somatório de dominação e 

exploração e, assim, configura-se na opressão das mulheres.  Para buscar 

referências teóricas que confirmam nossa tese e os resultados da nossa 
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pesquisa recorremos a Heleieth Saffioti (2004a, p. 105), quando a mesma se 

refere ao regime patriarcado: 

 
Neste regime, as mulheres são objetos de satisfação sexual 

dos homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e 

de novas reprodutoras. Diferentemente dos homens como 

categoria social, a sujeição das mulheres, também como grupo, 

envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores. 

Esta soma/mescla de dominação e exploração é aqui 

entendida como opressão (...). 

    

Na oficina “Violência e Racismo” houve discussões sobre a questão 

do padrão de beleza imposto a todos(as), onde a referência de beleza é a 

“raça” branca. Outra questão relevante colocada, pelas facilitadoras da oficina, 

foi a de que a população negra não foi libertada porque os brancos assim o 

quiseram e, sim, pela mudança do modo de produção66. 

Na Oficina “Violência e Trabalho” observamos um depoimento de 

uma agricultora que trabalha com produtos orgânicos e que expressou seus 

sentimentos de indignação com a discriminação sofrida pelas trabalhadoras 

rurais, no mundo do trabalho: “Há dificuldade de crédito para as mulheres, no 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)67 , os 

homens conseguem com mais facilidade”. Explicou que existe, no PRONAF, 2 

                                                
66 Para um maior aprofundamento da temática consultamos uma bibliografia que nos parecer oportuna 
citar: ROLAND, Edna. O movimento de mulheres negras brasileiras: desafios e perspectivas. In: 
GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo; HUNTLEY, Lynn (Orgs.). Tirando a máscara: ensaios sobre o 
racismo no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000. Esta temática se constitui linha de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UFPE e estão disponíveis para consulta diversas 
dissertações e teses no site do Programa e no da biblioteca da UFPE, assim, como no Portal da CAPES. 
67 O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é um programa do Governo 
Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e pequenos produtores 
rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho e de sua 
família. Disponível em: http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/artigo26.htm 
Acesso em: 14/05/2010. 
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(dois) tipos de financiamento: crédito tipo “A” no valor de R$1.500,00 e crédito 

tipo “B” no valor de R$9.000,00. Ao obter o financiamento tipo “A” por 3 (três) 

vezes e tendo saldado a dívida os(as) agricultores(as) passariam a receber o 

financiamento tipo “B”. No entanto, tal financiamento é inviabilizado para as 

mulheres, visto que gera diminuição de recursos para o município e termina por 

prejudicar as mulheres que quitam seus créditos no tempo previsto. Isto porque 

não existe um sistema de controle para identificar se o financiamento que foi 

fornecido a um homem ou a uma mulher. Sendo assim, mesmo tendo maior 

compromisso com o pagamento de seus débitos as mulheres saem 

prejudicadas pela inadimplência dos homens. A agricultora afirma não 

conhecer uma mulher que tenha conquistado seu espaço na agricultura, no 

sentido de poder desenvolver com sucesso sua produção, por falta de 

recursos. Neste sentido, vale ressaltar como nos encontros dessa natureza 

emergem questões que expressam um outro tipo de violência doméstica contra 

a mulher a partir da relação patriarcado/capitalismo. Esse depoimento revela a 

condição de maior subordinação da mulher no campo. Sugerimos a leitura do 

livro: SCOTT, Parry; CORDEIRO, Rosineide (Orgs.). Agricultura familiar e 

gênero: práticas, movimentos e políticas públicas. Recife: Universitária da 

UFPE, 2006.   

No segundo dia, pela manhã, ocorreu a audiência pública, na 

Câmara dos Vereadores, na Cidade de Pombos. O descaso se demonstrou 

pelo fato de os(as) gestores(as) se atrasarem por volta de uma hora para o 

compromisso agendado. Enquanto esperavam, as feministas artistas de rua, 

continuaram com o ato público, executando suas performances em frente à 

Câmara, com faixas e placas com mensagens de denúncia sobre a violência 
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contra as mulheres. Usavam carro de som e autofalante para divulgar a 

audiência e convidar a população local a participar. Neste caso, trata-se de 

uma ação de mobilização para politização das mulheres. Como podemos 

observar nas fotos abaixo: 

           

 

 
 

Na composição da mesa de discussão da audiência, com caráter 

político, estavam: uma representante da Secretaria da Mulher de Vitória de 

Santo Antão, uma representante da Secretaria de Saúde da Mulher, do 

município de Pombos, o presidente da Câmara dos Vereadores, dois 

vereadores desta Câmara, três representantes do movimento de mulheres: 

Articulação de Mulheres da Zona da Mata Sul, Rede de Direitos Humanos das 
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Mulheres da Zona da Mata Norte e Centro (REDHUMA) e Fórum de Mulheres 

de Pernambuco; a prefeita da Cidade de Pombos. Como ilustra a foto a seguir: 

 

 
 

Para o movimento de mulheres, a audiência pública propõe 

fortalecer e dar visibilidade à articulação das mulheres em Pernambuco. Esta 

realizada em Pombos teve um outro objetivo específico que foi a cobrança das 

reivindicações solicitadas na primeira audiência na Cidade, em março de 2009, 

dentre elas: a criação da primeira Coordenadoria das Mulheres; linha de crédito 

municipal; qualificação das mulheres produtoras; transporte público para as 

artesãs, agricultoras; na área da saúde, a criação do Centro de Saúde da 

Mulher; inclusão de temas como gênero, raça/etnia e orientação sexual, nas 

áreas de saúde e educação (nos currículos das escolas municipais).  

Das reivindicações apresentadas, anteriormente, apenas o Centro 

de Saúde da Mulher de Pombos foi encaminhado, tendo em vista sua 

inauguração para o mês de novembro de 2009. Diante disso, o pronunciamento 

das foi no sentido de exigir a demarcação de datas para a implementação e 

viabilização das demais reivindicações do movimento de mulheres.  

Os(as) gestores(as) expuseram suas propostas e atuais execuções, 

mas não foram satisfatórias para o movimento que cobrou das autoridades 

presentes mais compromisso e comprometimento com a questão da condição 

da mulher na sua totalidade. O movimento acredita numa participação coletiva 

e democrática.  
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Houve várias cobranças sobre o cumprimento das reivindicações 

anteriormente, inclusive, da presença de gestores(as) que foram 

convidados(as) e não compareceram. Dentre as reivindicações novamente 

postas se encontram: transparência com os recursos públicos, pois é difícil 

obter informações sobre os investimentos aplicados; criação de casa-abrigo68 e 

Centro de Referência69 no município, visto que na Região da Zona da Mata não 

existem estas instâncias; solução da situação de dificuldade das mulheres 

raspadeiras de mandioca, do município de Pombos, reivindicação pendente 

desde a primeira audiência, em março de 2009; proposta de criação das 

delegacias regionais de mulheres, já que se tem dificuldade no atendimento 

nas delegacias municipais comuns70; enfrentamento da violência contra a 

mulher em suas várias formas, ou seja, pensar a mulher na sua integralidade, 

não só referente à questão material e judicial, mas, também psicológica. Neste 

sentido é que se coloca a cobrança de um plano de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, no município. 

Tais cobranças geraram polêmicas e os(as) gestores(as) 

responderam estarem empenhados no cumprimento de seus compromissos e 

atendimento às reivindicações do movimento de mulheres, mas em alguns 

momentos observamos contradições nas suas afirmações, quando por 

exemplo, a representante da Secretaria da Mulher de Vitória revelou em sua 

fala valores sexistas que indignaram o movimento de mulheres, sobretudo, por 

ter vindo de uma mulher numa função que pressupõe lutar contra tais valores  

conservadores. Ela se pronunciou dessa forma quando disse: “As mulheres 

não querem denunciar porque dizem precisar de seus maridos”. 

A reação das mulheres a tal provocação foi respondida com uma 

manifestação geral de desacordo, explicitada no pronunciamento de uma das 

então coordenadoras do Fórum de Mulheres de Pernambuco que argumentou 

não ser simples o ato da denúncia, porque isso implica o rompimento com a 

                                                
68 Existe uma polêmica da funcionalidade da casa abrigo por parte do movimento feminista porque, 
mesmo se ela protege a vítima também a condena a uma condição de reclusão que a princípio deveria 
ser imposta ao agressor. Para uma melhor compreensão para essa forma de análise mais adiante nos 
itens 3.2 e 3.3, deste trabalho, que se debruça sobre a análise das conquistas e dos desafios do 
movimento. 
69 O Centro de Referência tem como objetivo oferecer orientação jurídica e acompanhamento psicológico 
às vítimas de violência. Este elemento também será melhor analisado nos itens 3.2 e 3.3.   
70 Em síntese estas delegacias tratam de crimes comuns, tem o corpo de recursos humanos 
predominantemente masculino e não respondem as especificidades do caso de violência doméstica 
contra a mulher. Vide novamente os itens 3.2 e 3.3. 
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cultura de valores fundada no patriarcado, na exposição da mulher a uma 

futura ação de violência, podendo chegar até o assassinato pelo fato dela ter 

denunciado seu agressor e a necessidade imperativa de mecanismos de 

proteção à vítima de violência (delegacia da mulher, casa-abrigo, centro de 

referência e toda uma Rede de Serviços que funcione). Este momento de 

reação das mulheres está registrado na foto abaixo quando elas apresentam as 

placas com o sinal de interrogação como forma de discordância:  

 

 
 

As mulheres do movimento avaliaram que a audiência pública serviu 

para mostrar aos(as) gestores(as) que o movimento de mulheres deve ser 

respeitado e levado à serio, assim como, seus outros compromissos de pautas.   

A continuidade da Caravana Feminista se deu na atividade do 

“Carrossel de Experiência”, cuja metodologia foi citada e analisada na 

apresentação da Caravana realizada na cidade de Afogados da Ingazeira no 

item 3.1.3.1. A diferença ocorreu na identificação dos grupos que, ao invés de 

fitas, em cores distintas, utilizou-se das pipas71 em cores branca, azul, rosa e 

verde, representando as quatro exposições de experiências vinculadas as suas 

entidades de atuação. Como mostram as fotos a seguir: 

 

                                                
71 Mais uma vez a recorrência às pipas vem a reforçar a sua simbologia de anseio de liberdade e união e 
a característica de diversidade de sujeitos que compõem o movimento de mulheres, representada pela 
multiplicidade de cores.  
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Tal atividade recebeu elogios por parte das participantes que 

disseram ter descoberto, coletivamente, experiências que não sabiam e que 

gerou expectativa de querer saber mais sobre as dificuldades e conquistas do 

movimento de mulheres.  

No último dia, pela manhã, ocorreu, assim como,na Caravana 

anterior, o ato de rua na feira-livre e no centro comercial da Cidade de Pombos. 

Vale ressaltar que houve também a execução da performance das feministas 

artistas de rua com a dança do “Toré”, utilização de carro de som e autofalante, 

durante todo percurso. 

 

           
 

Como já havíamos percebido, na Caravana anterior, que as pessoas 

externavam suas expressões sobre o ato de rua, após sua passagem, 

continuamos a utilizar à mesma estratégia de ficar no final da caminhada, 

ouvindo e observando as expressões da população local. Sendo assim, 

registramos algumas delas, ao longo do ato, como seguem: 

 
Homem: “É o seguinte: só quer proteger a mulher, cadê a 

proteção do marido?” 



 137

Homem: ”É...! devagarzinho a gente chega lá...!” 

Homem: “Mais esse povo anima!” 

Homem: “Se for pra receber dinheiro, eu entro na fila também!” 

Homem: “As mulheres estão falando pra lavar as cuecas, 

porque os homens são preguiçosos!” 

Mulher: “João, João, cozinha teu feijão!”... 

Homem: “Elas não sabem meu nome, porque meu nome não 

dá pra rimar não! Elas deveriam ir lá pra casa carregar baldes”. 

Homem: “Vai lavar tua cueca... [risos]” 

Mulher: “Vai entrar também no meio?”. [dirige a fala a uma 

pessoa próxima dela) 

- Homem: “O que é isso aí? 

- Mulher: É a violência!”  

Homem: “Cada uma que se cuide!... A mulher sai de noite, vai 

pro cabaré...!” 

-Mulher: “Mas muitos deles querem fazer da mulher objeto. 

Tem que ter uma lei pra acabar mesmo...!” 

-Homem: “Mas não acaba não...!” 

Homem: “Ô Zé, ô Zé lava tuas cuecas!” 

Mulher: “Quem era pra tá cozinhando o feijão era elas!” 

Homem: “Só sobrou pra Zeca, não foi Zeca?!” [risos] 

Homem: “(...) É tipo de protesto!” 

Homem: “A minha mulher morreu, mas ela valia por 3 (três), 

ela não ficava nas calçadas, era da porta pra dentro de casa, 

limpava as panelas até brilhar!”. (Escuta direta da pesquisadora 

com um Sr. da população local). 

Homem: “Vai mandar aquelas mulheres arrumar o que fazer!” 
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Seguem fotos da população local ao observar o ato de rua: 

 

              
    

           
 

Observamos nessas expressões, anteriormente mencionadas, que a 

cultura do patriarcado e os valores sexistas e conservadores também são 

fortes, numa região em que sua formação histórica está baseada no poder do 

Senhor de Engenho, que detinha poder de mando sobre suas esposas. Mas, 

assim como mencionamos na Caravana da cidade de Afogados da Ingazeira, 

mulheres se vêem representadas pelo protagonismo das artistas de rua, 

quando uma delas repete o refrão da música do “Toré”, concordando com seu 

conteúdo: “João, João, cozinha teu feijão!”; e outra se refere à necessidade do 

cumprimento da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06, para acabar com esse 

tipo de violência: “Mas muitos deles querem fazer da mulher objeto. Tem que 

ter uma lei pra acabar mesmo!”. 
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3.2 – Conquistas do Movimento Feminista 

 

As conquistas históricas identificadas pelo movimento feminista na 

sua trajetória histórica podem ser sintetizadas por: contribuição para análises 

das igualdades de gênero; valor do trabalho doméstico; pauta pública sobre a 

questão da violência contra as mulheres; acesso à educação; acesso à vida 

pública; mais condições de autonomia, pra se constituir como sujeitos 

individuais, políticos; avanço na questão das profissões; criação de 

“Conselhos” defensores dos direitos das mulheres; o “lobby do baton”, 

considerado pelo movimento como uma grande conquista; luta das primeiras 

feministas em relação ao voto. Tais conquistas foram recuperadas no seu 

detalhamento e respectiva contextualização da conjuntura nacional e 

internacional no Capítulo II quando tratamos do histórico do movimento 

feminista. No item em questão abordamos as conquistas particularmente 

aquelas empreendidas no último decênio com a promulgação da Constituição 

Brasileira de 1988 e da formação do Fórum de Mulheres de Pernambuco. 

Neste sentido vale ressaltar que é importante evidenciar a visão das mulheres 

entrevistadas sobre o processo histórico do movimento, especialmente, 

levando em consideração as particularidades do Estado de Pernambuco. Ao 

mesmo tempo, analisar a compreensão que as lideranças têm do processo 

histórico em nível mundial, a exemplo da origem das Vigílias. 

Dessa forma observa-se que essas lideranças, ao destacarem as 

conquistas, têm consciência que não estão sozinhas na luta e contam com a 

contribuição e apoio de outros movimentos sociais.   

O movimento valida como conquistas históricas a contribuição do 

movimento de mulheres ao inserir no debate contemporâneo a questão da 

desigualdade entre homens e mulheres; a conquista do valor do trabalho 

doméstico; a discussão da temática “violência contra as mulheres”. É de seu 

interesse também, do ponto de vista público e político, que este debate não 

fique restrito apenas ao âmbito privado. 

Além de trazer à tona para o espaço público questão antes 

considerada apenas do espaço privado, tais como: o trabalho doméstico e a 

violência doméstica. A entrevistada identifica uma outra questão que se 

relaciona com o tema da violência contra a mulher que é a questão do aborto. 
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Este tema merece um tratamento especial pela sua complexidade no sentido 

de envolver valores religiosos, tanto do ponto de vista da influência que a Igreja 

exerce sobre a população (sociedade civil), quanto sobre o Estado e seus 

representantes legais responsáveis pela legislação que criminaliza ou pode vir 

a descriminalizar a prática do aborto por uma questão de saúde pública que 

toca diretamente a condição feminina. Todas essas questões são apontadas no 

depoimento a seguir:  

 
Eu acho que hoje em dia tem questões que já não estão mais 

em discussão, se são assim ou se não são, por exemplo: eu 

acho que a contribuição para análises das igualdades de 

gênero, das desigualdades entre homens e mulheres na 

sociedade, há contribuição das mulheres, que foram elas 

quem colocou essa história, não se discute mais! Hoje, isso é 

um padrão de estudo, de análises e de consciência, por assim 

dizer. Conquista, eu acho que o valor do trabalho doméstico é 

outra! Mais difícil é a questão do aborto, por exemplo, o direito 

de decidi se vou ter filho, se não vou ter filho, quando quero ter 

os filhos, quando é tempo pra uma gravidez, ela é mais 

penosa. Mas eu acho que tem, lentamente, pessoas que 

conseguiram refletir toda questão da violência contra as 

mulheres, no âmbito doméstico. Foram as mulheres que 

trouxeram essa conquista, foram as mulheres que colocaram 

uma ponte. Essa história de dizer “quê o privado, o privado, o 

âmbito do público é dos homens”, nós colocamos o “privado” 

como político (...) O público era político, o “privado” a vida 

pessoal. Hoje em dia, eu acho que isso não está mais (...) 

nessa tranqüilidade e sim por uma sacudida, vamos assim 

dizer! Eu acho que as feministas têm conseguido sacudir as 

estruturas sólidas da sociedade. (Pipa Vermelha) 

 

Outras mencionam o avanço no campo da profissão, do 

conhecimento científico do acesso à educação: 

 
(...) eu acho que a gente apesar de tanta coisa, de tanta 

dificuldade ainda, que a gente sabe, tanto atraso ainda né, 
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nessa relação de gênero, é um negócio muito triste ainda, cada 

dia que a gente conversa (...) mas aí já houve saltos. Alguns a 

gente pode dizer qualitativos. Isso em várias áreas, mulheres 

que antes não conseguiam fazer determinados cursos que hoje 

já tem, isso a gente já sabe, no campo da ciência (...) Então 

tanta coisa que já avançou (...) (Pipa Branca) 

 

É interessante notar como as lideranças do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco entendem essa inserção das mulheres na vida pública: “(...) pra 

além do trabalho, entra na vida pública, ocupando espaço social, espaço da 

cultura, espaço da política (...)”. Vale ressaltar as profissões de caráter feminino 

e a inclusão nas profissões de caráter, historicamente, masculino como nas 

ciências exatas, nas ciências da saúde, nas ciências humanas. No mundo da 

cultura destaca-se a presença da mulher no âmbito das artes, da literatura, da 

música, como na educação universitária, propriamente dita, visto que sempre 

foi relegada à mulher a educação fundamental. Observa-se ainda um caráter 

de classe na análise sobre inserção da mulher no mercado de trabalho. Como 

se pode ver no depoimento abaixo:  

 
Ah, são muitas! São muitas, muitas, muitas! Veja que, por 

exemplo, mulheres estudam, você tá aqui, fazendo pesquisa, 

fazendo seu grau de mestra, tem inúmeras coisas: são 

doutoras, cientistas. Então o acesso à educação é uma grande 

vitória, o acesso à vida pública, pra maior parte das mulheres é 

um acesso legítimo ao mundo público, porque as mulheres 

trabalham e elas trabalham fora de casa desde os primórdios 

da humanidade. Elas foram as primeiras agricultoras, elas 

foram escravas, então, elas sempre trabalharam. Essa história 

de que mulher entrou no mercado de trabalho, isso é 

verdadeiro só pra’s mulheres brancas e ricas, as mulheres 

pobres sempre estiveram no mercado de trabalho em más 

condições. Agora, de fato é no século XX que as mulheres 

entram, massivamente, na vida pública, pra além do trabalho, 

entra na vida pública ocupando espaço social, espaço da 

cultura, espaço da política. Eu acho que a gente conseguiu 

mais condições de autonomia, pra se constituir como sujeitos 
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individuais, sujeitos políticos, acho que são muitas conquistas. 

(Pipa Rosa) 

 

A conquista da criação de “Conselhos para as Mulheres”, de casa-

abrigo, de Organizações Não-governamentais com perspectiva feminista e a 

fundação do Fórum de Mulheres de Pernambuco, também foram conquistas 

históricas, especialmente do ponto de vista político, que se vinculam 

particularmente ao enfrentamento da violência doméstica contra a mulher como 

se refere à organização política das mulheres para reivindicação dos seus 

direitos. Outra grande conquista apontada pelo movimento é a Lei Maria da 

Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, pelo Presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, tornando um direito das mulheres e dever do Estado. Esta 

Lei cria e estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, uma das formas mais graves de violação dos direitos 

humanos. De acordo com a Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 

8º, a Lei Maria da Penha vem reafirmar a importância de políticas públicas que 

ponham fim a este comportamento que tem levado ao assassinato de milhares 

de mulheres dentro dos seus próprios lares. Tais conquistas são apontadas 

nos depoimentos abaixo: 

 
Como identifica (...) eu acho que identifica quando se 

consegue, por exemplo, legitimar uma Lei Maria da Penha, 

quando consegue legitimar um Estatuto da Criança e do 

Adolescente, quando consegue ter direito ao voto, a voz, a 

galgar e desejar, além de sonhar! Conseguir espaços de 

trabalho, antes os homens é quem podiam ter; ter mais 

coerência e definir qual é a melhor educação dos seus filhos, 

qual o melhor caminho para a sua vida. Eu acho que isso 

rebate nessa sociedade (...) isso é tudo conquista do 

movimento feminista que rompeu com muitas coisas, e, que é 

claro foi uma época de muita revolução, muitas lutas, muitos 

questionamentos, muitas buscas. Mas eu acho que isso tudo 

reflete! Eu acho que uma mulher que vive hoje se ela pudesse 

voltar ao passado ela dizia: “Oh!!! Espera aí!’, parece que tinha 

algumas vantagens, mas eu acho que ela preferia está aqui 
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hoje! Por mais que tenha essa coisa de globalização, muitas 

coisas que na comunicação deflagram contra a mulher, 

deturpam (...) (Pipa  Cinza) 

O movimento, ele tem apontado que nós temos algumas 

conquistas, mas faltam muitas! Porque os desafios eles são 

imensos! Você tem a conquista, por exemplo, da criação de um 

“Conselho”, Conselho Nacional; aquele lobby do baton, foi uma 

grande conquista (...) Agora, o movimento aqui ele vem bem 

mais antes... naquela coisa do sutiã, (...) creche, de escola, do 

movimento chamar a atenção pra creche como direito. Então o 

movimento brasileiro ele tá sempre (...) agora toma força aqui 

na década de 1960 pra cá, na década de 80 ele vem 

construindo aí o “SOS Corpo”, o Ação Mulher”, o próprio Fórum 

de Mulheres de Pernambuco e tantos outros!. (Pipa Verde) 

 

As conquistas mais significativas da última década foram apontadas 

nas áreas da legislação e políticas públicas, dentre elas estão: conquistas 

trabalhistas das empregadas domésticas, o estatuto da terra para as 

agricultoras, o marco da inserção no debate junto a sociedade da temática da 

violência doméstica, o marco legal da criação das Delegacias Especializadas 

de Atendimento as Mulheres (DEAMs). 

No âmbito da conquista de uma política de Estado tem-se a 

Secretaria Especial da Mulher de Pernambuco que após um ano de 

funcionamento, ampliou a equipe de trabalho. Atualmente conta com a 

Secretaria Executiva de Enfrentamento à Violência de Gênero, a Gerência de 

Interiorização das Ações, a Gerência de Ações Temáticas (educação, saúde, 

habitação e trabalho e renda), a Gerência de Planejamento e Gestão, e a 

Gerência de Fortalecimento Sócio-político das Mulheres. 

Neste período, o governo aponta que foram implementadas diversas 

ações de desconstrução das desigualdades de gênero no Estado, como 

programas de capacitação, geração de renda e valorização cultural das 

mulheres, bem como de enfrentamento à violência doméstica e sexista. No 

âmbito da erradicação da violência, a coordenação da Secretaria Especial da 

Mulher, com a participação de representantes dos setores integrantes da 

Comissão Permanente de Políticas Integradas para o Enfrentamento à 
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Violência Doméstica e Sexista, elaborou o Plano Estadual para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra as Mulheres72. 

O documento prevê a implantação, reforma e manutenção de 14 

(catorze) Delegacias Especializadas no Atendimento às Mulheres; 14 (catorze) 

Defensorias Públicas Especializadas na Defesa da Mulher em Situação de 

Violência; 6 (seis) Casas-Abrigo; reestruturação de uma Casa-Apoio na Região 

Metropolitana do Recife; capacitação de 12 mil profissionais das áreas de 

segurança pública, saúde, educação, assistência, e de órgãos do Judiciário, 

Defensoria e Ministério Público nas temáticas de gênero, violência contra a 

mulher, direitos humanos e Lei Maria da Penha; apoio à criação de 60 

(sessenta) secretarias ou coordenadorias municipais; implantação e 

manutenção de 6 (seis) Centros de Atendimento Médico-Hospitalar às 

Mulheres Vítimas de Violência; desenvolvimento de uma campanha 

permanente e apoio a 2 (duas) campanhas anuais de enfrentamento à 

violência contra mulheres e meninas. O período de execução do Plano é de 10 

(dez) anos e o investimento de cerca de R$ 324 milhões.73 

O governo de Pernambuco, através da Secretaria Especial da 

Mulher, vem desenvolvendo ações no combate à violência contra a mulher com 

campanhas, nomeada pela Secretaria como permanente, como é a da 

“Violência contra a mulher é coisa de cultura”, que acontece durante todo ano 

nos eventos culturais do Estado, a exemplo do carnaval, festa junina e festival 

de inverno; a outra campanha que está sendo veiculada na mídia televisiva, 

com duração de três meses, é “Basta de violência contra as mulheres”. 

A dinâmica de ação da Secretaria da Mulher é trabalhar em Rede 

(Casas-abrigo, Centros de Referência, Delegacias e Juizados) com os 

municípios, principalmente com o Recife, por ser a capital e nela concentrar 

mais os serviços especializados de atendimento a mulher, como é o caso da 

                                                
72 Este Plano define a política de enfrentamento da violência contra as mulheres no Estado de 
Pernambuco, no marco da estratégia construída no ‘Pacto pela Vida’ e como forma de adesão ao ‘Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres’. O período de execução desse documento 
segue de 2007 a 2016. O conceito de violência contra as mulheres é aqui definido “(...) como qualquer 
ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
no âmbito público como no privado”, de acordo com a definição da ‘Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher’, conhecida como ‘Convenção de Belém do Pará, 
aprovada em 1994 pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos, e ratificada pelo 
Estado brasileiro em 1995.                                                                                                                                                                                                                      
73 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.  Plano Estadual para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra as Mulheres (2007/2016), Secretaria da Mulher, Recife, março de 2008. 
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Casa-abrigo, de responsabilidade do município, que é a única cidade do 

Estado, no atual momento, que a possui e que infelizmente passou um período, 

em 2008, desativada vindo a funcionar recentemente74. 

Vale ressaltar que há um questionamento por parte do movimento 

feminista sobre a natureza da casa-abrigo, tendo em vista que ela representa 

reclusão das mulheres em contraposição à condição de liberdade em que 

continua viver o agressor, como demonstra o depoimento abaixo: 

 
É uma discussão em si do conceito de casa-abrigo! Tem uma 

enorme discussão, no sentido de que: o agressor fica solto e a 

mulher recolhida. Porque na casa-abrigo só vai quem tá em 

risco de vida, com seus filhos! A mulher, obviamente, no lugar 

que ela está na sociedade, ela vai levar seus filhos! Então a 

casa-abrigo, em si, ela deve abrigar mulheres em risco de vida 

com seus filhos, por um tempo, a daqui [Recife] estabeleceu 

uns 6 (seis) meses, certo!. Essa casa-abrigo vai funcionar legal 

se ela tiver oferecendo apoio psicológico (...) a mulher não 

precisa fazer a denúncia na polícia, a polícia não é o primeiro 

lugar, a nosso ver!. Mas a discussão é que a mulher é tirada de 

sua realidade e recolhido à “casa” com seus filhos e o homem 

fica solto, aguardando, a lentidão das coisas (...) porque você 

viu!? Teve mulheres que foram assassinadas, elas tinham 

medidas protetivas, como pode?! A mulher faz a denúncia, dá 

uma medida protetiva e o cara assassina ela! O que é que não 

está funcionando?! Essa é a discussão: a mulher fica recolhida, 

presa! Ela se sente presa! Corta contato com a família, corta 

contato com sua realidade de vida. É bom! Vai ter o 

atendimento psicológico, vai ter o atendimento social, se for 

legal a casa-abrigo, ela vai ter matrícula, sigilosa, para a 

criança poder tá indo na escola e não perder escola. Ela tem 

tarefa dentro da “casa” pra não ficar assim (...) a daqui eu digo! 

[de Recife]. A daqui já existia antes da Lei [LMP], uma 

conquista que a gente conseguiu na primeira gestão de João 

                                                
74 Vale ressaltar as reivindicações do movimento feminista a descentralização dos instrumentos de 
proteção à mulher vítima de violência, como foi analisado anteriormente, na Caravana de Pombos, no 
momento da audiência pública, na Câmara dos Vereadores da referida Cidade. 
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Paulo [então Prefeito da Cidade do Recife] (...). (Pipa 

Vermelha) 
  

Esta precária situação do atendimento da Casa-abrigo foi 

identificada pelo Fórum de Mulheres de Pernambuco. O FMPE, no ano de 

2008, visitou os órgãos públicos de atendimento especializado da mulher, a 

exemplo dos anteriormente citados na Rede de atendimento, e identificou 

precarização nos serviços que não estavam condizentes com o que reza a Lei 

11.340/06 (Lei Maria da Penha). No âmbito do juizado identificou-se deficiência 

no número de defensores; uma equipe multidisciplinar (assistentes sociais, 

psicólogas etc.), conforme está estabelecido na Lei; falta de equipamentos 

adequados, como computadores. Nas delegacias foi apontado o mau 

atendimento e a falta de vínculo com a Rede de serviços especializados à 

mulher vítima de violência. 

Como já mencionado anteriormente, um dos grandes avanços mais 

recentes, se considerarmos essa década, dessa luta foi a Lei Maria da Penha 

de 2006 que coíbe a violência doméstica e familiar que trouxe à tona a questão 

da tipificação dos crimes e dos procedimentos judiciais e/ou policiais.  

De acordo com Stela Cavalcanti (2010, p. 189) sobre a análise da 

Lei Maira da Penha, ocorreu que em abril de 2001, a Comissão 

Internamericana de Direitos Humanos da OEA, órgão responsável pelo 

recebimento de denúncias de violação aos direitos previstos no Pacto de São 

José da Costa Rica e na Convenção de Belém do Pará, atendendo denúncia 

do Centro pela Justiça pelo Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-

Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), publicou o Relatório 

nº 54, o qual estabeleceu recomendações ao Brasil no caso Maria da Penha 

Fernandes75 por flagrante violação dos direitos humanos. 

A Comissão concluiu que o Estado Brasileiro não cumpriu o previsto 

no artigo 7º da Convenção de Belém do Pará e nos artigos 1º, 8º e 25 do Pacto 

de São José da Costa Rica pelo fato de que havia se passado mais de 19 

(dezenove) anos sem que o autor de crime de tentativa de homicídio de Maria 

da Penha fosse levado a julgamento. Recomendou o prosseguimento e 
                                                
75 O nome dado à Lei nº 11.340/06, “Maria da Penha”, homenagem à biofarmacêutica que, por duas 
vezes, foi vítima de tentativa de homicídio pelo marido que a levou a ficar paraplégica, mas o agressor só 
foi punido 19 anos e 6 meses depois, mesmo assim com uma pena de 2 anos de reclusão.   
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intensificação do processo de reforma que evite a tolerância estatal e o 

tratamento discriminatório com respeito à violência doméstica contra a mulher 

no Brasil. (CAVALCANTI, 2010, p. 189/190). 

É neste contexto de denúncias à impunidade de violência contra a 

mulher que o movimento de mulheres, organizações não-governamentais 

brasileiras e estrangeiras, com sede no Brasil, iniciaram o debate entre si e 

com representantes da então Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, com objetivo de elaborar o texto da proposta de lei que incluísse 

políticas públicas de gênero, medidas de proteção às mulheres vítimas e 

punição mais rigorosa para os agressores. Muito embora a iniciativa legislativa 

tenha sido do Poder Executivo, que apresentou o PL nº 4.559 no final de 2004, 

ele foi fruto de anos de discussões entre o Governo brasileiro, a comunidade 

internacional, de organizações não-governamentais e da luta dos movimentos 

feministas e de mulheres. Assim o projeto de lei foi concebido e encaminhado 

ao Congresso Nacional, encontrando ambiente favorável para tramitar e ser 

aprovado primeiramente na Câmara e, no dia 4 de julho de 2006, no Senado 

Federal (PLC 37/06), criando mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher no Brasil. (CAVALCANTI, 2010, p. 190). 

 A aplicação da Lei 11.340/06, Maria da Penha, aponta novos 

mecanismos que possibilitam um maior encorajamento das mulheres vítimas 

de violência a denunciar e formalizar as agressões ou qualquer outro tipo de 

violência sofrida por elas. Tal Lei traz as seguintes inovações: 1) Tipifica e 

define a violência doméstica e familiar contra a mulher; 2) Estabelece as 

formas da violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral; 3) Determina que a violência doméstica contra a mulher 

independe de sua orientação sexual; 4) Determina que a mulher somente 

poderá renunciar à denúncia perante o juiz; 5) Ficam proibidas as penas 

pecuniárias (pagamento de multas ou cestas básicas); 6) É vedada a entrega 

da intimação pela mulher ao agressor; 7) A mulher vítima de violência 

doméstica será notificada dos atos processuais, em especial quando do 

ingresso e saída da prisão do agressor; 8) A mulher deverá está acompanhada 

de advogado(a) ou defensor(a) em todos os atos processuais; 9) Retira dos 

Juizados Especiais Criminais (Lei 9.099/95) a competência para julgar os 

crimes de violência doméstica contra a mulher; 10) Altera o código de processo 
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penal para possibilitar ao Juiz a decretação da prisão preventiva quando 

houver riscos à integridade física ou psicológica da mulher; 11) Altera a lei de 

execuções penais para permitir o Juiz que determine o comparecimento 

obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação; 12) 

Determina a criação de juizados especiais de violência doméstica e familiar 

contra a mulher com competência cível e criminal para abranger as questões 

de família decorrentes da violência contra a mulher; 13) Caso a violência 

doméstica seja cometida contra mulher portadora de deficiência, a pena será 

aumentada em um terço; 14) A pena do crime de violência doméstica passa a 

ser de 3 (três) meses para 3 (três) anos; 15) Possibilita a prisão em flagrante 

do agressor. 

Sendo assim, para as lideranças entrevistadas os resultados 

advindos da Lei Maria da Penha são: a prisão em flagrante do agressor, o 

mesmo não poder chegar à casa da vítima a uma distância de 200 metros; 

ganho simbólico quando alguém diz “A Lei Maria da Penha vai te pegar, 

cuidado que eu vou chamar ‘Maria da Penha’”; ganho das mulheres terem 

meios legais para fazer a denúncia de violência; reconhecimento da união 

afetiva entre as mulheres; ampliação do debate sobre a violência doméstica 

contra a mulher e responsabilização do Estado nos três níveis; criação de 

políticas para lidar com a questão da violência doméstica; criação das Varas de 

Crimes, de Centro de Referências; ampliação das Delegacias da Mulher, de 

Secretaria Municipal da Mulher, a exemplo a da Cidade do Recife, a capital de 

Pernambuco. 

No entanto, devemos considerar que as Leis por si só não erradica 

esse fenômeno da violência contra a mulher, sobretudo, a doméstica.  

 

3.3 – DESAFIOS DO MOVIMENTO FEMINISTA 

 

Os desafios do movimento feministas são muitos, inclusive na 

permanente defesa das conquistas que estão sempre ameaçadas diante do 

Estado patriarcal que fortalece a discriminação das mulheres. 

É apontado como um dos grandes desafios para o movimento a 

mudança de comportamento, atitude, mentalidade, concepção de valores e 

princípios, ou seja, uma mudança da cultura dominante que se apropria das 
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vitórias do movimento e as transforma em mecanismo de dominação-

exploração, a exemplo, além do movimento feminista, o movimento hippe, na 

década de 1960, que levantou a bandeira da liberdade sexual, do uso livre do 

corpo sem ter a preocupação exagerada com a estética física. Como mostra o 

depoimento abaixo: 

 
Bom, um grande desafio que acho, que é o desafio sem fim, é 

esse da mudança da cultura, é essa capacidade que a cultura 

dominante tem de se apropriar das nossas vitórias e 

transformá-las em coisas muito opressoras, por exemplo: foram 

as feministas e o movimento contracultural, o movimento 

hippie, que levantou a bandeira da liberdade sexual e da 

liberdade do uso do corpo, de você se vestir como você queria 

e de repente isso foi reapropriado pela cultura dominante de 

uma maneira que virou uma obsessão, então todo mundo tem 

que transar, todo mundo tem que gozar, todo mundo tem que 

tá bonita, tá gostosa! E não era nada disso na origem! Na 

origem era você ter a liberdade pra viver o que você quisesse, 

inclusive não transar, não ter sexo ou você ter, sobretudo, a 

liberdade de gostar do seu corpo do jeito que ele era. Então, o 

mundo projetado pelas feministas nos anos 1960, era o mundo 

que cabia mulher gorda, mulher magra, com celulite, mulher de 

cabelo branco! Não era esse mundo como tá agora, que em 

nome dessa suposta liberdade, você termina ficando nas mãos 

da medicina, das clínicas de estéticas, da indústria 

farmacêutica! Então isso é um desafio enorme, como fazer pra 

que as nossas conquistas, elas não sejam reapropriadas e 

tenham seus sentidos alterados de forma negativa pela cultura 

dominante. No caso da violência a gente corre esse risco 

também! Então, é muito comum você ver mulheres advogando, 

defendendo que a mulher tem que ser agressiva, que a mulher 

tem que bater também, que a mulher tem que assumir uma 

postura masculina dentro do relacionamento, não sei quê, e 

que não é nada disso! A condenação que a gente faz ao 

comportamento masculino é uma condenação absoluta pra que 

ele não seja reproduzido em nenhum outro nível. Então, não é 
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pra ninguém reproduzir aquele comportamento, é pra ele 

acabar! E a gente inventar uma outra forma de se relacionar. 

(Pipa Rosa). 

 

Tendo a mulher um papel decisivo na educação dos(as) filhos(as) 

poderia ser um instrumento de transformação de mentalidade e comportamento 

no sentido da divisão sexual do trabalho, na igualdade de direitos etc. Como 

mostra o depoimento abaixo:  

 
Nós mulheres, por exemplo, nós que somos as primeiras 

educadoras (...) tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: 

“Quem educa uma menina educa um povo”. Então, na medida 

em que a gente muitas vezes não tem a consciência do papel 

exato da gente, de transformadoras, de educadoras, a gente 

fica reproduzindo muitas vezes aquilo que foi feito (...) 

reproduzindo em todos os sentidos (...) Então, a menina, os 

filhos da gente, as filhas da gente são tratados como fizeram 

com a gente. Então a gente não faz diferente, não procura 

fazer (...). A gente trabalha muito com adolescentes aqui [na 

Instituição] (...) é um negócio seríssimo: lavar um prato parece 

que a mão vai cair, não pode! Então existe ainda essa 

concepção e o pior é que quando a gente conversa com esse 

pessoal, com essa garotada, eles mesmo dizem: “Em casa é 

assim... os meus irmãos não fazem nada e minha mãe deixa 

pra lá!” Então é a gente se conscientizar de que a coisa só vai 

mudar quando a gente mudar! (Pipa Branca) 

 

A mulher é responsabilizada pela violência sofrida pelo fato de 

“provocar” com comportamentos sensuais o instinto sexual do agressor, 

justificando assim a violência sofrida, isto é, recorrente tanto entre as mulheres, 

quanto da parte dos funcionários das delegacias de mulheres diante de uma 

denúncia. Daí a liderança falar de mudança de mentalidade, de formação 

política e histórica bem como da organização do movimento feminista para não 

perder as conquistas alcançadas e se colocar como sujeito da história:  
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Outra coisa é a própria mentalidade da gente, se a gente não 

começar a mudar em relação a questão da violência (...) Muitas 

de nós ainda acusam outras mulheres, por exemplo, quando 

pergunta: “Sofreu violência? Estava aonde?”. Então muitas de 

nós dizemos: “É porque ela tava com a saia muito curta; porque 

ela tava andando de madrugada, porque que ela foi andar de 

madrugada sozinha (...); Por que ela não larga aquele homem? 

Ela apanha porque gosta!”. Então eu acho que até que a gente 

mude essa visão da gente (...)! O que nós estamos fazendo é 

uma gota d’água no oceano, nós precisamos nos reeducar, nós 

precisamos realmente muito de educação, de direitos 

humanos, de direitos da mulher pra compreender, olhar com 

outros olhos (...). Toda essa questão, isso é uma coisa muito 

difícil: mudar atitude, mudar mentalidade, mudar concepção 

(...). Então eu acho que essas são uma das coisas difíceis que 

nós do movimento trabalhamos: tentar ver se a gente consegue 

levar uma mensagem diferente, por isso que a gente dá tanto 

curso de formação de direitos humanos, porque fala sobre toda 

a história, como é que era a história dos povos (...) que nada 

cai do céu! A questão de dizer que tudo que a gente conquista 

é fruto de luta e que a gente pode perder! Muita gente ainda 

não entendeu isso, pensa que ganhou, que veio (...) a Lei 

Maria da Penha tá aí ameaçada agora! E se a gente não ficar 

constantemente organizadas, lutando, a gente pode perder 

tudo que conseguiu. (Pipa Branca) 

   

No tocante a defesa permanente das conquistas é apontada a luta 

pela implementação e legitimidade da Lei Maria da Penha, pois ela passou por 

um processo de ameaça de restrição, por ser considerada por alguns 

parlamentares como inconstitucional,  além de garantir recursos para as 

políticas públicas. Vejamos nos depoimentos abaixo: 

 
(...) garantir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha é o maior 

desafio da gente, por que? Afogados da Ingazeira tem o quê? 

Tem uma delegacia de polícia lá, que trata as mulheres (...) 

Então tudo aquilo que é de equipamentos, dessas coisas 
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necessárias que o governo tem pra gente, tem que tá lutando 

pra ver se isso acontece, pra poder sair do papel, tirar do papel 

aquilo que a gente conquistou, a própria Constituição (...) A 

Constituição tá aí, se a gente for olhar o que a gente conseguiu 

na Constituição, ser vista enquanto mulher! tá lá, tem enquanto 

cidadã, tá claro! Mas quando chega na hora “H” (...) isso deixa 

de ser desejado. (Pipa Branca) 

 

Ainda referindo-se à implementação da Lei Maria da Penha e seu 

fortalecimento temos os outros depoimentos que se segue: 

 
(...) implementação da Lei Maria da Penha que ainda não é 

satisfatória que há uma série de critica, precisa ser fortalecida, 

sempre está em discussão isso! Precisamos fortalecer isso, e 

que tenha mesmo a implementação política na sua 

integralidade é a grande discussão do Fórum. (Pipa Amarela). 

 
(...) por essa linha de pensamento que estou te dizendo, acho 

que é uma política pública de segurança pública, que 

realmente garanta um processo ágil (...) porque tem a Lei Maria 

da Penha, mas eu acho que tem que concretizar, tem que dar 

recursos pros órgãos que competem cumprir; nas delegacias 

homens que possam atender melhor (...); os Centros de 

Referências sempre sejam garantidos a prioridade do recurso 

pra ter essa assistência; as casas de acolhimento quando a 

mulher é ameaçada de morte, que funcione legal! Que tenha 

recurso pra que se garanta essa responsabilização, esse 

cuidado com a mulher e com a sua família e a 

responsabilização desses homens, dessas pessoas, porque às 

vezes não é só homem, às vezes mulher mata mulher também. 

Eu acho que seja isso, viu!  Acho que ainda falta trabalhar 

nessa questão de uma política mesmo de segurança pública, 

envolvendo a sociedade, todos os setores (...) de saúde, tudo!! 

(Pipa Cinza). 

 



 153

No âmbito da saúde há um grande desafio acerca da mortalidade 

materna, índice ainda preocupante em Pernambuco. Vejamos no relato da 

liderança entrevistada abaixo:  
 

A gente ainda tem muito que enfrentar, a gente precisa de uma 

política de qualidade, principalmente na área de habitação, de 

saúde, a gente tem! Mas a gente precisa, até por conta da 

mortalidade materna que ainda é alta em Pernambuco; A gente 

precisa avançar na questão da educação, da alfabetização (...) 

A gente hoje tem muitas mulheres que tão na escola, mulheres 

analfabetas. Mas, ainda se vê um quantitativo, mas ainda não é 

um número expressivo que a gente possa dizer (...). (Pipa 

Laranja). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Diante do exposto, no decorrer deste trabalho, vimos que ao longo 

da história e até os dias atuais, a violência tem sido utilizada como instrumento 

patriarcal de controle, dominação e exploração sobre as mulheres. A violência 

sustenta e é sustentada pelo regime patriarcal em nossa sociedade e, muitas 

vezes, é empregada quando as demais formas de controle não são suficientes 

para impedir a resistência das mulheres e o enfrentamento da opressão nos 

espaços público e privado.  

A violência doméstica contra a mulher, portanto, expressa como elas 

são oprimidas pelo sistema patriarcal76 que se fortalece no sistema capitalista 

por alimentar toda forma de desigualdade, inerente a ele; pois, esse quadro 

cultural de preconceitos e discriminação fragiliza a força normativa das leis 

(conquistadas a grande custo pelo movimento feminista) reparadoras das 

desigualdades em razão do sexo.  

Historicamente foi imposta à mulher uma condição de inferioridade. 

A imagem, portanto, que se disseminou sobre ela foi a de um ser mais frágil e 

incapaz diante do homem que para assumir a direção tanto no âmbito do 

espaço público quanto no privado, considerado forte, detentor de toda a 

autoridade e poder de mando decorrente de sua força física, assumindo o 

controle dentro da sociedade. Desta forma, com a consolidação da propriedade 

privada, surgiram as sociedades patriarcais, que tinham como elemento 

fundante o poder do homem e sua chefia na família. Esta situação nos revela o 

quanto a mulher é objeto da violência, no curso da história.  

A ação do movimento feminista em diversas partes do mundo tem 

denunciado como a violência é uma violação aos direitos humanos das 

mulheres, um elemento comum de nossa experiência em contextos e culturas 

distintas. Isto revela que a violência doméstica contra a mulher, considerando-a 

como uma das expressões da questão social, é universal e está presente em 

diversos contextos e momentos históricos, revelando a permanência da 

dominação masculina sobre as mulheres. 

                                                
76 Vale salientar que a ordem patriarcal é institucionalizada, mas quem violenta, agride e vai contra os 
direitos humanos da mulher é um sujeito específico. 
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Note-se que a abordagem aqui adotada parte de uma concepção de 

gênero e patriarcado concebida pelo movimento feminista e pelas estudiosas 

do tema, dentre elas destacando-se a referência de Heleieth Saffioti. Para esta 

autora, patriarcado e capitalismo são elementos de um mesmo sistema e 

mutuamente constituem a “dominação-exploração”, visto que classe e gênero 

constituem o que se conjuga na “simbiose patriarcado-racismo-capitalismo”. 

(SAFFIOTI apud ARRAZOLA, Laura, 2004, p.87)77. 

Assumimos essa abordagem por concordarmos com os 

fundamentos explicativos, tanto do movimento, quanto da autora em apreço, 

que estabelece uma relação de determinação entre o fenômeno da violência 

doméstica contra a mulher e o processo de dominação-exploração da 

sociedade na simbiose patriarcado-capitalismo.  

Vale ressaltar, considerando as condições de precarização do 

trabalho, que as mulheres com independência financeira têm a possibilidade 

maior de evidenciar e tomar decisões frente às violências sofridas, isso não 

quer dizer que as trabalhadoras da classe subalterna não possam enfrentar tal 

situação. 

A partir das entrevistas realizadas pode-se concluir que o 

entendimento de patriarcado das lideranças é discutido acerca da dimensão de 

classe e que sua superação pode partir de sua vivência e experiência com o 

movimento de mulheres, revelando assim, uma conquista interna nas ações do 

movimento feminista, quando a mulher passa a se conscientizar de sua 

situação de sujeição perante o homem, sobretudo, quando este é aquele com o 

qual ela mantem relações afetivas.  

No que se refere à potencialidade do movimento e possibilidade de 

mudança, as lideranças afirmam que: “(...) o caminho é a organização das 

mulheres e o fortalecimento do movimento”.  

Algumas reflexões podem ser feitas no que se refere à organização 

do movimento, especialmente a partir da observação das Caravanas 

Feministas de modo particular nas atividades políticas de audiências públicas 

entre mulheres e os(as) gestores(as) dos municípios. Entretanto, observa-se 

                                                
77 DUQUE-ARRAZOLA,, Laura Susana. O lugar das mulheres nas políticas de assistência social: um 
estudo sobre a experiência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco. Tese 
(Doutorado em Serviço Social) – CCSA, UFPE, Recife, 2004. 
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que além da dimensão organizativa e formativa, o movimento apóia casos 

particulares, no sentido de ser coerente com suas conquistas e estabelecer 

uma relação entre o universal e o singular. Em outras palavras, trata-se de 

conquistas internas, tais como se pode constatar no depoimento a seguir: 

 
Eu quero dizer pra você que há três semanas, a gente tava 

num encontro, lá no Sertão, e a primeira coisa que uma mulher, 

na hora do almoço, já procurou a gente e disse: “Eu queria 

ajuda!”, e o que é?, “Dava pra vocês conseguirem pra eu falar 

com o promotor!”. Aí pronto, ela desabou a chorar e já contou. 

Então, ela vive uma relação de nove anos de casada, ela falou, 

e ele não bate nela, nunca nem bateu, porém, ele a humilha o 

tempo todo, a vida toda, ele dá homens pra ela, quer dizer (...) 

sempre diz que ela tem outro (...) ele a proíbe de sair, ela disse: 

“Eu vim pra aqui mas ele disse que eu não podia vir (...) Tem 

um filho (...) pediu pra falar com o promotor pra resolver essa 

situação. Agora veja qual foi o argumento dela que foi isso que 

eu disse que é forte pra gente, ela disse: “Eu fiz o curso de 

Oficina dos Direitos, eu aprendi tudo o que pude sobre a Lei 

Maria da Penha, com que cara eu fico se eu continuar falando 

pras outras mulheres, da minha comunidade, do grupo que eu 

tenho de mulheres, dando palestras, que eu dou na 

comunidade e eu continuar na situação em que estou, eu não 

aguento mais! Então, contraria tudo o que eu penso, não 

suporto mais”. (...) Então, nós conseguimos, ela conversou na 

presença da gente com o Promotor de Justiça, da Comarca de 

Afogados da Ingazeira. Ele a orientou, porque ela disse querer 

a separação, que tinha certeza de que não tem mais como, 

mas queria orientação, primeiro. Outra coisa, ela está 

fragilizada demais, chora constantemente, está entrando em 

depressão, ela precisa de acompanhamento psicológico 

urgente! Então, ele a orientou de tudo como deveria fazer e 

também ela fazer uma carta, ajudando para encaminhar, e 

orientando-a como realmente entrar com esse processo de 

separação. (Pipa Branca). 
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As audiências são momentos chave do contato da sociedade civil 

com o Estado (tendo-se na sociedade civil a particularidade do gênero 

feminino). Dá condições de serem expressas as necessidades e propostas de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, e nesse sentido o 

acompanhamento dos encaminhamentos adotados pelo poder público, é 

exercido pelas mulheres local, exemplo: realização de outras audiências, 

abaixo-assinados, mobilização de outras mulheres no processo de luta, 

realização de denúncias dos casos de violência doméstica contra a mulher e do 

não atendimento dos compromissos assumidos pelo poder público. Pode-se 

citar como exemplo a implantação da delegacia regional das mulheres, o centro 

de saúde das mulheres, casas-abrigo, centro de referências etc. 

Há de ressaltar que as lutas gerais são bandeiras assumidas por 

todas as lideranças do movimento, bem como pelas populações locais 

femininas na busca de uma integração em torno de conquistas comuns, tais 

como: a descriminalização do aborto e o cumprimento da Lei Maria da Penha 

(Lei nº 11.340/06). 

Um exemplo que pode ser citado como realização de massa das 

mulheres, especialmente no interior, é a existência de um instrumento de 

veiculação de informação e socialização as lutas coletivas, tal como a Rádio de 

Mulheres da Zona da Mata Sul. 

O intercâmbio que se estabelece entre as mulheres do interior e do 

Fórum de Mulheres de Pernambuco se dá pelas lideranças que as representam 

na participação do Fórum. 

Uma das particularidades do movimento de mulheres a ser 

considerado é a relação mais estreita e consistente grupos de mulheres que 

existem, tanto na Região Metropolitana do Recife (RMR), quanto no interior, a 

exemplo do Grupo Mulher Maravilha que alcança maior organicidade entre as 

mulheres do campo (Sertão do Pajeú) e da Cidade (Recife), no sentido de 

estabelecer veículos de atuações conjuntas no enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher. 

Um desafio que se põe, portanto, para o Fórum de Mulheres é a 

presença nas suas reuniões regulares, das lideranças do interior por questões 

de horários das reuniões e distância geográfica entre os municípios do interior 

do Estado e a Região Metropolitana do Recife (RMR). 
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Dessa forma, consideramos ser a luta pelo fim da violência 

doméstica contra a mulher um instrumento na superação da “dominação-

exploração” à qual a mulher está sujeita. Eis aí um grande desafio para os 

movimentos feministas, na superação do regime patriarcado e de naturalização 

da condição da mulher no âmbito doméstico e da procriação. 

 Dentro desse contexto, partimos da indagação que apesar das 

ações do movimento feminista, nas últimas décadas, a violência doméstica 

contra a mulher continua com elevado índice de incidência. Tal fenômeno 

social se expressa no patriarcado e, consequentemente, no capitalismo, que 

são regimes alimentadores da dominação-exploração das mulheres, tem sua 

raiz nas determinações históricas e vem sendo reforçada culturalmente, social 

e economicamente. 

Sendo assim, consideramos um grande desafio, não só para o 

movimento feminista, mas também à sociedade como um todo, no âmbito da 

educação de forma geral, com novos valores, princípios, pois não basta só 

fundamentar na exigência de políticas públicas por si só, mas políticas que 

contenham mudanças de valores para trabalhar na educação de forma que 

envolva as várias instituições da sociedade, sobretudo, a família; inserir nos 

currículos escolares temas transversais que levem às reflexões nas relações 

de gênero. 

Neste sentido, é importante exigir, pela via da educação, 

capacitações para os sujeitos envolvidos, sobretudo os agressores, direta ou 

indiretamente, nos serviços de atendimento à mulher. Tal como preconiza a Lei 

Maria da Penha, no seu Título VII – DISPOSIÇÕES FINAIS, Art. 35: A União, o 

Distrito Federal e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 

respectivas competências: (...) centros de educação e de reabilitação para os 

agressores.  

Portanto, dentro dessa ordem social, é preciso se investir em 

processos que possam contribuir de maneira ampla para o fortalecimento de 

valores e princípios na construção de novas mentalidades, já que as conquistas 

no campo legal e jurídico ainda esbarram na resistência cultural e no 

enraizamento de posturas conservadoras. Tal mudança da cultura dominante 

está expressa para o movimento feminista como um de seus grandes desafios, 

como vimos no decorrer desta dissertação. 
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Neste sentido, vale ressaltar que as ações postas em prática pelo 

movimento feminista, em Pernambuco, têm tido um impacto significativo na 

sociedade, a exemplo das Vigílias, das Caravanas Feministas e do Apitaço. 

Tais ações através de sua perspectiva politizante possibilitam uma maior 

reflexão e uma ação coletiva de enfrentamento à violência doméstica contra a 

mulher, em nível nacional, como vimos no Capítulo III, no item 3.1.1, que trata 

sobre as Vigílias. Estas ações atingem vários segmentos da sociedade e 

estimulam uma postura de denúncia, dando visibilidade ao fenômeno da 

violência. 

Tais ações resultaram em conquistas, tanto no âmbito mais amplo, 

no legislativo, como no interior do próprio movimento, a exemplo do caso 

citado, em um dos depoimentos, em que a mulher superou o “ciclo de 

violência”, no qual se encontrava. 

No tocante a ação das Caravanas, vale ressaltar que é um evento 

que provoca uma mobilização maior a partir do caráter formativo e politizante, 

no sentido de reunir mulheres de várias regiões do interior de Pernambuco, 

considerando que ainda são fortes os valores sexistas e conservadores nessas 

regiões, onde os homens proíbem suas esposas/companherias de participarem 

de encontros públicos, sobretudo, desse gênero. 

Nessas Caravanas as mulheres teriam que se ausentar de seus 

lares durante três dias e se exporem, pois tiveram de enfrentar e superar seus 

próprios valores conservadores. 

Observamos, na Caravana do Sertão do Pajeú, que muitas 

participantes, sobretudo, as jovens, evitaram se envolver no ato de rua para 

não se exporem e, assim, não serem julgadas pela população local, vindo a 

prejudicá-las na sua vida cotidiana. Sendo assim, essa superação das 

mulheres no enfrentamento dessas situações, seria outro grande desafio para 

o movimento.  

Em última instância a análise nos permitiu perceber que o caráter do 

movimento feminista busca atuar numa perspectiva de transformação da 

consciência que implica em mudança de valores e princípios conservadores; 

assim como, busca dar visibilidade ao fenômeno da violência através da 

denúncia pública e do fortalecimento da consolidação de políticas de 

enfrentamento a esta violência. 
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Concluímos, portanto, que a própria concepção de patriarcado 

requer uma transformação das relações sociais objetivas, presentes na 

sociedade capitalista aliada à transformação das condições subjetivas que 

envolvem valores e cultura de dominação-exploração.  

Isto implica necessariamente a exigência de construção de um 

projeto societário que leve em consideração a igualdade entre os sexos e a 

erradicação da dominação/exploração dos seres humanos. Para alguns 

estudiosos(as) dos movimentos sociais que adotam uma perspectiva pós-

moderna, o movimento feminista seria mais um movimento que está 

desarticulado com as lutas mais gerais da sociedade em prol de uma 

transformação social, ou seja, ruptura com o capitalismo, e se caracterizaria 

por ser um movimento de “identidade”. 

Após a pesquisa bibliográfica, documental e de campo, cujos 

resultados foram apresentados nesta dissertação podemos afirmar que o 

movimento feminista através de sua história, suas ações, conquistas e desafios 

está contextualizado não apenas no âmbito da emancipação política, mas se 

insere no rol dos movimentos sociais da classe trabalhadora que lutam pela 

emancipação humana.  
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Anexo A – Folheto: Fórum de Mulheres de Pernambuco 
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Anexo B – Convite Seminário Mulheres Enfrentando a Violência 

 

 
 

Anexo C – Convite Debate: Cultura e Violência Contra as Mulheres na América 
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Anexo D – Convite Seminário: Saúde Pública e Desconstrução da Violência 

Doméstica: o que é possível fazer? 
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Apêndice A – Roteiro da Entrevista Teste 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Ciências Sociais Aplicada 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

 
ROTEIRO DA ENTREVISTA TESTE 

 
Dados de Identificação: 
a) Nome: 
b) Entidade e representatividade: 
c) Formação Profissional: 
d) Tempo de Participação na Entidade: 
e) Tempo de Participação no Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE): 
 
PERGUNTAS: 
 
1. Quais as conquistas mais significativas, nessa última década, do movimento 
feminista? 
 
2. Qual(s) a(s) grande(s) bandeira(s) de lutas atuais do movimento feminista de 
PE? 
 
3. Quais os desafios que estão em processo de discussão e ainda não se 
constituem vitória do movimento?  
 
4. Como sua entidade articula-se com outras entidades e movimentos no 
enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher, como por exemplo, em 
questão do cotidiano e da necessidade de apoio? 
 
5. Qual é a orientação dada por vocês da entidade em casos de VDCM em 
municípios que não têm nem delegacias especializadas da mulher, nem outros 
serviços de atendimento a mesma? 
 
6. Enquanto membro de uma entidade feminista, como você vê e analisa a atuação 
do Governo Estadual em termos de políticas públicas no combate à VDCM? 
 
7. De que forma a entidade controla ou acompanha os casos de VDCM ocorridos 
no Estado de PE? 
 
8. Que causa(s) você aponta para que ocorra VDCM? 
 
9. Como se dá a relação entre a sua entidade e o FMPE?  
 
10. Como a entidade identifica os resultados da Lei Maria da Penha? 
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Apêndice B – Roteiro da Entrevista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Ciências Sociais Aplicada 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
Dados de Identificação: 
a) Nome: 
b) Entidade e representatividade: 
c) Formação Profissional: 
d) Tempo de Participação na Entidade: 
e) Tempo de Participação no Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE): 
PERGUNTAS: 
1. Como o movimento feminista define Violência Doméstica Contra a Mulher 
(VDCM)? 
 
2. Para o movimento feminista o que legitima historicamente a Violência Doméstica 
Contra a Mulher? 
 
3. Como a entidade trabalha a conscientização, no sentido de formação e 
informação, das determinações da Violência Doméstica Contra a Mulher? 
 
4. Como o movimento feminista identifica as conquistas das mulheres ao longo da 
história? 
 
5. Quais as conquistas mais significativas, nessa última década, do movimento 
feminista? 
 
6. Qual(s) a(s) grande(s) bandeira(s) de lutas atuais do movimento feminista de 
PE? 
 
7. Quais os desafios que estão em processo de discussão e ainda não se 
constituem vitória do movimento?  
 
8. Como sua entidade articula-se com outras entidades e movimentos no 
enfrentamento à Violência Doméstica Contra a Mulher, como por exemplo, em 
questão do cotidiano e da necessidade de apoio? 
 
9. Qual é a orientação dada por vocês da entidade em casos de VDCM em 
municípios que não têm nem delegacias especializadas da mulher, nem outros 
serviços de atendimento a mesma? 
 
10. Enquanto membro de uma entidade feminista, como você vê e analisa a 
atuação do Governo Estadual em termos de políticas públicas no combate à 
VDCM? 
 
11. De que forma a entidade controla ou acompanha os casos de VDCM ocorridos 
no Estado de PE? 
 
12. Como se dá a participação da sua entidade (ou a sua) no FMPE?  
13. Como a entidade identifica os resultados da Lei Maria da Penha? 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Centro de Ciências Sociais Aplicada 
Programa de Pós-Graduação em Serviço Social 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Eu, Maria José Pereira Diniz, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social/UFPE, venho por meio deste, convidá-la a participar da pesquisa intitulada 
“Ações do movimento feminista pelo fim da violência doméstica contra a mulher, no Estado de 
Pernambuco: conquistas e desafios”.  

A presente pesquisa se coloca como referência para dar suporte a uma 
aproximação da realidade da temática “Violência Doméstica Contra a Mulher” (VDCM), inserida 
na luta do movimento feminista, no Estado de Pernambuco, objetivando contribuir numa 
perspectiva teórica, com as ações do movimento, na construção de novas reflexões sobre o 
combate à VDCM. 

Ressaltamos a importância da pesquisa como um instrumento de denúncia a esse 
tipo de comportamento “machista”, “sexista” presente nos valores culturais de nossa sociedade, 
e, sua participação contribuirá significativamente para uma reflexão sobre as determinações 
dessa realidade concreta na qual estão inseridas as mulheres brasileiras e as respectivas 
ações do movimento feminista. 
 
ESPECIFICAÇÃO DOS RISCOS, PREJUÍJOS, DESCONFORTO E BENEFÍCIOS 
DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA 
 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. As 
informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais: Seu nome e/ou material que 
indique a sua participação não será liberado sem sua permissão; você não será identificada em 
nenhuma publicação que possa resultar deste estudo; sua participação não é obrigatória nem 
acarretará custos para você e a qualquer momento pode desistir e retirar seu consentimento. 
Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição 
de ensino.  A escolha das entrevistadas se deu pela afinidade com o tema em questão.  

Após ser esclarecido sobre as informações, estando de acordo, assine ao final 
deste documento, emitido em duas vias. Uma delas é sua e a outra da pesquisadora 
responsável. 

________________________ 
Maria José Pereira Diniz 

(Pesquisadora) 
 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 
 
Eu,_________________________________________, CPF:__________________, 
RG:______________________, membro do Fórum de Mulheres de Pernambuco (FMPE), 
estou ciente dos objetivos e da relevância desta pesquisa intitulada:   “Ações do movimento 
feminista pelo fim da violência doméstica contra a mulher, no Estado de Pernambuco: 
conquistas e desafios”, sob responsabilidade da pesquisadora Maria José Pereira Diniz, 
mestranda do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, e, me disponho a participar 
livremente desta pesquisa, sabendo que em qualquer momento poderei desistir da 
entrevista sem sofrer qualquer penalidade e que os dados fornecidos serão 
utilizados com o devido sigilo exigido à profissão. 
Local e data: 

_____________________ 
(Sujeito da Pesquisa) 


