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RESUMO 

 

O presente estudo centra-se nas questões referentes à violência doméstica e 

familiar contra as mulheres, a partir das incidências registradas na Delegacia Especializada da 

Mulher – DEAM e encaminhadas para o Núcleo Multidisciplinar do Tribunal de Justiça, na 

cidade de Picos – Piauí nos anos de 2007, 2008 e 2009. A escolha do tema originou-se da 

percepção empírica do aumento gradual de casos de violência doméstica notificados na 

Delegacia Especializada da Mulher em Picos, e da necessidade de se revelar como a violência 

se manifesta no cotidiano das mulheres picoenses, não se restringindo, dessa forma, somente 

ao aspecto quantitativo do fenômeno. Pretende-se desmistificar o perfil sócio-familiar das 

vítimas de violência doméstica em Picos a partir dos registros realizados pelas mulheres à 

Delegacia da Mulher no Município, identificando os principais fatores que contribuem para a 

violência doméstica e familiar contra a Mulher, a partir da análise dos casos, além de traçar no 

município de Picos o mapa da violência, construindo um diagnóstico real e territorial do 

fenômeno. Seus sujeitos foram as mulheres que decidiram por denunciar as agressões 

sofridas. Buscou-se compreender as relações que permeiam os argumentos das mulheres que 

reagiram à violência, no sentido de apreender as feições presentes na relação de gênero e 

contribuir para uma reflexão crítica sobre a possibilidade do enfrentamento e minimização da 

violência doméstica no Município de Picos, a partir do enfoque de gênero, buscando construir 

novos caminhos ladrilhados de fundamentos que visem alterar a lógica das desigualdades nas 

relações entre homens e mulheres no município, contemplando as dimensões de cidadania.  

  

 

Palavras-chave: Gênero, Violência e Cidadania feminina.  
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  ABSTRACT 
 

 

 

This study focuses on issues of domestic and familiar violence against the women, 
from the incidences registered in Police Specialist Women – PSW and referred to the 
Multidisciplinary Center Court of Justice in the city of Picos - Piauí. The theme 
originated from empirical perception of gradual increase in domestic violence cases 
notified in Police Specialist Women in Picos, and the need to reveal how violence 
manifests itself in the daily lives of women in Picos, not restricted, this way, only the 
quantitative aspect of the phenomenon. It is intended to demystify the socio-familial 
victims of domestic violence in Picos from the records made by women for Police 
Specialist Women in the city, identifying key factors that contribute to domestic and 
familiar violence against women, also traces in the city of Picos map of the violence, 
building a real and territorial phenomenon. Their subjects were women who decided 
for denounce the abuses. Was sought understand the Relations that underlie the 
arguments of the women who responded to violence, in order to understand the 
intensities of the gender relation and contribute to a critical reflection on the 
possibility of confrontingand minimization of domestic violence in the city of Picos, 
terms of the focus of gender, seeking to construct new ways of tiling arguments 
seeking tochange the logic of inequalities relations between men and women in the 
city, considering the dimensions of citizenship. 

 

 

 

Keywords: gender, violende and citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 
“A violência contra as mulheres é uma manifestação de relações de poder 

historicamente desiguais entre homens e mulheres que conduziram à dominação e à 

discriminação contra as mulheres pelos homens e impedem o pleno avanço das 

mulheres”. (Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres – 

Nações Unidas -1993). 

Embora os direitos fundamentais possuam um caráter universal, as mulheres ainda 

são um grupo vulnerável a todas as formas de violência. Os meios de comunicação denunciam 

diariamente agressões, ameaças, espancamentos e assassinatos praticados no ambiente 

familiar. As estatísticas provam que as mulheres são alvo permanente de agressões físicas e 

morais tanto no espaço público quanto no privado. Só no Brasil, mais de 2 milhões de 

mulheres brasileiras são espancadas por ano no país, mas apenas 40% denunciam. São 175 

mil por mês, quase 6 mil por dia, 243 por hora, 4 por minuto e 1 a cada 15 segundos. 

(Fundação Perseu Abramo/2005).  

Particularmente, desde meados da década de 70, o movimento de mulheres tem 

lutado em defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, dos ideais de direitos 

humanos, defendendo a eliminação de todas as formas de discriminação, tanto nas leis como 

nas práticas sociais. A ação organizada do movimento feminista foi decisiva para a 

especialização dos direitos humanos das mulheres. 

Nesse cenário, várias convenções e pactos de direitos humanos foram editados 

pelas Nações Unidas e Organização dos Estados Americanos com o objetivo de compelir os 

países signatários a tomar medidas legislativas e administrativas de promoção da igualdade de 

gênero e combate à violência contra a mulher. A título de exemplo temos a Convenção sobre 

a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher (ratificada pelo Brasil em 

1984); a Recomendação Geral nº 19 da referida Convenção, a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, “Convenção de Belém do Pará” e a 

Declaração e plataforma da ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher ratificada pelo 

Brasil em 1995. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (Viena, 1993) a 

violência contra as mulheres foi reconhecida como uma violação aos direitos humanos. A 

Organização Mundial da Saúde – OMS reconheceu a violência contra as mulheres como um 

grave problema de saúde pública, afirmando ainda que “as conseqüências do abuso são 
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profundas, indo além da saúde e da felicidade individual e afetando o bem-estar de 

comunidades inteiras”. 

No Brasil, o sistema de repressão e prevenção à violência doméstica é recente. 

Teve início em 1988, quando a Constituição Federal proclamou a igualdade entre “homens e 

mulheres ao estabelecer, no artigo 5º, inciso I, que homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. A preocupação do constituinte brasileiro com a 

violência no âmbito das relações familiares evidencia-se no parágrafo 8º, do art. 226 que 

impõe ao Estado o dever de coibir a violência doméstica: “O Estado assegurará assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram criando mecanismos para coibir a violência 

no âmbito de suas relações”.  

Vale ressaltar que, enquanto mecanismo recente de combate à violência contra a mulher, 

foi promulgada a Lei específica 11.340/2006, que dispõe sobre o enfrentamento à violência 

doméstica e familiar contra as mulheres, mais conhecida por Lei Maria da Penha. No seu 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. A violência doméstica considera os 

seguintes espaços onde se configura o fenômeno: 

 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. 

A lei alterou o Código Penal brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres 

no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua prisão preventiva 

decretada, estes agressores também não poderão mais ser punidos com penas alternativas. A 

legislação também aumenta o tempo máximo de detenção previsto de um para três anos. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Penal_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pena_alternativa&action=edit&redlink=1


12 
 

nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio e a proibição de 

sua aproximação da mulher agredida e filhos. 

Entretanto, essas medidas não têm sido capazes de diminuir as desigualdades de 

gênero e os índices das agressões contra as mulheres, especialmente a violência doméstica. 

Pesquisas realizadas por organizações não-governamentais e institutos de opinião pública 

apontam altos índices da violência doméstica no país. Uma pesquisa organizada pelo 

Movimento Nacional de Direitos Humanos, em 1998, constatou que 66,3% dos casos de 

homicídios contra as mulheres foram praticados por seus parceiros. 

O Brasil é o país que mais sofre com a violência doméstica, perdendo cerca de 

10,5% do seu PIB (Produto Interno Bruto); porém, a magnitude das conseqüências da 

violência doméstica no Brasil na economia; nos custos para o sistema de saúde, a polícia, o 

Poder Judiciário, os órgãos de apoio à mulher na própria saúde das mulheres, ainda não pode 

ser medida com maior precisão, pois as nossas estatísticas necessitam de dados importantes 

que não são coletados, sobretudo nos serviços de saúde. Eis uma das conseqüências da falta 

do diagnóstico de violência doméstica nos prontuários médicos.  

As Nações Unidas definem violência contra a mulher como: “Qualquer ato de 

violência baseado na diferença de gênero, que resulte em sofrimentos e danos 

físicos, sexuais e psicológicos da mulher; inclusive ameaças de tais atos, coerção e 

privação da liberdade seja na vida pública ou privada”. (Conselho Social e 

Econômico, Nações Unidas, 1992). 

A cada ano, a violência abrevia a vida de centenas de milhares de pessoas em todo 

o mundo e prejudica a vida de muitas outras. Ela não conhece fronteiras geográficas, raça, 

idade ou renda. Atinge crianças, jovens, mulheres e idosos. A cada ano é responsável pela 

morte de 1,6 milhão de pessoas em todo o mundo. Para cada pessoa que morre devido à 

violência muitas outras são feridas ou sofrem devido a vários problemas físicos, sexuais, 

reprodutivos e mentais. 

O Brasil vive uma verdadeira crise de efetividade dos direitos fundamentais. 

Verifica-se que o gozo e fruição dos direitos humanos fundamentais são negados a milhares 

de cidadãos pelas várias formas de violência praticadas na sociedade. Diferente de outras 

formas de violência, a violência de gênero é baseada numa estrutura desigual de poder, onde 

as mulheres são as principais vítimas. No tocante às mulheres essa realidade é ainda mais 

dramática, em virtude dos altos índices da violência doméstica. Ou seja, é no âmbito da casa e 
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tendo como agente ativo, agressor, aquele que está mais próximo da mulher; quer seja seu 

companheiro ou outro integrante que conviva sob o mesmo teto.   

Pese todas as transformações ocorridas na condição feminina, muitas mulheres não 

podem decidir sobre suas vidas, pois, não conseguem se constituírem enquanto sujeitos de 

direitos. Esta subalternidade, determinante na condição feminina, é fruto do seu papel de 

gênero. Sabemos que a sociedade através de suas instituições (aparelhos ideológicos), da 

cultura, das crenças e tradições, da divisão sexual e social do trabalho constroem situações 

onde homens e mulheres estão envolvidos em uma relação de domínio e subjugação. A 

relação de gênero aqui entendida como relação de poder. 

É oportuno ainda ressaltar o patriarcado, cujo fundamento alimenta-se do domínio 

masculino na estrutura familiar. O Patriarcado faz com que as relações entre as pessoas sejam 

hierarquizadas, sendo o patriarca quem decide e estimula essas desigualdades, de forma a 

manter o poder, impondo suas concepções que justificam a manutenção tanto de seu status 

superior quanto do status inferior de seus subordinados. Nessa percepção, cabe ao homem a 

função de provedor da família, ficando a mulher além de objeto, submissa e refém dos 

desígnios do homem. Saffioti define o patriarcado como “o regime da dominação-exploração 

das mulheres pelos homens” (2004, p. 44). Seus principais elementos são: o controle da 

fidelidade feminina; a conservação da ordem hierárquica com a autoridade do masculino 

sobre o feminino, bem como dos mais velhos sobre os mais novos; e a manutenção dos papéis 

sociais: ao homem fica incumbida a responsabilidade da provisão material e a mulher pelos 

afetos e cuidados no lar. (SAFFIOTI, 2004; SCOTT, 1995; TERUYA, 2000) 

Como também aponta Lavinas (1997:180), os homens são pensados como 

indivíduos e não numa relação de complementariedade. Segundo a autora, se por um lado a 

família aparece como paradigma do privado, espaço da vida doméstica, das relações 

interpessoais, lugar do feminino e da subjetividade, de outro, o domínio do público, dos 

interesses impessoais, portanto civis e universais, lugar da política e dos negócios é arena 

exclusiva dos homens. Enquanto a esfera privada implica relação de dependência, a pública é 

marcada por pressupostos igualitários que caracterizam a relação de cidadãos independentes 

entre si. 

 Embora o fenômeno da violência contra a mulher não tenha sua origem na crise 

atual do capital, a sua existência eleva a incidência do fenômeno da violência principalmente 
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contra a mulher. A sociedade brasileira é marcadamente excludente. Ela impede, 

sistematicamente, que uma grande parcela de seus cidadãos tenha acesso aos bens e serviços 

essenciais a sua nutrição, preservação da saúde, defesa da vida, entre outros. Ela condena 1/3 

da sua população à miséria. Essa situação tem um enorme impacto sobre o sentimento de 

igualdade e conduz a uma sociabilidade conflituosa, produtora dos níveis de violência que 

conhecemos hoje.  

Na realidade picoense, o começo de ano está sendo o mais violento dos últimos 

tempos. No que diz respeito à violência doméstica contra a mulher, o município com 

aproximadamente 73.414 habitantes, sendo destes, 40.222 mulheres, somente nos meses de 

janeiro a fevereiro, foram registrados cinco casos de homicídios. Todos considerados crimes 

passionais, com inclusive, requintes de crueldade, perpetrados pelo companheiro ou ex-

companheiro.  

No ano de 2007 foram identificados 10 casos, em 2008 foram identificados 22 

casos, sendo que no ano de 2009, o número de processos chegou a 73. Observa-se, desse 

modo, um aumento gradual dos casos, não obstante ao fato de considerarmos a existência da 

sub-notificação dos casos, ou seja, as ocorrências onde a mulher prefere não denunciar o 

agressor ou processo não localizado. 

A rede sócio-assistencial no município é formada por uma unidade policial 

especializada no atendimento às vitimas de violência doméstica, a Delegacia da Mulher, um 

Núcleo Multidisciplinar do Tribunal de Justiça formado por Assistentes Sociais e Psicólogas, 

o Ministério Público, Promotoria e Defensoria e, conta também, com uma Diretoria 

Municipal da Mulher, constituída no mês de fevereiro de 2010. Quanto ao Juizado especial, o 

mesmo existe somente na Capital, ficando os demais municípios com Juizados de 

competência mista. Cada Vara, em função da grande quantidade de inquéritos não julgados, 

acumula novos inquéritos, no caso específico, os relacionados à violência doméstica contra as 

mulheres, o que dificulta a agilidade dos julgamentos e reforça a impunidade.   

 A presente pesquisa abordará questões relacionadas ao fenômeno da violência 

doméstica e familiar contra a mulher no município de Picos, iniciando por um breve histórico 

no primeiro capítulo sobre o que estudiosos defendem acerca da categoria gênero e poder, 

violência e violência doméstica e familiar no Brasil.  
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No segundo capítulo, trataremos de políticas públicas para as mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar no Brasil, bem como, discorreremos sobre o Serviço Social no 

Judiciário, apontando como o Serviço Social se apresenta diante dos desafios impostos na 

estrutura judiciária. O significado e importância de uma equipe psicossocial compondo a 

estrutura judiciária, nas matérias relacionadas aos processos da Lei Maria da Penha no 

município.  

Finalizaremos com o terceiro capítulo, cujo conteúdo discorrerá sobre a realidade 

social do município, sua rede sócio-assistencial e os resultados da pesquisa a partir dos 

objetivos propostos. 
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- CAPÍTULO I – 

 

GÊNERO E PODER 

 

Minha definição de gênero tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas 

entre si, mas deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição 

repousa sobre a relação fundamental entre duas proposições: o gênero é um 

elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder. (SCOTT, 1990, p.14) 

 

 

1.1 Gênero e Poder no Contexto das Relações Sociais de Gênero. 

Na sociedade humana temos o ser masculino e o ser feminino. A reprodução da 

espécie humana só pode acontecer com a participação desses dois seres. Para perpetuar esta 

civilização, os homens e as mulheres foram criando uma relação de convivência permanente e 

constante construindo seus próprios símbolos e contratos de convivência. 

 

Por ser histórica, muda conforme o padrão de desenvolvimento da produção, dos 

valores e normas sociais. Assim, desde que o homem começou a produzir seus alimentos, 

principalmente, nas sociedades agrícolas do período neolítico (entre 8.000 a 4.000 anos atrás), 

começaram a definir papéis para os homens e para as mulheres. Nas sociedades agrícolas já 

havia a divisão sexual do trabalho, marcada desde sempre pela capacidade reprodutora da 

mulher, o fato de gerar o filho e de amamentá-lo. O aprendizado da atividade de cuidar foi 

sendo desenvolvido como uma tarefa da mulher, embora ela também participasse do trabalho 

do cultivo e da criação de animais. Surgem as sociedade humanas, divididas em clãs, em 

tribos e aldeias.  

 

Na fase pré-capitalista o modelo de família era multigeracional e todos 

trabalhavam numa mesma unidade econômica de produção. O mundo do trabalho e o mundo 

doméstico eram coincidentes. A função de reprodutora da espécie, que cabe à mulher, 

favoreceu a sua subordinação ao homem. A mulher foi sendo considerada mais frágil e 

incapaz para assumir a direção e chefia do grupo familiar. O homem, associado à idéia de 

autoridade devido a sua força física e poder de mando, assumiu o poder dentro da sociedade. 

Assim, surgiram as sociedades patriarcais, fundadas no poder do homem, do chefe de família. 

A idéia de posse dos bens, e a garantia da herança dela para as gerações futuras, levaram o 

homem a interessar-se pela paternidade. Assim, a sexualidade da mulher foi sendo cada vez 

mais submetida aos interesses do homem, tanto no repasse dos bens materiais, através da 

herança, como na reprodução da sua linhagem. A mulher passou a ser do homem, como forma 
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dele perpetuar-se através da descendência. A função da mulher foi sendo restrita ao mundo 

doméstico, submissa ao homem.  

 

As sociedades patriarcais permaneceram ao longo dos tempos, mesmo na 

sociedade industrial. Porém, nas sociedades industriais o mundo do trabalho se divide do 

mundo doméstico. Cria-se a concepção de espaço público caracterizado pelo mundo do 

trabalho e espaço privado representado pelo universo familiar. As famílias multigeracionais 

vão desaparecendo e forma-se a família nuclear (pai, mãe e filhos). Permanece o poder 

patriarcal na família, mas a mulher das camadas populares foi submetida ao trabalho fabril. 

No século XVIII e XIX o abandono do lar pelas mães que trabalhavam nas fábricas levou a 

sérias conseqüências para a vida das crianças. A desestruturação dos laços familiares das 

camadas trabalhadoras e os vícios decorrentes do ambiente de trabalho promíscuo intensificou 

os conflitos sociais.  

 

A revolução industrial incorporou o trabalho da mulher no mundo da fábrica, 

separou o trabalho doméstico do trabalho remunerado fora do lar. A mulher foi incorporada 

subalternamente ao trabalho fabril. Em fases de ampliação da produção se incorporava a mão 

de obra feminina junto à masculina, nas fases de crise substituía-se o trabalho masculino pelo 

trabalho da mulher, porque o trabalho da mulher era mais barato. As lutas entre homens e 

mulheres trabalhadoras estão presentes em todo o processo da revolução industrial. Os 

homens substituídos pelas mulheres na produção fabril acusavam-nas de roubarem seus 

postos de trabalho. A luta contra o sistema capitalista de produção aparecia permeada pela 

questão de gênero. A questão de gênero colocava-se como um ponto de impasse na 

consciência de classe do trabalhador. Assim, nasceu a luta das mulheres por melhores 

condições de trabalho.  

 

Já no século XIX havia movimento de mulheres reivindicando direitos 

trabalhistas, igualdade de jornada de trabalho para homens e mulheres e o direito de voto. Ao 

ser incorporada ao mundo do trabalho fabril a mulher passou a ter uma dupla jornada de 

trabalho. A ela cabia cuidar da prole, dos afazeres domésticos e também do trabalho 

remunerado. As mulheres pobres sempre trabalharam. A remuneração do trabalho da mulher 

sempre foi inferior a do homem. A dificuldade de cuidar da prole levou as mulheres a 

reivindicarem por escolas, creches e pelo direito da maternidade. Na sociedade capitalista 

persistiu o argumento da diferença biológica como base para a desigualdade entre homens e 

mulheres. As mulheres eram vistas como menos capazes que os homens. Na sociedade 

capitalista o direito de propriedade passou a ser o ponto central. Assim, a origem da prole 

passou a ser controlada de forma mais rigorosa, levando a desenvolver uma série de restrições 

a sexualidade da mulher. Cada vez mais o corpo da mulher pertencia ao homem, seu marido e 
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senhor. O adultério era crime gravíssimo, pois colocava em perigo a legitimidade da prole 

como herdeira da propriedade do homem. 

 

 No século XX as mulheres começaram uma luta organizada em defesa de seus 

direitos. A luta das mulheres contra as formas de opressão a que eram submetidas foi 

denominada de feminismo e a organização das mulheres em prol de melhorias na infra-

estrutura social foi conhecida como movimento de mulheres. A luta feminina também tem 

divisões dentro dela. Os valores morais impostos às mulheres durante muito tempo 

dificultaram a luta pelo direito de igualdade. As mulheres que assumiram o movimento 

feminista foram vistas como “mal amadas” e discriminadas pelos homens e também pelas 

mulheres que aceitavam o seu papel de submissas na sociedade patriarcal. A luta feminina é 

uma busca de construir novos valores sociais, nova moral e nova cultura. É uma luta pela 

democracia, que deve nascer da igualdade entre homens e mulheres e evoluir para a igualdade 

entre todas as pessoas, suprimindo as desigualdades de classe.  

 

Após a década de 1940 cresceu a incorporação da força de trabalho feminina no 

mercado de trabalho, havendo uma diversificação do tipo de ocupações assumidas pelas 

mulheres. Porém, no Brasil, foi na década de 1970 que a mulher passou a ingressar de forma 

mais acentuada no mercado de trabalho. 

 

 A mulher ainda ocupa as atividades relacionadas aos serviços de cuidar (nos 

hospitais, a maioria das mulheres são enfermeiras e atendentes, são professoras, educadoras 

em creches), serviços domésticos (ser doméstica), comerciarias e uma pequena parcela na 

indústria e na agricultura. No final dos anos 1970 surgem movimentos sindicais e movimentos 

feministas no Brasil. A desigualdade de classe juntou os dois sexos na luta por melhores 

condições de vida. O movimento sindical começou a assumir a luta pelos direitos da mulher. 

Na década de 1980, quando nasceu a CUT, a bandeira das mulheres ganhou mais visibilidade 

dentro do movimento sindical. Surgiu na década de 1980 a Comissão Nacional da Mulher 

Trabalhadora, na CUT. A luta pela democratização das relações de gênero persistiu e com a 

Constituição Federal de 1988 a mulher conquistou a igualdade jurídica. O homem deixou de 

ser o chefe da família e a mulher passou a ser considerada um ser tão capaz quanto o homem.  

 

Estas lutas repousam sobre o reconhecimento das mulheres como específica e 

sistematicamente oprimidas e sobre a afirmação de que as relações entre homens e mulheres 

não estão inscritas na natureza, e de que existe a possibilidade política da sua transformação. 

A reivindicação dos direitos das mulheres nasce da distância entre a afirmação dos princípios 

universais da igualdade e a realidade da divisão desigual dos poderes entre homens e 

mulheres. Nesse sentido, a reivindicação política do feminismo emerge de uma re-
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conceitualização dos direitos universais, apoiando-se nas teorias dos direitos dos cidadãos que 

são resultados das revoluções americana e francesa (HIRATA et alli, 2000). 

 

Essa luta pela igualdade entre homens e mulheres teve início no século XIX e 

marcou a discussão sobre a democracia ao longo de todo o século XX, trazendo como 

resultado avanços importantes no cenário social, político e cultural no Brasil e em quase todo 

o mundo. Nas últimas décadas, associadas entre si, as mulheres criaram um novo discurso, 

elaboraram novas demandas, deslocaram os limites do que se considera privado e público, 

mostraram que os problemas que derivam das relações de gênero devem ser considerados 

públicos e objetos de políticas. Porém, apesar de a maior participação das mulheres na esfera 

pública constituir-se em conquista indiscutível, a incorporação da perspectiva de gênero na 

ação do Estado e nas instituições privadas ainda ocorre de maneira tímida e esporádica. 

 

O movimento feminista que reapareceu no Brasil a partir de meados dos anos 1970 

teve algumas características daqueles que surgiram na Europa e nos Estados Unidos nos anos 

1960 (em geral mulheres brancas, de classe média). Esse movimento recuperou a experiência 

histórica de participação política das mulheres, mas rompeu com os limites de seu papel 

tradicional. Esse movimento tem características próprias, mas também é influenciado pelos 

ideais de contestação social que surgiram na Europa e nos Estados Unidos nos anos 1960, em 

especial os movimentos feminista, negro, pacifista e o dos hippies. Tratava-se de um 

movimento feminista que questionou o papel da mulher na família, no trabalho e na 

sociedade, lutou por uma transformação nas relações humanas e pela extinção das relações 

baseadas na discriminação social e de gênero, e agregou a dimensão de raça/cor da pele para 

uma maior compreensão da situação das mulheres (SOARES, 1999). 

 

Nos anos 1970 e 1980, os movimentos de mulheres alcançaram saldos positivos 

com conquistas simbólicas, como ampliação da consciência dos direitos e da igualdade. Esse 

processo se manifestou na explosão dos movimentos sociais do final dos anos 1970 (jovens, 

negros, mulheres, homossexuais, índios, ecológica), inscrevendo novos temas na política e 

criando novos direitos, cujos reflexos aparecerão mais tarde, no processo constitucional, no 

número e na diversidade das emendas populares e no surgimento de outros movimentos 

políticos. Criaram espaços próprios para a reflexão e a ação em prol de seus direitos; 

paralelamente reivindicaram espaços institucionais governamentais específicos para a 

abordagem das “questões da mulher” e introduziram a heterogeneidade como marca deste 

movimento. 

 

O movimento de mulheres continuou a desempenhar um papel relevante no 

processo posterior à democratização, no sentido da ampliação e da consolidação dos direitos 



20 
 

humanos, entendidos como direitos políticos, sociais e econômicos. Quando se consolidou a 

democracia política, houve uma permanência de um modelo econômico excludente e uma 

situação de miséria inaceitáveis. O tempo político avançou sem a devida correspondência do 

tempo social, no sentido da conquista dos direitos sociais como elementos fundamentais da 

cidadania. Assim, o movimento de mulheres, durante todos estes anos, se manteve 

organizado, ampliando suas formas de articulação e organização, sua agenda de 

reivindicações e seus espaços de intervenção. 

 

Nos anos 1990 o movimento feminista introduziu novos temas e reivindicações: 

ações afirmativas, cotas mínimas de mulheres nas direções dos sindicatos, nos partidos e nas 

listas para candidaturas aos cargos legislativos como medidas para superar a quase ausência 

das mulheres nesses ambientes. A luta pelo direito das mulheres ao aborto foi alvo de muitos 

debates e reportagens na grande imprensa, motivados por ações do movimento. 

 

O conceito de cidadania que o feminismo vai explorar está vinculado ao acesso e à 

redefinição de direitos: direito a ter direitos. Identifica a cidadania com o processo de criação 

de espaços públicos novos e múltiplos, não com a mera ocupação de espaços existentes 

anteriores à prática dos sujeitos políticos. Portanto não é uma conquista legal, ou o acesso a 

direitos previamente definidos, ou a implementação de direitos abstratos e formais. Vincula-se 

fortemente com a invenção/criação de novos direitos, que emergem das lutas concretas 

(direito à vida sem violência; direito à posse da terra e à moradia; direito à autonomia do seu 

corpo). O movimento feminista explora o conceito de sujeitos ativos: definem o que 

consideram ser seus direitos e lutam pelo seu reconhecimento. É a capacidade dos indivíduos 

de participarem na organização do Estado e da sociedade, contribuindo na elaboração de 

política públicas capazes de concretizarem direitos (BENEVIDES, 1991). 

 

As desigualdades entre homens e mulheres se constroem em diferentes âmbitos 

sociais e nas distintas instituições. As idéias e crenças sobre o feminino e o masculino, as 

normas que regulam o comportamento de homens e mulheres, a divisão sexual do trabalho, 

entre outros fatores, intervêm na construção das relações entre gêneros. Por isso, as mulheres 

têm afirmado que a realidade social é sexuada e que as experiências de homens e mulheres os 

diferenciam ao longo de toda a vida. 

 

Gênero diz respeito a uma categoria histórica, cuja investigação tem demandado 

muito investimento intelectual. Enquanto categoria histórica, o gênero pode ser concebido em 

várias instâncias como símbolos culturais evocadores de representações, conceitos normativos 

como grade de interpretação de significados, organizações e instituições sociais, identidade 
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subjetiva (SCOTT,1988); como, numa certa instância, uma gramática sexual, regulando não 

apenas relações homem-mulher, mas também relações homem-homem e relações mulher-

mulher ( SAFFIOTI e ALMEIDA, 1993). Deste modo, gênero se instaura em determinados 

aspectos de análise, como a categoria presente na construção social do masculino e do 

feminino. Portanto, não é tarefa fácil, conforme defende SCOTT, codificá-la. 

 

Aqueles que se propõem a codificar os sentidos das palavras lutam por uma 

causa perdida, porque as palavras, como as idéias e as coisas que elas são 

feitas para significar, têm uma história. (SCOTT, 1990:5) 

 

Muitas foram as tentativas de teorizar gênero, segundo Scott; todavia grande parte 

dessas teorizações não conseguiu superar o quadro tradicional de análises das Ciências 

Sociais. A historiadora seguiu duas abordagens distintas – uma descritiva e outra causal. A 

primeira refere-se à existência dos fenômenos ou da realidade, sem interpretar, explicar ou 

atribuir uma causalidade. Neste sentido, o uso de gênero se refere exclusivamente aos 

domínios estruturais e ideológicos que implicam as relações entre os sexos. Embora considere 

estas relações sociais, não explicita as razões pelas quais as mesmas são construídas, como 

são, como funcionam e como mudam. Gênero é, pois, um conceito novo, associado ao estudo 

das coisas relativas às mulheres, contudo sem uma força de análise suficiente para questionar 

os paradigmas históricos. O desafio consistiu em reconciliar a teoria que estava concebida em 

termos universais. 

 

A segunda abordagem elabora teorias sobre a natureza dos fenômenos e das 

realidades, buscando compreender as causas, ou seja, o como e o porquê das coisas. Nessa 

abordagem, gênero tanto é substituto para mulheres como é necessariamente informação 

sobre os homens, ou seja, um implica o estudo do outro. O entendimento é de que o mundo 

das mulheres faz parte do mundo dos homens, enfim gênero é igualmente utilizado para 

designar as relações sociais entre os sexos. É uma maneira de indicar construções sociais, ou 

seja, a criação inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos homens e às 

mulheres. É uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas dos homens e das mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria 

social imposta sobre o corpo sexuado. Com a proliferação desses estudos, o gênero tornou-se 

uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos 

papéis sexuais consignados às mulheres e aos homens. O uso de gênero põe em destaque todo 

um sistema de relações que pode incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo 
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sexo, nem determina diretamente a sexualidade. Este uso de gênero se refere aos domínios 

estruturais e ideológicos que implicam as relações entre os sexos. Para a autora, este tipo de 

interpretação identifica-se com o funcionalismo, pois está fundamentada na Biologia e na 

perpetuação da idéia de esferas separadas, como sexualidade ou política, família ou nação, 

homens e mulheres (Scott:1990:8). Conquanto, nesta formulação, se entenda o termo utilizado 

gênero (como relações entre os sexos) de caráter social, ele não explica os motivos pelos 

quais essas relações não funcionam ou como mudam. Gênero, portanto, é um novo tema, 

outro domínio, mas não tem força de análise suficiente para mudar os paradigmas históricos, 

daí o esforço de muitos historiadores em empregar teorias que possam explicar o conceito de 

gênero possibilitando a este conceito dar conta das transformações históricas. 

No século XIX já se percebem alguns avanços. Rosa Luxemburgo (1871 - 1919), 

uma inspiradora da social democracia. Em sua obra política sonhava com um socialismo 

democrático e pluripartidário. Um sonho que não se concretizou, pois o socialismo soviético 

foi o mais sangrento e autoritário, impedindo o avanço da humanidade e do processo 

emancipatório. 

No século XX a conquista dos direitos humanos em nível macroeconômico e 

social foram marcantes. As mulheres venceram muitas etapas. Tiveram a capacidade de 

escrever na constituição e nas leis o texto das suas vitórias. Na política conquistaram o direito 

ao voto, a serem eleitas para cargos eletivos, à liberdade, a vida, a maternidade e uma 

assistência de qualidade onde podem acompanhar os filhos nos primeiros quatro meses de 

vida em tempo integral sem prejuízo de salário e do emprego. 

No século XXI, a sociedade preocupa-se com as mulheres e sua inclusão social. O 

contexto das lutas por ações afirmativas preparam o gênero feminino para serem líderes no 

seu país, no intuito de mudar a vida das mulheres, das famílias e da sociedade. A Política 

Inclusiva visa uma nova ética. Apontam a educação como uma nova forma de orientar o ser 

humano para a diversidade, para a convivência. Os conflitos prosseguem e a existência nos 

leva a buscar a emancipação. 

Saffioti 2004, lembra que o conceito de gênero não explica, necessariamente, 

desigualdades entre homens e mulheres.  

 

Nos dias atuais, pese todas as lutas travadas e conquistas alcançadas pelas 

mulheres, sobretudo as transformações ocorridas na condição feminina nos últimos 30 anos, 
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ainda convivemos com uma realidade perversa, onde centenas de milhares de mulheres não se 

constituem sujeitos de sua própria história. Sendo assim, o poder, aqui compreendido como 

instrumento de libertação nas relações sociais de gênero, não é exercido pelas mulheres, o que 

gera, conseqüentemente, uma relação desigual entre homens e mulheres. 

A questão do poder e em especial do poder nas relações de gênero, faz-nos 

compreender que ele se manifesta na medida em que ele é exercido. Necessário se faz, 

portanto, analisá-lo nas suas diferentes formas. A principal delas, no contexto em que a 

própria sociedade, através de suas instituições e equipamentos ideológicos, moldam e 

estabelecem relações assimétricas entre homens e mulheres, sejam elas construídas a partir da 

cultura, crença, valores, sistema educacional, leis, da divisão sexual e social do trabalho ou 

religião.  

O poder exercido nas relações de gênero ocupa tanto os espaços públicos quanto 

os espaços privados. O público que compreende o trabalho e a intervenção do Estado, e o 

privado que corresponde ao mundo doméstico. 

Apesar das diferenças de classe, de raça e cultura, alguns aspectos derivados da 

condição de subordinação são comuns a todas as mulheres, com destaque para o controle 

masculino do trabalho das mulheres, o acesso restrito das mulheres aos recursos econômicos e 

sociais e ao poder político, cujo resultado é uma distribuição muito desigual dos recursos 

entre os sexos, a violência masculina e o controle da sexualidade. 

Foucault (1986), sugere algumas precauções metodológicas para desenvolver sua 

análise sobre o poder a partir do sistema do direito e o campo judiciário como canais 

permanentes de relações de dominação e técnicas de sujeição. 

A primeira delas, Foucault diz que é necessário captar o poder em suas 

extremidades, em suas últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar. Captar o poder nas 

suas formas e instituições mais regionais e locais, principalmente no ponto em que, 

ultrapassando as regras de direito que o organizam e delimitam, ele se prolonga, penetra nas 

instituições, corporifica-se em técnicas e se mune de instrumentos de intervenção material e 

eventualmente violentos (FOUCAULT, 1986, P.182). 

A segunda precaução metodológica é não analisar o poder no aspecto da intenção 

ou da decisão, ou seja, não querer abordá-lo pelo lado interno, mas como as coisas funcionam 
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no plano do processo de sujeição ou dos contínuos processos que sujeitam os corpos, dirigem 

os gestos e regem os comportamentos. Não adiantaria formular perguntas sem respostas 

como: quem tem o poder e o que pretende, ou o que procura aquele que tem o poder (Idem, 

Ibidem). 

Sua terceira precaução é não tomar o poder como um fenômeno de dominação 

compacto e homogêneo de um indivíduo, de um grupo ou de uma classe sobre os outros. O 

poder deve ser analisado como alguma coisa que circula, ou seja, que só funciona e se exerce 

em cadeia, em rede. Em suas malhas, os indivíduos não só circulam como sempre estarão em 

posição de exercer este poder e de receber sua ação. O poder não se aplica aos indivíduos, 

passa por eles. 

A quarta precaução metodológica, indicada por Foucault, destaca que o importante 

não é fazer deduções do poder que, partindo do centro, procura ver até onde se prolonga para 

baixo, em que medida se reproduz, até chegar aos pontos moleculares da sociedade. 

Importante seria proceder a uma análise ascendente do poder, partindo de mecanismos 

infinitesimais que têm uma história, um caminho, técnicas e táticas para, em seguida, 

examinar como estes mecanismos de poder foram e continuam a ser investidos, utilizados, 

subjugados, transformados, deslocados etc., por mecanismos progressivamente mais gerais e 

por formas de dominação global. 

Finalmente sua quinta medida de precaução é observar que, embora as grandes 

máquinas do poder possam ter sido acompanhadas de produções ideológicas, mas obrigado a 

formar, organizar e pôr em circulação um saber ou aparelhos de saber: métodos de 

observação, técnicas de registro, procedimentos de inquérito e de pesquisa, aparelhos de 

verificação (Idem, p.186). 

Em síntese, a idéia básica de Foucault, segundo Machado (1986, p.XV), é mostrar 

que as relações de poder não se expressam, fundamentalmente, nem no plano do direito, nem 

da violência, ou seja, nem são essencialmente contratuais nem unicamente repressivas. Sugere 

ainda, que seja preciso parar de descrever os efeitos do poder como algo negativo, que exclui, 

reprime, recalca, censura, abstrai, mascara e esconde, pois o poder produz o real, domínios de 

objetos e rituais de verdade. 

Vale ressaltar, quando Foucault destaca o caráter relacional do poder, que nada 

está isento de poder e que qualquer luta será sempre sinônimo de resistência no interior da 
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própria rede de poder; uma teia que se espalha por todo o contexto da vivência societária e a 

que ninguém consegue escapar. Onde há poder, existirá resistência.  

Quanto ao uso da categoria gênero, ele foi um termo utilizado desde a década de 

1970, para refletir diferença sexual. Registra-se que foram as feministas americanas as 

primeiras a usar o termo, com o objetivo de destacar o caráter fundamentalmente social das 

distinções baseadas no sexo.  

Registra o fato de que as primeiras preocupações teóricas referentes ao gênero, como 

categoria analítica, só surgiram no final do século XX. Antes disso, as teorias sociais 

produziam sua lógica a partir das analogias com a oposição masculino/feminino. 

Outras tratavam por questão feminina, enquanto algumas se referiam à identidade 

sexual subjetiva. Gênero, portanto, não parece nas teorias sociais formuladas desde o 

século XVIII até o início do século XX. Esta ausência explica em parte, a 

dificuldade que as feministas contemporâneas tiveram tanto para integrar o termo 

gênero nos tratados teóricos preexistentes como para persuadir os adeptos de uma ou 

de outra escola teórica de que o gênero fazia parte de seu vocabulário. (SCOTT, 

1990) 

Foi, portanto, para rejeitar o determinismo biológico implícito no uso das dicções 

sexo ou diferença sexual, e para enfatizar o aspecto relacional das definições normativas da 

feminidade, ou seja, para destacar o caráter, fundamentalmente, social das diferenças 

fundadas sobre o sexo, que apareceu a palavra gênero. 

Para Lobo, a problemática da divisão sexual do trabalho, por exemplo, articulada à 

categoria gênero, abre excelentes espaços para refletir sobre as novas questões que desafiam a 

Sociologia do Trabalho, como as transformações do trabalho, o problema de igualdade e 

diferenças e as formas atuais da gestão e das políticas sociais. Posiciona-se afirmando, 

contudo, que a divisão sexual do trabalho não esgota a problemática das relações sociais uma 

vez que estas comportam elaborações culturais e históricas, interdependentes e 

complementares. Assim, sendo, a divisão sexual do trabalho constitui apenas um dos lócus 

das relações de gênero, não obstante de significativa importância (LOBO, 1992, p. 260). 

Para Saffioti (2002), o gênero não se reduz ao sexo. O conceito de gênero é mais 

ideológico do que o de patriarcado, ao contrário do que muito se tem afirmado. O conceito de 

patriarcado foi amplamente utilizado pelas feministas no final da década de 1960 e na de 

1970, para denunciar a dominação masculina e analisar a hierarquia entre homens e mulheres. 

Patriarcado, nessa linha de raciocínio, é compreendido como um sistema 

masculino de opressão das mulheres, caracterizado por uma economia domesticamente 

organizada que lhe sustenta e na qual as mulheres são objeto de satisfação sexual dos homens, 
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reprodutoras de herdeiros, reprodutoras de trabalho e de novas reprodutoras. Patriarcado, 

então, representa o somatório de dominação e exploração, que Saffioti (p.6) entende como 

opressão e que, não obstante os avanços femininos, sua base material não foi destruída. 

Afinal, as mulheres continuam sendo, sistematicamente, dominadas, exploradas e oprimidas. 

Justificando a manutenção do termo patriarcado para dar conta do sistema de 

dominação-exploração-opressão, no interior das relações de gênero, argumenta que esta 

categoria trata: de uma relação civil e não privada; possibilita direitos sexuais aos homens 

sobre as mulheres quase sem restrições; configura um tipo hierárquico de relação que aparece 

em todos os espaços da sociedade; tem uma base material; corporifica-se; representa uma 

estrutura de poder alicerçada tanto na ideologia quanto na violência (Idem,p.24). 

Sua definição de gênero, consoante ela própria classifica, tem duas partes e 

diversas subpartes, as quais, embora interligadas, são distinguidas na análise. Esta definição é 

produzida na relação fundamental entre duas proposições, quais sejam: que o gênero é um 

elemento componente de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos, e que o gênero é uma primeira forma de atribuir significado às relações de poder. 

O que Saffioti (2002) recusa é o uso exclusivo do conceito de gênero. Para ela, o 

gênero independe do sexo apenas no sentido de que não tem, necessariamente, o sexo como 

apoio para realizar a formatação do agente social. Existe contudo, um vínculo orgânico entre 

gênero e sexo. O gênero pode ser percebido de forma definitivamente separada do sexo, por 

sua vez, situado na natureza, no entanto ambos compõem essa totalidade aberta que absorve 

natureza e ser social. Corpo e mente fazem parte de uma mesma unidade. 

Indo mais além, Saffioti (2002) diz que o conceito de gênero é mais ideológico do 

que o de patriarcado, ao contrário do que muito se tem afirmado. O conceito de patriarcado 

foi amplamente utilizado pelas feministas no final da década de 1960 e na de 1970, para 

denunciar a dominação masculina e analisar a hierarquia entre homens e mulheres.  

Patriarcado, nessa linha de raciocínio, é compreendido como um sistema 

masculino de opressão das mulheres, caracterizado por uma economia domesticamente 

organizada que lhe sustenta e na qual as mulheres são objeto de satisfação sexual dos homens, 

reprodutoras de herdeiros, reprodutoras de trabalho e de novas reprodutoras. Patriarcado, 

então, representa o somatório de dominação e exploração, que saffioti (p.6) entende como 

opressão e que, não obstante os avanços femininos, sua base material não foi destruída. Afinal 
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de contas as mulheres continuam sendo, sistematicamente, dominadas, exploradas e 

oprimidas. 

Saffioti (2002) raciocina que as pessoas podem até ficar fora do sistema de 

dominação-exploração das classes sociais ou de raça/etnia, mas não conseguem ficar de fora 

do esquema de gênero patriarcal. Para ela, não existe sistema mais abrangente do que o 

patriarcado, para dar conta da exploração-dominação. A recusa do uso dessa categoria na 

lógica de Saffioti (p.21) poderá permitir que os esquemas de exploração-dominação 

encontrem formas mais insidiosas de se expressar. Convém aqui lembrar Pateman (1993), 

quando diz que abandonar o conceito de patriarcado pode representar a perda do único 

conceito capaz de referir-se especificamente à sujeição da mulher. 

Para Scott (1990), gênero, na sua utilização recente mais simples, é sinônimo de 

mulheres. Seu uso, portanto, contém a intenção de indicar erudição e seriedade, uma vez que, 

gênero indicava conotação mais objetiva e neutra do que “mulheres”. Gênero parece integrar-

se mais à terminologia científica das ciências sociais e menos à política do feminismo. Seu 

uso, enfim, pretendeu legitimidade institucional para os estudos feministas nos anos 1980. É 

tanto substituto para o termo mulheres como também utilizado para indicar que a informação 

sobre o assunto mulheres é necessariamente informação sobre os homens, ou seja, um 

determinaria o estudo do outro. Além do mais, o gênero é utilizado para indicar as relações 

sociais entre os sexos, a saber, rejeita explicitamente explicações biológicas para situar-se 

como categoria social imposta sobre um corpo sexuado. 

Gênero é, então, um conceito associado ao estudo das coisas relativas a mulheres. 

Sua definição de gênero, consoante ela própria classifica, tem duas partes e diversas 

subpartes, as quais embora interligadas, são distinguidas na análise. Esta definição é 

produzida na relação fundamental entre duas proposições, quais sejam: que o gênero é um 

elemento componente de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos, e que o gênero é uma primeira forma de atribuir significado às relações de poder. 

Sobre essa proposição, assim se manifesta: 

O gênero é uma primeira maneira de dar significado às relações de poder. O gênero 

é um primeiro campo no seio do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado.(...) 

O s conceitos de poder, ainda que reforçando o gênero não ser referem sempre 

literalmente ao gênero em si mesmo. (...) Os conceitos de gênero estruturam a 

percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. (Idem, p16). 
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Neste ponto, igualmente, são pertinentes as reflexões de Scott (1990) que, assumindo a 

perspectiva do poder em Foucault, comenta a necessidade de substituir a noção de um poder social 

unificado, coerente e centralizado, por um poder distendido em teias de relações. É nesse sentido que 

sugere ser o gênero um elemento componente de relações sociais fundadas sobre as diferenças 

percebidas entre os sexos e, também, uma primeira forma de atribuir significado às relações de poder. 

Scott, tal qual Foucault, fala de poder que se instala e se exerce em várias direções, uma 

vez presente, capilarmente, em todas as instâncias da vida social, instâncias estas, essencialmente, 

perpassadas por produções culturais entrelaçadas de símbolos. 

No tocante às relações de poder que se instalam entre o feminino e o masculino, o que 

também se tenta demarcar é que a ordem de gênero é uma ordem fundamentalmente atenta aos sinais, 

ou seja, é uma ordem fortemente simbólica. 

Assim, as formulações culturais e históricas visíveis, no tocante ao problema da violência 

doméstica contra a mulher, indicam a existência de uma subjetividade sexuada e de uma identidade de 

gênero atravessadas não só por diferenças mas também por assimetrias e relações de poder. 

Essas indicações se tornam visíveis, cotidianamente, na divisão sexual e social do trabalho 

destinada a homens e mulheres, na distribuição de atividades a cada um dos dois sexos, nas hierarquias 

intra-familiares, na estrutura do espaço que opõe o público (masculino) ao privado (feminino), enfim, 

na restrição da liberdade feminina e em todo um sistema de preconceitos ou representações que põem 

em evidência a primazia do homem em detrimento da condição da mulher. 

 

1.3  Violência: etimologia, gênese e determinações no contexto das relações sociais de 

gênero 

Reconhecer a violência enquanto fenômeno complexo é igualmente admitir a 

impossibilidade de conceituá-la em sua totalidade. Contudo, recorrendo à etimologia latina 

sobre o que se considera por violência, nos deparamos com alguns sinônimos do termo que 

procede do latim vis e que significa “violência”, bem como, representa: “força”, “potência”, 

“energia” e “vigor”.  

Para Inácio (2003, p.126), 

Se recorrermos às palavras violatio, onis, violo e are, que estão associados ao termo 

violentio, veremos, porém, que o termo revela um sentido negativo e maléfico, 

indesejável. As palavras violatio e onis significam dano, prejuízo, profanação, 

violação, perfídia e a palavra violo e are indicam fazer violência a, maltratar, 

danificar, devastar, desonrar, transgredir, infringir, ferir, lesar, ofender, macular. 
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Com o mesmo peso de significados elencados pelo autor, a violência caracteriza-

se, principalmente para a opinião pública, como uma questão maléfica para toda a sociedade. 

Não obstante sua diversificada adjetivação, a primeira idéia advinda dessas palavras estão 

diretamente associadas a circunstâncias onde estejam presentes, no mínimo, situações de 

coação e submissão. Traduzem o efeito de força, assumindo várias expressões quando usada 

contra alguma coisa ou alguém, caracterizando-se em dimensões, essencialmente, destrutivas. 

É, também, percebida como inúmeras formas de maus tratos, imposição de vontades, danos, 

constrangimentos, ameaças, desencadeando situações extremas, como até mesmo a própria 

morte.  

Pensando vastamente em seu sentido, a violência enquanto fenômeno complexo, 

manifesta-se, no cotidiano da dinâmica social, enquanto violência de gênero, familiar, social, 

política, institucional, estatal, econômica, cultural, policial, étnico-racial, escolar, urbana, 

rural, doméstica, sexual, moral, psicológica e tantas outras adjetivações usadas nas produções 

encontradas na antropologia, sociologia, história, psicanálise, dentre outras, referentes a este 

tema. 

Vale enfatizar, a necessidade de se pensar criticamente sobre as conceituações da 

violência, compreendida aqui nesta dissertação, no âmbito da violência perpetrada contra a 

mulher, portanto, substanciada de muitas determinações, bem como, inserida no contexto das 

sociedades complexas. 

Chama-se a atenção para um importante e significativo elemento de estímulo à 

violência e desigualdade social, produção da crise acentuada da violência no mundo 

contemporâneo, a desigualdade social. Legitimada no marco das céleres transformações que 

vem alterando a economia, a política e a cultura na sociedade brasileira. Sob o escudo do 

capital financeiro, a globalização redimensiona, em um contexto de crise, a divisão 

internacional do trabalho, alimentando um desastroso desajustamento do poder aquisitivo no 

país. Fazem-se aqui parênteses a fim de anunciar um dos resultantes dessas políticas 

concentracionistas do capital, seja, o agravamento da questão social, que tem no desemprego 

e no subemprego suas mais nítidas expressões. 

Para Iamamoto (2005, p .18), 

É no contexto da globalização mundial sob a hegemonia do grande capital 

financeiro, da aliança entre o capital bancário e o capital industrial...que reduz-se a 

demanda de trabalho, amplia-se a população sobrante para as necessidades médias 

do próprio capital, fazendo crescer e exclusão social, econômica, política, cultural de 

homens, jovens, crianças, mulheres das classes subalternas, hoje alvo da violência 

institucionalizada. 
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Mesmo reconhecendo que a desigualdade social é uma das variáveis fundamentais 

para se compreender a crescente violência da sociedade brasileira, Velho (1996) defende que 

outras variáveis a acompanham. É o caso, por exemplo, do esvaziamento de conteúdos 

culturais, notadamente os éticos, no sistema de relações sociais.  

Ressalta-se aqui que todas as mudanças ocorridas no processo de reestruturação 

produtiva, alterou, frontalmente, este sistema de valores e relações sociais. Na contramão da 

crescente concentração de renda, de capital e de poder, se testemunha a pauperização da 

população, atestada pelo crescimento da demanda por serviços sociais, o aumento da 

seletividade no âmbito das políticas sociais, a diminuição de salários, investimentos, afetando 

o mundo da produção, a esfera do Estado e das Políticas Públicas. 

É necessário reconhecermos a violência como uma das manifestações da questão 

social presente no Brasil e no mundo.  

Mesmo que na presente pesquisa não se vá adentrar, com profundidade, a análise 

destas configurações, é importante elencar alguns de seus significados mais gerais e também 

relevantes, condição esta, fundamental para destacar a dimensão estrutural da violência em 

sua versão brasileira. 

A ofensiva ao trabalho que se manifesta pela pulverização da maioria trabalhadora, 

do combate às leis, às políticas trabalhistas e às lutas sindicais; a reestruturação produtiva que 

se amarra na flexibilização (precarização) dos contratos de trabalho, no esvaziamento ou 

minimização da legislação trabalhista, na subtração dos direitos sociais do horizonte da 

cidadania e dos trabalhadores, na subcontratação e terceirização das relações de trabalho, e 

por fim a reforma do Estado que, para possibilitar a acumulação capitalista, segundo Montaño 

(2002), retira a legitimação e o controle social da lógica da concorrência do mercado. 

Velho (1996), lembra que o tema violência tanto é bom para pensar a sociedade 

brasileira como para pensar, genericamente, sobre a vida social. Registra que, no debate sobre 

a violência no Brasil, aparecem muitas divergências e discordâncias. Cita como exemplo a 

maior ou menor importância que a pobreza e as desigualdades sociais possam ter na sua 

explicação. Outra questão são as percepções diferenciadas sobre a especificidade da sociedade 

brasileira num mundo globalizado e em constante transformação. A complexidade da própria 

noção de violência é outro ponto que Velho destaca em suas considerações. 
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Para ele, a sociedade brasileira é complexa, heterogênea e diferenciada (Idem, 

p.200), e que aqui a violência é produto de uma situação em que a cidadania não se impôs 

como valor. Enfatiza, portanto, na história do Brasil, sua característica-limite de tensão 

permanente entre valores hierarquizantes e individualistas, coadunados a uma exacerbada 

ambigüidade no que pese à situação do Estado.  

Contudo, o objeto desta dissertação de mestrado é a violência doméstica contra a 

mulher. É importante relatar que, no Brasil, se usa a categoria violência contra a mulher como 

sinônimo de violência de gênero. Da mesma forma que se confunde violência doméstica com 

a violência intrafamiliar. 

Primeiramente chama a atenção para o fato de que o conceito de gênero, nesta 

discussão, precisaria ser entendido como muito mais abrangente do que a noção de 

patriarcado, ou mesmo viriarcado, androcentrismo, falocracia, falogocentrismo, pois gênero 

deixa aberta a possibilidade do vetor da dominação-exploração, enquanto os demais termos 

marcam a presença masculina neste pólo. (Idem, p.70). Esta é, sem dúvida, uma ponderação 

pertinente, pois gênero deverá absorver não só dimensões da relação homem-mulher, mas 

também as relações homem-homem e mulher-mulher. 

Por outro lado, mesmo que relações violentas entre dois homens ou entre duas 

mulheres possam, perfeitamente, figurar sob a rubrica de violência de gênero, 

preferencialmente, gênero concerne às relações homem-mulher. Dito isso, fica patenteado que 

a violência de gênero poderá ser perpetrada por um homem contra outro, por uma mulher 

contra outra e também de uma mulher contra um homem. O vetor mais usual e amplamente 

difundido no contexto da violência de gênero, entretanto, aponta no sentido homem contra 

mulher, fazendo aparecer o sentido da falocracia como caldo de cultura. 

O fenômeno da violência contra a mulher foi sempre tratado no Brasil com muitas 

ressalvas, na medida em que foi historicamente tratado como uma questão privada que só 

interessava ao casal, ou seja, à vida privada. Sobre isto, Pinto se refere, esclarecendo: 

A posição do homem como portador do direito de vida ou morte sobre aqueles sob o 

seu teto tem raízes na casa-grande escravocrata. A mulher naquela situação era 

freqüentemente objeto de estupro. Ou era a mulher branca, que se submetia ao 

homem por ser este seu dever de esposa para reproduzir a prole, ou era a mulher 

negra, objeto de desejo do homem branco que se permitia com ela prazeres não 

permitidos na casa- grande. A não-submissão dessas mulheres ao poder do homem 

justificava a violência. Somava-se a esse poder de mando a moral católica e sexista 

que reinava no país e que constituía as mulheres como sujeitos submissos e castos 

desde a mais tenra idade, estabelecendo esse como o único padrão aceitável de 

feminidade. ( 2003, p.80). 
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No século XX, com a urbanização, surgiram associadas às formas de trabalho, 

novas formas de sociabilidade, como por exemplo, o fim da família extensa. A mulher, mais 

acentuadamente, a partir da segunda metade deste século, começou a participar mais do 

espaço público, saindo para trabalhar e dividir, com o companheiro, o provimento da casa. 

Esta novidade, entretanto, não foi capaz de provocar mudanças mais acentuadas sobre a 

posição de mando no interior da sociedade conjugal. O homem, ainda protegido por uma 

legislação arcaica e uma moral conservadora, continuou mantendo sua autoridade sobre a 

mulher e os filhos. Seus atos de violência contra os elementos do grupo, familiar eram 

percebidos como problemas do âmbito do privado, onde o Estado e a lei não deveriam 

interferir. 

A partir de 1975, o debate feminista propõe, para o movimento de mulheres, a 

inclusão de temáticas inovadoras em torno da cidadania feminina, configurando um campo de 

reivindicações e propostas que, de fato, superaram o que, tradicionalmente, vinha sendo 

compreendido por política. As discussões, portanto, passaram se referir eminentemente à 

discriminação da mulher no trabalho, aos estereótipos sexuais na educação, violência, saúde, 

direitos reprodutivos e posição da mulher no Código Civil, dentre outras temáticas. 

Já no início da década de 1980, começaram a aparecer algumas organizações de 

apoio à mulher vítima de violência. A primeira foi o SOS Mulher, criado no final de 1980, em 

São Paulo, cujo objetivo era atender às mulheres vitimadas pela violência e, 

concomitantemente, constituir-se espaço de reflexão e mudança de suas condições de vida. 

Esta experiência, todavia, deixava as feministas, suas idealizadoras, preocupadas, pois, a 

maioria das mulheres, cumpridos os primeiros momentos de acolhimento, voltavam à 

convivência com seus agressores não mais retornando aos grupos de reflexão. 

Em agosto de 1985, foi criada a primeira Delegacia Especializada de Atendimento 

à Mulher – DEAM. O equipamento se constituía necessário, haja vista, em muitos casos, a 

mulher que resolvia denunciar seu agressor nos distritos comuns, sofrer dupla violência. Eram 

abordadas com discriminação e até mesmo deboche, por parte dos agentes e policiais civis. 

Para entender, pois, a problemática da violência de homens contra mulheres, a 

partir da perspectiva de gênero, necessário se faz analisar os processos de socialização e 

sociabilidade masculinas e femininas, aí incluindo o significado de ser homem e ser mulher 

nas sociedades. Os preconceitos de gênero e a educação domesticadora (BLAY, 2002, p.63) 

presentes na família, na escola, na vizinhança, na igreja e em outras instituições, prontas a 

socializar e a ampliar os esquemas de dominação no interior das relações de gênero, 
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encarregam-se de reproduzir o estereotipo do macho como indivíduo corajoso, viril, esperto, 

forte e imune às fragilidades, enquanto o estereótipo da fêmea é repassado com base na 

sensibilidade feminina, na fraqueza, na fragilidade, na não-valorização de sua capacidade, 

principalmente, para lidar com maiores responsabilidades ou com a coisa pública. Aos 

homens, o cérebro, a Inteligência, a razão lúcida, a capacidade de decisões. Às mulheres, o 

coração, a sensibilidade e os sentimentos. 

Os homens são, também, inseridos no âmbito da violência em diferentes lugares, 

inclusive, em grande parte como produto-alvo das próprias relações hierárquicas de poder na 

sociedade. Em outras palavras, o sistema de poder que permite aos homens atuarem de modo 

agressivo e a impor seus direitos em nome da prevalência do masculino é o mesmo sistema de 

poder que os expõe a situações de vulnerabilidade. 

Assim, a violência se apresenta de forma diferenciada para homens e mulheres, 

pois, enquanto o homem sofre a violência nas ruas, nos espaços públicos, via de regra 

praticada por outro homem, a mulher, na maioria absoluta dos casos, torna-se vítima da 

violência masculina, primeiramente dentro de casa, no espaço privado, e seus agressores, 

geralmente, são (ou foram) seus namorados, maridos, filhos, companheiros, amantes ou 

indivíduos outros de alguma forma seus conhecidos. Ocorre com mulheres, 

independentemente, de suas idades, graus de instrução, classe social, raça e orientação sexual, 

como registrado em parágrafos anteriores. 

Com a chegada dos anos 1990, surgiram ações e formas de abordagem para o 

problema da violência doméstica e de gênero no Brasil. Os serviços de saúde passaram a 

adotar políticas visando tanto diagnosticar o problema como possibilitar atenção a saúde nos 

casos de violência sexual, violência contra criança e outros agravos. Surgiram, também, as 

casas-abrigo, fruto de reivindicação do movimento de mulheres e apoiadas pelas próprias 

delegacias, considerando que as reivindicações policiais e jurídicas eram burladas pelos 

agressores que passavam a impor a violência maior às suas denunciantes. 

As casas-abrigo fazem parte de um conjunto de ações de um programa de políticas 

públicas de prevenção, assistência e combate à violência doméstica e de gênero. São locais 

considerados seguros e que oferecem moradia protegida e atendimento integral a mulheres em 

situação de risco de morte iminente, em razão da violência doméstica. É um serviço de caráter 

sigiloso e temporário, onde as usuárias poderão permanecer por um período determinado, 

durante o qual deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas. 
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Observa-se, contudo, não obstante os significativos avanços legislativos, a criação 

de mecanismos institucionais e a implantação de algumas políticas públicas destinados à 

promoção da igualdade de gênero, pois, no Brasil, ainda se convive com graves problemas de 

discriminação contra as mulheres, denunciando uma abissal distância entre a lei e a realidade 

social. Esses problemas tornam-se mais graves ainda quando se trata das populações negras, 

afrodescendentes e indígenas. 

Se por um lado, a conquista de direitos constitucionais revela importante avanço 

na luta das mulheres, a antiga tradição de incompatibilidade entre lei e prática social no Brasil 

sugere a necessidade de se fazer com que se proporcionem os esforços, não só de mobilização 

e organização das mulheres em defesa de seus direitos conquistados a duras penas, como 

também de continuar estudando, analisando e pesquisando suas nuanças e especificidades. É 

preciso possibilitar maior visibilidade e transparência a elementos fundamentais no alcance da 

inclusão social feminina. Os dados expostos, a seguir, testemunham esta necessidade. 

 

1.3 Violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil 

 

Saffioti diz que a violência doméstica, aquela perpetrada no espaço privado da 

convivência entre os gêneros, acontece em relações com presença de laços de afetividade, 

cuja ruptura, na maioria dos casos, requer a intervenção de organismos externos. Defende que 

para a mulher sair do ciclo de violência, desenvolve-se uma trajetória oscilante, entre 

rompimento e retorno à relação conflitante e violenta. Acontece de muitas mulheres 

permanecerem na relação por décadas, ainda que reconheçam que a relação não é saudável 

para nenhum dos integrantes da família, mas decidem por reagir às violências vivenciadas na 

relação, usando estratégias variadas. Saffioti diz textualmente: Mulheres em geral, e 

especialmente quando são vítimas de violência, recebem tratamento de não-sujeitos. 

(SAFFIOTI, 2004,P.79).  

 

As formulações culturais e históricas visíveis, no tocante ao problema da violência 

doméstica contra a mulher, indicam a existência de uma subjetividade sexuada e de uma 

identidade de gênero atravessadas não só por diferenças mas também, por assimetrias e 

relações de poder. 
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Essas indicações se tornam visíveis, cotidianamente, na divisão sexual e social do 

trabalho destinada a homens e mulheres, na distribuição de atividades a cada um dos dois 

sexos, nas hierarquias intra-familiares, na estrutura do espaço que opõe o público (masculino) 

ao privado (feminino), enfim, na restrição da liberdade feminina e em todo um sistema de 

preconceitos ou representações que põem em evidência a primazia do homem em detrimento 

da condição da mulher. 

Se de todo modo, porém, a violência doméstica contra a mulher é uma forma que 

visa a manutenção da dominação e do controle sobre as mulheres, assim como à defesa ou ao 

reforço dos privilégios masculinos, que se exerce, principalmente, pelo peso simbólico que 

lhe é peculiar, fica difícil não aceitar o fato de que as mulheres também aprendem que devem 

ficar no lugar que lhes é destinado cultural e socialmente. Afinal de contas, como argumenta 

Almeida (1998), 

[...] o medo e a ameaça permanentes servem à criação de um clima generalizado de 

insegurança para a própria mulher e para os seus próximos. Mais do que isso, a 

violência pode engendrar o imobilismo, pelo fato de a experiência traumática passar 

a guiar ou influenciar suas ações e decisões (p.55). 

É sabido que o mascaramento da violência doméstica contra a mulher, bem como 

sua potencialização, decorrem, em grande parte, das próprias características do território de 

sua ocorrência. O problema circunscreve-se a um espaço fechado, ambíguo e fortemente 

estruturado do ponto de vista simbólico, no qual as categorias de 

conhecimento/reconhecimento contém, tendencialmente, maior peso emocional do que 

cognitivo (ALMEIDA, Idem, p.89). Repetindo, porém, o que é amplamente divulgado na 

literatura de gênero e violência, o pessoal é político. Sendo assim, recobrar o caráter político 

da violência doméstica e não subordiná-la a outras manifestações de violência é empenhar-se 

para que o sentido contido no “pessoal é político” perpasse as práticas individuais e coletivas, 

públicas e privadas. 

O debate, portanto, dos paradoxos embutidos na relação público e privado é 

fundamental para que se possa organizar o pensamento em torno da politização do problema 

da violência doméstica contra a mulher. Afinal de contas, é, exatamente, o significado do seu 

caráter privado que impossibilita a visibilidade de sua feição política e inviabiliza ações de 

impacto no combate à sua existência. É nesta linha de compreensão que se pretende situar, na 

pauta desta tese, o problema da necessidade de se (re)significar o conceito de vida privada 

como possibilidade para o fortalecimento da condição feminina, como forma de 
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“empoderamento” das mulheres que vivenciam a experiência da violência com seus parceiros 

íntimos.  

Antes de adentrar a complexa tarefa de pensar as categorias público e privado, 

convém ressaltar, por sugestão de Almeida (1998) a noção de que, quando se pretende a 

intervenção do Estado, em determinados problemas, está-se diante de um problema, por 

demais, complexo. Tal intenção poderá ser interpretada como simples recusa da vida privada 

ou como opção ilimitada pelo intervencionismo estatal. Daí a idéia de se ter como tarefa 

importante, preliminarmente, a retematização do que seja matéria de intervenção pública, a 

ser tratada com políticas específicas, além de deixar evidentes quais as instâncias da vida 

privada que precisam ser preservadas do alcance do poder público como pré-requisito ao 

resguardo do exercício da liberdade. 

Repensar o conceito de privacidade como possibilidade do exercício da autonomia 

e da liberdade de opção, assunto permeado de controvérsias certamente, poderá ser um ponto 

de partida promissor. Impossível é pensar o privado longe do público e vice-versa. Afinal de 

contas, são exatamente as tentativas de consolidação da dicotomia público e privado que, 

histórica e universalmente, provocam importantes e intensos problemas políticos e sociais às 

sociedades modernas. 

Arendt (1991), no sentido de esclarecer sobre os traços diferenciadores da esfera 

pública em relação à esfera privada, toma a polis como referência, confrontando-a como 

família. Enquanto a necessidade demarcava o campo pré-político da família (esfera privada), 

a liberdade aponta para o campo político (esfera pública). 

A família era concebida como lugar que garantia a satisfação de necessidades 

vitais e de reprodução da espécie. Movimentada, portanto, pela natureza e pelas necessidades, 

era um espaço pré-político, uma vez privado da liberdade e da igualdade comuns à esfera 

pública política. 

A esfera pública, como espaço de liberdade e igualdade, expressava a elevada 

função da política no tocante às deliberações sobre os interesses coletivos para a criação de 

um mundo comum. Esta experiência se diferenciava daquelas que se caracterizavam como 

estritamente subjetivas e pessoais, que só tinham validade na esfera privada da vida social. 

No privado, ficava-se restrito às atividades econômicas necessárias à reprodução 

da vida. Este era um espaço de ocultamento/legitimação de um trabalho gratuito, necessário à 
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reprodução da vida social. Enquanto tal, não se constituía território para o desenvolvimento de 

sociabilidade nem interação dos indivíduos. Assim, o horizonte do privado seria o público. 

Com o advento da Modernidade, ocorreria uma inversão histórica entre as 

dimensões privada e pública da vida nos argumentos de Arendt (1991). Enquanto a esfera 

privada passa a ser o espaço da liberdade, a esfera pública passa a ser o espaço da 

necessidade, perdendo, assim, o seu sentido essencialmente político. 

O trato com as questões relacionadas com a violência doméstica e familiar, por 

vezes, foi equivocadamente interpretado por estudiosas de gênero, por considerarem que o 

fenômeno trataria de questões de âmbito privado.  Diz, portanto, que embora, aparentemente 

!ninguém meta a colher”, principalmente quando o conflito é conjugal, a manutenção de 

arcaicas estruturas jurídicas, as arbitrariedades dos agentes e do aparato policial-judiciário, a 

precariedade de infra-estrutura que possibilite a ruptura da relação de violência e a educação 

marcadamente sexista definem o perfil da ação do Estado brasileiro sobre a violência 

doméstica contra a mulher. 

Entende-se, pois, que o esforço de ressignificar o conceito de vida privada, como 

possibilidade de fortalecer a condição da mulher, principalmente daquelas que vivenciam 

relações conflituosas e violentas, deverá ser prioritário na agenda das políticas públicas de 

combate à violência de gênero. Para tanto, é fundamental retematizar o que seja matéria de 

intervenção pública, nessa área, e, também, esclarecer sobre quais as instâncias da vida 

privada que necessitam ser preservada do alcance do Poder público como condição de 

resguardar o exercício da liberdade pretendida pela intimidade; intimidade compreendida 

como democratização do domínio interpessoal, perfeitamente compatível com a democracia 

na esfera pública, como pretende Giddens (1993). 

Partindo do pressuposto de que um efetivo e sistemático combate à violência 

doméstica contra a mulher, no Brasil, ainda está por acontecer, no próximo item, tentar-se-á 

relacionar políticas públicas e violência doméstica contra a mulher, bem como, leis 

específicas de combate ao fenômeno.  
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- CAPÍTULO II -  

 

 2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 

As conquistas dos direitos sociais, tanto sob o ponto de vista da legislação como 

das práticas sociais cotidianas, pelas mulheres no Brasil, não tem sido tarefa fácil. 

 

Não há dúvida de que aconteceram conquistas significativas de ordem legislativa 

no tocante à histórica e inferiorizante estigmatização do feminino. A exemplo da criação da 

Lei 11.340, mais conhecida pela Lei Maria da Penha. Estes avanços legislativos, contudo, tem 

carecido, por um lado, de implementação institucional pelo aparelho de Estado, 

principalmente para a concreção das normas de ordem pública e, por outro, de um sistema 

jurídico com eficácia social para pôr em prática as regras que se contrapõem ao “quadro 

cultural de preconceitos que fragiliza a força normativa das leis reparadoras das desigualdades 

em razão do sexo” (CASTRO, 1994, p.9). 

 

O certo é que, nesse início do século XXI, a igualdade de direitos para homens e 

mulheres persiste sendo uma demanda, ainda, longe de ser plenamente atendida no cenário 

brasileiro, sobretudo, em razão de uma grande distância entre, de um lado, as conquistas 

normativas, as contribuições do mundo acadêmico sobre o tema, os ganhos dos movimentos 

de mulheres e o esforço das organizações nacionais e internacionais e, de outro, a não 

implementação de direitos já legalizados e de ações concebidas como prioritárias. 

 

Sem o concurso de uma cidadania ativa e das instituições de corpo social em torno 

de um projeto que consiga conceber o nível de emancipação da mulher como medida natural 

do desenvolvimento e da emancipação de todas as pessoas, serão frustradas as conquistas 

normativas e debalde os avanços teóricos alcançados, até então. 

 

A violência contra a mulher, como problema estrutural, só passará por 

transformações profundas se houver mudanças sociais significativas. Mudanças sociais 
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significativas, no plano das relações de gênero, só podem acontecer se houver investimentos 

na transformação do conjunto das relações fundamentais. 

 

Sendo assim, é necessário visualizar os desafios que estão surgindo do momento 

atual, sob o efeito de novas alterações na estrutura da economia e das relações sociais, e quais 

os seus impactos sobre as políticas sociais públicas. 

 

Para Netto (1995), desde os anos 1960, ocorrem mudanças significativas no perfil 

das camadas trabalhadoras do capitalismo avançado, o que repercute fortemente na estrutura 

de classes. Para si, o principal elemento para captar a profundidade e a magnitude dessas 

mudanças, no âmbito mundial, é questionar as novas formas de organização do capital. 

Discordando das teses sobre “capitalismo desorganizado” enfatiza que o capitalismo nunca 

esteve tão organizado quanto atualmente, com uma insuspeita da capacidade de se 

refuncionalizar e de responder rapidamente a novas demandas (p.31). Este processo de 

reconversão do capitalismo no contexto mundial é, na análise de Netto (1995), um 

componente fundamental para a análise da vulnerabilidade de instituições que foram 

importantes na constituição e na manutenção do chamado Estado de bem-estar social, que 

antecedeu o modelo neoliberal em vigor. 

 

Desde o final dos anos 1970, sob a lógica do neoliberalismo, a política social é 

regida por princípios e critérios que negam o seu conteúdo político e a sua identificação com a 

cidadania (PEREIRA, 2002, p.18). 

 

Essas são questões que compõem a dimensão estrutural e conjuntural, na qual se 

localizam a questão social brasileira e seu modelo de enfrentamento, são fundamentais para 

que se possa compreender o papel do Estado como órgão promotor e articulador de atos 

políticos que garantam um Estado que possa estar à frente de políticas públicas capazes de 

alterar as visíveis desigualdades sociais que existem no País, em diálogo permanente com a 

sociedade e com as organizações que a representam. 

 

Nesse modelo de enfrentamento, a transversalidade das políticas para mulheres e a 

igualdade de gênero, por todas as análises expostas, até aqui, relativamente à histórica 

subordinação feminina, constitui imenso desafio. As políticas públicas precisam atingir e 

modificar a vida das mulheres, propiciando condições para o estabelecimento de relações 
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mais igualitárias entre homens e mulheres, tendo a igualdade de gênero como um dos fortes 

fundamentos da própria democracia. 

 

Afinal de contas, as mulheres representam 51.2% da população brasileira. São, em 

média, 89 milhões de pessoas, dentre as quais 85,4% vivem em áreas urbanas.  

 

No que se refere à violência, de fato, as mulheres são duplamente apenadas: como 

cidadãs, sujeitam-se a todos os tipos de violência que atingem a sociedade brasileira como um 

todo, como; cidadãs e mulheres, defrontam-se com a violência de gênero. 

 

A referência, óbvia, é a violência contra a mulher que ocorre, preponderantemente, 

no ambiente doméstico, praticado, via de regra, por homens de sua convivência íntima ou 

familiar. Assim, protegidos pelos sagrados laços afetivos constitutivos da relação conjugal, 

levam ao extremo as relações de dominação nascidas na cultura patriarcal – com assento na 

lógica da sujeição feminina ao exercício do poder masculino – pois, quando julgam 

necessário, usam a força. 

 

A violência contra a mulher é um dos principais, senão o principal indicador da 

discriminação de gênero. Trata-se, como já expresso, de um fenômeno transversal, pois atinge 

mulheres de origens diferentes, classes sociais, territórios, escolaridade, raça e estados civis. 

Justifica, portanto, ser tratada como política pública de natureza universal na perspectiva da 

igualdade de gênero. 

 

Pode-se, portanto, dizer que a maior conquista brasileira dos últimos tempos, no 

tocante o reconhecimento do papel do Estado na garantia de políticas públicas, capazes de 

alterar as desigualdades de gênero, foi, sem dúvida, a criação da Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres –SPM, órgão integrante da Presidência da República, com status 

de Ministério, no ano de 2003, durante o governo Luiz Inácio da Silva. 

 

Já como fruto de suas ações, em 15 de julho de 2004, foi instalada a I Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres – ICNPM, convocada pelo Presidente da República, 

por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e do Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher – CNDM, no ano da Mulher no Brasil. A I CNPM reafirmou o 

compromisso do Governo Federal com a formulação de uma política de gênero no País, para 
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as esferas municipais, estadual e federal, assim como para os poderes Legislativo, Judiciário e 

Executivo e para os movimentos sociais e a comunidade. Resguardadas as devidas 

competências e responsabilidades de cada um, a proposta é para o estabelecimento de uma 

rede de atendimento e proteção. 

 

Com base nos resultados desta Conferência, foi elaborado o Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres – PNPM, onde se encontram consubstanciadas as políticas e linhas 

de ação propostas para a promoção da igualdade de gênero. 

 

O Plano estrutura-se com base em quatro áreas estratégicas de atuação: autonomia, 

igualdade no mundo do trabalho e cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das 

mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e enfrentamento à violência contra as 

muheres. Contém, ainda, os desafios a serem transpostos no tocante à gestão transversal das 

ações governamentais e monitoramento do Plano no processo de implementação das políticas 

públicas. 

 

Sua política orienta-se pelos princípios da igualdade e respeito à diversidade; da 

equidade; da autonomia das mulheres; da capacidade do Estado; da universalidade das 

políticas; da justiça social; da transparência dos atos públicos e da participação e controle 

social (PNPM, 2004). 

 

No sentido de que estes princípios se concretizem, define quinze diretrizes a serem 

seguidas pelo Estado e pelas esferas do governo federal, estadual e municipal. No tocante, 

especificamente, à violência de gênero, raça e etnia, uma das diretrizes destaca o seu 

reconhecimento como fenômeno estrutural e histórico, que expressa a opressão do feminino, a 

ser tratado como questão de segurança, justiça e saúde pública. 

 

Hoje, no Brasil, há uma grande evolução no tocante à situação das mulheres na 

sociedade, bem como, um efetivo avanço legislativo no enfrentamento das desigualdades de 

gênero. Essa evolução precisa ser creditada à incessante luta de muitas mulheres, feministas 

ou não, contra sua história de subordinação. Também tiveram papel particularmente 

significativo, nesta luta, os programas universitários de estudos sobre a mulher, a partir da 

década de 1980. A divulgação dos estudos, das pesquisas e das conclusões de debates 

travados no ambiente acadêmico, além de sua importância em levar a público informações 
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sobre o que vinha acontecendo, serviu para denunciar falsas concepções que haviam 

conquistado foro de verdade, por muito tempo. 

 

No que se refere à legislação, porém, no Brasil, é sabido que as normas de direito 

relativas à mulher sempre estão em acentuada contradição com a realidade social. Existem, 

por exemplo, muitos paradoxos entre os preceitos constitucionais e as leis ordinárias. 

 

Mesmo que, no plano da consolidação democrática, os aspectos normativos sejam 

pré-requisitos basilares, as leis não tem sido suficientes para eliminar os preconceitos e os 

costumes profundamente enraizados na vida cotidiana brasileira, no interior de um processo 

secular de condicionamento patriarcal. 

 

As relações sociais, o sistema político, econômico, social e cultural imprimiram, 

ao longo do tempo, uma representação, muito forte, de subordinação das mulheres aos 

homens. Essa subordinação, reprodutora de desigualdades entre os gêneros, sempre foi tratada 

como natural, imutável e justificadoras dos esquemas de discriminação e opressão sobre as 

mulheres. Os sustentáculos dessas relações desiguais são, principalmente, a divisão sexual e 

desigual do trabalho doméstico, a divisão social do trabalho, o controle do corpo e da 

sexualidade feminina e a exclusão das mulheres dos espaços de poder e decisão, sobretudo, 

pela via das oposições entre o público e o privado. Considerar este fenômeno, como parte de 

uma totalidade, é muito importante para a apreensão do caráter estrutural da subordinação da 

mulher. Neste contexto, de múltiplas contradições, as diferenças podem e devem ser 

exaltadas. Afinal de contas, o combate não é contra as diferenças, mas contra as desigualdades 

que se encontram objetivadas nas práticas humano-sociais e subjetivadas nos sujeitos. 

 

Assim, apesar das vitórias, ainda são imensos os desafios. A criação da SPM, com 

status de ministério, inquestionavelmente, inaugura outro tempo no trato das questões de 

gênero. Sua existência já apresenta reflexos positivos, haja vista, o teor político embutido nas 

formulações do Plano Nacional de Política para as mulheres. 

 

Outra conquista bastante significativa no âmbito do aparato jurídico, trata-se da 

criação da Lei 11.340 de agosto de 2006, mais conhecida pela Lei Maria da Penha. 
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A história de vida de Maria da Penha, comum a de tantas mulheres que levam no 

corpo e na alma as marcas visíveis e invisíveis da violência, tornou-a protagonista de um 

litígio internacional emblemático para o acesso à justiça e a luta contra a impunidade em 

relação à violência doméstica contra as mulheres no Brasil. Ícone dessa causa, sua vida está 

simbolicamente subscrita e marcada sob o nome de uma lei, cujo objetivo, é reconhecer a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, em todo território nacional, um crime. 

 

                  A Lei Maria da Penha representa inegável avanço na normativa jurídica nacional: 

modifica a resposta que o Estado dá à violência doméstica e familiar contra as mulheres, 

incorporando a perspectiva de gênero e direitos humanos da Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) e da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de 

Belém do Pará); rompe com paradigmas tradicionais do Direito; dá maior ênfase à prevenção, 

assistência e proteção às mulheres e seus dependentes em situação de violência, ao mesmo 

tempo em que fortalece a ótica repressiva, na medida necessária; e trata a questão na 

perspectiva da integralidade, multidisciplinaridade, complexidade e especificidade, como se 

demanda que seja abordado o problema do fenômeno da violência, há tanto tempo 

identificado. 

 

Na realidade brasileira, torna-se cada vez mais urgente a tematização pública da 

violência de gênero em suas variadas formas de manifestação, bem como a revelação da 

emaranhada engrenagem que lhe serve de sustentação e alimento. 

Neste sentido, algumas indicações se fazem prioritárias. São elas: 

 

 Investir fundo no uso de instrumentos que possibilitem desmistificar e decodificar o 

sistema entrelaçado de símbolos que consolidam a primazia dos homens sobre 

mulheres, firmados na objetividade das estruturas sociais e presentes nos fatos sociais, 

nos comportamentos, nas instituições e nos processos relacionais. Três agentes se 

destacariam nesta ação: a família em sua educação “domesticadora”; os sistemas 

educacionais em seu tradicional papel de formar e escolarizar os sujeitos de forma 

acrítica, a mídia (imprensa, rádio e televisão) e a publicidade, quando enfatizam o 

tradicional perfil da submissão feminina incrustado nos mecanismos de produção, na 

esfera familiar, na sociedade e no Estado. 
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 Insistir na tese da “não-vitimação”. É preciso acreditar que, mesmo permanecendo na 

relação por muito tempo, as mulheres reagem à violência, variando somente as 

estratégias. O incentivo à denúncia é um canal altamente promissor. Garantir 

retaguarda para os desdobramentos do ato de denúncia, por meio de políticas 

específicas e afirmativas, é dever inquestionável da política social pública. Ainda é 

perceptível o fato de que as próprias mulheres, algumas vezes até bem mais do que os 

homens, reforçam em grande escala a ideologia machista presente nas relações sociais. 

Por outro lado, são também elas que se digladiam em contradições internas entre a 

vontade de assumir sua emancipação e permanecer presa ao condicionamento 

histórico que as situam como dependentes e acessórias em suas relações de gênero. As 

mulheres portanto, também precisam tornar-se alvos preferenciais na tarefa de 

desmontagem da cultura androcêntrica. Por outro lado, no caso da violência conjugal 

consumada, o sistema jurídico “protetor” da mulher padece de ineficácia social. Não 

consegue neutralizar “o quadro cultural de preconceitos que fragiliza a força 

normativa das leis reparadoras das desigualdades em razão do sexo (CASTRO, 1994, 

p.9). Muitas vezes reforçam a tendência de inculpação da mulher e individualizam o 

problema, deixando escapar a oportunidade de desnudar a poderosa trama de relações 

de poder que o envolvem. Quebrar o tradicionalismo das estruturas jurídicas, acabar 

com a discricionariedade dos agentes do sistema policial judiciário e fortalecer uma 

infra-estrutura que possibilite a ruptura da relação de violência são algumas decisões 

favoráveis à gestão dos conflitos inerentes à violência de gênero. 

 Aqui também há que se reforçar a idéia de trabalhar com os autores da violência. O 

modelo patriarcal de homem é ainda fortemente presente na subjetividade e na 

condição masculina da contemporaneidade. Ser homem, hoje, ainda significa assumir 

papéis socioculturais privilegiados. Essa cultura do privilégio, que atribui inegável 

poder aos homens, não é concedida gratuita e facilmente, como comenta Boris (2004). 

Costuma lhes cobrar alto preço e, via de regra, lhes produz sofrimento. Os estudos de 

gênero tem sido direcionados, prioritariamente, para os problemas e impasses das 

mulheres. Perde-se, assim, a oportunidade de destacar a importância da perspectiva 

relacional que fundamenta as relações sociais de gênero. Se se pensa, porém, na 

emancipação cultural e existencial do conjunto da sociedade, há que se considerar 

mulheres e homens. Aprofundar somente o conhecimento da dimensão feminina, por 

exemplo, na análise da violência doméstica contra a mulher, será perder totalmente de 

vista a oportunidade de compreender e investir sobre o fenômeno na sua totalidade. 
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 A (re)significação do espaço privado é outra tônica que se quer fortalecer no cenário 

da violência doméstica contra a mulher, pois é, em especial, a concepção de sua 

natureza privada que tem impedido a evidência de sua dimensão política e, 

consequentemente, inviabilizado ações de impacto sobre este fenômeno. A 

constituição de processos opostos, no tocante às fronteiras entre o público e o privado 

e de lugares socialmente sexuados, constituem o alicerce do patriarcado. O poder e a 

violência que se exercem no âmbito privado não são inerentes às relações 

interpessoais, portanto, carecem da intervenção planejada do Estado na forma de 

políticas públicas e de investimentos estatais. A esfera privada, como espaço 

construído sobre relações de poder e autoridade entre os membros de família, poderá 

ser, também, espaço de empowerment, de emancipação e de reforço do poder da 

mulher. 

 Outro ponto ainda a ser tocado refere-se à participação política das mulheres nas mais 

altas instâncias do poder decisório. Mesmo que nos últimos anos se tenha percebido 

um envolvimento maior do gênero feminino a partir dos movimentos para o fim do 

regime militar, essa presença ainda é insignificante, considerando que as mulheres 

compõem mais da metade da população e do eleitorado brasileiro. O incremento da 

participação das mulheres nos partidos políticos e nas iniciativas políticas 

suprapartidárias será condição prévia para tê-las nas instâncias decisórias de poder. O 

maior acesso das mulheres aos cenários de poder é instrumento essencial à 

democratização do Estado e da sociedade. 

Enfim, as políticas mais amplas, como as macroeconômicas, tem efetiva incidência 

sobre a vida das mulheres e a dinâmica das relações de gênero. Assim, o enfrentamento das 

desigualdades de gênero deverá ter sentido amplo e caráter de transversalidade. O 

compromisso do Poder público com o problema da violência contra a mulher exige que se 

compreendam suas determinações no interior do conjunto dos problemas sociais a serem 

enfrentados e superados, principalmente, pela via do político, do econômico e do cultural. 

A emancipação cultural e existencial do conjunto da sociedade, dos homens e das 

mulheres, pressupõe muito esforço de pedagogia social direcionado à ruptura do apartheid 

feminino. Sem a aderência de uma cidadania ativa e das instituições dirigentes do corpo social 

em torno de um ideal igualitário, certamente se terão frustradas as conquistas normativas que 

respaldam a igualdade entre os sexos. Nesse sentido, convém lembrar a participação da 
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sociedade civil e o envolvimento da opinião coletiva como a única fonte genuína de acesso à 

condição cidadã. 

2.2 Serviço Social Forense 

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí acolhe as demandas sociais, sobretudo na 

esfera da Violência Doméstica e Familiar, de que trata esta pesquisa, recorrendo a 

profissionais do Serviço Social e da Psicologia, os quais contribuem com conhecimentos de 

suas respectivas áreas, assessorando e subsidiando as ações neste contexto. O reconhecimento 

formal dessas áreas se configurou não só pela necessidade de intervenção nas questões da 

esfera judicante, mas também em outros espaços dessa instituição, ampliando-se, assim, as 

suas possibilidades de atuação. 

Objetivando atender demandas pertinentes à instituição judiciária, os assistentes 

sociais e psicólogos, a partir de princípios e diretrizes normativas de suas áreas de formação, 

estipulam critérios, recorrem a técnicas e a uma metodologia própria, gerando, conforme 

salienta Baptista (1992), uma produção específica de conhecimentos e de maneiras de agir, 

que se auto-alimentam e se reproduzem por meio de práticas de intervenção. 

Trabalhando, especificamente, com demandas sociais e psicológicas que permeiam 

o cotidiano da Vara responsável pelo julgamento dos processos relacionados à Lei Maria da 

Penha, o assistente social e psicólogo, que integram o núcleo multidisciplinar de Violência 

contra a Mulher, intermediam  ações judiciais que envolvem mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar no município de Picos e sua Jurisdição. Nessa intervenção, realizam 

acolhida, orientações, acompanhamentos, encaminhamentos, articulações e, principalmente, 

oferecem subsídios sociais e psicológicos à autoridade judiciária, mediante relatórios, laudos e 

pareceres, nos quais se destacam informações sobre a história social de vida e o 

comportamento desses sujeitos. 

Na área jurídica, o serviço social, na década de 1940, já desenvolviam suas 

atividades em instituições públicas, a exemplo do então denominado Juizado de Menores 

(inicialmente como voluntários). Nesse período, os problemas de infância, via de regra 

encarados como “caso de polícia”, incomodavam a sociedade, que exigia ações concretas com 

vistas ao seu enfrentamento. Visando influenciar no controle dos chamados “problemas 

sociais”, a normatização jurídica foi espaço privilegiado para tal, sobretudo nas situações 
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relacionadas aos menores de 18 anos de idade, quando a intervenção estava direcionada pelo 

formalismo e positividade da lei. 

Além do Estado, grandes empresas também apareciam, no final dos anos 1940, 

como empregadoras de assistentes sociais. Embora alguns segmentos buscassem na prática 

social uma ação humanista, para a classe dominante importava os resultados concretos acerca 

do controle e da manutenção da ordem social. Os assistentes sociais passaram a se ocupar de 

trabalhos que visavam a mudança de comportamentos dos cidadãos e de suas famílias, 

tentando por fim último a inserção no trabalho e no meio social mais amplo. 

Os assistentes sociais começaram a atuar no Judiciário Paulista, no então 

denominado Juízo Privativo de Menores, como comissários de vigilância. Isto porque os 

casos relacionados aos menores considerados abandonados e infratores eram levados o 

conhecimento do juiz por meio desses comissários. 

A legislação que regulamentava esse juízo (criado em 1924) dispunha que ele 

contaria, com a contribuição de um médico para proceder a todos os exames periciais, 

observações dos menores sujeitos às decisões do juízo, visitas às famílias dos menores, 

objetivando investigar seus antecedentes hereditários e pessoais (Manual do Curso de 

Iniciação Funcional, 1992), disposição esta mantida no primeiro Código de Menores, que 

vigorou no país a partir de 1927. 

De acordo com Marcílio (1998, p.222), a aprovação deste código é considerado  

por vários autores como um “ (...) marco na história da assistência à infância, na medida em 

que esta passa a ser um atributo do Estado”, sendo que ele define um projeto jurídico e 

institucional voltado ao menor. O Estado, gradualmente, ia assumindo a assistência à infância 

abandonada e criando aparato governamental para atender a essa função. 

O Serviço Social expandiu-se no contexto da Justiça infanto-juvenil, apoiado pela 

autoridade judiciária. Em face do aumento da demanda social e pela competência inerente aos 

profissionais dessa área, que detinham um saber específico sobre as relações sociais e 

familiares, os assistente sociais passaram também a oferecer subsídios para as decisões 

judiciais. A intervenção no interior das práticas judiciárias ocorria por meio da participação 

no plantão permanente, que recebia as mais diferentes situações para atendimento. As 

entrevistas e os relatórios, enquanto instrumentos de trabalho, eram realizados de acordo com 

a natureza das situações atendidas e encaminhados para as devidas instâncias, via de regra 
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para a decisão judicial. Apesar de terem as mais variadas atribuições, os assistente sociais, ao 

serem absorvidos no âmbito da justiça infanto-juvenil, passaram a atuar prioritariamente 

como peritos, em situações relacionadas às crianças, aos jovens e à família, com vistas a 

oferecer subsídios à autoridade judiciária para a tomada de decisão (Fávero, 1999, p.39). 

Na metade da década de 1950 e início da seguinte, o Juizado já contava com 

expressivo número de assistentes sociais. Esse crescimento aconteceu também em virtude da 

intervenção do Juizado no Recolhimento Provisório de Menores Infratores, previsto na Lei nº 

2.705, de 23 de julho de 1954. Os estudos sociais pertinentes a essa área passaram a ser 

atribuições de profissionais de Serviço Social.  

Na década de 1970, foi normatizada a atuação dos Assistentes Sociais, mediante o 

Provimento CXVI do Conselho Superior da Magistratura, junto às Varas e nos Foros 

onde já existia o serviço e naqueles em que foram criados. No final dessa década 

esses profissionais estavam lotados nas 11 Varas da Infância e das Sucessões, bem 

como nas Varas Especiais, destinadas a atender o adolescente em conflito com a Lei. 

Na década de 1990, com a implantação do Fórum das Varas Especiais, os 

profissionais também passam a atuar junto ao Departamento de Execuções da 

Infância e Juventude – DEIJ (cf. Borges, 2000). 

O Serviço Social, ao longo de sua trajetória na organização judiciária, ficou 

reconhecido pela necessidade de intervenção não só no contexto da Justiça infanto-juvenil e 

família, mas em diversas outras áreas.  

No Estado do Piauí, especificamente, no que diz respeito à atuação do Serviço 

Social na área de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher, as equipes formadas para 

atuarem no Judiciário, são recentes. Foram formados três Núcleos Multidisciplinares de 

Violência Doméstica e Familiar em agosto de 2009 em somente dois municípios e na capital. 

Dentre eles, no município de Picos - PI. A equipe é composta por Assistentes Sociais e 

Psicólogos, e atuam no Fórum da Cidade, cuja atribuição é atuar em todos os casos de 

violência doméstica e familiar no município e jurisdição, estabelecendo parceria direta com 

toda rede sócio-assistencial à mulher no município.  

Na experiência local, o trabalho desenvolvido pelas Assistentes Sociais, é pautado 

na perspectiva de que o Serviço Social é parte e é expressão da realidade social, das relações 

das classes sociais com o Estado. Este pressuposto rompe com uma visão que analisa a 

profissão apenas a partir do seu próprio interior. Exige do Assistente Social a capacidade de 

decifrar a realidade e construir propostas de trabalho criativas, capazes de decifrar realidades 

e efetivar direitos.  
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Tal capacidade exige ainda a ruptura com atividades burocráticas, situando o 

profissional como planejador, gerenciador, avaliador de políticas sociais e não um simples 

executor. Outra ruptura necessária a ser feita, é a de ultrapassar a visão determinista e 

fatalista, como se a realidade já estivesse dada e fosse impossível alterá-la. 

Observa-se que o modo de produção capitalista, desde o final do século XX, vem 

sofrendo profundas transformações, que afetam diretamente o mundo do trabalho e 

conseqüentemente as formas de sociabilidade entre homens e mulheres.  

Não é objetivo desta pesquisa falar, em específico, dessas transformações. Mas, 

em linhas gerais, identifica-se o seguinte debate acerca das alterações das formas 

sociabilidade, que são decorrentes da implantação do projeto neoliberal: 

Assiste-se transformações significativas no processo de reprodução material dos 

homens na sociedade capitalista. A redução dos postos de trabalho, a flexibilização das 

relações trabalhistas, a invasão da tecnologia no sistema de produção, a valorização do 

mercado financeiro em detrimento do mercado de produção têm impedido um grande 

contingente populacional de vender a sua força de trabalho para garantir sua própria 

sobrevivência. Isso implica dizer que o processo de pauperização da população nunca atingiu 

níveis tão comprometedores. 

Assiste-se também o esgaçamento do tecido social, o desmantelamento de projetos 

societários que defendam os interesses da classe que vive do trabalho. Este fenômeno 

compromete os vínculos sociais, de determinados grupos e segmentos da população e, 

conseqüentemente, sua capacidade de mobilização para apresentar qualquer tipo de resistência 

e enfrentamento frente à violação de direitos. O projeto neoliberal desarticulou os 

movimentos sociais, populares ou sindicais para que as reivindicações destes grupos não 

precisassem entrar na agenda da ordem societária. Assim, no plano das micro-relações, 

compromete-se o sentimento de pertença dos sujeitos sociais, que absorvem, cada vez, mais 

valores liberais (como o individualismo, a competição e a noção de propriedade privada).  

Assiste-se ainda o desmoronamento dos sistemas de proteção social e 

conseqüentemente a noção de Estado Social. A implantação do projeto do Estado Mínimo 

está em franco movimento e acompanha-se o desmantelamento das políticas sociais, que são 

cada vez mais focalizadas, seletivas e compensatórias; o que compromete o acesso a serviços 

de saúde, assistência social e de educação com qualidade. O estado vem se 
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desresponsabilizando de sua função de construir sistema de proteção social e vem transferindo 

tal responsabilidade para a própria sociedade civil.  

Se o olhar for lançado para a instituição família, que é a primeira instituição de 

socialização em que os sujeitos são inseridos, observa-se que ela tem sido atingida duramente 

por estas transformações no processo de sociabilidade, que ora está inscrito na sociedade 

capitalista. A família tem encontrado dificuldades em se manter como referência para os seus 

membros e ainda de cumprir suas funções de reprodução social e cultural. 

Neste sentido, as mudanças ocorridas no mundo da família (nas suas configurações 

e dinâmicas), e ainda as dificuldade das mesmas no cumprimento de suas funções, não podem 

ser fenômenos” entendidos apenas de uma revolução cultural ou sexual, mas como expressões 

do desmantelamento dos projetos societários, do sistema de proteção social e ainda dos 

processos de reprodução material. 

As ações que tramitam no Poder Judiciário relacionados à violência doméstica e 

familiar contra a mulher, muitas vezes, como indica Marilda Iamamoto (2004), se apresentam 

como situações limites que “condensam a radicalidade das expressões da questão social em 

sua vivência pelos sujeitos”. Segundo a autora, estes sujeitos buscam a proteção judicial, 

quando todos os outros recursos já foram exauridos. 

Pode-se afirmar, então, que, identificar a matéria prima do trabalho do assistente 

social no Poder Judiciário, é olhar para além das petições das iniciais dos processos. Que 

mulher encontramos atrás dos processos judiciários? Essa família vivencia quais expressões 

da questão social, além da violência doméstica e familiar?  

É dessa forma que nos deparamos com famílias desestruturadas pelo álcool e 

drogas. Que em função do desemprego estão impossibilitadas de manterem suas necessidades 

básicas supridas. Famílias chefiadas pelos avós que precisam manter a família com uma 

aposentadoria. Mulheres violentadas por decidirem usufruir dos seus direitos de uma vida sem 

violência e denunciar seus agressores. 

Para fundamentar a análise, Marilda Iamamoto (2004:272) acrescenta: “O 

Assistente Social não trabalha com fragmentos da vida social, mas com indivíduos sociais que 

se constituem na vida social em sociedade e condensam em si a vida social. As situações 

singulares vivenciadas pelos indivíduos são portadores de dimensões universais e particulares 
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das expressões da questão social, condensadas na história de vida de cada um deles. O 

conhecimento das condições de vida dos sujeitos permite aos assistentes sociais dispor de um 

conjunto de informações que, iluminadas por uma perspectiva teórica critica, possibilitam 

apreender e revelar as novas faces e meandros da questão social que desafia a cada momento 

o desempenho profissional: a falta de atendimento às suas necessidades na esfera da saúde, 

educação, habitação, a assistência; nas precárias condições de vida das famílias; na situação 

das crianças de rua; no trabalho infantil; na violência doméstica, entre inúmeros exemplos. 

No município de Picos, o Serviço Social, concretamente, vem sendo delegado o 

papel de realizar os estudos sociais, que são reconhecidos como instrumento que vai subsidiar 

as decisões dos juízes acerca da matéria de cada processo. Observa-se, contudo, que o modo 

como o Assistente Social vem ocupando este espaço sócio-ocupacional tem se alterado no 

decorrer da história; mudanças estas que acompanham a própria dinâmica da instituição e 

ainda a própria dinâmica da profissão. 

Neste sentido, a ação do profissional e, conseqüentemente, o produto de seu 

trabalho assume, historicamente, contornos diferentes. 

Apesar da história nos mostrar que o Serviço Social sempre esteve inserido no 

poder judiciário, principalmente nos antigos juizados de menores, observa-se que a 

sistematização do trabalho do assistente social tem sido objeto de debates e pesquisas apenas 

no final da década de 90. FAVERO (2005). 

Então muitos estudos precisam ser desenvolvidos para aprofundar a compreensão 

do significado, dos objetivos do Serviço Social neste campo. 

Frente ao exposto, é preciso ter fundamentação para estabelecer articulações entre 

as situações singulares vivenciadas pelos sujeitos e os processos no âmbito do Judiciário, 

propondo alternativas e encaminhamentos que atendam as necessidades de quem busca na 

Justiça a efetivação de seus direitos. 
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CAPÍTULO III 

 

 

REALIDADE SOCIAL DE PICOS 

 

 

3.1 Picos-PI e Rede Sócio-Assistencial 

 

Picos é um município brasileiro do Estado do Piauí com 73.414 habitantes, (IBGE 

2010), chegando, diariamente, a 80.000/habitantes em função de sua população flutuante 

advinda dos municípios da sua micro-região. São vinte e dois municípios na região 

circunvizinha, cuja população, de forma direta ou indireta, se constitui usuários dos serviços 

prestados na cidade. A exemplo da Previdência Social, Agências Bancárias: da Caixa 

Econômica Federal, do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, o Hospital Justino Luz: 

centro referência de procedimentos de média complexidade, Justiça Federal, Justiça do 

Trabalho, Justiça Eleitoral, Comércio, Empresas, dentre outros. 

 

(Picos-PI, e a Catedral Nossa Senhora dos Remédios, eleita a 2ª maravilha do Piauí) 

A população feminina do município é de 40.222 habitantes, contra 33.192 

homens. Portanto são 7.030 mulheres a mais que a população masculina, conforme demonstra 

o gráfico comparativo do último CENSO IBGE de 2010 da situação populacional do 

município de Picos abaixo: 
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GRÁFICO POPULACIONAL DE PICOS 

 

(Homens 33.192 e Mulheres 40.222 = população total: 73414 habitantes) 

Fica localizada na região centro-sul do Piauí, num ponto estratégico, situado entre 

picos montanhosos e no cruzamento de várias rodovias. Cortado pelo trecho inicial da 

Transamazônica. Picos é o principal entroncamento rodoviário do Nordeste, ligando o Piauí 

ao Maranhão, Ceará, Pernambuco e Bahia.  

A cidade é conhecida em todo o Piauí pelo termo "cidade modelo", por causa do 

grande desenvolvimento econômico que atingiu, principalmente na área do comércio. Sua 

região de influência atinge cerca de 80 municípios, inclusive em outros estados. A cidade de 

Picos apresenta a segunda maior economia do Estado, sendo que a região fiscal de Picos 

arrecada, mais que as regiões fiscais de Parnaíba, Floriano e Campo Maior juntas. Perdendo 

apenas para a região fiscal da Capital Teresina.  

Por ser uma cidade de interposto comercial, Picos apresenta um alto índice de 

violência urbana. Registra-se incidências de violência tanto dos transeuntes, quanto de 

moradores nas áreas periféricas. A cidade agasalha moradores tanto da área urbana quanto 
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rural, sendo composta por diversos povoados que fazem parte da jurisdição do Fórum e que, 

por sua vez, se constituem uma extensão da cidade.  

É em função de sua localização territorial de entroncamento, que o trânsito de 

Picos já apresenta alto índice de acidentes de trânsito, principalmente pela existência de 

grande quantidade de motos que entremeiam os transportes pesados. 

 

Picos, com todo seu potencial comercial, em matéria de implantação e 

implementação de políticas públicas direcionadas às mulheres, ainda carece de equipamentos 

sociais e serviços qualificados. A rede sócio-assistencial no município, somente nos últimos 

dois anos, é que vem se estruturando e se equipando para o atendimento às necessidades das 

mulheres, principalmente, para prestar assistência às vítimas de violência doméstica e 

familiar. Destaca-se, dentre os serviços disponíveis, a atuação do setor da segurança pública e 

judiciária, bem como, os serviços de saúde pública. 

Essa rede de atendimento à mulher conforma um conjunto de equipamentos 

sociais que representa tanto a ação do poder público estadual, quanto a ação do poder público 

municipal. Os serviços dessa rede que são prestados pela rede sócio-assistencial em Picos, 

estão representados pelas diferentes áreas na prestação de serviços às mulheres, a saber: 

1- Na área da Saúde, Picos caracteriza-se como Gestão Plena, destacando-se o Centro de 

Atendimento Psicossocial – CAPS-Álcool e Drogas, Clínica Municipal da Mulher - 

CLISAN, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais - C.T.A e o Hospital 



55 
 

Regional Justino Luz, como centro de referência na região para atendimento de alta 

complexidade, local onde também funciona o Serviço de Atenção às Mulheres 

Vítimas de Violência Sexual da Maternidade Dona Evangelina Rosa – SAMVVIS. 

2- Na área da Assistência Social existem os Centros de Referência de Assistência Social 

– CRAS instalados em dois bairros da cidade Morada do Sol e Parque de Exposição, e 

o Centro de Referência Especial de Assistência Social – CREAS, localizado no Centro 

da cidade, além da própria Secretaria de Trabalho e Ação Social – SEMTAC. 

3- Em relação aos Conselhos, destaca-se o Conselho Tutelar, bastante atuante na cidade. 

4- Na área da Justiça, existem o Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha do Tribunal de 

Justiça do Piauí, Promotoria Pública e Delegacia Especializada da Mulher – DEAM,  

5-  No poder público municipal, existe uma Diretoria Municipal da Mulher, integrada à 

Secretaria Municipal de Juventude e Direitos Humanos, contudo, encontra-se sem gestora 

na pasta, e sua atuação no município não representa avanços significativos, haja vista, a 

inexistência de uma política orçamentária específica e falta de priorização de ações sob a 

ótica de gênero pela administração atual. 

6- Em relação aos movimentos sociais de base, destaca-se a União das Mulheres 

Piauienses - UMP e a Comissão Pró-Conselho de Direitos das Mulheres Picoenses, 

responsáveis pela implantação e criação do primeiro Conselho de Direitos da Mulher em 

um município do Piauí, já aprovado pela Câmara de Vereadores, mas ainda não 

sancionado pelo gestor municipal. 

Na área judiciária, existe um único Fórum da Cidade de Picos, que faz parte da 

rede de assistência jurídica e pública às mulheres. É o órgão executor de análise e julgamento 

de todos os processos relacionados à Lei Maria da Penha ou violência doméstica e familiar 

contra a mulher do município e jurisdição. Como não existem Delegacias Especializadas de 

atendimento à mulher vítima de violência doméstica nos municípios da jurisdição do Fórum, 

ou seja, da área que a Justiça deve responder criminalmente pelos casos, o Fórum Helvídio 

Nunes, é o espaço onde se concentram os procedimentos jurídicos de toda essa região. Cada 

processo correspondente à violência doméstica e familiar contra a mulher é catalogado e 

encaminhado para ao Ministério Público, que também funciona no próprio prédio e, 

finalmente, para a análise e posicionamento, quando requisitado, do Núcleo Multidisciplinar 

Maria da Penha. O Núcleo é composto por quatro profissionais da área psicossocial, sendo 

duas Assistentes Sociais e duas Psicólogas. O Núcleo foi criado em agosto de 2009 e é 

resultado de uma cooperação do Tribunal de Justiça do Piauí e o Ministério da Justiça, efaz 
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parte das metas estabelecidas pelo CNJ para dar celeridade aos julgamentos considerados 

relevantes e que se encontravam parados. 

  

 

 

 

(Fórum de Picos) 

O Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha funciona provisoriamente neste Fórum, 

contudo, atualmente, o Conselho Nacional de Justiça, através de uma parceria com o Tribunal 

de Justiça do Piauí, disponibilizou um espaço próprio para atendimento às vítimas de 

violência doméstica e familiar contra a mulher no município e jurisdição. O espaço está 

localizado em outro prédio, para possibilitar a maior privacidade possível para as vítimas que 

desejem denunciar seus agressores. As vítimas são acompanhadas, encaminhadas e orientadas 

durante todo o procedimento de denúncia, bem como, exames de corpo de delito, se 

necessário, pela equipe multidisciplinar Maria da Penha.  

Em relação à violência doméstica e familiar, na realidade picoense, o começo de 

ano está sendo o mais violento dos últimos tempos. No que diz respeito à violência doméstica 

contra a mulher, o município com aproximadamente 73.414 habitantes, sendo destes, 35.796 

mulheres, somente nos meses de janeiro a março de 2009, foram registrados oito casos de 

homicídios. Todos considerados crimes passionais, com inclusive, requintes de crueldade, 

perpetrados pelo ex-companheiro.  
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O próximo item destacará com precisão, a partir das análises feitas, sobre como o 

fenômeno da violência vem se manifestando no município e suas principais características. 

 

3.2 Perfil sócio familiar das vítimas 

 

Foram analisados os processos dos anos 2007, 2008 e 2009 relacionados à 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Município de Picos, encaminhados pela 

Delegacia Especializada da Mulher - DEAM ao Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha do 

Tribunal de Justiça de Picos. A primeira análise dos inquéritos contemplou o período da 

violência cometida, bem como, o número de casos registrados em cada ano de referência da 

pesquisa. O universo da pesquisa contemplou todos os processos relacionados à Lei Maria da 

Penha existentes no Núcleo. Sendo assim, o resultado final chegou ao seguinte quantitativo: 

no ano de 2007, (um ano após sancionada a Lei Maria da Penha), foram identificados no 

Fórum de Picos somente 10 processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. No 

ano de 2008 foram 47 processos, sendo que no ano de 2009, o número de processos chegou a 

102, totalizando 159 processos. Observa-se, desse modo, um aumento gradual dos casos, não 

obstante ao fato de considerarmos a existência da sub-notificação dos casos, ou seja, as 

ocorrências onde a mulher prefere não denunciar o agressor. Vale ressaltar, ainda, que esse 

número poderá ser acrescido, haja vista, no Fórum, não existir atualmente, nenhum tipo de 

controle específico dos processos relacionados à Maria da Penha que estejam sob os olhos da 

justiça. Sendo assim, esse número de processos corresponde somente aos processos 

encaminhados ao Núcleo Multidisciplinar para serem analisados, estudados e acompanhados. 

Os mesmos encontram-se catalogados no arquivo do Núcleo, e são ao todo, 159 processos 

relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher que correspondem até 

dezembro de 2009. Os processos relacionados à violência doméstica e familiar identificados 

pelo Núcleo e catalogados do ano de 2010, não foram inseridos no universo da pesquisa, pois 

não houve tempo hábil para a análise dos mesmos. 

 

Em relação à ocupação das vítimas, foram destacadas as principais atividades 

apontadas pelas mulheres no boletim de ocorrência da Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher vítima de violência – DEAM. Foram analisados 159 processos de 

violência doméstica e familiar contra a mulher no município de Picos-PI, cujo perfil sócio-

familiar das vítimas, ficou assim definido:  
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GRÁFICO 1 
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(Gráfico referente aos processos dos anos de 2007, 2008 e 2009) 

 

Em relação às informações relacionadas à ocupação da mulher no ano da 

violência registrada nos anos de 2007, 2008 e 2009: 75% das mulheres declararam serem 

donas de casa. Sendo que 15% são lavradoras, somente 7% são empregadas e possuem renda 

e 3% são estudantes.  

 

Os dados demonstram, claramente, que a violência doméstica e familiar no 

município de Picos, se apresenta com mais evidência nas famílias onde a mulher encontra-se 

em uma situação de total dependência econômica do companheiro. Isso, para os casos 

constatados onde a mulher convive sob o mesmo teto com o agressor e ainda mantém relação 

afetiva com o mesmo. Outro dado relevante ainda relacionado à situação econômica da 

família analisada, foi a constatação de que, desses 75% identificados na pesquisa de mulheres 

que declararam não ocupar cargos remunerados, ou seja, estarem fora do mercado de trabalho, 

50% dessas mulheres/famílias, estão inseridas no Programa de transferência de renda, o 

Programa Bolsa Família - PBF. Trata-se de um Programa carro chefe do Governo Federal 

destinado às famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza. Isso demonstra que, além 

da situação de violência doméstica e familiar vivenciada pela mulher, essas famílias, ainda 

encontram-se numa situação de vulnerabilidade social, no que diz respeito ao não suprimento 
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das suas necessidades básicas de sobrevivência. São, portanto, na sua maioria, famílias 

pobres, portanto, duplamente violentadas. 

Observou-se que em relação ao agressor, mesmo não sendo sujeito da pesquisa, 

mas, por se tratar de uma informação relevante, que a maioria, o que corresponde a 60% dos 

processos analisados, realizam atividades laborais esporádicas e sem nenhum vínculo 

empregatício. 20% são lavradores, 5% são empregados e 15% declararam serem 

desempregados.  

 

Desse modo, constata-se, que essas famílias se constituem por núcleos que 

vivenciam uma instabilidade econômica e financeira muito grande. O que, de certa forma, 

propicia os conflitos familiares e contribui para que as dificuldades sejam uma porta de 

entrada para a violência doméstica se instalar. 

 

Dos 159 processos de violência doméstica e familiar analisados no âmbito da 

pesquisa, quanto à relação estabelecida entre a vítima e agressor, na maioria dos casos temos 

o esposo, parente, namorado ou até mesmo ex-companheiro da vítima, conforme gráfico 

abaixo:  

 

GRÁFICO 2 
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Na análise dos processos acerca da relação estabelecida entre a vítima e o 

agressor, constatou-se que 50% dos casos são relacionados a processos contra ex-

companheiros, ou seja, alguém que, no passado, já estabeleceu uma vivência ou experiência 

afetiva com a vítima. Observou-se que, a maioria dessas mulheres depois de separadas do 

agressor, já havia reconstruído suas vidas, sendo que o ex-companheiro continuava a 

oportuná-las, porque não admitiam a independência da ex-mulher ou não sabiam administrar a 

rejeição de não fazerem mais parte dos planos de vida de suas ex-companheiras.  

 

Já 32% das vítimas se apresentam na pesquisa como companheiras que 

mantinham uma relação estável e rotina de relacionamento sob o mesmo teto com o agressor. 

Um dado relevante foi o número significativo relacionado aos agressores parentes da vítima, 

10%. Sendo que o parentesco aqui expressivo é, na sua maioria, de filhos que praticam a 

violência contra sua própria genitora. E 8% dos casos relacionados a alguém conhecido, como 

por exemplo, patrão, namorado, ex-namorado, padrasto, dentre outros.  

 

Nos casos estudados referentes às vítimas esposas ou ex-companheiras, verificou-

se que na maioria dos casos, havia filhos das relações conjugais. Algumas das entrevistas 

realizadas pelo Núcleo Multidisciplinar retratam bem o que os gráficos demonstram: 

 

“Desde 1983, com três meses de casada, levava tapas na cara. Contei para meu Tio 

na época, estava grávida, e ele aconselhou que eu deveria agüentar para preservar 

meu casamento. Cada vez que ele aprontava uma, era pior do que a outra. Sempre 

fui dependente economicamente dele”.  

 

“Meus filhos cresceram num ambiente violento. O meu esposo já espancou os 

próprios filhos. O menino já se comporta como o pai e bebe como ele. Abri mão do 

primeiro processo contra ele, achando que ele ia melhorar”. 

 

“Toda vez que se bate uma porta, eu e minha filha, começa a tremer de medo. Eu e 

ela não temos mais nervos. O medo é tão grande que a gente precisa tomar remédio 

para dormir com medo dele. Ás vezes a gente nem toma, temendo a qualquer hora 

ele entrar e a gente não ver”. 

 

“Eu sofro muito. Essa vida já dura 20 anos. Eu sempre fui uma boa esposa. Nunca 

traí ele. Não sei porque ele faz isso”. 

 

“Meu ex-companheiro não aceita a minha decisão. Não quero mais. Ele bebe e usa 

droga. Me dá um monte de macho. O que meu filho vai aprender quando crescer?” 

 

“Meu ex-companheiro não aceita a separação. Me persegue e diz que se eu deixar 

ele, ele me mata. Se não é para eu ser dele, não vou ser de ninguém. Só vivo com 

medo dele. Meus irmãos moram comigo, porque ele anda me perseguindo e 

vigiando quem entra na casa de noite” 
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3.3 Violência contra a mulher em Picos: Tipificação e principais fatores agravantes 

Na análise de cada um dos processos, cujos depoimentos estão ali registrados, 

pudemos identificar que a violência denunciada não se apresenta como um caso isolado, mas, 

gradativamente, casos que revelam uma constância de violências que vão desde um simples 

empurrão, até uma situação mais grave vivenciada.  Nos depoimentos das vítimas, as mesmas 

chegam a confessar que experimentam a violência há muito tempo. E só depois de longos 

anos e inúmeras violências sofridas, é que decidiram por denunciar seus agressores.  

Toda violência seja ela física, moral, sexual ou patrimonial, precede de violência 

psicológica. Intimação, provocação do medo até atingir níveis psicológicos mais profundos, 

como o pânico, a neurose. Toda violência cometida contra a mulher vem precedida de 

violência psicológica, mas, os inquéritos judiciais já analisados e que estão sob a 

responsabilidade da equipe multidisciplinar, só reconhecem a violência física e moral. Outro 

agravante é que, muitos dos casos de violência física analisados, vem precedidos também de 

outras violências como a patrimonial, moral, psicológica, o que pesaria na hora em que o 

magistrado estivesse analisando e julgando o réu, contudo, por falta de uma qualificação mais 

rigorosa de quem recolhe os dados no ato da denúncia, a possibilidade de acrescentar as 

demais violências sofridas pela vítima, passa despercebida. 

Esse fato, também se configura em outra violência cometida contra a vítima, e 

traduz a deficiência do aparato jurídico e das delegacias do município, quando não dispõem 

de profissionais e oficiais de justiça qualificados para atuarem com a aplicação da Lei Maria 

da Penha, desde o relevante ato de denunciar o agressor, até o julgamento final do caso. Ainda 

persiste somente a cultura de que violência doméstica e familiar contra a mulher é aquela que 

se pode aferir através dos hematomas deixados no corpo da vítima. A única aferição portanto, 

de violência cometida contra a mulher que o perito ao analisar, poderá a olhos vistos, declarar, 

é a violência física deixada pelas marcas. O estado emocional dessas mulheres, e o que 

comumente se vê na maioria das mulheres que buscam apoio e resolução de seus casos no 

Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha, nem sempre são associados nos casos judiciais, 

embora registrados pela equipe.    
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Quando da análise dos processos para verificação de como se caracteriza a 

violência doméstica e familiar em Picos, tipificando-a conforme os casos existentes no 

Núcleo, encontramos os seguintes dados: 

 

GRÁFICO 3 
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(Principais tipos de violência vivenciados pelas vítimas) 

 
 

A violência física é, sem dúvida, a violência doméstica e familiar mais praticada 

contra as mulheres no município de Picos, chegando a 55% dos casos analisados. Vale 

ressaltar, que nos casos de violência que se configura como lesões corporais, a vítima sempre 

apresenta sinais de que vem sendo ameaçada de morte, portanto, junta-se a estes casos, 

também a violência psicológica. O que atualmente, não se verifica nos processos e que 

somente são contemplados, após análise pelo Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha. 

 

Com 20% dos casos, registra-se a violência dos agressores em ameaçarem suas 

vítimas, o que geralmente acontece quando os mesmos sentem-se advertidos de que serão 

denunciados à justiça. A violência patrimonial e tentativa de homicídio corresponde à 10% 

dos casos e a violência sexual à 5%. No dado relacionado à violência sexual, tanto existem 

casos de estupro presumido contra menores, quanto de esposas e/ou companheiras que são 

obrigadas a manter relação sexual forçada há mais de 20 anos caladas. 
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A faixa etária dessas mulheres vítimas de violência no município de Picos está 

assim distribuída: 

 

 GRÁFICO 4 
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Ainda no tocante à idade, convém registrar que embora se encontre uma 

concentração maior de mulheres agredidas na faixa de 22 a 59 anos, a violência perpassa 

todas as faixas e prolonga-se continuamente. Isso ocorre porque parte das mulheres, quando 

conseguem fazê-lo, largam seus parceiros violentos só depois de muitos anos, às vezes depois 

dos filhos crescidos. Já as mais novas parecem menos tolerantes e abandonam esse tipo de 

relacionamento mais cedo. 

Essas mulheres, geralmente, declaram que esforços foram empreendidos durante 

anos, no intuito de evitar a situação mais extrema, que para elas representa o fato de denunciar 

o agressor. Que mesmo sendo a vítima, o lado mais vulnerável na relação, torna-se doloroso o 

ato de pedir socorro ao aparato legal, no caso a Lei Maria da Penha, porque sabem que seus 

agressores serão condenados e punidos. 

A partir dos depoimentos colhidos na Delegacia da Mulher - DEAM e que fazem 

parte do processo criminal, as principais causas que segundo as vítimas, motivaram a 
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violência doméstica cometida contra elas por seus agressores e anexadas aos processos das 

mesmas, estão assim distribuídas: rejeição, ciúmes, separação, uso de álcool e/ou drogas. No 

gráfico abaixo, verifica-se as principais causas apresentadas pelas vítimas: 

GRÁFICO 5 

 

Dos 159 processos analisados, 70% deles, apresentam informações de que a 

causa, segundo a vítima, de ter sofrido uma violência doméstica e familiar, foi motivada pela 

não aceitação, por parte do agressor, do término do relacionamento ou tentativa do mesmo em 

reatar o relacionamento. Ou seja, as vítimas acreditam que os seus parceiros não aceitam a 

decisão de rompimento do relacionamento com o agressor, por parte da mulher. E estes, não 

sabendo como lidar com a situação, compreendem que estão sendo rejeitados pela parceira, 

revidando essa rejeição com a violência. O ciúme, que representa 10% dos casos, aparece com 

destaque, sobretudo, nos processos onde a vítima e o agressor são da área rural, onde 

naturalmente, foram educados para se comportarem como superior às mulheres ou chefe da 

família.  A agressividade também aparece nos depoimentos com 10% e outros, aqui 

compreendido por questões banais, discussões, divisão de bens, representam 10%. Nestes 

casos, registra-se a grande incidência de depoimentos onde a mulher afirma ouvir, por parte 

do agressor, palavras de baixo calão, humilhação e desvalorização da pessoa da mulher, e 

finalmente o ato concreto de agressão física traduzida em atos de estapear, socar, chutar e 

surrar. Não são raros nesse cenário, também, atitudes controladoras tais como: isolar a mulher 
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de seu convívio familiar, da convivência com amigos, monitorar seus movimentos, restringir 

seu acesso aos estudos, às informações e recursos comunitários de assistência social, a 

exemplo do cartão bolsa família. 

A informação da utilização de drogas e álcool pelo agressor no depoimento da 

vítima é um dado encontrado na maioria dos casos analisados. Em 70% dos casos de violência 

analisados, o álcool e a droga estiveram presentes no depoimento das mulheres, parte 

declaratória que está anexada ao processo na Delegacia Especializada da Mulher – DEAM. 

Elas asseguram que seus agressores estavam alcoolizados ou drogados no momento em que 

cometeram a violência, atribuindo a esse fato um motivo relevante de contribuição à violência 

manifestada pelo companheiro. Para a pesquisa, álcool e drogas, se constituem em agravantes 

que estimulam a violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme verificado no 

gráfico abaixo: 

GRÁFICO 6 

 

(159 processos de 2007, 2008 e 2009 analisados no âmbito da pesquisa) 

O estado de embriaguez dos homens é outro indicador de risco no interior da 

violência de gênero, atestado pela maioria dos estudos, e presente, também, no perfil dos 

casos atendidos pelo Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha. Existe, no entanto, muita 

controvérsia sobre a natureza da relação entre o uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas e a 
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violência, bem como, se esta relação é, de fato, causal. Se uma parte dos pesquisadores 

acredita que o álcool e/ou drogas funcionam apenas como um fator situacional que aumenta a 

probabilidade da violência, outros lhe atribuem o papel de fator condicionante. Mesmo a 

despeito das opiniões conflitantes, evidencia-se que as mulheres companheiras e/ou ex-

companheiras de homens que bebem ou estão sob efeito da droga, correm maior risco de 

sofrer violência, além do que eles são bem mais violentos na hora da agressão. Nestes casos, 

quando julgados de violência doméstica e familiar contra as mulheres em Picos e 

acompanhados pela equipe multidisciplinar Maria da Penha da Justiça, geralmente, mesmo 

arquivados, são monitorados ou repassados para outras instituições, a exemplo do Centro de 

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS, de modo que o agressor seja assistido no 

tratamento do vício, sob pena da iminência de cometimento de uma nova violência na mesma 

estrutura familiar, e o recomeço de um novo procedimento judicial. Algumas vítimas, no que 

diz respeito ao uso de álcool e/ou drogas pelo agressor, relatam: 

“Tudo começou porque lá em casa tava sem televisão, e eu fui assistir a novela na 

casa da vizinha. Pra quê eu fui? Ele chegou me esculhambando, dizendo que mulher 

é pra tá em casa quando o marido chegar. Que quem fica na rua é rapariga. Mulher 

que tá procurando homem”. 

“Ele é muito bruto, ignorante. Só fala alto e me chingando. Diz que bota tudo dentro 

de casa, que não falta nada. Eu tenho depressão por causa do alcoolismo dele”. 

“Essa já é a terceira vez que eu venho denunciar. Nas duas primeiras vezes ele jurou 

que ia mudar. A minha família não me apoiou. Disse que ruim sem ele, pior sem ele. 

Eu tenho três filhos e ouvi dos meus pais que eles não podiam me receber de volta 

porque o salário deles não dava pra me sustentar com meus filhos”. 

“Meu ex-esposo não queria que eu trabalhasse e nem estudasse. Ele sente muito 

ciúmes de mim e não tem confiança. Vive colocando coisas na cabeça de que eu 

tenho outros homens. Nesse dia ele chegou em casa e eu tava na casa da minha mãe. 

Como não tinha jantar feito, ele foi na cada da minha mãe e me puxou pelos 

cabelos”. 

“Tudo que eu tinha: geladeira, fogão, cama, colchão ele queimou porque não 

aceitava que eu vivesse com outro homem. Até hoje ele não aceita a separação”. 

“Eu denunciei porque já sofri muito. Meus filhos já cresceram e agora não sou mais 

obrigada a agüentar as coisas caladas. Não gosto mais dele. Imagine como é ter que 

deitar com um homem que você está por obrigação”. 
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3.4  Mapa da Violência 

 

 

Dos 159 processos analisados, buscou-se, realizar um diagnóstico territorial com o 

intuito de mapeamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no município de 

Picos. Cada processo, conforme as informações acerca do domicílio da vítima e do agressor 

recolhidas pela Delegacia Especializada da Mulher, foi analisado e separado, conforme 

relatado nos próprios inquéritos. Levou-se em consideração para fins desta pesquisa, o 

endereço residencial do agressor, visto que, é dele de onde parte a manifestação da violência 

praticada contra a mulher. 

 

Os processos foram separados conforme região e analisados os endereços de cada 

agressor. Para cada caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, acrescentava-se 

uma caixa com a área identificada no mapa da cidade de Picos. 

 

O resultado demonstra uma diversidade de pontos estratégicos da violência 

doméstica em Picos, distribuídos por bairros, conforme demonstra o mapa abaixo: 

 

MAPA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA TERRITORIAL NO MUNICÍPIO DE PICOS 

 
 

(Fonte do Mapa: Site Google Mapas) 
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A violência doméstica e familiar contra a mulher em Picos manifesta-se, 

territorialmente, de forma dinâmica e bem distribuída, considerando que em todas as áreas da 

cidade foram identificados casos relacionados. Destaca-se, contudo, a grande incidência de 

casos na área rural e povoados circunvizinhos que fazem parte da jurisdição da justiça, e que 

ainda não dispõem de Delegacia Especializada da Mulher - DEAM. 

 

Dentre as áreas identificadas, observa-se que as maiores incidências de violência 

doméstica e familiar contra a mulher em Picos, revelaram um dado significante, no que diz 

respeito às peculiaridades dos bairros Morada do Sol, Cidade de Deus e Parque de Exposição. 

São os principais bairros da cidade considerados menos assistidos pelo poder público 

municipal, cuja população, é, na sua maioria, constituída de famílias que se encontram numa 

situação de vulnerabilidade social alarmante. 

 

Dos 159 casos, 40% por cento, estão referenciados na área rural e jurisdição do 

Fórum em Picos. Exatamente nas regiões onde não existem disponibilizadas delegacias 

especializadas em atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar e uma rede 

sócio-assistencial de atendimento. 

 

Quanto ao local de ocorrência da agressão, esta acontece em absoluta maioria, ou 

seja, 90% dos casos, na residência da vítima ou do casal. Apenas 10% fizeram referência a 

agressões na via pública e um número mais reduzido ainda apontou outro ambiente, como a 

casa de parentes ou bar, como local de ocorrência. Isso demonstra que é exatamente no espaço 

onde mais se deveria cultivar a paz, a tranqüilidade, o conforto e o acolhimento, o próprio lar, 

onde se registra a maior incidência de casos.  

 

Com base nas informações a partir da análise documental dos inquéritos, 

sobretudo no boletim de ocorrência, concluímos que o perfil das mulheres que vivenciaram a 

violência doméstica e familiar no município de Picos, caracterizam-se, preponderantemente, 

como vítimas situadas na faixa de 22 a 59 anos de idade, donas de casa, na sua maioria 

separadas ou em processo de separação do esposo ou companheiro, que sofrem todos os tipos 

de violência preconizados pela Lei Maria da Penha por parte de seus ex-companheiros com os 

quais já mantiveram uma relação afetiva. Estes, por sua vez, identificados pelas vítimas como 

em constante estado de embriaguez ou sob efeito do uso de drogas, na maior parte do tempo. 

A própria residência é o principal local dos infortúnios. 
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A pesquisa aponta que a maioria das vítimas se constitui em ex-companheiras ou 

mulheres que já tiveram alguma relação afetiva com o agressor, e optaram por decidirem 

pelas suas próprias vidas. Não obstante os casos relevantes de outra natureza. 

 

Dentre os principais fatores, podemos destacar a questão da dependência 

econômica da maioria das vítimas, e o desejo manifestado pelas mesmas de conquistarem a 

liberdade de uma vida sem violência. Sentem-se desamparadas depois que denunciam a 

violência e temem passarem necessidades financeiras, já que o “chefe da casa”, aquele que é o 

responsável por garantir as necessidades da família, está preso e respondendo criminalmente 

pela violência cometida. Mesmo reconhecendo de que serão potencialmente elegíveis para 

sofrerem outra violência no âmbito doméstico pelo companheiro e/ou ex-companheiro, 

sentem-se pressionadas a abrir mão da representação para terem suas necessidades básicas e a 

dos filhos supridas. 

 

O perfil das famílias estudadas revela a situação de risco social em que se 

encontram. Esse dado pode ser facilmente comprovado, se correlacionarmos ao número 

encontrado de vítimas que se apresentaram como donas de casa e/ou são beneficiárias do 

Programa Federal de transferência de renda, Bolsa Família – PBF.  

 

Dos agravantes denunciados e apresentados pelas vítimas no ato da denúncia e 

analisados no âmbito da pesquisa, podemos destacar: a droga e o álcool em primeiro lugar, 

seguido da agressividade e ciúme em segundo.  A morosidade da justiça, que também aparece 

nos depoimentos das vítimas, é um fator preocupante no julgamento dos processos judiciais 

de violência doméstica e familiar na estrutura judiciária atual de Picos. Dos problemas, 

destaca-se principalmente a inexistência de um juizado específico para o julgamento dos 

casos de violência, ou seja, as varas são conjugadas com outros casos criminais, o que 

contribui para que nem sempre se priorize os processos de violência. Mesmo quando o caso 

de violência exige agilidade por parte do judiciário, em função do risco que a vítima está 

vivenciando, é preciso aguardar até que a vara competente se organize e acomode as 

audiências, ou seja, até que haja as condições do juiz e promotor poder realizá-las. Nas 

entrevistas com o Núcleo Multidisciplinar, registramos alguns depoimentos: 
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“A lei existe muito bonita no papel. Mas, tem muita burocracia na Justiça. Se tiver 

que acontecer alguma tragédia, o período que demora para resolver é mais que 

suficiente”. 

 

“Ele diz direto que a Lei Maria da Penha não vale nada. Que eu vou é passar 

vergonha porque quem manda na Justiça é quem tem dinheiro”. 

 

“Eu vim aqui porque nunca meu caso foi resolvido. Se for pra resolver depois que eu 

morrer ou um dos meus filhos, não precisa mais a Justiça me procurar”. 

Acontece muitas vezes das vítimas terem que esperar tanto tempo que, quando a 

audiência finalmente é agendada pela justiça, as mulheres já desistiram de continuar com a 

representação contra o agressor. Ao seu modo, tiveram que, obrigatoriamente, se defenderem 

sozinhas ou até mesmo, continuar convivendo com o mesmo sob o mesmo teto. Essas 

relações obviamente continuam permeadas pelo medo, além da humilhação de terem que 

ouvir dos seus agressores, que a justiça e especificamente a Lei Maria da Penha, não funciona. 

Uma vida permeada pelas ameaças, risco de morte ou o silêncio, tendo que engolir o próprio 

grito por uma vida livre de violência, é o contexto que muitas mulheres são sujeitas a 

vivenciar na referida situação.  

A maioria dos agressores encontram-se, quando não desempregados, realizando 

atividades laborais esporádicas. A principal ocupação dos agressores possivelmente 

identificada é outro dado que evidencia de onde o fenômeno vem se manifestando. Verificou-

se que a maioria dos agressores são homens da roça, cuja região onde vivem, prevalece a 

dimensão cultural do homem macho, corajoso, valente. Atributos historicamente associados à 

sua identidade. E a mulher, por sua vez, a dona de casa, a frágil, a conformada, a resignada e 

subalterna. 

Devemos considerar ainda o expressivo número de agressores que ao serem 

interrogados na Delegacia da Mulher, confirmaram que já respondem a outros crimes. Ou 

seja, uma grande parcela de agressores já respondem criminalmente perante a justiça. Não são 

réu primário. 

O grau de instrução das vítimas não foi um dado possível de analisar pelo fato de 

que os instrumentos utilizados pela segurança pública no município, nem sempre, o considera 

relevante e a informação termina não sendo registrada no ato da denúncia. Contudo, o fato de 



71 
 

já constatarmos que as mulheres vítimas estão cadastradas no cadastro único dos programas 

federais, subtende-se que as mesmas possuem graus de instrução fundamental ou nenhum. 

Pode-se constatar durante a análise dos casos que, ao identificar a ocupação da 

vítima no processo, confunde-se doméstica com dona de casa. O que dificulta o entendimento 

da situação laboral ocupada pela vítima. Se a vítima trabalhasse como empregada doméstica, 

subtende-se que a mesma teria ao fim do mês salário, e este fato implicaria na divisão de 

responsabilidades com o companheiro e uma maior autonomia feminina. Sendo dona de casa, 

a mulher seria responsabilizada pelos afazeres domésticos e não dividiria responsabilidades 

referentes aos gastos, o que para o parceiro, muitas vezes, representaria submissão e 

subserviência a ele. 

Embora a lei seja clara e reconheça a violência psicológica, para a Justiça, a única 

aferição considerada de violência para fins de julgamento, é o laudo do médico legista acerca 

das marcas da violência física. A Justiça ainda não se sabe como aferir a violência 

psicológica. Sendo assim, o estado psicológico que essas mulheres chegam até as delegacias 

não são possíveis de aferir. 

Vale ressaltar que um dos grandes problemas da violência contra a mulher no 

município de Picos, advém da desistência das vítimas em continuar com a representação 

contra o agressor. Dentre os fatores que a fazem desistir do processo, destacam-se: a 

morosidade da justiça, o medo, a perseguição, o convencimento por parte do advogado do réu 

de que a denúncia não dará em nada, a falta de apoio da família da vítima e do agressor, as 

ameaças e o estado crítico emocional e de saúde em que se encontram a vítima. Muitas dessas 

mulheres que procuram as delegacias no momento da agressão e que dificilmente mantém a 

queixa, na verdade querem do órgão policial é que o agressor seja convocado a se 

comprometer de que não mais prosseguirá com a conduta agressiva contra a mulher. 

Constata-se também que, são os ex-parceiros, íntimos das mulheres agredidas, os 

principais agentes da violência que sofrem. E que a violência física, ameaça de espancamento 

ou psicológica, prevalece entre os principais delitos. Como, em geral, diferentes tipos de 

abusos coexistem no mesmo relacionamento, essas ameaças são sempre acompanhadas de 

ofensas de ordem moral, tanto ao comportamento quanto à reputação das vítimas.  
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Para não concluir a análise da pesquisa, visto que, a realidade é dinâmica, e 

considerando que necessário se faz outras análises acerca da matéria em estudo, pretende-se 

no próximo item, contudo, registrar algumas considerações sobre o fenômeno da violência 

doméstica e familiar contra a mulher em Picos. 
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3.5 CONCLUSÃO: Para não dizer que não falei das flores 

 

 
Para cada mulher sensível, há um homem cansado de ser forte! (Anônimo) 

 

 

A violência contra a mulher é um dos principais, senão o principal indicador da 

discriminação de gênero. Trata-se, como já expresso, de um fenômeno transversal, pois atinge 

mulheres de origens diferentes, classes sociais, territórios, escolaridade, raça e estados civis. 

Justifica, portanto, se tratada como política pública de natureza universal na perspectiva da 

igualdade de gênero. 

  

As mulheres na cidade de Picos e região continuam sendo um grupo bastante 

vulnerável quando se trata de violência doméstica e familiar. O fenômeno pode ser observado 

e facilmente percebido, não somente pelo o que se é noticiado diariamente sobre a matéria 

estudada nos meios de comunicação local, mas, sobretudo, a partir das análises concretas 

feitas sobre os inquéritos analisados.  

Foram séculos onde compartilhou-se a visão de que homens e mulheres são 

diferentes entre si e que as diferenças que a sociedade impôs eram naturais. Assim, a mulher, 

durante muito tempo, ficou numa condição inferior ao homem, como se este fosse o processo 

natural de definição de seu lugar no mundo. Homens e mulheres compartilhavam desta visão, 

de que o homem é superior, tem mais poder, é o que manda, e que a mulher deve se adaptar a 

esta condição, tendo menos poder, menos condições de se virar sozinha, menos conhecimento 

e, sobretudo, impossibilitada de decidir sobre sua própria vida.  

Um dos maiores problemas que advém desta divisão fixa de papéis, é que os 

sexos assumiram as diferenças como naturais, biológicas. A mulher se adaptou a este lugar na 

sociedade, interiorizando uma imagem de si de inferioridade e dependência, e o homem a 

imagem de desempenho e sucesso, num mundo em que ele tem que competir com os outros 

permanentemente para ganhar. 

E a maior constatação empírica da interiorização dessas diferenças na sociedade 

picoense, se dá na questão expressiva da violência contra a mulher. Na maioria dos casos, o 

homem vê como natural que ele apele para a violência física quando tenta convencer sua 

mulher de seus pontos de vista e ela não os aceita. E a mulher, em muitos casos, ao se 
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considerar como naturalmente inferior, por mais que sofra e se revolte, não se vê na condição 

de sair da posição de vítima destas diferenças impostas pela sociedade. 

O empoderamento da mulher pressupõe mudanças nessas premissas de gênero. A 

mulher tem experimentado um acúmulo de papéis muito maior na sociedade moderna.  A 

inserção da mulher no mercado de trabalho lhe conferiu desafios maiores. Tanto relacionados 

à sua profissionalização, quanto à administração da própria família, mesmo acumulando 

duplas ou triplas jornadas. Mesmo enfrentando uma multiplicidade de afazeres e educando os 

filhos. A mulher de Picos, vítima de violência doméstica e familiar, continua sustentando o 

fardo de uma imagem tradicional de si mesma, ao mesmo tempo em que vivencia uma 

realidade bem diferente no trabalho. O empoderamento da mulher picoense certamente 

contribuirá por uma transformação no conceito que ela tem dela mesma, em sua auto-estima. 

Auto-estima entendida como o valor que damos a nós mulheres. O respeito por nosso ser, o 

sentimento de que podemos e devemos ser amadas, e de que somos dignas do amor do outro e 

de nós por nós mesmas. Definindo quem somos na sociedade como protagonistas do mundo 

que nos rodeia. 

A mulher Picoense, vítima de violência doméstica e familiar, apresenta 

nitidamente a opressão interiorizada, fruto da repressão histórica da sua vivência nas relações 

familiares e afetivas. O resultado é sua baixo-estima, que a coloca como servidora do outro, 

incapaz, fazendo-a sabotar seu potencial. 

A construção da auto-estima é o caminho para essa mulher reformular sua questão 

de poder, de dentro para fora. Não adianta conquistar poder na sociedade, se a mulher 

continuar a ser educada para ser a única cuidadora dentro da família e interiorizar esta função. 

Empoderamento significa a mulher apropriar-se de seu direito de existir na sociedade. 

Reconhercer-se neste direito. Sua auto-estima é base de tudo. Inclusão social, instrução, 

profissionalização, consciência da cidadania, são somente alguns dos caminhos pelo 

reconhecimento dos direitos da mulher. 

No plano familiar, o empoderamento passa pela justa divisão de responsabilidades 

com o cônjuge (financeira e doméstica), pela educação igualitária dos meninos e meninas, 

fazendo que ambos sejam responsáveis pelas tarefas domésticas e pela preocupação com a 

família. 
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No plano conjugal/relacional, o empoderamento da mulher passa pela 

responsabilização conjunta pela anticoncepção (tanto o homem quanto a mulher precisam 

assumir essa responsabilidade, e não só a mulher), pelo respeito à integridade e à dignidade da 

mulher enquanto ser humano (impedindo assim a violência). 

No plano individual, o empoderamento passa pela reformulação profunda da 

identidade da mulher, que precisa rever a si própria como merecedora de reconhecimento e 

valorização.  

É bem sabido, entretanto, que grande parte da dificuldade das mulheres em se 

emancipar, fundamenta-se também no fator cultural. Vivemos numa região, cujas mulheres 

são expressivamente religiosas. A própria bíblia e religiosidade dessas mulheres é, por vezes, 

utilizada como justificativa de que a situação de violência vivenciada é uma determinação 

divina.  

Não obstante aos casos das mulheres que se declaram dependentes 

financeiramente dos homens, vale destacar que a pesquisa também aponta sinais de mudanças 

simbólicas, pois o tipo de família, que continha o homem como provedor e a mulher como 

dona de casa, cede lugar, em muitos processos à mulher pró-ativa e que vem buscando se 

destacar no mercado de trabalho e sociedade. Que não admite ser tratada com violência na sua 

própria residência e manifesta-se favorável à punição de seus companheiros. 

Espera-se, dessa forma, que o Estado intervenha de modo que as suas ações sejam 

vinculadas às Políticas Públicas inclusivas, no intuito de criar condições para que as mulheres 

possam estudar, aprimorar-se, participar no mercado de trabalho, "enfrentar os desafios 

econômicos e desenvolver condições críticas para alcançar a plena cidadania." (Blay 2004, 

p.29) pois, para cada mulher sem assistência, existe uma pessoa ou uma família em estado de 

risco social. Portanto, incentivar a mulher a participar, ocupar espaços sociais, estimula a sua 

auto-estima, motiva o seu crescimento e oportuniza o desenvolvimento de um mundo, 

com certeza, bem melhor. 

Esta é, certamente, somente uma das faces do complicado problema da violência 

contra a mulher, porém, está muito longe de esgotar sua possibilidade de explicação. Afinal 

de contas, o fenômeno da violência contra as mulheres é produto de muitas determinações. Se 

por um lado reflete uma ordem normativa que hierarquiza papéis e padrões de comportamento 
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para os sexos, também expressa ambigüidades, tensões e padrões distintos de ações e reações 

instituídos para homens e mulheres. Entende-se, no entanto, que toda essa discussão é 

imprescindível à busca do estatuto político da violência doméstica contra a mulher e de sua 

visibilidade como objeto de políticas públicas. 

Foi na cruel experiência da vivência, na realidade posta que se conseguiu perceber 

que a violência nem sempre é reconhecida como tal. Ela já faz parte do modo de vida da 

sociedade. Está presente na desigualdade de renda, no trabalho, no desemprego, no desespero, 

na prostituição infantil, na fome, na omissão, na indiferença, na discriminação, nas práticas 

sutis do dia a dia, na limitada função do Estado, e nem sequer chega a ser identificada. 

Já o fenômeno da violência doméstica contra a mulher revela que, o modelo 

patriarcal de homem, ainda se instala fortemente na subjetividade e na condição masculina 

contemporânea. Assim, a violência doméstica contra a mulher tanto deriva de uma 

organização social de gênero que privilegia o masculino, como se atualiza e se diferencia em 

significado nos diversos relacionamentos. 

Se é verdadeiro que a subordinação da mulher ao homem tem permitido a este o 

exercício da violência contra a mulher impunemente, há que se lutar para que cada vez mais a 

violência doméstica, o espancamento, o estupro deixem de ser um problema de âmbito 

privado e se tornem um problema social e cultural diante do qual a sociedade deva se 

posicionar e punir, procurando melhorar as relações humanas e fazer valer a 

Declaração universal dos Direitos Humanos. Desse modo salienta-se que às desigualdades de 

gênero sejam repensadas e debatidas em todas as esferas sociais. 

 

Desse modo conclui-se que as Políticas Públicas, especialmente no município de 

Picos, devem primar pelo desenvolvimento e o aprimoramento da preocupação com a Mulher. 

Não apenas pela sua sobrevivência, mas em ações que visam sua integralidade, para que possa 

superar as desigualdades de gênero e desenvolver-se como cidadã pró-ativa, capaz de 

promover, com autonomia, uma cultura de paz. 
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ANEXOS: 
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AÇÕES IMPLEMENTADAS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA- PICOS-PI 

PERÍODO DA PESQUISA 

 

 

 

ESPAÇO FÍSICO

 

Comentário: localizado no Bairro Catavento, o espaço físico para funcionamento do Núcleo 

Multidisciplinar Maria da Penha, alugado no âmbito do Convênio com o Conselho Nacional 

de Justiça e o Tribunal de Justiça do Piauí, nunca foi oficialmente inaugurado e nem 

tampouco ocupado pela equipe técnica. Isso representa na prática, recurso público mal 

utilizado. 
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INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

 

 

COMENTÁRIO: em função da indefinição do espaço próprio de atendimento pelo Núcleo 

Multidisciplinar Maria da Penha, uma sala foi cedida pela Promotoria do Estado durante os 

dois anos de funcionamento.  
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EQUIPE TÉCNICA

 

 

COMENTÁRIO: equipe técnica formada por duas Assistentes Sociais e duas psicólogas. Na 

foto, a presença do Promotor Dr. Eloi e a Delegada Lorena. Oportunidade em que o Núcleo 

promoveu um evento descentralizando a Justiça. 
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REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL

 

Encontro com a rede sócio-assistencial de Picos. No evento participaram Mulheres ativistas 

de movimento social, Segurança Pública, Saúde, Promotoria Pública, Justiça, Conselhos de 

Direitos, Empresárias, Delegacia da Mulher, Secretarias Municipais dentre outros. Na 

oportunidade debateu-se sobre a situação da mulher vítima de violência doméstica e a justiça 

em Picos. 
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DIVULGAÇÃO DO NÚCLEO

 

Divulgação da Lei Maria da Penha nos canais de comunicação em Picos. Realização de 

debates com a participação da sociedade picoense acerca dos procedimentos a serem adotados 

pelas vítimas de violência doméstica no ato de denunciar seus agressores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

RÁDIO CULTURA

 

 

Mesa de debates na FM Cultura, com a participação da Justiça, Delegacia, Igrejas e 

participação ao vivo dos ouvintes. 
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PARTICIPAÇÃO AO VIVO

 

Dia Internacional da Mulher na FM Cultura, oportunidade em que foram debatidos temas 

referentes à Mulher e os desafios na contemporaneidade.  
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PALESTRA NO CAPS - DROGAS

 

 

Realização de reunião no CAPs AD com usuários e familiares de álcool e drogas. 
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PALESTRA NO CAPS - ÁLCOOL

 

 

Palestras informativas acerca da violência doméstica e familiar cujo agressor seja usuário de 

álcool e drogas. 
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PALESTRA NAS ESCOLAS

 

 

Formação de Multiplicadores em Escolas na rede municipal acerca da identificação de vítimas 

de Violência doméstica e familiar. 
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BENEFICIÁRIAS DO P.B.F.

 

 

Palestra Educativa com mães do Programa Bolsa Família acerca da Violência Doméstica e 

familiar. 
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CONSELHO DA MULHER – IPIRANGA-PI

 

 

 

Formação de Conselheiros Tutelares e de Direitos no âmbito da Violência Doméstica e 

Familiar. 
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VISITAS ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

 

 

 

Capacitação e Orientação aos Delegados da Jurisdição de Picos, acerca dos procedimentos no 

âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
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Visita à Delegada Mariléia em Picos. 
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PASSEATA COM ALUNOS DO PETI 

 

 

Passeata realizada no Bairro Morada do Sol na defesa da criança e do adolescente e contra a 

violência sexual. 
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I FÓRUM DE MULHERES E JUSTIÇA

 

 

 

Evento realizado pelo Núcleo Multidisciplinar Maria da Penha com as mulheres ativistas do 

município de Picos. 
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COMISSÃO PRÓ-CONSELHO

 

 

 

Comissão Pró-Conselho responsável pela elaboração dos instrumentos normativos e da 

Criação do Conselho de Direitos da Mulher em Picos. 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE PICOS-PI 

 

 

( 2ª maravilha do Piauí: Matriz Nossa Senhora dos Remédios) 

 

 

 

 

(Entroncamento de Picos que dá acesso aos demais Estados circunvizinhos) 
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(Matriz) 

 

 

 

 

(Vale Encantado em Picos, onde existem pinturas rupestres) 
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(Entroncamento de Picos que dá acesso aos demais Estados circunvizinhos) 

 

 

 

 

(Produção do Mel) 
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