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RESUMO 
 

 
Esta dissertação tem como objetivo analisar os discursos de mulheres denunciantes, 

de profissionais que a atendem (policiais e psicóloga) e de representantes feministas 

militantes no Movimento de Mulheres de Pernambuco/Fórum de Mulheres de 

Pernambuco sobre a Delegacia da Mulher do Recife e sua relação com a rede de 

atendimento à mulher em situação de violência. 

Discutimos a violência contra a mulher como sustentada por uma sociabilidade 

alicerçada na cultura patriarcal, a partir da qual a mulher é alijada do processo de 

decisões sociais e políticas e submetida à dominação masculina, apontando 

conexões entre esta base cultural e a produção de relações violentas entre homens 

e mulheres, especialmente da violência doméstica e conjugal. Apresentamos a 

instituição das Delegacias de Mulheres como marco da construção de Políticas 

Públicas para Mulheres, e a denúncia como instrumento de publicização da violência 

vivenciada no âmbito privado. Constatamos que as mulheres reagem/enfrentam a 

violência de, pelo menos, duas maneiras: em nível privado – a violência não é 

denunciada, mas apenas anunciada a pessoas próximas – ou em nível público – 

denúncia e registro de queixa na Delegacia. Sendo que, em qualquer das formas, 

consideramos que a mulher realiza movimentos para modificação da situação 

vivenciada, não sendo, portanto, passiva, embora se encontre numa condição 

subalternizada; e que a existência de Políticas Públicas e de serviços sociais para 

enfrentamento da violência contra a mulher – como as delegacias de mulheres, 

secretarias de governo de atenção às mulheres, legislação protetiva etc. – dão 

visibilidade à problemática em questão e podem se constituir em mecanismos para 

sua superação. 
 

Palavras-chave: Violência contra a mulher, Gênero, Poder, Patriarcado, 

Conjugalidade, Políticas Públicas para as Mulheres, Delegacia da Mulher, Denúncia. 

 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 

This dissertation has the objective of analyzing the speech of exposing women, 

professionals who assist them (police officers and psychologists) and feminist activist 

representatives of Women Movement in Pernambuco/Women Forum of Pernambuco 

for the Women Police Department in Recife and its relation to the network of victim 

assistance given to a woman in a situation of violence. 

Violence against women is discussed as the result of a society based on a patriarchal 

culture which sets women apart from the process of political and social decisions and 

it subjects women to male control which points out connections between that cultural 

basis and the production of violent relationships between men and women, especially 

from their partners and domestic violence. The establishment of the Women Police 

Department was presented as a turning point in the building of public policies for 

women and the exposure as a tool of publicizing violence that takes place in private 

contexts. In our research we evidence that the women react/face violence at least in 

two ways: in a private level – violence is not exposed to the Police, but it is shared 

just by their intimates – or in a public level – reported to the Police. It was taken in 

consideration that in both forms women carry out movements in order to change that 

previous situation. Therefore, they can not be considered passive although they are 

in an underestimating situation. Besides that, there is the existence of Public Policies 

and social services to face violence against women such as Police Departments for 

Women, Government Secretaries providing assistance for those women, women’s 

protective laws etc. They all open up ways of dealing with the problem and they may 

become mechanisms for overcoming it. 

 

Key-words: Violence against women, Gender, Power, Patriarchy, Partnership, Public 

Policies for Women, Women Police Department, Report. 
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INTRODUÇÃO 
 

Trabalhar a temática ‘Violência’ constitui-se num grande desafio para quem se 

propõe a fazê-lo. Isto porque a temática em si já remonta à nossa impotência de lidar 

com questões vitais, sejam elas existenciais, sociais, políticas ou econômicas, 

utilizando, ao invés do diálogo, a estratégia da dominação. 

Nas mais diferentes esferas da vida humana podem-se observar a existência 

de situações de violência – velada ou explicitada. Há hoje um olhar novo sobre a 

questão, a partir do qual se reconhece sua complexidade, mas também aponta para 

a possibilidade de superação e construção de um novo modo de vida por homens e 

mulheres, sujeitos da história. Daí porque a abordagem do tema e sua discussão 

precisam ocorrer sem mascarar as dores da violência real, mas mantendo acesa a 

esperança de que é possível fazer diferente. 

Nossa incursão no tema se deu por motivações pessoais e profissionais. 

Pessoalmente, presenciei na adolescência, situações de violência física e 

psicológica, de modo recorrente, com pessoas muito próximas e queridas. Do ponto 

de vista profissional, a aproximação se deu de diferentes formas: assessorando uma 

organização não governamental, a Diaconia, 1 na reflexão e elaboração de material 

sobre a questão da violência, participando de eventos/cursos e acompanhando 

voluntariamente a atuação do setor de atendimento psicológico da I Delegacia de 

Polícia da Mulher do Recife. A partir dessa aproximação com a Delegacia, decidimos 

aprofundar o conhecimento sobre este serviço ao lado de outros que compõem a 

rede de atenção a mulheres em situação de violência no município do Recife. 

No âmbito da produção de conhecimento, o Serviço Social tem dado 

importante contribuição ao estudo do fenômeno da violência. A visualização do 

gráfico abaixo (GROSSI e LOSSO, 2006, p. 18), permite verificar que o Serviço 

Social aparece liderando a produção acadêmica sobre violência. 

                                                           
1 ONG criada por igrejas evangélicas em 1967 que atua no Nordeste desenvolvendo ações de apoio a trabalhos 
sociais em igrejas, projetos de promoção da criança e do adolescente e de apoio à agricultura familiar no Sertão 
do Pajeú. 
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A violência – estrutural, simbólica, urbana ou, em especificidades, contra a 

mulher, contra o idoso, contra a criança e o adolescente – tem sido constatada em 

todo tecido social, como uma expressão da Questão Social. Esta última constitui-se 

em espaço privilegiado da atuação do profissional de Serviço Social e também 

campo de estudos teóricos. Em vista disso, consideramos relevante agregar 

conhecimentos ao que já vem sendo produzido pelo Serviço Social no processo de 

teorização sobre o fenômeno da violência, além de lançar novas luzes e oferecer 

subsídios ao entendimento da questão e, quiçá, contribuir para elaboração de novas 

ações para seu enfrentamento. 

A realidade é formada por uma teia de complexidades que compõe o que se 

chama ‘Questão Social’, apreendida como 
 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum a produção cada vez mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, 
monopolizada por uma parte da sociedade (IAMAMOTO, 2001, p.27). 
 

É também a questão social espaço privilegiado da intervenção do assistente 

social, o qual, segundo Netto (1992) é um executor terminal de políticas sociais, que 

atua na relação direta com a população usuária. Para Iamamoto (2001) o mercado 

atual demanda do profissional de Serviço Social não apenas a execução, mas a 

formulação e a gestão de políticas sociais. Isso requer nova postura quanto ao 

exercício da profissão. “Requer ir além das rotinas institucionais e buscar apreender 

o movimento da realidade para detectar tendências e possibilidades nela presentes” 

(p.21). A autora ressalta que as alternativas não saem de uma ‘cartola mágica’ do 

profissional, mas que as possibilidades estão dadas na realidade. 
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Daí a importância de se pensar a realidade, de investigá-la, de intervir sobre 

ela, pois “sempre existe um campo para a ação dos sujeitos, para a proposição de 

alternativas resultantes da apropriação das possibilidades e contradições presentes 

na própria dinâmica da vida social” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). 

O amplo movimento da sociedade civil na década de 80, a luta de setores 

democráticos contra a ditadura e, em seguida, pela consolidação das bases 

políticas, estimula as categorias profissionais a repensarem seu compromisso com a 

população. No caso do Serviço Social 

 
Construía-se um projeto profissional que, vinculado a um projeto social 
radicalmente democrático, redimensionava a inserção do Serviço Social na 
vida brasileira, compromissando-o com os interesses históricos da massa 
da população trabalhadora (Código de Ética profissional do Assistente 
Social, 1993). 
 

Ainda segundo Iamamoto, a categoria dos assistentes sociais torna-se 

participante do processo de lutas democráticas da sociedade brasileira e isso será a 

base da reorientação da profissão a partir de 1980. Para a autora, essa reorientação 

possibilitou ao Serviço Social dar um salto de qualidade tanto no tocante à produção 

acadêmica quanto no fortalecimento do reconhecimento da importância do 

profissional. Fica claro que a categoria abraça o novo projeto de sociedade e se 

inscreve nesse contexto com um projeto “ético-político comprometido com a 

construção da cidadania, a defesa da esfera pública, o cultivo da democracia, 

parceira da eqüidade e da liberdade” (p. 11). 

Esse olhar para o passado recente da profissão, permite verificar sua 

dinamicidade informada pela própria dinâmica da realidade social. É fundamental 

que assim seja. 

Para a autora 
 

O longo vôo teórico dado pelo Serviço Social merece ser preservado e 
aprofundado, mas a ele deve ser aliado um atento acompanhamento 
histórico da dinâmica da sociedade. A aproximação do Serviço Social ao 
movimento da realidade concreta, às várias expressões da questão social, 
captadas em sua gênese e manifestações, é fundamental. A pesquisa 
concreta de situações concretas é condição para se atribuir um novo 
estatuto à dimensão interventiva e operativa da profissão, resguardando os 
seus componentes ético-políticos (p. 52). 
 

A realidade atual já impõe novas demandas à profissão, não tanto no 

engajamento por conquistas legais, mas, sim, na efetivação da legislação em vigor. 

Sabe-se que a Constituição de 1988, lançou bases jurídicas para o exercício da 
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cidadania, mas as bases econômicas e políticas ainda estão por ser estabelecidas. 

Ao contrário o texto constitucional deparou-se com um estado mínimo, 

desresponsabilizando-se da questão social, transferindo para a sociedade civil o 

atendimento das demandas sociais. 

A tensão entre a garantia legal, baseada nos princípios da integralidade e da 

universalidade, e a efetiva concretização, parece complexificar a prática profissional, 

uma vez que o Estado retrai-se com a implementação do receituário neoliberal 

sustentáculo das políticas de ajuste estrutural. A política existe, os usuários existem, 

mas a distância entre a lei e sua aplicação não é facilmente superada. Lidar com 

esse novo momento constitui-se num grande desafio para o Serviço Social. 

Embora tal situação possa ser percebida como limite profissional, nesse 

cenário também aparece formas alternativas de intervenção, lembrando “sempre 

existe um campo para a ação dos sujeitos, para a proposição de alternativas 

criadoras, inventivas, resultantes da apropriação das possibilidades e contradições 

presentes na própria dinâmica da vida social” (IAMAMOTO, 2001, p. 21). 

Há muitos espaços a explorar, novos olhares a estabelecer, para, assim, nos 

aproximarmos com maior propriedade da tão complexa Questão Social e das 

especificidades que a compõem; dentre estas, a violência contra a mulher. 

Violência contra a mulher é uma expressão que nasce no movimento 

feminista, utilizada para se referir à violação dos direitos humanos das mulheres. 

Consiste no uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar a mulher a 

fazer algo que não é de sua vontade, tolhendo a liberdade, incomodando e 

impedindo-a de manifestar seu desejo, sob pena de ser ameaçada, espancada, 

lesionada ou morta. Outras denominações para o problema, são violência de 

gênero, violência doméstica ou violência conjugal, entre diversas diferenciações 

conceituais que apresentaremos no primeiro capítulo. Toma-se por suposto que a 

violência contra a mulher é um fenômeno que atinge mulheres de todas as partes do 

mundo, independente de classe social, raça, etnia e geração. 

No Brasil e, em particular no Estado de Pernambuco, os dados sobre a 

questão são elevados. Reconhece-se, também, seu caráter complexo e 

multidimensional. A maior expressividade da violência contra mulheres no âmbito 

privado, doméstico, e o fato de ser perpetrada por homens com os quais estas 

mantêm relações afetivo-conjugais, acentua a dificuldade de enfrentamento, tanto 

por parte das mulheres quanto pela sociedade. 
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Nossa pesquisa, realizada na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife, 

pode ser caracterizada como um estudo qualitativo, empreendido através do uso da 

observação participante e da aplicação de entrevistas, com mulheres denunciantes, 

com policiais e outros profissionais que a atendem e com representantes do 

Movimento de Mulheres/Fórum de Mulheres de Pernambuco. Buscamos analisar os 

discursos desses sujeitos sobre a Delegacia e sobre a relação da instituição com a 

rede de atenção à mulher em situação de violência no município do Recife.  

Havia, pelo menos, dois fatores que instigavam, a princípio, nosso interesse 

pelo serviço. Em primeiro lugar, atribuíamos singular significado à instituição, por 

entendê-la como ‘porta de entrada’ de mulheres envolvidas em conflitos conjugal-

familiares que resultaram em crimes, e, também, considerávamos a Delegacia um 

espaço diferenciado de escuta para a mulher, acionado como lugar de proteção e 

punição do autor da violência denunciada. Ao longo da implementação da pesquisa, 

os pressupostos que tínhamos delimitado de partida foram sendo clarificados e 

novos foram sendo construídos. Certamente isso faz parte do fazer acadêmico: ter 

hipóteses de partida, ir a campo e, a partir dos dados coletados, reformular posições, 

aprofundar e gerar conhecimentos. 

O relato que segue, trata do problema da pesquisa, de sua fundamentação 

teórica, do processo de coleta de dados, dos resultados e da análise que fazemos 

dos ‘achados’ de pesquisa. Esse processo está sistematizado em três capítulos. 

O primeiro capítulo dedica-se ao estudo da violência como campo teórico, 

situando sua origem conceitual e variações dos sentidos que assume. Apresentamos 

significados do termo violência, diferenciações conceituais propostas por diferentes 

autores, especificidades da violência contra a mulher no terreno da conjugalidade, 

como sendo sustentada por um ordenamento social que estrutura de forma desigual 

as relações de gênero, expressa na dominação masculina ainda existente. 

Ressaltamos, ainda, as imbricações existentes entre gênero e poder. Neste 

percurso, dialogamos com os seguintes autores: Scott (1995), Costa (1993), Grossi 

(1994; 2000), Guerra (2005), Cordeiro (1995), Izumino e Santos (2005), Queiroz 

(2004), Saffioti (1994; 1999; 2004), Foucault (1987) e Pateman (1993). 
No segundo capítulo, intitulado ‘Políticas Públicas para as Mulheres’, 

abordamos o Estado capitalista, as políticas públicas disponibilizadas à mulher para 

enfrentamento da violência e as Delegacias de Mulheres como uma dessas políticas. 

Salientamos a retração da intervenção do Estado em face do atendimento de 
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demandas sociais pela implementação da agenda neoliberal e como isso enfraquece 

o exercício de direitos sociais por limitar a garantia e o acesso a políticas públicas. 

Ressaltamos que o Estado capitalista é o mesmo Estado patriarcal, concordando 

com a posição construída por Saffioti de enovelamento entre capitalimo-racismo-

patriarcado. Sobre as Delegacias de Mulheres, enquanto política pública para 

mulheres em situação de violência, situamos historicamente a instituição ressaltando 

sua importância bem como suas limitações em dar conta de responder a um 

fenômeno de tamanha complexidade e magnitude. 

No terceiro e último capítulo, apresentamos o percurso trilhado para 

operacionalização dos objetivos do estudo, apresentando as escolhas de 

procedimentos, o universo da pesquisa, os recortes estabelecidos etc. O processo 

de pesquisa é explicitado, desde a coleta à análise dos dados; trazendo os discursos 

dos sujeitos da pesquisa e buscando interpretar os sentidos de suas narrativas. 

No item denominado considerações finais, retomamos e confrontamos 

questões primordiais do estudo. É como um retorno ao começo, guardando a 

possibilidade de prosseguimento e aprofundamento do estudo. 
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CAPÍTULO 1 
 
VIOLÊNCIA: CAMPO TEÓRICO E EXPRESSÃO DE DESIGUALDADES 
 

1.1. Violência, Violências 
 

Por que violência? O tema vem sendo estudado amplamente nas ciências 

sociais, em diferentes disciplinas que formam este campo de conhecimento. É 

presente, também, em jornais e revistas, em conversas travadas no cotidiano entre 

familiares, vizinhos e colegas de trabalho ou de estudo. Parece que se discute a 

violência, em suas várias expressões, na tentativa de compreendê-la ou de 

visualizar saídas.  

O termo violência tem sido utilizado de forma adjetivada para diferenciar tipos 

de expressão do fenômeno. “Trata-se de um substantivo que agrega muitos sentidos 

e inúmeras adjetivações. Em um sentido amplo e genérico, pode-se dizer que o 

fenômeno da violência vem acompanhando o homem e a mulher desde os 

primórdios da história” (OSTERNE, 2005, p.50). 

Não é tarefa simples apresentar um conceito de violência – em termos gerais 

ou específicos. O que se pode assegurar é que se trata de um fenômeno complexo, 

polissêmico, multifatorial/multicausal, que atravessa as relações sociais e não se 

prende à condição de classe, geração, gênero, raça/etnia. São múltiplos os recortes 

e diferentes as perspectivas teórico-metodológicas que se ocupam de sua 

compreensão.  

Apresentaremos a seguir, uma breve categorização do termo violência, na 

perspectiva de facilitar a compreensão do seu uso diferenciado: 

Quando se focaliza os agentes da violência, ela pode ser estrutural, 

econômica, social, institucional, religiosa, policial etc. Em referência a 

pessoas/grupos atingidos por atos violentos, o termo aparece, em geral, junto à 

expressão contra, como no caso de violência contra a mulher, contra a criança e o 

adolescente, contra idosos, contra homossexuais, contra negros, contra índios, etc. 

Quando se pretende destacar a situação geográfica, a violência pode ser definida 
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como urbana, rural, regional, entre gangues de bairros etc.2 Ainda tem-se feito 

diferenciações quanto ao local/espaço de ocorrência de atos violentos, aí se 

encontram identificadas os conceitos de violência doméstica, de violência 

intrafamiliar, de violência escolar. Ao se abordar os agravos da violência sobre a 

pessoa, têm-se violência física, violência sexual, violência psicológica, violência 

moral. 

Percebe-se, assim, uma vasta categorização do termo violência; ao que 

parece, com a finalidade de dar conta da abrangência do fenômeno e de suas 

diferentes formas de expressão. Em nosso estudo, apesar de focalizarmos a 

violência contra a mulher, consideramos pertinente trazer como conteúdo 

secundário, notas conceituais, bem como abordar, ainda que sucintamente, outras 

formas de violência, lembrando que estas, por vezes, se entrecruzam. 

Para conceituar violência, Inácio (2003) recorre às palavras violatio, onis, violo 

e are, que estão associadas ao termo violentia. Segundo a autora, 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 à, maltratar, danificar, 
devastar, desonrar, transgredir, infringir, ferir, lesar, ofender, macular. O tom 
pejorativo desses significados indica não apenas agressão física, mas 
também sugere a ocorrência de agressões morais ou psicológicas (p. 126). 
 

Tal conteúdo pode ser associado a diferentes expressões da violência, 

ressaltando o caráter negativo da mesma. 

A violência também pode ser entendida a partir da sociedade na qual 

vivemos – organizada em classes, de modo de produção capitalista, baseada na 

acumulação de riqueza e na exploração – a qual pode ser considerada, por si só, 

violenta. Os altos índices de desemprego, a falta de acesso a condições dignas de 

vida para grande parcela da população, é reconhecida como uma forma de violência 

que podem gerar outras. 

 
A violência estrutural vem sendo definida como aquela violência que 
se origina nas estruturas sociais e econômicas desiguais e injustas, 
reproduzindo-se através delas. Falamos aqui da violência da 
pobreza, da miséria e da desigualdade onde as vítimas são coletivos 

                                                           
2 Além das citadas, existem as práticas xenofóbicas que poderiam ser consideradas uma forma de violência 

internacional marcada pela discriminação de estrangeiros - tema, atualmente, relevante, dadas as posições 

assumidas por países do Norte no trato da questão. 
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humanos e os agressores são indefinidos, despersonalizados e 
desmaterializados (PORTELLA, 2005, p. 01). 
 

De acordo com Adorno (apud GUERRA, 2005), a violência não pode ser 

desvinculada do modo pelo qual as pessoas produzem e reproduzem suas 

condições sociais de existência. Para ele, a violência revela padrões de 

sociabilidade, modos de vida, modelos de comportamento vigentes etc. “Expressa, 

ao mesmo tempo, relações entre classes sociais e relações interpessoais. Está 

presente nas relações intersubjetivas que se verificam entre homens e mulheres, 

entre adultos e crianças” (p. 31).  

Nesse contexto, a violência urbana, que nos assusta e acua a todos e sobre 

a qual se diz sempre que cresce e nunca diminui, vai se tornando uma espécie de 

fenômeno fora de controle governamental e social. Este tipo de violência pode ser 

cometido contra as pessoas e contra o patrimônio, os agressores são bem definidos 

– indivíduos ou grupos criminosos – e as vítimas somos todos e todas nós, de 

qualquer sexo, raça ou classe, mas também pode ser matizada por sobreposições 

entre classe social e raça/etnia. 
 

Quando se trata das formas mais graves de violência, como é o caso 
dos homicídios, as vítimas e os contextos de ocorrência dos crimes 
adquirem um perfil menos difuso e mais homogêneo: morrem desta 
maneira homens e mulheres pobres, negros e jovens residentes nas 
periferias de grandes cidades brasileiras em áreas onde são 
precárias as condições de vida e o acesso a direitos (PORTELLA, 
2005, p. 01). 
 

Com base em Portella (2005), é importante refletir sobre a impossibilidade de 

realização da democracia na vida social e nas relações pessoais – pressuposto de 

uma vida sem violência – em áreas onde predomina o uso da força e das armas. No 

campo da violência, as análises ainda pecam pelo universalismo ao desconsiderar 

as situações de classe e raça. Seria necessário trabalhar com a idéia de grupos 

mais e menos expostos à violência que demandam políticas diferenciadas, sem abrir 

mão de ações voltadas para a sociedade em geral e que objetivam transformações 

nos valores e na cultura política. 

Para a autora 
 

Se considerarmos que as relações de classe, gênero e raça são 
estruturantes da nossa sociedade, teremos que considerar que a violência 
contra as mulheres, que é uma violência de gênero, é violência estrutural 
tanto quanto a violência racial e de classe (p. 03). 
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Uma outra concepção é a de Guerra (2005), que estuda a violência doméstica 

como relacionada à violência estrutural embora possua outros determinantes, por 

ser “um tipo de violência que permeia todas as classes sociais como violência de 

natureza interpessoal” (p. 31).    

Segundo a autora a violência doméstica contra crianças e adolescentes têm 

reconhecidos quatros tipos: violência física, violência sexual, violência psicológica e 

negligência e consiste em ser: 
 

Uma violência interpessoal; um abuso do poder disciplinador e coercitivo 
dos pais ou responsáveis; um processo de vitimização que às vezes se 
prolonga por vários meses e até anos; um processo de imposição de maus-
tratos à vítima, de sua completa objetalização e sujeição; uma forma de 
violação dos direitos essenciais da criança e do adolescente como pessoas 
e, portanto, uma negação de valores humanos fundamentais como a vida, 
a liberdade, a segurança; tem na família sua ecologia privilegiada. Como 
esta pertence à esfera do privado, a violência doméstica acaba se 
revestindo da tradicional característica do sigilo (p. 32). 
 

Essa noção de violência doméstica contra crianças e adolescentes construída 

por Guerra, apresenta aspectos relevantes que também podem caracterizar 

situações de violência contra a mulher – foco de nosso interesse e estudo - tais 

como ser uma violência interpessoal, negar valores humanos fundamentais e 

encontrar na família seu lócus privilegiado. Aprofundaremos o conceito de violência 

contra a mulher no item subseqüente. 

Como vimos, de acordo com o debate teórico existente, há vários tipos de 

violência, a ocorrência de episódios de violência pode atingir a quaisquer pessoas, 

mas há registros de violências contra grupos específicos da população: mulheres, 

crianças e adolescentes, prostitutas, índios, negros, idosos, homossexuais, entre 

outras ‘minorias’. No dizer de Grossi (1994) “não se pode continuar denunciando a 

violência no singular, como se todas as formas de agressão fossem percebidas e 

vivenciadas da mesma maneira” (p. 483). 

Outra discussão subjacente a este debate, comporta a distinção entre os 

termos racionalidade/irracionalidade e violência/agressividade. Conteúdo que 

abordaremos a partir da ótica de Jurandir Freire Costa em sua obra Violência e 

Psicanálise. Costa (2003) traça um caminho, a nosso ver, elucidativo para 

compreensão do problema da violência. A partir de textos de Freud3 que abordam o 

                                                           
3 A obra de Sigmund Freud é vasta, mas acessível, inclusive na língua portuguesa. Optamos por 
trazê-lo a partir do texto de Freire, devido ao foco que este autor estabelece. 
 

 



21 

tema, o autor dialoga com posições atuais, do senso comum e da própria ciência e 

apresenta conclusões que podem ajudar na reflexão e entendimento da questão. 

Costa destaca na obra freudiana três trabalhos “especialmente significativos, 

na medida em que se reportam diretamente ao problema da agressividade, 

destruição e violência na vida social e não apenas nas relações interpessoais” 

(p.29). São eles: Reflexões para os tempos de guerra e morte (1915), Além do 

princípio do prazer (1920) e Mal-estar na civilização (1929). Neste último texto, 

“Freud fala, de maneira cada vez mais viva, do problema dos instintos destrutivos 

humanos, considerando-os responsáveis pelo mal-estar na civilização” (p. 30). O pai 

da Psicanálise parece descrente de que o progresso da civilização possa conter os 

percalços ocasionados pelas pulsões humanas para a agressão e a autodestruição; 

mas, ao mesmo tempo, supõe a possibilidade de instauração da paz e do pacifismo, 

como resultado da ação civilizatória e do fortalecimento do intelecto. 

O autor faz pontuações e tece considerações relevantes: 

1. A violência aparece associada à agressividade, à inclinação instintiva do 

homem para matar ou fazer sofrer seus semelhantes; 

2. A violência não tem outra causa a não ser a satisfação dos impulsos e 

desejos destrutivos do homem; 

3. As guerras seriam evitadas com estabelecimento de uma autoridade 

central – uma instância suprema – com direito de arbitrar sobre conflitos de 

interesses: o direito e a lei. Embora, isso também possa ser denominado violência – 

pela imposição do arbítrio - seria aceitável por ter como finalidade o bem comum. 

Conclui, então, que “não existe um ‘instinto de violência’; o que existe é um instinto 

agressivo que pode coexistir perfeitamente com a possibilidade do homem desejar a 

paz e com a possibilidade do homem empregar violência” (p.35).  

Costa diz, ainda, que “o argumento biológico sobre a natureza da violência é 

inconsistente, porque se apóia na premissa de que a violência é produto da conduta 

humana movida pelo instinto e não pela razão” (p. 36). Para ele, isso corresponderia 

a dizer que a violência é irracional, afirmação da qual discorda por dois motivos: “a 

violência nem sempre é irracional e não se pode dizer que a irracionalidade é 

instintivamente animal” (p. 36). Outro equívoco cometido freqüentemente, segundo 

Costa, é o uso do termo irracionalidade na acepção de ‘emocional’, diz ele “é comum 

dizer-se que alguém cometeu uma violência agindo irracionalmente por força da 

raiva, desespero etc.” (p. 37). Sustenta que o comportamento emocional – no 
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sentido de impulsivo, descontrolado, como é difundido no senso comum – não é 

destituído de razão e exemplifica com o fato de que há atos de violência 

premeditada, “o ato calculado de violência não dispensa a razão, ao contrário, 

solicita-a” (COSTA, 2003, p. 37). Obviamente que há casos de patologias que 

comprometem a ação consciente, mas fora disso, toda conduta é racional, no 

sentido de que a faculdade da razão é acessada. Para o autor, salvo nos casos 

patológicos, o argumento da irracionalidade da violência é inválido. Seria aceitável, 

no entanto, a noção de “irracionalidade do comportamento violento pelo fato de que 

a razão desconhece os móveis verdadeiros de suas intenções e finalidades. A 

violência é irracional quando e porque se dirige a objetos substitutivos” (p. 38). 

Apesar do uso indiferenciado de conceitos como agressividade, instinto, 

irracionalidade, entre outros, os exemplos atestam a diferença entre a violência 

humana e a agressividade animal.  
 

O motivo é evidente: este tipo de ação destrutiva porta a marca de um 
desejo. Violência é o emprego desejado da agressividade, com fins 
destrutivos. Esse desejo pode ser voluntário, deliberado, racional e 
consciente, ou pode ser inconsciente, involuntário e irracional. A existência 
desses predicados não altera a qualidade especificamente humana da 
violência, pois o animal não deseja, o animal necessita. E é porque o 
animal não deseja que seu objeto é fixo, biologicamente predeterminado, 
como o é a presa para a fera (p. 39). 
 

Na violência humana, ao contrário, o objeto é arbitrário e pode sofrer 

deslocamentos. “Só existe violência no contexto da interação humana, onde a 

agressividade é instrumento de um desejo de destruição - desejo de morte, desejo 

de fazer sofrer” (p. 40). 

Nossa intenção em trazer essas reflexões sobre este excerto, situa-se na 

constatação da presença freqüente dos citados argumentos – agressividade, ação 

por impulso, comportamento irracional, instinto mau – em conversas no cotidiano, na 

mídia. Na pesquisa por nós realizada, esses conteúdos também apareceram e até 

pareciam se repetir nas falas dos(as) entrevistados(as), apesar dos diferentes 

lugares em que se encontravam – policiais e mulheres denunciantes. 

 

 

 

 

1.2.Violência contra a Mulher: Estatuto Teórico  
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A partir da revisão da literatura, identifica-se que muitos fatores contribuíram 

para que o tema violência contra a mulher viesse a se tornar assunto presente nas 

agendas públicas em escala global: o movimento feminista e de mulheres, com a 

denúncia da desigualdade social entre os sexos diante da ocorrência de situações 

de violência como forma explícita da dominação masculina; o surgimento e 

estabelecimento de organizações não-governamentais voltadas ao trato da questão 

e outras formas de associativismo civil, fundações regionais, nacionais e 

internacionais; a realização de eventos – em nível local, nacional ou mundial – que 

atraiu a atenção dos governos e da sociedade e exerceu pressão para a 

implementação de políticas públicas para as mulheres.  

De acordo com Edleson e Eisikovits (1992), nos países industrializados, a 

violência contra a mulher aparece como tema patente na década de 1970. As 

mulheres se organizam por perceberem que, no âmbito de outros movimentos 

sociais, suas necessidades não recebiam a devida atenção. “Los primeros análisis 

feministas se concentraron sobre la explotación sexual y el controle de la sexualidad 

femenina por parte del hombre” (p. 22). Nos países subdesenvolvidos, o debate 

sobre a violência aparece no bojo da participação de mulheres em movimentos 

nacionais de democratização.  

 

En Brasil, Argentina, Chile e Filipinas, por ejemplo, el movimiento se 
enraízo em organizaciones de mujeres em lucha contra los regímines 
militares y autoritários. Al unirse las mujeres para protestar contra la 
represión, comenzaron a analizar la opresión que padecían em sus propias 
vidas (p. 23). 

 

Em 1975 acontece, na Cidade do México, a Conferência Mundial do Ano 

Internacional da Mulher, patrocinada pela ONU. A Conferência debate três temas 

centrais: igualdade entre os sexos, integração da mulher no desenvolvimento e 

promoção da paz. Foi um acontecimento inédito na luta pelos direitos da mulher. A 

ONU declara os anos de 1976 a 1985 como a Década da Mulher, concentrando a 

atenção sobre o papel da mulher para o desenvolvimento internacional. Isso 

impulsionou grupos de mulheres e o movimento feminista, possibilitou o acesso a 

recursos de fundos internacionais e deu visibilidade à causa das mulheres. Iniciou-se 

uma ação organizada contra a violência, principalmente com grupos de mulheres 
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profissionais que se uniram para oferecer informações, capacitação e apoio (social, 

psicológico, jurídico) para mulheres vítimas de violência. 

Miriam Grossi (1994) pontua que, mesmo antes da emergência do movimento 

feminista brasileiro, já aparecia um grande interesse no estudo da “Questão da 

Mulher”, particularmente nos programas de pós-graduação das universidades. As 

pesquisadoras deste período tinham, no dizer da autora, “um duplo pertencimento”: 

militavam no movimento feminista e atuavam na universidade (na qualidade de 

estudantes ou professoras). “A construção do tema violência contra a mulher se dá a 

partir das lutas feministas e do intenso diálogo entre militância e academia” 

(GROSSI, 1994, p. 473). 

Cordeiro (1995) diz que a expressão violência de gênero se insere na 

trajetória dos estudos que têm como preocupação o fenômeno da violência contra a 

mulher e que fazem parte da produção teórica anteriormente denominada ‘Questão 

da Mulher’. 

De igual modo, Gehlen e Osterne (2005) consideram, em sua análise acerca 

dos dilemas sobre igualdades e diferenças que constituem o feminismo, que no 

Brasil, os estudos de mulher e/ou de gênero seguiram o movimento dos rumos do 

feminismo francês, britânico e americano. Exemplificam essa afirmação, colocando 

que no Brasil, em fins da década de 1980, principalmente a partir de 1987, tanto no 

âmbito das ciências sociais, quanto nos estudos da literatura e crítica literária, 

“passou-se a defender a primazia dos estudos de gênero sobre os estudos de 

mulher e a “superação” dos estudos dos papéis sexuais pelos papéis de gênero” (p. 

142). 

Izumino e Santos (2005) afirmam que 
 
A literatura sobre violência contra as mulheres tem suas origens nos anos 
80, constituindo uma das principais áreas temáticas dos estudos feministas 
no Brasil. Esses estudos são fruto das mudanças sociais e políticas no 
país, acompanhando o movimento de mulheres e o processo de 
redemocratização (p. 01). 
 

Destacam, ainda, que a tônica do movimento feminista nesse período era “dar 

visibilidade à violência contra as mulheres e combatê-la mediante intervenções 

sociais, psicológicas e jurídicas” (p.01). Os primeiros estudos sobre o tema trazem 

denúncias de violências contra as mulheres, enfatizam a realização de atos públicos 

como forma de exigir justiça, relatam práticas de atendimento feitas por feministas. 
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Essas autoras identificam três correntes teóricas entre os trabalhos que 

vieram a se tornar como referências aos estudos sobre violência contra a mulher: 

A primeira, por elas denominada de dominação masculina “define violência 

contra as mulheres como expressão de dominação da mulher pelo homem, 

resultando na anulação da autonomia da mulher, concebida tanto como “vítima” 

quanto “cúmplice” da dominação masculina” (p. 01). Representada por Marilena 

Chauí com base no seu artigo intitulado “Participando do Debate sobre Mulher e 

Violência” 4 traz a concepção de violência como resultado de uma ideologia de 

dominação masculina produzida e reproduzida tanto por homens quanto por 

mulheres. A partir dessa base ideológica, as diferenças transformam-se em 

desigualdades hierárquicas e daí segue-se a dominação, a opressão. O dominador 

trata o ser dominado como objeto e não como sujeito. A noção de mulher como não-

sujeito, ancora-se na premissa de que as mulheres são definidas como seres para 

os outros e não como seres com os outros, daí o comprometimento de sua 

autonomia. A incumbência natural da mulher para a maternidade, isto é, para gerar, 

parir, nutrir, cuidar, seria a ‘plenitude’ da condição feminina e base para a 

diferenciação social entre os papéis masculinos e femininos. A autora também 

argumenta que “as mulheres são ‘cúmplices’ da violência e contribuem para a 

reprodução de sua ‘dependência’ porque são instrumentos da dominação masculina” 

(p. 47-48). 

A segunda corrente é chamada por Izumino e Santos de dominação patriarcal 

“é influenciada pela perspectiva feminista e marxista, compreendendo violência 

como expressão do patriarcado, em que a mulher é vista como sujeito autônomo, 

porém historicamente vitimada pelo controle social masculino” (p. 01). Introduzida no 

Brasil pela socióloga Heleieth Saffioti, vincula a dominação masculina aos sistemas 

capitalista e racista. Para Saffioti, o principal beneficiado do patriarcado-capitalismo-

racismo é o homem rico, branco e adulto. Nesse caso, a violência contra a mulher 

seria sustentada pela socialização machista – na formação de macho, o homem é 

informado do direito de posse sobre a mulher; esta, ao contrário, aprende a 

submeter-se aos desejos masculinos. Saffioti contrapõe-se às idéias de mulher 

como não-sujeito ou como cúmplice; para ela, a mulher é sujeito embora numa 

relação desigual de poder. 

                                                           
4 In FRANCHETTO, Bruna;CAVALCANTI, Maria Laura V.C. e HEILBORN, Maria Luiza (Org.) . 
Perspectivas Antropológicas da Mulher 4, São Paulo, Zahar Editores, 1985. 
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A terceira perspectiva teórica é nomeada por Izumino e Santos (200%) de 

relacional e, segundo elas, “relativiza as noções de dominação masculina e 

vitimização feminina, concebendo a violência como uma forma de comunicação e 

um jogo do qual a mulher não é vítima senão cúmplice” (p. 01). O principal trabalho 

que exemplifica essa corrente é o livro Cenas e Queixas de Maria Filomena Gregori. 

Na obra, aparece em destaque a idéia de que a relação conjugal é de parceria e que 

a violência pode ser uma forma, ainda que perversa, de comunicação “em que 

homens e mulheres conferem significado às suas práticas. A violência conjugal trata-

se mais de um jogo relacional do que de uma relação de poder” (p. 04). Para Gregori 

– seguindo a explicação de Chauí - a mulher não seria vítima, mas cúmplice dos 

papéis de gênero que nutrem a violência. Afirma que a mulher vai se aprisionando 

ao criar sua própria vitimização e, nessas situações, se produz – não apenas é 

produzida – como não-sujeito. 

Miriam Pilar Grossi (2000) apresenta posição diferente e diz que apesar da 

diversificação dos estudos sobre violência contra a mulher, esses parecem remeter a 

dois grandes paradigmas teóricos: “um centrado nas teorias do patriarcado, e outro 

na perspectiva da violência como parte da relação afetivo-conjugal” (p. 303). A 

primeira concepção é mais difundida e tem como princípio subjacente que a 

sociedade baseia-se em valores patriarcais e que homens utilizam-se da violência 

para controlar as mulheres exercendo a dominação. “Segundo este paradigma, a 

violência masculina seria uma das formas mais visíveis do patriarcado, ou seja, da 

dominação masculina” (p.303). A segunda corrente, na qual a autora se inclui, 

concebe a violência doméstica como “resultado de complexas relações afetivas e 

emocionais, não restritas ao âmbito da heterossexualidade, podendo também 

ocorrer em relações afetivas envolvendo duas mulheres ou dois homens” (p. 304). 

Para Grossi, a ampliação da reflexão sobre violência conjugal ao âmbito das 

relações homoeróticas, coloca em questão o argumento feminista de que os 

homens, representantes do sistema patriarcal, lançam mão da violência para exercer 

a dominação sobre as mulheres. 

A posição adotada neste trabalho, é a de que a violência contra a mulher 

ocorre dentro de um padrão cultural que a propicia – naturalização da violência, 

expectativas estereotipadas sobre os papéis do homem e da mulher dentro da 

família, reprodução de comportamentos violentos e sancionados culturalmente. As 

possíveis conseqüências da violência contra a mulher são as seqüelas psíquicas, 
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físicas e até a morte. Para aprofundar essa posição, faremos interlocução com a 

teórica Helleieth Saffioti. 

Saffioti (2004) demonstra as sobreposições parciais e as especificidades 

entre os conceitos de violência de gênero, violência contra a mulher e violência 

doméstica e familiar. Para ela “a violência de gênero é a categoria mais geral. 

Entretanto causa mal-estar quando se pensa este conceito como aquele que 

engloba os demais” (p. 69). A autora interpreta gênero como um conjunto de normas 

modeladoras de seres humanos em homens e mulheres, as quais se expressam nas 

relações entre estes (homem-mulher) e destes entre si (homem-homem, mulher-

mulher); no entanto, privilegia a relação homem-mulher nos estudos de gênero. 
 

A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas 
estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama das relações 
sociais. Nas relações entre homens e entre mulheres, a desigualdade de 
gênero não é dada, mas pode ser construída, e o é com freqüência. Nestes 
termos, gênero concerne, preferencialmente, às relações homem-mulher 
(SAFFIOTI, 2004, p. 71). 

 
Chama a atenção, também, para características específicas da violência 

doméstica/intrafamiliar, destacando como uma das mais relevantes a sua 

rotinização. “Diferentemente da violência urbana, a doméstica incide sempre sobre 

as mesmas vítimas, tornando-se habitual” (p. 85). 

Na compreensão construída por Saffioti da simbiose patriarcado-racismo-

capitalismo, estaria a explicação para o lugar subordinado reservado à mulher e para 

a ocorrência de situações de violência. A autora apresenta uma teorização formada 

pelas três subestruturas: gênero, classe social, raça/etnia. Esta concepção segue 

uma lógica contraditória, distinta das que percebem cada contradição em separado. 

Para Saffioti, 
O importante é analisar estas contradições na condição de fundidas ou 
enoveladas ou enlaçadas em um nó. Há uma estrutura de poder que unifica 
as três ordens – de gênero, de classe, de raça/etnia. O patriarcado, com a 
cultura especial que gera e sua correspondente estrutura de poder, 
penetrou em todas as esferas da vida social. O capitalismo também 
mercantilizou todas as relações sociais, nelas incluídas as chamadas 
específicas de gênero. Da mesma forma a raça/etnia, com tudo que implica 
em termos de discriminação e, por conseguinte, estrutura de poder, 
imprimiu sua marca no corpo social por inteiro (SAFFIOTI, 2004, p.125-126). 

 
Ao criar a ‘metáfora do nó’, Saffioti sustenta que não há um sistema de 

dominação e um sistema de exploração. “Não há dois processos, mas duas faces de 

um mesmo processo” (SAFFIOTI, 2004, p. 130). Para ela, o conceito de exploração, 

qualquer que seja a concepção que a ele se atribua, implica, necessariamente, o 
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conceito de dominação. A exploração econômica ou qualquer outra que represente 

benefícios pessoais de uma pessoa sobre outra, só é possível se o domínio é 

exercido. Para que alguém possa explorar outrem, seja economicamente ou de outra 

forma, precisa antes exercer domínio. Destaca que a dominação pode ter raízes em 

diferentes dimensões da vida, pode ser política, econômica, mas também pode ser 

afetiva; “lembrando que a afetividade, em virtude da dependência emocional que 

gera, pode constituir-se num campo extremamente propício ao desenvolvimento de 

domínio de um sobre outro” (SAFFIOTI, 1989, p. 50). Sendo a sociedade ocidental 

adultocêntrica e androcêntrica, as expectativas sociais em termos do comportamento 

da criança e da mulher encontram-se definidas: é esperado que as crianças 

obedeçam aos adultos e que as mulheres se submetam aos homens. “A relação de 

dominação que se estabelece entre o homem, de um lado, e a mulher e as crianças 

de outro, é de uma relação de poder” (p. 50). Essa construção do poder masculino 

sobre as mulheres e as crianças, é transmitida de geração a geração e se 

estabelece na norma social, sendo reproduzida nas práticas cotidianas. 

Tratando do tema da violência contra a mulher, Saffioti elabora uma nova 

abordagem trazendo os conceitos de gênero e de patriarcado, afirmando ser 

indispensável a utilização de ambos para sua compreensão. Para ela, o patriarcado, 

como os demais fenômenos sociais, está em permanente transformação, mas 

persiste firmemente. A categoria patriarcado, concordamos com Saffioti, continua 

bastante fecunda para o entendimento da subordinação das mulheres, se 

constituindo num dos eixos explicativos do fenômeno da violência contra a mulher. O 

patriarcado é a dominação masculina; a dominação das mulheres pelos homens e 

esse é um lastro sobre o qual se pode facilmente construir violências.  
 

A lei que preside as relações humanas em todas as sociedades conhecidas 
é a do pai. Isto significa que mesmo aderindo ao conceito de gênero, não há 
como negar a ordem patriarcal.... Obviamente quem faz a lei não precisa 
obedecer a ela. Desta sorte, a rigor, não há transgressão masculina. A 
transgressão é, pois, essencialmente feminina (SAFFIOTI, 1999, p. 154). 
 

A ‘transgressão’ é passível de punição. A violência materializada na agressão 

física parece ser uma demonstração do poder de mando que o homem considere 

possuir sobre a mulher e que o permite puni-la por um comportamento julgado por 

ele como errado. Exemplo disso são maridos/companheiros que já escutei dizer na 
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Delegacia, “bati nela, porque cheguei em casa e o jantar não estava pronto,” “bati, 

porque não a encontrei em casa quando cheguei”. 

Ao trazer o conceito de patriarcado para elucidar a questão da violência 

contra a mulher, Saffioti recusa o uso exclusivo do conceito de gênero, porém 

defende a utilidade do conceito de gênero, entendido como mais amplo que o de 

patriarcado e o uso simultâneo dos dois conceitos, já que um é genérico e o outro é 

específico. 

Entende-se, então, que a violência contra a mulher está associada a um 

padrão hegemônico de valores, costumes e práticas que sustentam as relações de 

dominação, naturalizando as desigualdades. Contraditoriamente, esta ordem pode 

ser superada. Este entendimento é por nós considerado fundamental no estudo da 

temática violência contra a mulher, sinalizando que a mulher como sujeito da 

história e de sua história pode romper com a situação de violência. Para tanto, a 

existência e luta de movimentos sociais, a visibilidade da questão na sociedade, o 

trato dado ao problema pelos órgãos públicos e pela sociedade civil e a existência 

de serviços sociais de atendimento à mulher em situação de violência, são 

essenciais. 

Com base em Saffioti (1999), a violência não pode mais ser vista como 

ruptura da integridade física, sexual ou emocional das mulheres – o que já seria 

suficientemente grave - mas sua compreensão precisa ser ampliada: “nestes termos, 

cabe buscar-lhe um lugar ontológico, definindo-a como violação de direitos 

universalmente reconhecidos” (SAFFIOTI, 1999, p. 159). 

Nessa perspectiva, a superação das expressões diversas de violência – 

sócio-econômica, simbólica, urbana, doméstica/intrafamiliar, contra a mulher, contra 

a criança e o adolescente, contra o idoso – só poderá ocorrer como fruto da ação 

humana coletiva e organizada, entendendo que tudo o que foi socialmente 

construído pode ser coletivamente transformado. 

A partir da base teórica construída por Saffioti, a qual parte: 

1) de uma concepção dialética de que três eixos principais estruturam a 

sociedade brasileira, sendo eles: o gênero, a raça/etnia e a classe social; 

2) utiliza os conceitos de gênero e patriarcado como importantes para 

entendimento da categoria violência contra a mulher; 

3) concebe a mulher como sujeito que, por isso, age, embora em condição 

desigual; 
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4) entende a violência doméstica/intrafamiliar contra a mulher como derivada 

de uma organização social de gênero que privilegia o masculino. 

A estes argumentos, agregamos pontos, a nosso ver, dignos de 

consideração. O recorte que fazemos sobre a violência contra a mulher neste 

trabalho, é o de violência psicológica, sexual ou física perpetrada por homens com 

os quais as mulheres mantêm ou mantiveram relações afetivo/conjugais, residindo 

ou não sob o mesmo teto, tendo filho/s ou não desses relacionamentos, mas nas 

quais ficou estabelecido um pacto envolvendo compromisso mútuo, 

compartilhamento de recursos materiais/imateriais e envolvimento em planos de vida 

futuros. O termo violência contra a mulher, será, então, utilizado aqui como 

equivalente de violência afetivo-conjugal com base no gênero, praticada por um 

homem contra uma mulher, ancorada no poder de mando que aquele julgue possuir 

e que, por vezes, é ratificado socialmente. 

A partir desse entendimento, consideramos primordiais as questões que 

seguem: 

Em primeiro lugar, faz-se necessário questionar por que a violência contra a 

mulher é, por vezes, aceita, justificada e banalizada. Parece que o lugar subordinado 

reservado às mulheres e o lugar proeminente assumido pelos homens é ainda 

concebido como natural e que o poder de mando masculino pode incluir o uso da 

violência. A tolerância social de indivíduos e de instituições - como família, escola, 

igreja, Estado – quanto à ocorrência de violência contra a mulher ainda existe em 

larga escala. A isso chamaria de naturalização do exercício da dominação. Um dos 

exemplos de tolerância cultural são os ditos conhecidos ‘mulher gosta de apanhar’, 

‘ele não sabe por que bate, mas ela sabe por que apanha’ etc. 

Um segundo ponto que colocamos em relevo, é o lugar assumido pela mulher 

que se encontra em situação de violência conjugal: é um lugar que reputo como 

extremamente complexo, caracterizado por dubiedade de posição: ficar/sair; 

duplicidade de sentimentos: amor/ódio; dificuldade de decisão: manter/romper. A 

isso denominamos comportamento ambivalente5. 

Uma terceira questão que para nós merece destaque é a intervenção 

institucional proposta pelo Estado diante do problema da violência contra a mulher, a 

                                                           
5 Estamos utilizando o termo ambivalência conforme CORDEIRO (1995) compreendida como “a 
presença simultânea de sentimentos e comportamentos antinômicos e contraditórios, que se 
expressam em nível individual e coletivo, face às relações de gênero e de violência” (p. 55). 
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qual é também exercida por instituições sociais da sociedade civil: inicia-se com a 

fala/divulgação/denúncia da violência sofrida pela mulher, examina-se a validade, 

autenticidade do fato e segue-se a intervenção. A isso considero resposta 

institucional padrão.  

Finalmente, a proposição para a superação da dominação masculina6, não 

seria a conquista da emancipação feminina, mas, da emancipação humana7. 

Conceito que se encontra associado ao de Democracia como valor universal, 

socialização do poder e da riqueza e não apenas como exercício do sufrágio. A 

emancipação humana abrange os valores próprios do ser: justiça, liberdade, 

cooperação, respeito. É entendido como superação de tudo o que se constitui 

desvalor, isto é, “tudo o que direta ou indiretamente rebaixe ou inverta o nível 

alcançado no desenvolvimento de um determinado componente essencial” 

(HELLER, p. 05). Poder-se-ia afirmar que a condição de miséria a que é relegada 

grande parte da população brasileira, alijada do processo produtivo e excluída do 

acesso a bens e serviços que deveriam garantir-lhes vida humana digna é um 

desvalor produzido pelo sistema capitalista de produção e que isso dificulta a 

instauração plena da democracia e, em conseqüência, entrava a emancipação. 

O conceito de emancipação humana é aqui utilizado como devir, como telos. 

Seriam emancipados o homem e a mulher que têm consciência de sua essência e a 

atualiza em suas relações. “A essência humana, portanto, não é o que “esteve” 

sempre presente na humanidade, mas a realização gradual e contínua das 

possibilidades imanentes à humanidade, ao gênero humano” (p. 04). 

Apesar do tom mais forte em relação às repercussões de todas as formas de 

desrespeito e discriminação contra a mulher, especificamente quanto à violência a 

ela direcionada, não se está fazendo apologia à permuta de uma dominação – a 

masculina – por outra – a feminina. O que se projeta para o futuro é a ausência da 

dominação e o estabelecimento de relações justas entre homens e mulheres, no 

seio de uma sociedade igualmente justa. Nesse ponto, vale considerar uma área 

profícua de estudos e pesquisas sobre masculinidade/s, bem como a inserção de 

homens em ações de combate à violência doméstica, inclusive com a realização de 

                                                           
6 Sobre esse assunto ver A Dominação Masculina, de Pierre Bourdieu. 
7 “Esta consiste, essencialmente, em construir uma forma de sociabilidade tal que: em vez de as forças humanas 
objetivadas dominarem o processo social, sejam os homens a regê-lo livre e conscientemente: não haja 
antagonismos sociais fundados na propriedade não social que levem à exploração e à dominação; que as forças 
de todos os homens, trabalhadores associados, criem uma riqueza que seja posta a serviço de todos e que 
permita a cada um o desenvolvimento multilateral de sua personalidade” (TONET, 1997, p.21). 
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projetos voltados para o atendimento de homens que praticaram violência com 

esposas/companheiras e filhos/as8.  

 

1.3.Imbricações Gênero/Poder 
 

Os conceitos de gênero e poder têm-se constituído importantes aportes 

teóricos para clarificação, aprofundamento da temática em estudo. Em geral, esses 

conceitos são abordados como imbricados. “O termo imbricações significa 

disposição que apresentam certos elementos quando se sobrepõem parcialmente 

uns aos outros como as telhas de um telhado ou as escamas de um peixe” (TELES 

e MELO, 2003, p. 13). Consideramos que a noção de imbricação ajuda na 

compreensão do fenômeno da violência contra a mulher, pois a compreensão deste 

há que levar em conta sutilezas, ambigüidades, polissemias, sobreposições.  

De acordo com Queiroz (2004), o conceito de gênero disseminou-se no Brasil 

na década de 1990, a partir da circulação nos meios acadêmicos da cópia do artigo 

da historiadora norte-americana Joan Scott intitulado Gênero: uma categoria útil para 

análise da história. No texto, a autora aponta pelo menos três usos da categoria 

gênero. No primeiro, percebido como o mais simples, gênero aparece como 

sinônimo de mulheres; “nessas circunstâncias, o uso do termo gênero visa indicar a 

erudição e a seriedade de um trabalho, pois gênero tem uma conotação mais 

objetiva e neutra do que mulheres” (SCOTT, 1995, p. 03). 

Um segundo uso do termo gênero foi como substitutivo do termo mulheres. O 

enfoque sugere que “a informação a respeito das mulheres é necessariamente 

informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro” (idem, p.03). 

Nesse segundo caso, a autora diz que se rejeita a interpretação de esferas 

separadas – mundo masculino/mundo feminino – e se defende que estudar as 

mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que um sexo tem pouco ou nada a 

ver com o outro. 

Finalmente, gênero é utilizado para designar as relações sociais entre os 

sexos, esse uso rejeita explicitamente as explicações biológicas (a fragilidade física, 

                                                           
8 A exemplo do Instituto PAPAI, no Recife, instituição que desenvolve ensino, pesquisa e intervenção 
com/sobre homens e masculinidades. 
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a função da maternidade) para as várias formas de subordinação das mulheres. 

Sendo assim 
O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as construções sociais, a 
criação inteiramente social das idéias sobre os papeis próprios aos homens 
e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente 
socais das identidades subjetivas dos homens e mulheres. O gênero é, 
segundo essa definição, uma categoria social imposta sobre corpos 
sexuados (SCOTT,1995, p. 03). 

 

Na definição que apresenta, Scott aborda gênero em duas direções: como 

elemento componente das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos e também como uma primeira forma de atribuir significado às 

relações de poder. 

Aprofundando a primeira parte de sua definição, gênero, como elemento 

constitutivo das relações sociais fundadas sobre diferenças percebidas entre os 

sexos, a autora diz que quatro elementos inter-relacionados o compõem (SCOTT, 

1995, p. 11-12): 

1. Símbolos culturalmente disponíveis – evocam representações múltiplas e, 

com freqüência, contraditórias. Como por exemplo, as imagens de Eva (pecadora) e 

Maria (santa) como símbolo da mulher na tradição ocidental cristã. 

2. Conceitos normativos – expressos nas doutrinas religiosas, educativas, 

científicas, políticas ou jurídicas e que tomam a forma de uma oposição binária no 

sentido de homem e mulher, de masculino e feminino. 

3. Análise do campo político, institucional e organizacional – busca de uma 

visão ampla da categoria gênero que inclua o mercado de trabalho, a educação e o 

sistema político, não reduzi-la ao sistema de parentesco, de laços familiares no 

universo doméstico. Gênero produzido e reproduzido na economia, na organização 

política e que acentua as assimetrias. 

4. Identidade subjetiva – não limitar-se à teoria psicanalítica para a 

compreensão da identidade de gênero, mesmo reconhecendo sua importância. A 

autora chama a atenção para a necessidade de se examinar as maneiras como as 

identidades de gênero são realmente construídas e relacionar os achados com toda 

uma série de atividades, organizações sociais e representações culturais 

historicamente situadas. 

Quanto à segunda direção apontada na definição dada por Scott, gênero 

como uma forma primordial de atribuir significado às relações de poder, ainda afirma 
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“seria melhor dizer que o gênero é um campo primeiro no seio do qual ou por meio 

do qual o poder é articulado” (p. 12). O poder se articula nas relações de gênero ou 

através delas. O gênero não é o único campo de articulação do poder, mas ele 

parece ter constituído um meio persistente e recorrente de tornar eficaz a 

significação do poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristã bem como islâmica.  

Outra ressalva da autora é que ao ser estabelecido como um conjunto 

objetivo de referências, o conceito de gênero estrutura a percepção e a organização 

concreta e simbólica de toda a vida social. “Na medida em que essas referências 

estabelecem distribuições de poder (um controle ou um acesso diferencial aos 

recursos materiais e simbólicos) o gênero encontra-se implicado na concepção e na 

construção do poder em si mesmo” (p. 12). 

As diferenças sexuais têm sido usualmente utilizadas para legitimar relações 

e fenômenos sociais. Dessa forma, as diferenças são transformadas em 

desigualdades e o argumento do determinismo biológico revitalizado na tentativa de 

explicá-las – através da biologia se explicaria o cultural. A diferença entre mulheres e 

homens é inegável, o que se constrói em nome dessa diferença é que merece 

reflexão: visões dicotômicas tornam-se pronunciadas; relações seguem pautadas 

pela desigualdade; o poder vai sendo exercido com a preservação de assimetrias. 

O cerne dessa discussão encontra-se em que as relações de gênero são 

relações de poder, que assim se constroem e se busca manter. Temos, então, a 

profunda imbricação gênero-poder.  

É indispensável para a análise da questão aqui proposta, o entendimento de 

que o poder é exercido pelas partes envolvidas na relação, ainda que as parcelas de 

poder de que dispõe cada parte sejam diferenciadas. No caso das relações de 

gênero, especificamente nas relações homem-mulher, esta não desfruta de igual 

poder que aquele, mas é detentora de algum poder. 

Para melhor entendimento da categoria poder, trazemos a posição construída 

por Foucault (1987) de que o poder não é fixo, determinado, mas transita ainda que 

dentro de relações desiguais (daí haver a possibilidade de resistência). De acordo 

com este autor, há o poder estruturalmente determinado – do Estado e demais 

instituições - e uma microfísica do poder posta em jogo pelos aparelhos e 

instituições que atinge os corpos em sua materialidade. É importante o conceito de 

uma microfísica do poder trazido pelo autor. 
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Ora, o estudo desta microfísica supõe que o poder nela exercido não seja 
concebido como uma propriedade, mas como uma estratégia, que seus 
efeitos de dominação não sejam atribuídos a uma ‘apropriação’, mas a 
disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos; que se 
desvende nele antes uma rede de relações sempre tensas, sempre em 
atividade, que um privilégio que se pudesse deter; que lhe seja dado como 
modelo antes a batalha perpétua que o contrato que faz uma cessão ou a 
conquista que se apodera de um domínio (FOUCAULT, 1987, p. 29). 
 

Para Foucault, o poder se disputa como num jogo que se pode perder ou 

ganhar. Destaca como fundamental à compreensão da noção de poder sua 

produtividade, positividade e caráter transformador. Para ele, o poder não é, em si, 

negativo. Outro registro importante do autor é o caráter relacional do poder; nada 

está isento de poder e onde há poder há resistência. Embora não exista o lugar de 

resistência, propriamente dito, há seus pontos móveis, transitórios – os 

deslocamentos. 

Um destaque que deve ser feito é que Michel Foucault constrói sua análise 

sobre o poder a partir de investigações delimitadas em instituições fechadas, por 

isso Machado (1986) adverte quanto à sua aplicação. A idéia de disciplinamento, 

adestramento, de sujeição e controle dos corpos; de docilidade e obediência aliada à 

idéia de uma tecnologia disciplinar, de uma economia do poder, transposta em 

regulamentos minuciosos, detalhados, lançam nova luz acerca do controle 

institucional sobre os corpos. No âmbito do estudo das relações de gênero, a noção 

de poder construída por Foucault nos parece adequada e tem sido utilizada como 

referência, pois “acrescenta elementos novos à compreensão das relações de poder 

entre homens e mulheres” (CORDEIRO, 1995, p. 51). 

Conforme Saffioti (2004), as mulheres foram alijadas historicamente do 

terreno dos macropoderes, daí lidarem bem com micropoderes. Quando a situação 

de violência se estabelece, a mulher faz uso da parcela de poder que tem de 

diferentes formas. Concordamos com a autora em que “as estratégias de 

apropriação de parcelas significativas de poder são capazes de produzir 

transformações notáveis na estrutura econômico-política” (SAFFIOTI, 1999, p. 150). 

Mesmo em relações desiguais quanto ao exercício do poder, as mulheres reagem e 

resistem e “não existe, por parte das mulheres, a completa aceitação, passividade e 

adesão à subordinação de gênero tampouco à violência” (CORDEIRO, 1995, p. 56).  

Teresita de Barbieri (1993) ressalta que os lugares de controle sobre as 

mulheres (a casa, a família) são também espaços de poder das mulheres 
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(reprodução, acesso ao corpo, organização da vida doméstica). A autora recorre a 

Foucault para dizer que “o poder não se possui, se exerce”, por isso as relações de 

poder guardam instabilidades e inseguranças. Daí porque, no campo das relações 

de gênero mediatizadas por laços afetivo-conjugais a negociação é constante, os 

acordos são feitos e refeitos, os comportamentos contraditórios, ambíguos, 

ambivalentes são freqüentes. 

Isso posto, quer significar que a possibilidade de superação da situação de 

violência existe. A situação dos “pólos de poder” não é pacífica, estável. Ao 

contrário, “há uma intensa e extensa luta pelo poder através da qual os dominados, 

no caso, as mulheres, conquistam poder, embora não se trate de uma conquista 

definitiva. A rigor, trata-se de um toma-lá-dá-cá permanente”. (SAFFIOTI, 1999, p. 

150). A mulher é percebida nesse estudo como sujeito em relação com outro. Até na 

relação de dominação, “está dada a presença de dois sujeitos e sujeito atua sempre, 

ainda que no pólo dominado” (SAFFIOTI, 2004, p. 118). A idéia de um poder 

masculino absoluto, não é admissível, pois mulheres também participam da estrutura 

de poder. 

 

1.4. Em Contraste: Violência e Conjugalidade 
 

Neste excerto, que busca refletir sobre conjugalidade e violência, dialogar, 

ainda que brevemente, com as categorias esfera pública e privada parece oportuno. 

De início, cabe registrar que, a despeito das diferentes posições teóricas sobre 

espaço público e espaço privado, estas categorias serão aqui utilizadas por serem 

consideradas ainda úteis à compreensão das relações sociais de gênero. 

Ao lado das categorias público/privado, inclui-se o tema família, obrigatório 

aos estudiosos das relações de gênero, isso porque, segundo Maria Quartim de 

Morais (1981), as funções desempenhadas pela mulher no interior da família, da 

maternidade à produção de bens e serviços, conferem universalidade à situação 

vivida pelo sexo feminino em diferentes sociedades do mundo industrial. Segundo a 

autora9  

No momento em que se rompe a unidade entre família e produção, com a 
emergência da produção mercantil e a progressiva industrialização da 

                                                           
9 Citação retirada do artigo Família e Feminismo, da autora Maria Quartim Morais, pesquisadora da 
Fundação Carlos Chagas. 
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produção, processa-se também o divórcio entre privado - o ambiente da 
casa/família - e o público - o mundo do trabalho (MORAIS, 1981, p. 47).  

 

Este fenômeno, a saber, o da transferência da unidade produtiva da casa 

para a empresa, implicou, portanto, na transformação progressiva da organização da 

família nas sociedades industriais. A partir de tais mudanças, a própria definição de 

família10 passou a ser questionada, bem como seu modelo patriarcal. Segundo 

Mariza Corrêa (1981), sua transformação se dá com o advento da industrialização e 

a ruína das grandes propriedades rurais.  

Ao que parece, até o surgimento da sociedade industrializada moderna, a 

família extensa constituía um espaço abrangente onde convivia marido, mulher, 

filhos, parentes, serviçais e agregados. Essa estruturação incluía vínculos por laços 

de consangüinidade e outros; pessoas se aliavam e eram incorporadas às famílias, 

“as alianças eram feitas através das conquistas e, uma vez feitas, eram chamadas 

de famílias” (PATEMAN, 1993, p. 76). 

De acordo com Queiroz (2004), nesse espaço eram desenvolvidas as funções 

domésticas – o que hoje se conhece como trabalho doméstico – que abrangia o 

cuidado das crianças e a socialização primária, e as funções sociais – aprendizagem 

de ofícios para desempenho na produção familiar. Os setores família e trabalho não 

eram distintos, as mulheres transitavam em ambos, embora assumissem o cuidado 

da prole. Com as mudanças político-econômicas da sociedade pré-industrial, vai 

desaparecendo a estrutura ampla de parentesco e outras transformações se 

seguem. 

Para a autora 
 

As funções domésticas e sociais começam a ser separadas, ao mesmo 
tempo em que começavam a mudar também seus conteúdos específicos 
até constituírem o que hoje em dia denominamos âmbito privado (no 
sentido de doméstico) e âmbito público (p. 36). 
 

As duas esferas começam a operar com lógicas distintas: a afetividade é a 

base no âmbito doméstico e a racionalidade – indispensável ao exercício do poder – 

é a base no âmbito público. O espaço público, da produção, coube aos homens e o 

espaço privado, da reprodução, ficou reservado às mulheres. O homem produz e 

participa das discussões e decisões políticas e econômicas; a mulher reproduz e 

                                                           
10 Murdok (1949) definiu família como um grupo social caracterizado pela residência comum, a 
cooperação econômica e a reprodução (Dicionário do Pensamento Social do Século. XX, p. 297). 
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cuida de sua prole e das tarefas que precisam ser realizadas na unidade familiar. O 

universo público masculino contrasta com os lugares privados, destinados às 

mulheres. No espaço doméstico, as mulheres cumprem o cuidado maternal para 

com os filhos e o cuidado conjugal/sexual para com o marido; o cuidado ao outro 

parece tornar-se a principal função feminina. O exercício dessas funções de cuidado 

restringe as mulheres ao ambiente doméstico e as distanciam do lugar onde o poder 

vai sendo masculinamente exercido. Essa estrutura fortemente sexuada da divisão 

do trabalho e da divisão dos espaços de trânsito das mulheres resultou na ‘redução 

das mulheres à sua feminilidade’11. 

A distinção entre os âmbitos público e privado é muito antiga no pensamento 

político; remonta ao pensamento grego aristotélico. No pensamento moderno, as 

esferas pública e privada, podem ser mais bem compreendidas a partir das teorias 

modernas do contrato social. De acordo com Carole Pateman, em sua obra o 

Contrato Sexual (1993), as análises tradicionais das histórias clássicas do contrato 

original não mencionam que as mulheres estão excluídas dele. 

Pateman afirma ainda que “contar histórias de todos os tipos é a principal 

forma desenvolvida pelos seres humanos para atribuírem sentido a si próprios e à 

sua vida social” (p.15). Assim histórias, narrativas são construídas e transmitidas. O 

que a autora enfatiza é o fato de que os autores clássicos (Hobbes, Locke, 

Rousseau, entre outros) contam a história do contrato original, sustentando que as 

relações sociais livres tomam uma forma contratual, mas silenciam sobre o contrato 

sexual. As teorias modernas do contrato social definem a esfera pública centrada no 

indivíduo independente, responsável e racional. O contrato social dá origem ao 

mundo público da legislação civil, da liberdade individual, da igualdade. Esse mundo 

diferencia-se da esfera privada. “A sociedade é dividida em domínios contrários, 

cada qual com modos de associação característicos e distintos” (p. 27), porém o 

domínio público, civil goza de maior atenção uma vez que se introduz o contrato. A 

dicotomia entre a esfera pública, civil e a esfera privada, reflete a ordem da divisão 

sexual, que é também uma divisão política. 
 

A esfera privada, feminina (natural) e a esfera pública, masculina (civil) são 
contrárias, mas uma adquire significado a partir da outra, e o sentido de 
liberdade civil da vida pública é ressaltado quando ele é contraposto à 
sujeição natural que caracteriza o domínio privado. O significado do que é 

                                                           
11 Expressão utilizada por Pierre Bourdieu em A Dominação Masculina, p.75. 
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ser um “indivíduo”, produtor de contratos e civilmente livre, é revelado 
através da sujeição das mulheres dentro da esfera privada (p. 28). 
 

As mulheres não participam do contrato social, pois este é estabelecido no 

mundo público, civil, do qual as mulheres são alijadas. Elas ficam reduzidas à esfera 

privada, à família, à intimidade. Não é reconhecido nas mulheres o atributo essencial 

para participar de contratos, isto é, ‘a posse da propriedade em suas pessoas’. 
 

Somente os seres masculinos são dotados das capacidades e dos 
atributos necessários para participar dos contratos, dentre os quais o mais 
importante é a propriedade em suas pessoas; quer dizer, somente os 
homens são indivíduos. Os teóricos clássicos argumentam que as 
mulheres não têm os atributos e as capacidades dos indivíduos. A 
diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a diferença 
entre liberdade e sujeição (PATEMAN, 1993, p. 21). 
 

No entanto, as mulheres são objeto de outro tipo de contrato: o contrato 

sexual, através do qual os homens transformam seu direito natural sobre as 

mulheres no estabelecimento do direito patriarcal civil. A autora utiliza o termo 

patriarcado considerando três formas de argumentação: à primeira chama de 

pensamento patriarcal tradicional que incorpora todas as relações de poder ao 

regime paterno; à segunda denomina de patriarcalismo clássico - nesse caso os 

poderes político e paterno são declarados idênticos; o argumento era de que os 

filhos nasciam submetidos aos pais e também estavam submetidos politicamente. 

Os teóricos do contrato transformam essa teoria no patriarcado moderno – este é 

contratual, fraternal e estrutura a sociedade civil capitalista. Ressalta-se que para 

Pateman, é importante entender o conceito de patriarcado deslocando sua 

compreensão como ‘direito paterno’ ou ‘direito do pai’ e trazendo para a discussão o 

direito patriarcal enquanto ‘direito sexual’. Destaca o fato de que as famílias são 

constituídas por homens e mulheres que estabelecem um contrato conjugal: antes 

de serem pais e mães eles são maridos e esposas. Aí reside uma significativa 

diferença entre as relações pai-criança e as relações patriarcais entre homens e 

mulheres adultos; o contrato firmado entre estes caracteriza uma ‘dominação 

atenuada por direitos e obrigações mútuos’. O homem como provedor seria 

responsável pelo sustento econômico e por proteção; a mulher, em contrapartida, 

responderia com submissão e assistência doméstica e sexual. 

Como foi visto anteriormente, a produção foi transferida da família para as 

empresas capitalistas e os empregados domésticos foram transformados em 

empregados assalariados através de um contrato civil, estabelecido na esfera 
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pública entre indivíduos livres12. Para as mulheres que ficaram circunscritas à esfera 

doméstica na condição de donas-de-casa, restou o contrato de casamento, 

estabelecido de acordo com a ordem ‘natural’, desigual da vida doméstica. Este 

contrato “é o único exemplo que restou dos contratos de trabalho doméstico... a 

relação conjugal pode facilmente ser encarada como uma relíquia feudal ainda não 

modificada” (PATEMAN, 1993, p. 177). 

Até o final do século XIX a condição civil e legal de uma esposa era 

semelhante à de um escravo. Pelo contrato conjugal, a esposa, tal qual um escravo, 

era considerada em minoridade permanente, civilmente morta e tornava-se uma 

única pessoa, ‘a pessoa do seu marido’. Com o casamento, a esposa recebia o 

nome do marido, residia onde seu marido definisse, em havendo bens e filhos, estes 

passavam a ser propriedades do seu marido. Além dessas semelhanças com a 

escravidão, havia ainda a realização de leilões públicos para a venda de esposas na 

Inglaterra; na Grã-Bretanha, nessa época, era comum a crença de que um marido 

poderia impingir castigos físicos a sua esposa. Vê-se que “o marido detinha a 

propriedade da pessoa de sua esposa, e o homem era um proprietário e um senhor 

absoluto somente se ele pudesse fazer o que quisesse com o seu bem” (p. 184) 13. 

As mulheres organizadas como movimento social, lutaram (e continuam 

lutando) durante anos por mudanças na legislação. No Brasil, contribuíram de 

maneira decisiva no processo constituinte e lograram a conquista, de forma 

expressa, do estabelecimento da igualdade de direitos entre homens e mulheres na 

Constituição Federal de 198814. A partir de então, desenrolou-se um longo processo 

para adequação das leis ordinárias vigentes como, por exemplo, o Código Civil e o 

Código Penal. O Novo Código Civil (Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2003) vem 

substituir o antigo Código datado de 1916. Os avanços do Novo Código são 

evidentes na medida em que elimina normas discriminatórias de gênero15.  

Em relação a situações de violência sexual contra a mulher, na legislação 

atual já se reconhece o crime de estupro dentro do casamento. O que significa um 

                                                           
12 O termo “livres” só pode ser usado com restrições por estar situado dentro da exploração capitalista 
da força de trabalho, como no caso em tela. 
13 Em tempos mais recentes, vale salientar que no Brasil, até 1962, “as mulheres casadas eram 
consideradas relativamente incapazes e colocadas juridicamente ao lado dos silvícolas, pródigos e 
menores púberes” (PIMENTEL, 2002, p. 29). A correção desse entendimento veio com o Estatuto da 
Mulher Casada (Lei nº 4.121, de 29.08.62), atendendo a reclamos da dinâmica social. 
 
14 Ver Constituição Federal, artigo 226, parágrafos 4º e 5º. 
15 Para aprofundar o assunto, ver Pimentel (2002) 
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outro grande avanço, pois admite relações sexuais forçadas como crime, ainda que 

praticada pelo marido, pessoa com a qual a mulher estabeleceu um contrato 

conjugal, o qual supõe o débito conjugal. No entanto, apesar das mudanças jurídicas 

ocorridas em muitos países, inclusive no Brasil, a idéia do ‘contrato’ parece persistir.  

Saffioti (1994) problematiza, ressaltando que “uma vez casada de jure ou de 

fato, a mulher constitui propriedade do homem, devendo estar sexualmente 

disponível para seu companheiro” (p. 443). A isso se chama débito conjugal – a 

disponibilidade de acesso sexual que a mulher deve ao homem na relação conjugal 

– e, embora exista para ambos os cônjuges, dificilmente o débito conjugal é 

requerido pela mulher. Esse ponto, o do acesso sexual, muitas vezes, torna-se 

causa imediata de violência. Negar-se à relação sexual, ser colocada sob suspeição 

de relacionamento sexual com outro homem, sair sozinha sem permissão Entre 

outros, são argumentos comuns utilizados por maridos/companheiros/namorados 

para justificar atos violentos16.  

Esse ‘contrato’ é ao mesmo tempo social – estabelecido institucionalmente 

pelo casamento – e subjetivo – supõe um pacto entre duas pessoas e carrega 

idealizações pessoais. Associada ao ‘contrato sexual’ aparece a idealização 

romântica do projeto de conjugalidade. 

Embora possam se verificar raízes históricas, culturais, jurídicas, para a 

persistência de relações conjugais desvantajosas para a mulher, toma-se, neste 

trabalho, como uma grande contradição a ocorrência de violência no âmbito de 

relações que foram constituídas com base na afetividade, como as relações 

conjugais e amorosas de todo tipo. Ora se afetividade tem a ver com ‘amar, apoiar, 

acompanhar’, o que leva à transposição do limite do respeito ao outro e a incidência 

de comportamentos violentos dentro de relacionamentos afetivos? 

A idealização romântica que se perpetua quase que como um mito no que se 

refere às relações entre homens e mulheres, sejam no padrão tradicional de 

namoro-noivado-casamento ou nos arranjos atuais mais flexíveis de convivência a 

dois17, toma quase como inconcebível a possibilidade de dissensos. Embaladas 

pelos ‘contos de fadas’, aonde a partir do casamento vem a máxima ‘e foram felizes 

                                                           
16 Em relatos das mulheres entrevistadas, apareceu o conteúdo da exigência masculina da disponibilidade para o 
sexo, independente do seu desejo ou estado físico, associado a suspeita de traição. 
17 O que se tem chamado de “ficar”, às vezes oficializado num “contrato de namoro”; ou o caso do 
estabelecimento de relações conjugais caracterizadas por residências separadas, bem como pelo não 
compartilhamento de despesas, mas com vínculo mútuo; são exemplos dessas novas relações. 
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para sempre’, as pessoas entram na realidade concreta das relações afetivo-

conjugais e verificam que isso não é sempre o que acontece. 

Miriam Grossi entende conjugalidade como o projeto afetivo/emocional de 

duas pessoas, não necessariamente vivendo sob o mesmo teto, nem tendo filhos18. 
 

Este projeto se fundamenta nas categorias de amor e paixão, categorias 
tidas nas culturas individualistas ocidentais modernas como ‘naturais’ e 
como obrigatórias para a união afetivo/conjugal. O amor romântico do 
século XIX, que implica nos encontro dos corpos e é um modelo centrado 
nas desigualdades de gênero, modelo das relações homem/mulher na 
conjugalidade heterossexual da modernidade (GROSSI, 2000, p. 298). 
 

A hipótese central de Grossi em sua investigação sobre violência no âmbito 

da conjugalidade é de que existe uma contradição profunda no modelo de 

conjugalidade ocidental moderno, uma vez que ele está centrado numa categoria 

considerada universal, o amor. Para a autora, o modelo baseado no amor “mascara 

tanto os modelos hegemônicos de gênero com os quais homens e mulheres 

dialogam permanentemente, quanto problemáticas mais profundas” (p. 299). Vai 

além, e afirma considerar a presença de violências – física, sexual, emocional ou 

psicológica – nas relações afetivo/conjugais como inerente às contradições do 

modelo hegemônico de conjugalidade ocidental na modernidade. 

Com base em Calligaris19, Grossi (1994) ainda considera que a frustração 

diante da impossibilidade de viver o ideal da conjugalidade moderna - misto de amor 

romântico, simbiose, desejo - gera crises não só para as mulheres, mas também 

para os homens, e que o aprofundamento sobre essa questão também pode ser um 

caminho para se buscar entender o uso da violência física nas modernas relações 

de gênero.  

Ainda com base em Grossi (2000), o ideal de casamento se fundamenta 

ideologicamente num modelo de relação baseado em amor e não em dor, porém a 

autora chama a atenção para um importante modelo de entrega amorosa da nossa 

tradição judaico-cristã: a Paixão de Cristo. Reflete sobre o fato de que também é 

possível “pensar no casamento como um jogo com regras e um imaginário que 

carrega em si a própria ambigüidade do modelo ocidental moderno de paixão que 

significa sofrimento e entrega” (p. 308). 

Em certo sentido, as relações humanas, sociais são potencialmente 

                                                           
18 Grossi baseia-se em ROUGEMONT, Denis e GIDDENS, Anthony. A construção da intimidade: 
amor e erotismo nas sociedades modernas. São Paulo, Editora da UNESP, 1993. 
19 CALLIGARIS, Contardo et alli. O laço conjugal. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 1994. 
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conflituosas. À existência do componente conflito não se deve associar a idéia de 

agressão ou de violência, ao contrário o conflito se faz presente como princípio ativo 

de vida e das próprias relações. Há, no entanto, conflitos que remetem à superação 

de situações – geram transformações pessoais, vivenciais; e há conflitos que 

comprometem o desenvolvimento de potencialidades pessoais, vivenciais. Nesse 

terreno das relações afetivo-conjugais aparece a questão da violência contra a 

mulher, “circunscrita ao território da intimidade, das relações interpessoais, dos 

desejos e afetos. Zona de conflitos, ressentimentos, negociações, alianças, medo e 

dor” (CORDEIRO, 1995, p. 38). 

A busca de compreensão do fenômeno da violência contra a mulher no 

contexto de relações afetivo-conjugais, parece nos levar por dois caminhos: um que 

enfatiza as causas estruturais, sócio-econômicas e histórico-culturais como 

explicativas para a ocorrência das várias violências existentes, entre estas, e com 

particularidades, a violência contra a mulher, principalmente entendida como 

fundamentada pelo sistema patriarcal; e outro que destaca a influência de aspectos 

subjetivos e circunstanciais específicos das pessoas envolvidas, relacionados às 

suas histórias de vida e aos seus modos de ser e viver com os outros. 

Consideramos esses caminhos como não excludentes, mas, ao contrário, 

complementares para possibilitar uma compreensão mais aproximada daquilo que 

se apresenta como realidade. 

Nesse campo, o das relações de gênero mediatizadas por laços afetivo-

conjugais, a negociação é constante, os acordos são feitos e refeitos, os 

comportamentos contraditórios, ambíguos, ambivalentes são freqüentes. Quanto ao 

comportamento feminino, parece que mesmo quando a violência acontece, ainda 

permanece a esperança de mudança de comportamento com vistas à preservação 

do relacionamento, da manutenção da ‘união da família’. 

Percorrendo a literatura sobre violência contra a mulher, encontra-se, quase 

que unanimemente, o registro de que a mulher silencia por longo período até falar 

sobre a violência - o que se pode supor pela responsabilidade de preservação da 

família socialmente a ela atribuída; pela dependência emocional/financeira; por 

tratar-se de uma relação afetiva20 com as implicações que lhe são peculiares.  

                                                           
20 Destacamos que esses conteúdos apareceram nas entrevistas com as mulheres. 
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Outra explicação para a sustentação de relações afetivo-conjugais violentas 

por parte da mulher, é a Teoria do Ciclo da Violência construída pela psicóloga 

norte-americana Lenore Walker juntamente com assistentes sociais que atuavam em 

contato direto com mulheres espancadas21, representada visualmente pelo gráfico a 

seguir. 

 

 

 

A teoria propõe que uma relação de violência passa tipicamente por vários 

estágios: uma fase de acúmulo de tensão, na qual a mulher sente a necessidade de 

‘andar sobre ovos’ e faz uso de várias estratégias para evitar ou postergar um 

episódio violento; a fase aguda, na qual o agressor ‘explode’ e pode causar danos 

severos e, finalmente, uma fase de trégua, calmaria, que tem sido chamada de ‘lua-

de-mel’, na qual o homem se mostra arrependido e carinhoso. 

                                                           
21 Fonte: SINGH, Priscila. As igrejas dizem não à violência contra a mulher. Publicação da Federação 

Luterana Mundial. Publicação no Brasil: São Leopoldo-RS, Ed. Sinodal, 2005. (Extraído com permissão de 

COOPER-WHITE, Pamela. The cry of Tamar: violence against womenand the church´sresponse. 

Minneapolis, Fortress, 1995, p.107). 
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O ciclo pode repetir-se numa espiral de violência, em geral, crescente. O ciclo 

é também conhecido como o ciclo amor-esperança-medo. Conforme o ciclo evolui, a 

reação da mulher muda. Durante a fase violenta, ela pode quebrar o silêncio, 

procurar ajuda e, até, denunciar formalmente. Ao passar para a fase da calmaria, a 

mulher pode recuar na decisão e acreditar que a situação está completamente 

resolvida. 
Um dos méritos dessa teoria consiste na possibilidade de elucidar o difícil 
processo de ruptura em situações de vida permeadas por jogos de 
sedução e afeto. Mostra-se que há formas diferenciadas de ruptura, sendo 
a mais comum a denominada de ruptura evolutiva, que consiste em 
iniciativas tomadas pela mulher com vistas a por fim à relação violenta, 
mas que, comumente, não são definitivas (QUEIROZ, 2004, p. 63). 

 

Pode-se evidenciar o comportamento denominado ambivalente por parte da 

mulher, situado “justamente no conflito entre repulsa da agressão e a relação 

afetiva” (MOREIRA; RIBEIRO e COSTA, 1992, p. 177). Nesse particular, aproximar-

se da lógica da mulher que relata sua situação particular de violência parece crucial 

para quem se torna seu/sua interlocutor/a. Na nossa experiência na escuta de 

mulheres na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife, a observação do 

comportamento ambivalente foi uma constante em quase todas as entrevistadas e 

também apareceu como conteúdo nas entrevistas realizadas com os policiais, como 

uma crítica às mulheres de que ‘perdoam fácil’, ‘deixam-se enganar’, ‘esquecem a 

dor rápido’. 

Sobre essa questão, Saffioti (2004) chama a atenção para a ambigüidade da 

conduta feminina diante da violência doméstica repetitiva e reiterada, fazendo 

parecer que a mulher é cúmplice da situação. Para a autora, a mulher não é 

cúmplice, não dá consentimento às agressões, para isso precisaria desfrutar do 

mesmo poder que o homem possui; as mulheres cedem diante do poder masculino. 

Ceder é diferente de consentir. Para a autora, a ambigüidade da conduta feminina, 

manter-se na situação ou romper com a situação, observada nos estudos até então 

realizados é compreensível considerando-se os seguintes fatores: trata-se de uma 

relação afetiva, com múltiplas dependências recíprocas; são raras as mulheres que 

constroem sua própria independência econômica, na maioria das vezes o homem é 

o único provedor material do grupo domiciliar; há forte pressão social para 

preservação da instituição familiar. 
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Defende-se aqui que a violência contra a mulher decorre da própria forma 

pela qual se organizam socialmente as relações entre homens e mulheres, “ela é 

inerente ao padrão das organizações sociais de gênero conhecidas que, por sua vez 

é tão estrutural quanto a divisão da sociedade em classes sociais” (SAFFIOTI, 1999, 

p. 156). Mas, se é assim, por que nem todos os homens cometem violência contra 

suas parceiras? Para responder essa questão, Saffioti lança mão das idéias do 

filósofo francês Félix Guattari e argumenta que numa sociedade capitalista, os 

indivíduos podem atuar sob, pelo menos, duas ordens de subjetividade: uma 

padronizada, característica das sociedades massificadas, onde indivíduos se 

submetem a tudo sem contestação; e outra, singular que escapa à ‘formatação’ 

empreendida pela sociedade. Essas possibilidades de subversão e originalidade são 

as chamadas ‘linhas de fuga’ através das quais novas subjetividades podem ser 

construídas. Um ponto importante é que não há impedimento para que a mesma 

pessoa porte subjetividades padronizadas e singulares. 
 

É, aliás, graças à convivência entre elas (as subjetividades diferenciadas) 
que uma mulher com excelente desempenho profissional, capaz de 
comandar outros trabalhadores e de ganhar dinheiro, sujeita-se a 
espancamentos regulares por parte de seu parceiro, seja (ex) namorado, 
(ex) marido ou (ex) companheiro. De outra parte, decorrem da convivência 
pouco pacífica entre estas subjetividades as possibilidades de a mulher 
romper uma situação de violência (SAFFIOTI, 1999, p. 159). 
 

Seguindo essa mesma argumentação, poderíamos dizer que também pode 

ser aplicada a homens que apresentam convivência pacífica no trabalho, na 

vizinhança e em seu círculo de amizades, mas que na relação conjugal tornam-se 

violentos. 

Digno de nota, também, é outro conceito trazido por Saffioti, baseada em 

Giddens22, o de co-dependência – seria co-dependente a pessoa que, para manter 

uma sensação de segurança ontológica, requer outro/s indivíduo/s; é estabelecida 

uma ligação psicológica a um parceiro que dirige suas ações por algum tipo de 

compulsividade. Tal pessoa necessita de aprovação e, como um satélite, sua vida 

gira em torno das necessidades do outro. Isso não significa que a pessoa torna-se 

um autômato, mas que, “qualquer que seja o caso, a vida da vítima organiza-se em 

função da do seu agressor” (SAFFIOTI, 1999, p. 160). Há uma negociação 

permanente e esta, ao lado da co-dependência, demonstra que permanecer numa 

relação desse tipo não é o mesmo que passividade. Ao contrário, independente das 
                                                           
22 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade. São Paulo, Editora da UNESP, 1992. 
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razões de permanência, faz-se necessário atividade e criatividade por parte da 

vítima. Essas teorizações nos parecem extremamente úteis à compreensão das 

ambivalências e ambigüidades das condutas feminina e masculina de pessoas 

envolvidas em relações afetivo-conjugais marcadas por violência. 

A violência contra a mulher, termo utilizado aqui como equivalente de 

violência afetivo-conjugal inscrita no rol da violência de gênero, violência esta que 

ocorre, mormente, no espaço privado, apresenta aspectos que permitem observar 

como é produzida a teia cotidiana das relações entre homens e mulheres. 

 

Com base em Cordeiro (1995) destacamos alguns desses aspectos: 

 

 ocorre dentro de um espaço em uma forma de vínculo afetivo que 

ideologicamente é tido como o lócus privilegiado da intimidade, do 

encontro amoroso, sexual e emocional; 

 apresenta como uma contradição o fato de que o lugar do encontro, do 

afeto, seja, também, o lugar de forte manifestação de violência; 

 a denúncia da violência por parte da mulher dificilmente acontece após 

a primeira agressão. Os estudos comprovam que, na grande maioria  

dos casos denunciados, ocorreram agressões anteriores. 

Tais aspectos revelam as complexas tramas que são tecidas no espaço das 

relações afetivo-conjugais.  
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CAPÍTULO 2 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 
 

2.1. Capitalismo, Estado e Políticas Públicas 
 

Neste capítulo, ao tratar das políticas públicas disponíveis para as mulheres, 

entre estas a instituição ‘Delegacia da Mulher’, partimos do Estado capitalista com 

vistas a explicitar as contradições inerentes entre o modo de produção capitalista e o 

Estado como interventor pontual frente às demandas sociais uma vez que atua 

sobre efeitos da Questão Social e não sobre suas causas fundantes. No tocante à 

violência contra a mulher, as proposições de intervenção estatais desconsideram as 

interconexões de classe, gênero, raça/etnia e caracterizam-se como ações isoladas 

e fragmentadas. 

O Estado capitalista é o mesmo Estado patriarcal. Saffioti teoriza sobre o 

capitalismo como fundido ao patriarcado e ao racismo. Critica a visão dualista que 

separa a dimensão política da dimensão econômica. Afirma 
 

O sistema de classes não se realiza exclusivamente no plano econômico, 
pois se trata de uma realidade multifacética onde têm lugar outros tipos de 
dominação: social, cultural, político-ideológica, além da econômica. De 
outra parte, o patriarcado não pode ser reduzido a um sistema de 
dominação política, porquanto em seu seio fluem os demais tipos de 
dominação, inclusive o econômico (1988, p. 145). 
 

Para a autora a supremacia masculina e a propriedade privada resultam do 

mesmo ‘parto histórico’. O patriarcado seria componente consubstancial ao 

escravismo, ao feudalismo e ao capitalismo. Cada um desses tipos de 

macroestruturas organizou a produção e a reprodução. Relembramos que para 

Saffioti, a exploração e a dominação são duas faces do mesmo sistema, argumento 

com o qual concordamos. 

O modelo capitalista de produção está pautado em certas determinações: 

classes sociais distintas, trabalho assalariado, lucro. Ao lado do processo de 

produção material dá-se igualmente o processo de reprodução social; imbricam-se 

produção e reprodução. Coexistem uma produção social de bens e uma produção 

social de seres humanos, ambas inter-relacionadas. Historicamente tem ocorrido a 

subordinação da segunda à primeira: os meios de produção seguem ditando as 
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regras dos meios de reprodução. Essa construção histórica secular torna-se 

evidente ainda hoje na realidade das mulheres, pois “é o resultado de um amplo 

processo de interação entre o patriarcado e o capitalismo” (HARTMANN, 1994, p. 

291). 

No seio do sistema, a lógica predominante é a da acumulação de riqueza. Ao 

lado do processo de acumulação, o sistema capitalista trabalha sua legitimidade – é 

a busca da hegemonia, que seria a capacidade de um grupo ou classe dirigir de tal 

maneira que os seus valores sejam aceitos e incorporados pelo conjunto da 

sociedade. São necessárias condições objetivas e subjetivas para que a ordem seja 

mantida; nesse processo de acumulação (condição objetiva) e legitimação (condição 

subjetiva), o projeto capitalista vai se tornando o projeto da sociedade – pelo menos 

esse é o desejo da classe dominante. Para tanto, o papel do Estado é fundamental. 

O Estado não se constitui numa mera entidade, mas na expressão de interesses 

dominantes.  
 

O Estado é, hoje, capitalista e do capitalismo, e não independe do sistema 
sócio-econômico e político que o criou. O Estado moderno é, na verdade, 
uma criação do mesmo projeto instaurador da ordem burguesa, é parte do 
processo que colocou os proprietários dos meios de produção no controle 
do poder político-econômico. E, portanto, um instrumento que 
fundamentalmente, porém não exclusivamente, é criado para garantir a 
propriedade privada, como fundamento da liberdade individual. (MONTÃNO, 
1999, p. 49). 

 
Em todas as fases do capitalismo23, o Estado esteve presente e o capital 

dispôs dele como suporte. Ora autoritário, ora provedor, atualmente mínimo, mas 

sempre disponível às demandas do capital. Contraditoriamente, o Estado, também, 

torna-se terreno de luta, permeável às reivindicações da classe trabalhadora. 

A fase atual do capitalismo, denominada por alguns autores de acumulação 

flexível, caracteriza-se pelo capital ‘pulverizado’ pelo mundo, pela descentralização 

da produção e maior concentração de capital, pela flexibilização da exploração de 

trabalho. A reestruturação produtiva e a reorganização dos mercados são iniciativas 

inerentes ao estabelecimento de um ‘novo equilíbrio’, que tem como exigência a 

reorganização do papel das forças produtivas na recomposição do ciclo do capital, 

afetando tanto a esfera da produção quanto as relações sociais. É mais uma 

estratégia de enfrentamento de crise do sistema. Trata-se da reorganização das 
                                                           
23 Do capitalismo concorrencial – primórdios – ao capitalismo monopolista e até à atual fase do 
capitalismo, o Estado funcionou como guardião das condições de produção, reprodução, 
acumulação. 
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fases do ciclo da mercadoria e da criação de mecanismos sócio-políticos, culturais e 

institucionais necessários à manutenção do processo de reprodução social. Ocorrem 

mudanças no mundo do capital - fusões patrimoniais, profunda relação entre capital 

industrial e financeiro, novas composições de força no mercado interno, oligopólios 

globais – e transformações no mundo do trabalho. O trabalho é fragmentado e o 

trabalhador penalizado sob as formas da terceirização e subcontratação.  

Como já dissemos, em cada fase do capitalismo o Estado se fez presente. Na 

fase atual, da acumulação flexível, há também exigências para o Estado. Ele deve 

proteger a liberdade individual, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos 

privados promovendo o mercado competitivo. 

A proposta é de um Estado não interventor, não administrador, não protetor, 

enfim mínimo. Uma das explicações para a crise dos países pobres, foi de que a 

crise era uma crise do Estado que, tendo se tornado grande e inadministrável, 

precisaria de uma reforma. A saída da crise estaria na Reforma do Estado. 

Propunha-se um novo Estado – novo e “enxuto”. A crise fora causada pelo Estado 

paternalista e “inchado”, daí a receita da privatização e do menor usufruto do recurso 

público. Com essa retração do Estado, organizações da sociedade civil aparecem, 

muitas vezes, como substitutivas da ação estatal.  

A partir da proposta de Reforma do Estado24, as políticas sociais passam a 

ter sua existência ameaçada, enquanto ‘direito de todos e dever do Estado’, 

orientadas pelo critério da universalidade, dentro de um sistema de Seguridade 

Social. 
 

As políticas sociais estatais devem sofrer uma profunda reorientação 
política, sendo focalizadas (opondo-se ao princípio de solidariedade 
universal), desconcentradas (passando para o nível municipal/local a 
responsabilidade de executar e financiar as políticas sociais) e precarizadas 
(elas são reduzidas em quantidade, qualidade e variabilidade), passando de 
‘serviços estatais para pobres’ a ‘pobres serviços estatais’ (MONTAÑO, 
1999, p. 63). 
 

Montaño afirma que o novo trato da Questão Social, contido no projeto 

neoliberal, significa a coexistência de três tipos de respostas: 

 Precarização das políticas sociais estatais - manutenção destas políticas 

sociais e assistenciais, fornecidas gratuitamente destas políticas sociais e 

assistenciais, fornecidas gratuitamente pelo Estado, num nível marginal; 

                                                           
24 No Brasil, implementada marcadamente nos dois mandatos do Governo de Fernando Henrique 
Cardoso, no período de 1995 a 2002. 
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 Privatização da Seguridade e das políticas sociais e assistenciais, seguindo 

dois caminhos: remercantilização dos serviços sociais - estes por serem 

lucrativos, são transformados em serviços mercantis, em mercadorias; e 

refilantropização das respostas à Questão Social – quando se transfere para 

a sociedade civil a iniciativa de assistir mediante práticas filantrópicas e 

caritativas; 

 Expansão do Terceiro Setor - conjunto de instituições que, desempenhando 

funções públicas, encontra-se fora do Estado, no espaço de interseção entre 

este e o mercado. 
Para Behring e Boschetti (2006) o período dos anos 1990 até agora tem se 

caracterizado por uma contra-reforma do Estado com a obstaculização e/ou 

redirecionamento das conquistas de 1988. 
 
Em um país como o Brasil, com as tradições político-econômicas e 
socioculturais, e que apenas a partir da Constituição de 1988 passa a ter 
em perspectiva a construção de um padrão público universal de proteção 
social, coloca-se um quadro de grande complexidade, aridez e hostilidade, 
para a implementação dos direitos sociais. Esta (a Constituição) institui 
como direitos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a 
assistência social. Prevalece o consenso de que a introdução da 
seguridade social na Carta Magna de 1988 significou um dos mais 
importantes avanços na política social brasileira, com possibilidade de 
estruturação tardia de um sistema amplo de proteção social, mas que não 
se materializou, permanecendo inconclusa (p. 156). 
 

Segundo essas autoras, os governos de orientação neoliberal, onde 

estariam incluídos os governos FHC e Lula, não buscaram “construir arenas de 

debate e negociação sobre a formulação de políticas públicas” (p. 154). Ressaltam 

que embora o governo Lula tenha iniciado essa perspectiva com o processo de 

discussão do Plano Plurianual (PPA), da instituição do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social e do debate em torno de algumas políticas 

setoriais, como no caso da assistência social, “há avanços, mas há também um forte 

controle do governo sobre as instâncias de pactuação, para que elas não 

ultrapassem determinados limites” (p. 154). 

Behring e Boschetti (2006) tomando por base o Radar Social (2005 b), 

documento produzido pelo IPEA sobre as condições de vida no país, assinalam que 

apesar da existência de avanços, como o aumento da expectativa de vida, a queda 

dos índices de incidência da exploração do trabalho de crianças, e a diminuição, 

ainda que pequena, das taxas de mortalidade infantil, a pobreza e a desigualdade 
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social persistem e o Brasil encontra-se em penúltimo lugar no quesito distribuição de 

renda do mundo. O estudo mostra ainda que a população negra seja mais 

penalizada pela pobreza que a branca. 

Acerca das condições de vida das mulheres brasileiras, as autoras partem 

do Relatório da Comissão Externa da Feminização da Pobreza (2004) do Senado 

Federal e destacam: 

 A proporção de mulheres em ocupações precárias é de 61%, 13 

pontos percentuais a mais que os homens; 

 No caso das mulheres negras, essa proporção é de 71%; 

 A tendência maior da mão-de-obra feminina ao desemprego é 

acentuada por variáveis de raça; 

 13,6% das mulheres negras, em condições de trabalho, estão 

desempregadas, no caso das mulheres brancas, são 10%; 

 No caso de mulheres jovens negras, a taxa de desemprego sobe para 

25%; 

 As mulheres negras são maioria no que se refere ao emprego 

doméstico; 

 As mulheres negras alcançam apenas 39% dos rendimentos dos 

homens brancos. 

Tais dados demonstram a estrutura da desigualdade do nosso país, 

explicitando como agravantes de sua perversão a cor e o gênero.  

De acordo com Hartmann (1994) o surgimento do capitalismo entre os 

séculos XV e XVIII cria um novo formato de vida social com novas instituições como 

o mercado de trabalho livre, com as mulheres e os filhos utilizados como força de 

trabalho. Mesmo assim as mulheres ocupam posição inferior. A que isso se deve? 

As respostas possíveis divergem a partir da ótica utilizada, o certo é que haverá uma 

interação engrenada entre os dois sistemas - o capitalismo e o patriarcado - criando 

para as mulheres um ciclo vicioso de opressão e exploração. O capitalismo é 

posterior ao patriarcado, mas dele se utiliza perpetrando entre as várias formas de 

exploração, a exploração feminina.  
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2.2. Políticas Sociais disponíveis à Mulher no tocante à Violência 
 

A proposta deste item é situar historicamente o surgimento de políticas para 

enfrentamento da violência contra a mulher, além de apresentar o que tem sido 

implementado em nível governamental nas esferas federal, estadual e municipal. 

No cenário imbricado, complexo, que é a Questão Social, muitas demandas 

sociais – antigas e novas - se apresentam e aguardam resposta pública quanto ao 

seu atendimento. A problemática da Violência contra a Mulher; com a visibilidade 

que passa a ter através do esforço do movimento feminista e de mulheres, também 

se coloca como campo de construção de política pública. 

Ao lado da violência crescente, o clamor pela não violência e pela construção 

de uma Cultura de Paz se levanta em diferentes lugares e por meio de diferentes 

segmentos: movimentos populares de defesa de direitos, organizações não 

governamentais etc. A Assembléia Geral das Nações Unidas declarou o ano 2000 

como o Ano internacional por uma Cultura de Paz e a década 2001-2010 como 

Década internacional para uma Cultura de Paz e Não-Violência contra as Crianças 

do Mundo. 

Em 1993, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena, os direitos 

das mulheres foram reconhecidos como Direitos Humanos. O documento produzido 

naquela conferência – Declaração dos Direitos de Viena – em seu parágrafo 18, 

afirma: “Os direitos das mulheres e das meninas são uma parte inalienável, integral 

e indivisível dos Direitos Humanos universais”. 

No mesmo ano, a ONU aprovou a Declaração sobre a eliminação da 

Violência contra a Mulher e, em 1994, foi promulgada pela OEA a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

conhecida também como a Convenção de Belém do Pará. A Declaração de Beijing – 

resultado da Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em 1995 – conclui pela 

responsabilidade dos governos, organismos internacionais e sociedade civil em 

construir um mundo de justiça e igualdade. Nos contextos locais, também aparecem 

redes de combate e prevenção da violência, paralela à luta por afirmação e defesa 

de direitos. 

Em nosso país, é com o início da consolidação do processo de 

democratização, nos fins da década de 1970, que as mulheres passam a se ocupar 

de temas que lhes tocam especificamente. As bandeiras feministas aparecem 
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trazendo à discussão temas como saúde e sexualidade da mulher, aborto, violência, 

entre outros. Alguns marcos desse período são a criação do I Conselho Nacional de 

Mulheres, em outubro de 1972, no Rio de Janeiro e a realização, em 1975, de um 

Seminário sobre a mulher na Associação Brasileira de Imprensa, também no Rio de 

Janeiro, de onde vai surgir a criação do Centro da Mulher Brasileira. Em 1981 cria-se 

a Casa da Mulher, com a finalidade de realizar atividades nas áreas de saúde e 

sexualidade25. Nesse período, ainda irão ocorrer vários eventos promovidos por 

grupos feministas de São Paulo e Rio de Janeiro, o que contribui para dar 

visibilidade à questão da mulher. 

A efervescência política desse momento histórico brasileiro, caracterizado por 

mobilizações e manifestações diversas, faz as mulheres e o movimento de mulheres 

aparecerem no cenário nacional. “Através da inserção em vários movimentos, as 

mulheres contestam o instituído, buscando tecer uma prática instituinte de novos 

ordenamentos” (VINAGRE SILVA, 1992, p. 86). 

No tocante ao problema da violência contra a mulher, em Belo Horizonte é 

criado o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, em 1980, uma iniciativa pioneira 

em termos de atendimento à mulher numa perspectiva feminista. Nesse caminho, 

vão se constituir os SOS - Mulher em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto 

Alegre26. Esses grupos feministas autônomos, vão desenvolver atuação fundamental 

no sentido de mostrar a necessidade de “atendimento especializado à mulher que 

vive situações de violência” (p. 87). O objetivo inicial dos SOS era denunciar casos 

de violência que se tornavam conhecidos nos plantões montados para atendimento 

a mulheres e que contavam com profissionais voluntários das áreas de Direito, 

Psicologia e Serviço Social. A demanda foi crescente e as formas de 

encaminhamento insuficientes para atendê-la. Daí porque esse formato institucional 

teve vida curta, não obstante seu papel decisivo em dar visibilidade à problemática 

da violência contra a mulher e apontar para a premente necessidade de atendimento 

público acessível a vítimas. 

                                                           
25 Os Dados históricos aqui apresentados tomam por base VINAGRE SILVA, Marlise. Violência contra a 
mulher: quem mete a colher? São Paulo, Cortez, 1992. 
26 Conforme Gregori (1993), com o SOS-Mulher inaugurou-se uma nova forma de organizar e encaminhar a luta 
feminista. Mobilizado pelo tema da violência contra a mulher, desenvolveu um tipo de atuação que associava 
reflexão e prestação de serviços psicológico, social e jurídico. Esse tipo de prática nasceu nos Estados Unidos e 
na Inglaterra no início dos anos 70. Vale ressaltar que a autora desenvolve sua pesquisa no SOS-Mulher de São 
Paulo, onde militou entre 1980 e 1983. 
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O processo continua e tem-se, em 1983, a criação do Conselho da Condição 

Feminina do Estado de São Paulo, seguido pela criação de órgão homônimo no 

Paraná e em Minas Gerais. Em âmbito Nacional, o governo Sarney cria em agosto 

de 1985, pela Lei nº. 7.353, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o qual 

dispõe de autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de promover em 

âmbito nacional, políticas que visem a eliminar a discriminação da mulher, 

assegurando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua 

plena participação nas atividades políticas, econômicas e culturais do país. Esse 

Conselho organizou um Encontro, realizado em 1986, em Brasília, que contou com a 

participação de mais de três mil mulheres e resultou, entre outras ações, na 

elaboração de um documento propondo princípios gerais e reivindicações 

específicas relacionadas à família, trabalho, educação e cultura, saúde e violência, 

denominado Carta das Mulheres aos Constituintes. 

Nos últimos anos da década de 1980, o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher perde força e recursos no âmbito do Governo Federal. Alguns conselhos 

estaduais desvinculam-se e retomam o trabalho autônomo já realizado 

anteriormente. Nesse particular, Vinagre Silva (1992) reflete sobre a compatibilidade 

de articulação entre organismos públicos e movimentos sociais, lembrando que os 

movimentos feministas têm assumido a posição de fazer pressão ao aparato estatal 

e não de prestar-lhe apoio. 

Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da Mulher vão sendo criados no 

país, como resposta do Estado a reivindicações do movimento feminista quanto à 

criação de mecanismos para prestação de assistência à mulher vítima de violência. 

Em 1985 a primeira Delegacia da Mulher é criada em São Paulo, como uma 

experiência inédita no Brasil e no mundo, “servindo de exemplo e referência, ao 

mesmo tempo em que inaugura um processo de discussão sobre um triste e grave 

fenômeno que até então permanecia invisível – a violência contra a mulher” 

(VINAGRE SILVA, 1992, p. 97). A partir de então, foram sendo criadas Delegacias 

de Mulheres em outros Estados do país.  

Nesse mesmo período o Ministério da Saúde, lança em 1983, o Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Mulher – PAISM, como mais um esforço 

governamental para atender demandas da população feminina explicitadas pelo 

movimento de mulheres. 
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A Constituição Federal de 1988 é decisiva no que abrange a proteção e a 

promoção dos direitos humanos das mulheres. A partir dela, os mecanismos para 

coibir a discriminação e a opressão às mulheres passam a ter amparo legal. O texto 

constitucional parte do pressuposto da igualdade entre homens e mulheres, inclusive 

no plano do exercício dos papéis familiares. Outro destaque importante é a previsão 

da participação do Estado na erradicação da violência doméstica, conforme o artigo 

226, § 8º “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”.  

Os anos 1990 marcam a chegada de novas ações e formas de abordagem 

em relação ao trato da problemática de violência doméstica e de gênero no Brasil. 
 
Os serviços de saúde passaram a adotar políticas visando tanto a 
diagnosticar o problema quanto possibilitar atenção à saúde nos casos de 
violência sexual, violência contra a criança e outros agravos. Surgiram 
também as casas-abrigo, fruto de reivindicação do movimento de mulheres 
e apoiadas pelas próprias delegacias, considerando que as indicações 
policiais eram burladas pelos agressores que passavam a impor violência 
maior às suas denunciantes (OSTERNE, 2005, p. 150). 
 

Pesquisas sobre o tema, também passaram a ser desenvolvidas nas 

universidades e pela via de órgãos governamentais. Foi o caso do Suplemento 

Especial do Relatório da PNAD – IBGE – 1988, sobre Participação Político-Social, 

Justiça e Vitimização e da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – 

de 1992, destinada a investigar a violência contra a mulher e cujo Relatório, ao lado 

do Suplemento da PNAD, mostrou números alarmantes da violência em todo o país. 

Em 1995 foi promulgada a Lei 9.099, que criava o Juizado Especial Criminal – 

JECRIM – órgão previsto pela Constituição Federal (art. 98, I). Segundo Teles e 

Melo (2003), esta Lei foi saudada pela comunidade jurídica como um avanço dentro 

do sistema judicial penal por possibilitar mais facilidade de acesso à Justiça para 

crimes de menor potencial ofensivo, a partir do critério de pena máxima de um ano. 

O Código Penal alista nesse rol os seguintes crimes, entre outros: lesão corporal 

dolosa de natureza leve e culposa, ameaça, rixa, constrangimento ilegal, omissão de 

socorro, maus tratos, violação de domicílio e de correspondência, apropriação 

indébita. Aí se encontra inserida a causa principal de denúncias de violência física 

feitas por mulheres nas Delegacias brasileiras, a lesão corporal. Por isso as críticas 

do movimento de mulheres à atuação dos juizados especiais e a reserva de alguns 
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operadores do Direito sobre sua eficácia no trato da questão da violência contra a 

mulher. 

Um dos princípios dos JECRIM’s seria a reparação dos danos sofridos pela 

vítima e a aplicação de penas não privativas de liberdade, além de que o processo 

seria orientado pelos “critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e agilidade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação” (p. 88). 
 
Essa situação torna-se dramática quando se trata da violência doméstica, 
pois sabemos que é uma situação que costuma se repetir e na qual a 
vítima e agressor dividem o mesmo espaço físico. Nesse caso, a 
percepção do agressor ao sair do JECRIM é que o espancamento é 
permitido: basta que ele pague o preço. A vítima sai absolutamente 
frustrada com a forma trivial e banal do tratamento do seu conflito, de sua 
agressão. Para ela, não se fez Justiça. Para ela, a Justiça foi negada 
quando procurou o Estado para punir seu agressor (p. 90). 
 

As autoras destacam que, mais uma vez, os princípios orientadores da lei 

distanciam-se de sua aplicação prática, pois além da agilidade do processo “a 

finalidade da lei foi também a de cuidar do conflito, dispensando atenção à vítima de 

forma inédita no Direito Penal Brasileiro” (p. 99). 

Quanto ao custo social da violência e da aplicação de recursos para ações de 

combate, Teles e Melo apontam que em 1995, 21% do Produto Interno Bruto – PIB – 

brasileiro foi o que representou o custo social da violência no país. Não há estimativa 

dos valores gastos com violência de gênero. Também não se tem informação sobre 

recursos internacionais destinados a ações de combate à violência contra a mulher. 

Em 1999, dados da Agência Brasileira de Cooperação, apontavam a existência de 

280 projetos de cooperação técnica multilateral e cerca de 120 atividades 

localizadas. Um Estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – 

Sistemas Públicos contra a Violência Doméstica na América Latina: Um estudo 

regional comparado27, divulgado em 1997, estima que os custos da violência 

representem 14,29% do PIB dos países da região, o que equivale ao valor de US$ 

168.000.000,00. As perdas do Brasil contabilizam 10,5% do PIB ou US$ 

84.000.000,00. 

O Governo Lula criou, em 2003, a Secretaria dos Direitos da Mulher - SPM – 

ligada à Presidência da República com status de Ministério. Instituiu 2004 como o 

                                                           
27 Sistemas Públicos contra a Violência Doméstica na América Latina – Um estudo regional comparado. GESO – 
Genro e Sociedade, San José, Costa Rica, 2000. 
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Ano Nacional da Mulher. Lançou no dia 08/12/2004 em rede nacional o Plano do 

Governo Federal para o combate à violência contra a mulher. Investiu em campanha 

nacional, realizou a I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres e comporta 

toda uma discussão e mobilização dentro do congresso nacional para propor 

modificações na legislação que afeta as mulheres. Com base nos resultados dessa 

Conferência, foi elaborado o Plano Nacional de Políticas para Mulheres – PNPM – 

“onde se encontram consubstanciadas as políticas e linhas de ação propostas para 

a promoção da igualdade de gênero” (OSTERNE, 2005, p.242). Estas são as bases 

lançadas para uma política social pública para o segmento feminino da população 

brasileira. Dessa forma, não se pode negar que tenha havido grande evolução da 

situação social das mulheres, bem como importantes avanços na legislação 

brasileira de enfrentamento às desigualdades de gênero. Mobiliza recursos para 

estabelecimento de casas-abrigo, assistência legal e sócio-psicológica, atividades 

relacionadas à educação e capacitação profissional de mulheres em situação de 

violência. Os recursos, porém, ainda são inferiores à demanda e ações de caráter 

educativo, preventivo ficam, em geral, sem o devido investimento. 

Como ação recente, tem-se o Projeto de Lei 4559/2004, apresentado pela 

Secretaria Especial de Política para as Mulheres, aprovado na Câmara dos 

Deputados em 23/03/06 que seguiu para o Senado Federal. Um dos principais 

avanços propostos pelo Projeto era retirar a violência contra a mulher do rol de 

crimes de menor potencial ofensivo e criar Juizado Único (cível e criminal) para 

esses crimes. 

O Projeto supracitado transformou-se na Lei 11.340/Lei Maria da Penha 

sancionada pelo Presidente da República em 07 de agosto de 2006 e passou a 

vigorar a partir de 22 de setembro do mesmo ano. A nomeação de “Maria da Penha” 

à Lei que define e condena a violência doméstica e familiar contra a mulher no país, 

representou uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que, em 1983, foi 

baleada pelo marido enquanto dormia. Triste homenagem pelo episódio a que alude, 

mas bela referência a uma mulher brasileira que não desistiu de lutar por justiça, 

apesar das seqüelas deixadas pela tentativa de homicídio (ou femicídio como 

sugerem algumas autoras). 

A nova Lei cria mecanismos para coibir a violência doméstica intrafamiliar 

contra a mulher, nos termos do parágrafo 8 do artigo 226 da Constituição Federal, 

da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
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Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Altera o Código de Processo Penal, 

o Código Penal e a Lei de Execução Penal e dá outras providências. 

A Lei Maria da Penha preconiza a integração operacional das áreas de 

Segurança pública, Assistência Social, Saúde, Educação, Trabalho e Habitação. 

Tipifica violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No capítulo I, artigo 

8º, inciso IV, determina a “implementação de atendimento policial para as mulheres, 

em particular nas Delegacias de atendimento à mulher” e prevê a capacitação 

permanente das polícias e outros profissionais quanto a questões de gênero, raça e 

etnia. No título III, capítulo II, artigo 9º, a Lei faz referência à Assistência Social à 

mulher em situação de violência, preconizando que “será prestada de forma 

articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da 

Assistência - LOAS, no Sistema Único de Saúde - SUS – e no Sistema Único de 

Segurança Pública – SUSP, entre outras normas e políticas públicas de proteção e 

emergencialmente quando for o caso.” O título III, capítulo III, artigos 10 e 11, tratam 

especificamente do atendimento da autoridade policial e os encaminhamentos a 

serviços de atenção. Tais destaques apontam para o papel destacado da Segurança 

Pública e da instituição policial na resposta estatal proposta ao problema da 

violência contra a mulher. 

No âmbito da Justiça propriamente dita, a Lei 11.340, no título IV, capítulo I, 

artigo 14, prevê a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, “órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal para o 

processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”.  

A Lei Maria da Penha é reconhecida pelo Movimento Feminista e de Mulheres 

como importante instrumento jurídico que faltava ao Estado Brasileiro para dar 

cumprimento à Convenção de Belém do Pará, da qual o Brasil é signatário. A 

referida Convenção declara em seu preâmbulo: “A violência contra a mulher constitui 

violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais; constitui ofensa contra a 

dignidade humana e manifestação das relações de poder historicamente desiguais 

entre homens e mulheres”. 

No âmbito do Governo do Estado de Pernambuco, há a atuação da Secretaria 

de Defesa Social mais especificamente da Coordenadoria de Delegacias da Mulher 

– atualmente são quatro Delegacias em todo o Estado situadas em Recife, 
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Jaboatão, Caruaru e Petrolina. Há também quatro casas-abrigo para atender 

mulheres que se encontram em situação de risco de vida, situadas nos municípios 

de Recife, Olinda, Floresta e Petrolina. Foi formado recentemente o Conselho 

Estadual da Mulher, com ação limitada por ser apenas consultivo e não de controle 

social, como desejado pelo movimento organizado de mulheres representado pelo 

Fórum de Mulheres de Pernambuco. 28 Destaca-se, também, a ação da Secretaria 

Estadual de Saúde, com a implantação em junho de 2001, do Serviço de apoio à 

mulher vítima de violência, o qual funciona 24 horas, no Hospital Agamenom 

Magalhães, visando diagnosticar e tratar os casos de violência contra a mulher, além 

de contribuir para prevenção desse tipo de violência. No Serviço, as mulheres 

recebem orientação sobre direitos, tratamento médico e psicológico, além de 

acompanhamento para a realização de exames no Instituto Médico Legal (IML) e 

para prestar queixa na Delegacia da Mulher. O atendimento é feito por uma equipe 

multidisciplinar formada por assistentes sociais, médicos, enfermeiros, psicólogos e 

um psiquiatra. Existem dois Centros de Referência para o atendimento às vítimas, 

um em Recife e outro em Olinda. Existem, ainda, quatro Coordenadorias da Mulher 

no Estado, as quais estão estabelecidas nos municípios do Recife, Olinda, 

Camaragibe e Petrolina. Com a posse do novo governo em janeiro de 2007, foi 

criada a Secretaria Estadual da Mulher, o que deverá implementar 

modificações/ampliações na atuação do governo estadual no âmbito da atenção às 

mulheres. 

Salienta-se que Pernambuco é o Estado brasileiro com os maiores índices de 

violência contra a mulher do País (Dados do IBASE – Instituto Brasileiro de Análises 

Econômicas e Sociais): em 2003 foram 263 mortes; em 2004, 269; em 2005, 290 e 

até o dia 12 de novembro de 2006 foram registradas 269 mortes. De acordo com o 

Jornal do Commercio, em matéria especial no Caderno Vida Urbana, referente ao 

Dia Internacional da Mulher, até esta data, 8 de março, em 2007, já foram 

registrados 54 assassinatos de mulheres. O Fórum de Mulheres de Pernambuco 

iniciou no mês de janeiro de 2006 um movimento de ‘Vigílias pelo fim da violência 

contra a mulher 29’. 

                                                           
28 Formado por 67 organizações de mulheres (grupos populares, ONG’S, núcleos universitários, 
secretarias de partidos políticos) e por feministas autônomas. 
29 Ao participar pela primeira vez da Vigília, impressionou-me a organização do Movimento de 
Mulheres e o reconhecimento da mídia, pois, em todos os noticiários locais, trechos da passeata 
foram transmitidos. Outro destaque é o valor simbólico da passeata para as participantes e para a 

 



61 

As ‘Vigílias’ são atos públicos, que ocorrem a cada última terça-feira do mês, 

em ponto estratégico do centro do Recife, para dar visibilidade ao problema e 

pressionar ações do poder público. 

O Observatório da Violência30 do SOS Corpo, com base em dados da 

Secretaria de Defesa Social do Estado – SDS, publica que de 2002 a 2005 

morreram 1.275 mulheres em situação violenta e em cerca de 95% dos casos os 

agressores foram homens. Deste total, 35% eram companheiros e 12,3% ex-

companheiros, o que indica a alta expressividade da violência em relações afetivo-

conjugais. 

Os dados estatísticos sobre a violência em Pernambuco são elevados 

também quando se trata do assassinato de homens, principalmente de jovens com 

idade entre 20 e 24 anos. Segundo o Mapa da Violência traçado pela Organização 

dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura31 – OEI – em 

1994, Pernambuco situava-se no 5º lugar entre os Estados mais violentos; em 2004 

lidera a posição com a taxa de 50,7% de mortes para cada 100 mil habitantes. 

Recife aparece no 13º lugar entre os municípios com maiores taxas médias de 

homicídios. A situação da violência em Pernambuco – ao lado dos Estados do 

Espírito Santo e do Rio de Janeiro - é considerada situação extrema pelo 

Documento. A população negra tem taxa superior quanto se trata do número de 

homicídios em todo o país. 

Na gestão municipal, foram desenvolvidas ações pioneiras no trato da 

questão de gênero e no atendimento de mulheres vítimas de violência 

doméstica/intrafamiliar na cidade do Recife. Foi criada a Coordenadoria da Mulher 

com 
 

A atribuição de elaborar e desenvolver políticas públicas voltadas à 
promoção da igualdade entre homens e mulheres no Recife. A 
Coordenadoria da Mulher da Prefeitura do Recife atua contemplando as 
áreas temáticas de assistência e prevenção da violência contra a mulher, 
eqüidade de gênero na saúde, educação não-sexista, gênero e 
desenvolvimento econômico, igualdade racial e incentivo à participação das 
mulheres no controle social das políticas públicas (MENEZES, 2004, p. 05). 

 
 

                                                                                                                                                                                     
população: mulheres em silêncio carregam velas e cruzes com os nomes das mulheres 
assassinadas, representando um cortejo fúnebre in memorian. 
30 Núcleo de pesquisa e monitoramento sobre a violência contra a mulher no Estado de Pernambuco, 
de interlocução com a mídia local e de realização de debates sobre o tema. Material disponível em 
PDF, no site www.soscorpo.org.br, acesso em 09/03/2007. 
31 Disponível em arquivo PDF, no site www.oei.org.br, acesso em 09/03/2007. 

 

http://www.oei.org.br/
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Esta Coordenadoria desenvolve ações em diferentes direções, como sendo: 

 

• Promoção de campanhas – citamos como exemplo os 16 dias de ativismo pelo 

fim da violência contra a mulher, que se inicia em 25 de novembro32 e vai até o 

dia 08 de dezembro. Essa campanha acontece em 130 países e o Brasil se une 

a estes. Há ainda uma campanha permanente com divulgação de material nas 

unidades de saúde, nas escolas etc.; 

• Capacitação de profissionais da área de saúde – na perspectiva de empoderar e 

sensibilizar para a prestação da assistência direta às mulheres vítimas de 

violência. Também se pretende combater e reduzir a mortalidade materna; 

• Capacitação de profissionais da área de educação com o projeto de formação 

não-sexista – desenvolvido através de oficinas temáticas para sensibilizar e 

instrumentalizar os profissionais para inclusão do assunto como tema transversal. 

 

Além da implementação do trabalho sistemático da Coordenadoria da Mulher, 

a Criação do Centro de Referência Clarice Lispector que funciona 24 horas e oferece 

serviço telefônico gratuito e atendimento psicossocial e jurídico às mulheres em 

situação de violência, da Casa-abrigo Sempre-Viva que acolhe a mulher e seus 

filhos em caso de risco de vida e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 

Mulher, representam importantes recursos sociais públicos e figuram como parte da 

rede de atenção à mulher em situação de violência não apenas do município do 

Recife, mas para mulheres de outras localidades. 

 

2.3. As Delegacias de Mulheres como Política Pública de Enfrentamento à 
Violência 
 

De início, apresentaremos breves considerações sobre instituições até 

chegarmos à instituição policial e, em particular, às Delegacias de Mulheres.  

O conceito de instituição é apresentado como impreciso e aplicado com, pelo 

menos, dois sentidos (BARBIER, 1985): é comumente empregado para designar um 

estabelecimento, um sistema, um serviço, um símbolo nacional, etc. Um segundo 

uso, refere-se à instituição em tudo, em nível geral e pessoal; “a instituição se 

encontra em filigrana e sem descontinuidade do macrossocial ao microssocial, com 
                                                           
32 Data que foi instituída como o Dia Mundial de Denúncia da Violência contra a Mulher. 
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simbolismo quase sempre inconsciente e mesmo assim bastante impositivo” (p. 

129). 

A instituição é a ‘coisa’ estabelecida, não apenas sob o ângulo econômico e 

funcional, mas também em sua dimensão simbólica e imaginária. Vista sob o olhar 

de algo que permeia toda a organização social e se insere na vida mesma dos 

indivíduos, como motor “invisível” de comportamentos. A fundamentação teórica 

construída por Castoriadis33 com a definição das dimensões de instituinte e instituído 

é fundamental para um estudo das instituições. O autor teve suas proposições 

desenvolvidas por René Lourau, o mais conhecido teórico da instituição. 

Os estudiosos são chamados a um olhar novo sobre as instituições sociais, 

capaz de “articular lacunas, ver relações nos lugares onde só se percebiam 

elementos coerentes e homogêneos, comprovar um problema onde se julgava 

existirem soluções” (LOURAU, 1975, p. 15). 

Outra maneira de pensar as instituições é a partir da ótica de Althusser (1985) 
34. Para este autor as instituições existentes na sociedade são percebidas como 

“aparelhos” do Estado; Estado este que serve aos interesses da classe capitalista 

dominante, e atua pela repressão ou pela ideologia. Preconiza que existe um 

Aparelho Repressivo do Estado (ARE) e vários Aparelhos Ideológicos do Estado 

(AIE). Embora na tradição marxista, o Estado seja explicitamente concebido como 

um aparelho repressivo, o termo ARE compreende não somente o aparelho 

especializado, mas a política, os tribunais, as prisões, o exército, a polícia e seus 

órgãos auxiliares e, acima deste conjunto, o Chefe de Estado, o Governo, a 

Administração. Repressivo indica que se utiliza a violência, ao menos nas situações 

limites. 

O que distingue os AIE do ARE é que este funciona através da violência e os 

AIE funcionam através da ideologia. No entanto, a atuação na prática dá-se de 

forma híbrida: 
 
Podemos precisar retificando esta distinção. Diremos, com efeito, que todo 
Aparelho do Estado, seja ele repressivo ou ideológico, funciona tanto 
através da violência através da ideologia, mas com uma diferença muito 
importante, que impede que se confundam. O ARE funciona 
predominantemente através da repressão (inclusive a física) e 
secundariamente através da ideologia. Não existe aparelho unicamente 
repressivo. Da mesma forma, mas inversamente, os AIE funcionam 
principalmente através da ideologia, e secundariamente através da 

                                                           
33 Para aprofundar o tema, ver do autor A instituição imaginária da sociedade. 
34 Na obra Aparelhos Ideológicos de Estado. 
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repressão seja ela bastante atenuada, dissimulada, ou mesmo simbólica. 
Não existe aparelho puramente ideológico (ALTHUSSER, 1985, p. 70). 
 

Outra diferenciação importante é que os ARE pertencem inteiramente ao 

domínio público e os AIE, ao domínio privado. Mas há uma atuação orquestrada, 

pois se pode perceber nas instituições sociais – escola, família, igreja, sindicatos, 

partidos políticos etc. – ou, na linguagem althusseriana, nos AIE escolar, familiar, 

religioso, sindical, político - métodos próprios de sanções, exclusões, seleções. 

Percebe-se, também, nas instituições repressivas – exército, polícia, justiça –

componentes ideológicos de garantia de sua coesão e reprodução. Devido a este 

‘duplo funcionamento’ – de forma principal e de forma secundária – através da 

repressão ou através da ideologia, “tecem-se sutis combinações tácitas ou explícitas 

entre o jogo do ARE e o jogo dos AIE; este concerto é regido por uma única 

partitura, por vezes perturbada por contradições” (ALTHUSSER, 1985, p. 70,78). 

De acordo com Lourau (1975) uma norma universal, ou considerada como tal, 

chama-se instituição. Da mesma maneira, iniciar uma família, fundar um 

estabelecimento, uma associação são fenômenos que podem receber o nome de 

instituição. O termo, instituir um povo, também já foi utilizado no sentido de alcance 

de sua constituição política. “Enfim, formas visíveis, porquanto dotadas de uma 

organização jurídica e/ou material, são chamadas instituições” (p.09). 

Faz-se necessário, então, desconfiar de que o instituído determina tudo sem 

que haja conflito, movimento e possibilidade de superação. Não é negar sua força, 

mas admitir a presença viva do instituinte, buscar perceber as contradições inerentes 

a quaisquer ordens estabelecidas e como estas são mediatizadas.  

Dá-se por suposto que as estruturas montadas, prontas, definitivas, 

apresentam estabilidade precária, dadas as contradições intrínsecas com suas 

articulações e mediações para manutenção do instituído. Um (a) pesquisador (a) não 

deve tanto se ocupar da descrição do que é encontrado, mas da explicação do que 

se passa desde o nível institucional até o nível individual. Um sistema se mantém 

vivo porque as pessoas fazem arranjos, compactuam, entram em acordos 

individuais/grupais/corporativos; isso aponta que as contradições são mediatizadas 

e, assim, também permeáveis a transformações. 

Em relação à instituição policial, inscrita nesse ‘duplo funcionamento’, pode-se 

pontuar práticas marcadamente coercitivas ao lado de outras baseadas em 

pressupostos ideológicos. No âmbito específico da Delegacia de Polícia 
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Especializada da Mulher, a ambigüidade de tais condutas pode ser verificada a partir 

da dualização proteção/punição, negociação/criminalização, temas que serão 

abordados posteriormente. 

A polícia existe como uma unidade do órgão estadual responsável pela 

segurança pública e que tem por finalidade a manutenção da ordem e a garantia de 

direitos do cidadão. As corporações Polícia Militar e Polícia Civil realizam funções 

diferenciadas para cumprir a finalidade supracitada. A Polícia Militar é uma polícia 

ostensiva, que pretende inibir a ocorrência de crimes com sua presença física nas 

ruas e com o aparato de que dispõe; já a Polícia Civil, entra em ação após a 

ocorrência de infrações e crimes e atua de forma a registrar a notícia-crime, 

investigar o crime e encaminhar à Justiça. Trata-se de uma Polícia Judiciária que 

‘alimenta’ a Justiça para que o Direito seja exercido.  

Ir a uma Delegacia, entrar em contato com a instituição policial não é tarefa 

simples para a maioria das pessoas, pois se entramos como ‘vítima’ fomos lesados 

de alguma forma; se entramos como ‘testemunha’ nossa fala pode ser tomada como 

base para inocentar ou incriminar alguém; se entramos como ‘acusados/as’ 

precisaremos envidar esforços para comprovação de nossa inocência. Quaisquer 

das três situações podem acarretar danos pessoais, ainda que seja o 

constrangimento de estar numa Delegacia, ambiente ainda associado a trânsito de 

criminosos. 

Agravantes para o não reconhecimento da instituição policial como aliada da 

população é o estigma da corrupção de policiais, da prática de extorsões, do uso 

arbitrário da força e da realização de ilegalidades no exercício do dever. As 

constantes denúncias de envolvimento de policiais em atos criminosos contribuem 

para manutenção dessa imagem negativa e leva à generalização da categoria como 

totalmente desacreditada. Parece permanecer no senso comum a idéia de que a 

instituição policial é autoritária e inacessível, e não um órgão de prestação de 

serviço público. 
A tradição institucional brasileira cria, aliada a um conjunto de traços 
culturais e estruturais, um caldo autoritário e antidemocrático, que a priori 
tende a inviabilizar o sentido expresso da existência da instituição policial: 
garantir a ordem e cumprir a lei (VINAGRE SILVA, 1992, p. 40). 

 
Outro ponto a considerar é a relação entre a polícia e sujeitos oriundos de 

classes sociais distintas. Nesse particular, as comunidades periféricas parecem 

acessar mais a polícia do que os sujeitos de classes mais abastadas; o que é 
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compreensível pelo poder de compra de serviços privados por esses últimos, tanto 

na área da segurança quanto na área judicial. As classes média e alta, em geral, 

recorrem à instituição policial quando necessitam de documento para possibilitar 

reembolso de bens assegurados, registro de perda/furto de documentos etc. 

Para a classe subalternizada, o serviço público, seja de saúde, de educação 

ou de segurança, representa, por vezes, a única alternativa. Apesar de não ter 

conhecimento de pesquisa comprobatória, parece que a classe empobrecida recorre 

mais à polícia e é também mais vulnerável a seus excessos. “A ação policial se 

constitui enquanto uma prática íntima das classes populares, já que faz parte de sua 

cotidianeidade” (VINAGRE SILVA, 1992, p. 46). 

As instituições sociais públicas, a partir da concepção de controle social e 

participação popular, advinda conjuntamente com a Constituição de 1988, com a 

criação dos Conselhos, têm apresentado maior permeabilidade às demandas e à 

participação da população. Tem sido assim com a instituição escolar, o sistema de 

saúde. Há uma incipiente tentativa de que isso também se realize com referência à 

instituição policial, exemplo disso é o Conselho de Segurança Pública e os Núcleos 

de Segurança Comunitária. No entanto, ao que parece, a polícia segue sendo 

reconhecida como instituição repressiva e autoritária. 

Para Vinagre Silva (1992), as representações que o policial formou ao longo 

de sua socialização no exercício da função policial falam mais alto do que o 

conhecimento que recebe nos cursos de formação. “As representações como sujeito 

instituído (homem e autoridade policial) são mais determinantes de sua conduta do 

que os referenciais legais” (p. 42). Isso parece estar incrustado na instituição policial, 

pois a partir do processo de diversificação das funções do Estado e desde quando 

este começa a assumir a questão social, a função policial se restringe àquelas em 

que se faz necessário o uso da força; uso este que é legitimado. 

A Justiça, por sua parte, também representante do poder repressivo estatal, 

caracteriza-se, por vezes, pela inacessibilidade do cidadão comum à compreensão 

de sua linguagem e do texto legal, “isso acaba por se tornar um mecanismo e 

instrumento de preservação do poder instituído e encastelado” (p. 44). A autora 

ressalta que para as frações de classe que não têm acesso a informações acerca de 

seus direitos sociais, a instituição policial é percebida como mediadora entre as 

situações cotidianas, as mais diversas, e o sistema judiciário; por isso é comum uma 

pessoa dirigir-se a uma Delegacia para retirar um registro civil, para requerer pensão 
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alimentícia, etc. Por sua proximidade com a sociedade civil, a instituição policial é 

simultaneamente um instrumento e um espaço de poder. 

Vale salientar que as instituições, as políticas públicas, o Estado, são 

reconhecidos como espaços de poder e de luta, permeáveis às demandas sociais, 

mas há que se apresentarem reivindicações através de sujeitos coletivos 

organizados, de movimentos sociais, de segmentos da sociedade civil organizada; o 

que nem sempre se faz presente no espaço público. Uma constatação positiva, é 

que, em nosso Estado, o Movimento de Mulheres, representado pelo Fórum de 

Mulheres de Pernambuco, se faz presente com reivindicações e proposições para a 

rede de serviços de atendimento à mulher, incluindo as Delegacias de Mulheres. 

As Delegacias de Mulheres foram pensadas num contexto em que outros 

organismos, públicos e da sociedade civil, estavam surgindo como resposta ao 

problema da violência contra a mulher. A demanda crescente de mulheres aos 

órgãos que se encontravam em funcionamento e as denúncias de violência contra 

estas, deram visibilidade à violência doméstica, problema, até então, mantido no 

âmbito privado. Esses fatores funcionaram como pressão social que resultou na 

criação das Delegacias de Mulheres, reconhecidas como primeira política pública 

para mulheres no Brasil. 

Segundo Boselli (2005), muitas eram as expectativas em torno desse serviço 

público para especial atendimento à mulher. Para a maioria das feministas 

significaria que a violência invisível e sem importância social, seria, enfim, 

reconhecida publicamente, o que contribuiria para ampliação e equilíbrio da 

distribuição da justiça, ampliando a cidadania feminina e re-elaborando o significado 

da violência com uma perspectiva de gênero. Naquele momento, a visão era de 

desvalorização da violência doméstica, havendo dificuldade do reconhecimento 

desse tipo de conflito como crime passível de penalidade (posição ainda encontrada 

em nossos dias). Agressões na relação afetivo-conjugal não eram consideradas 

questões para intervenção policial/judicial, mas eram tratadas como problemas de 

família. O projeto das Delegacias foi se configurando com vistas à existência de um 

espaço com condições apropriadas para a mulher fazer sua denúncia e encontrar 

atendimento especializado. 

A primeira concepção previa um quadro exclusivamente feminino, o que, em 

tese, garantiria às mulheres melhor compreensão de seus problemas e isso as faria 

sentirem-se mais à vontade. A crítica que esta Boselli (2005) faz, é que “o enfoque 
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prioritário parecia não ser a adequação da instituição à resolução do problema da 

violência, mas a criação de um espaço puramente feminino” (p. 02). Esse desenho 

institucional parecia fundamentar-se, mais uma vez, na lógica binária de gênero, ao 

representar a Delegacia da Mulher como uma instituição social diferenciada de 

acordo com a divisão bipolar masculino/feminino; associando a mulher à 

subjetividade e a qualidades relacionadas à sensibilidade, ao cuidado. Parece, 

então, que o projeto “não estava associado a atos de força e poder na prevenção e 

combate à violência, mas sim à solidariedade e compreensão” (p. 02). Na tentativa 

de incrementar o atendimento com um enfoque que também levasse em conta a 

conscientização das mulheres, as feministas que participavam da elaboração do 

projeto conseguiram acrescentar a idéia de capacitação dos policiais, preparando-os 

para lidar com as especificidades da violência de gênero. Vê-se que desde o início o 

projeto passava por tentativas de ajuste; o que é compreensível pela presença de 

diferentes participantes na implementação: feministas, policiais, representantes do 

Governo. 

Grossi (1994) tece críticas ao trabalho das Delegacias de Mulheres por ter 

como característica mais marcante a escuta de problemas afetivo-conjugais e menos 

o cumprimento de sua função institucional que seria punir os culpados. Para a 

autora, esse ‘papel terapêutico’ assumido pelas Delegacias de Mulheres seria 

inadequado e a visão assistencialista da instituição parece ter sido reforçada pela 

presença de profissionais da área social (assistentes sociais e psicólogas).  

De acordo com Izumino e Santos (2006) outra contradição inerente às 

Delegacias de Mulheres é o fato de que a criminalização não é necessariamente 

desejada nem pelas mulheres denunciantes, nem pelos agentes do Estado; isso 

leva, em muitos casos, à retirada da queixa por parte da vítima ou à realização de 

um tipo de intervenção não necessariamente criminal, como resposta dos policiais.  

As autoras tomaram por base um estudo realizado por Elaine Reis Brandão, 

em 1995, numa Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro35, o qual concluiu que o uso 

reiterado da suspensão da queixa é um instrumento de negociação com o parceiro, 

na perspectiva de manutenção, transformação ou dissolução da relação conjugal. 

Nesse processo, a instituição policial participaria indiretamente da negociação dos 

acordos conjugais. 
                                                           
35 Ver BRANDÃO, Elaine Reis. Violência conjugal e o recurso feminino à Polícia. In: BRUSCHINI, Cristina e 
HOLANDA, Heloísa Buarque de. Horizontes plurais: novos estudos de gênero no Brasil. São Paulo, Editora 
34, 1998, p.53-84. 
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Outra pesquisa, dessa vez de Izumino, datada de 1998, propôs a análise do 

papel das mulheres na condução das queixas e dos processos penais. Focalizou a 

atenção em diferentes fases de muitos processos, verificando que em casos de 

absolvição do agressor, havia mudança do depoimento prestado pela mulher na 

Delegacia e do depoimento prestado na Justiça. Nos casos de condenação, os 

depoimentos permaneciam os mesmos, se houvesse mudança era para agravar o 

depoimento anterior. A partir dessa análise pontua que as mulheres desenvolvem 

diferentes estratégias perante a polícia/justiça para a renegociação do pacto 

conjugal e que têm papel ativo na condução dos processos. 

Outro trabalho que nos pareceu contribuir para a reflexão aqui proposta, foi o 

realizado pelo pesquisador Theophilos Rifiotis, do Departamento de Antropologia da 

UFSC, o qual apresenta um estudo comparativo entre a prática da Delegacia da 

Mulher de João Pessoa e estudos teóricos sobre os serviços de polícia em Montreal 

e no Quebec, Canadá, realizados entre 1999 e 2000. Da confluência do trabalho de 

campo realizado no Brasil com os estudos das experiências canadenses, surgiu o 

interesse pelo estudo comparativo. Um destaque que o pesquisador faz é que ao 

apresentar pela primeira vez a experiência brasileira da criação de Delegacias 

Especializadas de Mulheres na Universidade de Montreal, isso gerou grande 

curiosidade em pesquisadores canadenses da violência conjugal e em policiais com 

os quais interagiu posteriormente. 

De acordo com Rifiotis (2000) em muitos países a característica básica das 

políticas públicas contra a violência conjugal é o recurso aos serviços de polícia e ao 

sistema judiciário; no caso da política brasileira, a criação das Delegacias de 

Mulheres foi um diferencial. Essa lógica põe em evidência a criação de mecanismos 

jurídicos para ampliar o acesso ao sistema de justiça a causas antes consideradas 

de âmbito privado, como a violência conjugal, com vistas à redução da impunidade. 

O fato de que a resposta prevalente para os casos de violência doméstica, conjugal 

seja o acesso ao aparato policial/judicial, se inscreve num amplo processo que, 

segundo o autor, pode ser chamado de judicialização, expressão que ainda não 

consta nos dicionários da língua portuguesa, mas que pode ser utilizada quando se 

trata de ampliação do acesso ao sistema judiciário e pela desvalorização de outras 

formas de resolução de conflitos.  

Quanto a esse particular cabe problematizar: a violência contra a mulher, seja 

ela física, sexual ou psicológica, de acordo com a legislação em vigor no Brasil, é 
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tipificada como crime. As instâncias públicas para registro, apuração e resolução de 

crimes são a polícia e a justiça; daí porque parece a ‘judicialização’ o 

enquadramento adequado no atual desenho institucional de que a população dispõe. 

Reconhece-se, no entanto, a validade da inserção de outros mecanismos de 

enfrentamento, como por exemplo, os Fóruns de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, previstos pela Lei 11.340/Lei Maria da Penha, que deverão atuar 

principalmente como espaço de mediação de conflitos. 

Concordamos com o autor ao concluir sobre a importância dos mecanismos 

existentes para o tratamento da violência doméstica, conjugal, ressalvando que a 

leitura criminalizante pode reforçar como estanques a polaridade vítima-agressor ou 

vítima-réu, daí porque se deve avançar na compreensão do fenômeno da violência 

afetivo-conjugal reconhecendo sua complexidade, polissemia e imbricações, 

ancoradas tanto na herança cultural da organização desigual de gêneros, quanto 

nas subjetividades das pessoas envolvidas. Aos profissionais que se propõem à 

intervenção, cabe o aprofundamento teórico, a escuta e o olhar atentos, tão 

necessários à compreensão e intervenção em conflitos interpessoais, especialmente 

os travados no terreno da conjugalidade. 

É importante perceber que as formas de atendimento à mulher em situação 

de violência até então construídas, entre estas as Delegacias de Mulheres, 

explicitam que a violência é uma questão de grande amplitude para além dos 

instrumentos policiais e judiciais, mas que estes representam recursos institucionais 

disponíveis à mulher na busca de justiça. 

As (os) estudiosas (os) que tomam por objeto as Delegacias de Mulheres, ao 

passo em que tecem críticas, também reconhecem a instituição como ‘em 

aperfeiçoamento’, sem negar que foi uma importante conquista do movimento 

feminista e continua sendo um serviço público essencial para mulheres que vivem 

situações de violência. Concordam em que a criação das Delegacias de Mulheres 

teve papel crucial em trazer à tona um problema social quase que ignorado pela 

sociedade e pelo próprio Estado e em levar as mulheres a denunciar em larga 

escala, colocando a violência contra a mulher na pauta da discussão das políticas 

públicas e da Questão Social. 

Dados de 2005 dão conta da existência de cerca de 400 unidades no país, 

distribuídas de forma desproporcional, pois a maioria situa-se nos grandes centros e 

há maior concentração no sul e sudeste. 
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Na hierarquia institucional, as Delegacias de Mulheres são Delegacias 

Especializadas que têm semelhanças e diferenças com outras assim denominadas. 

Há Delegacias que atendem somente mulheres na condição de vítimas, outras 

atendem casos de outras formas de violências envolvendo mulheres, inclusive como 

acusadas; outras até atendem crianças e adolescentes, homens homossexuais, 

homens idosos etc. É possível que essas diferenciações se devam a 

presença/ausência de outras Delegacias Especializadas, como a de Criança e 

Adolescentes, por exemplo.  

Pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública – 

SENASP – órgão do Ministério da Justiça – elaborou um Perfil Organizacional das 

Delegacias Especiais de Atenção à Mulher36. Foi realizada no ano de 2004, como 

projeto-piloto com vistas a ser realizada anualmente, como forma de monitorar o 

serviço e implementar medidas de aperfeiçoamento. 

A pesquisa abrangeu 340 Delegacias e constou do envio de questionário à/o 

delegada titular, o qual deveria ser respondido e enviado à SENASP. Dos 

questionários enviados, foram devolvidos 289, o que somou 85% de cobertura do 

universo delimitado. Os temas abordados foram condições de funcionamento; 

recursos humanos e valorização profissional; recursos materiais convencionais; 

estrutura física; articulação institucional e redes de atendimento; tratamento da 

informação e gestão do conhecimento; ações e atribuições; relação com a SENASP. 

De acordo com a pesquisa, foram consideradas ações de alta prioridade: 

Ampliação do número de Delegacias 51% 

Reestruturação das Delegacias existentes 80% 

Aumento do número de profissionais 83,6% 

Capacitação continuada 71% 

Modernização gerencial e administrativa 69,4% 

Melhoria da infra-estrutura e sistema de tecnologia 81% 

Metade das Delegacias pesquisadas relataram realizar ações como mediação 

de conflitos (58,8%), atividades de conciliação (56,4%) e atividades de orientação 

jurídica (50,9%), bem como outros encaminhamentos além dos previstos legalmente, 

articulando-se com Institutos Médico-Legais (IML’s), Conselhos Tutelares, Juizados 

Especiais Criminais (Jecrim’s), Varas de Infância e Juventude e de Família, Casas-

                                                           
36 Arquivo disponível em PDFno site www.cfemea.org.br. 
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abrigo, Conselhos de Direitos da Mulher, ONG’s, Postos, Núcleos de atendimento à 

mulher. 

A Pesquisa constata que as hierarquias superiores (titularidade da Delegacia, 

chefias de setores) são maciçamente compostas por mulheres; que apenas 25,4% 

contam com a presença de uma psicóloga; 18,3% têm uma assistente social no 

quadro de atendimento; há baixa participação dos/as policiais em cursos de 

capacitação específica, como mediação de conflitos (11,9%), Direitos Humanos 

(26,6%) e noções sobre violência doméstica e de gênero (32,6%). 

Traz entre as informações, o quadro nacional de proporcionalidade entre o 

número de Delegacias de Mulheres e a população a que deve dar cobertura, de 

acordo com os estados da federação. O quadro, posto a seguir, pode nos dar idéia 

da dificuldade de prestação de um serviço eficiente e de impacto sobre a realidade 

da violência contra a mulher. 
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Distribuição Percentual das DEAM’s Pesquisadas e Número de Mulheres por Delegacia segundo 
Unidades da Federação do Brasil, em 2003. 
 

Unidades da 
Federação 

Números de 
Delegacia Percentual 

População 
Feminina em 

2003 

Número de 
Mulheres por 

Delegacia 
Brasil 289 100,0% 89.807.838 310.754

São Paulo 117 40,6% 19.742.321 168.738
Minas Gerais 25 8.7% 9.374.640 374.986
Rio Grande do Sul 24 8,3% 5.357.939 223.247
Maranhão 15 4,9% 2.951.212 196.747
Paraná 13 4,5% 5.000.529 384.656
Santa Catarina 10 3,5% 2.813.750 281.375
Pará 8 2,8% 3.247.541 405.943
Tocantins 8 2,8% 601.287 75.161
Rio de Janeiro 7 2,4% 7.742.213 1.106.030
Espírito Santo 7 2,4% 1.639.838 234.263
Mato Grosso do Sul 7 2,4% 1.083.971 154.853
Rondônia 6 2,1% 708.100 118.017
Amazonas 5 1,7% 1.507.305 301.461
Paraíba 4 1,4% 1.810.732 452.683
Pernambuco 4 1,4% 4.217.652 1.054.413
Distrito Federal 4 1,4% 1.142.101 285.525
Ceará 3 1,0% 3.970.527 1.323.509
Alagoas 3 1,0% 1.493.043 497.681
Sergipe 3 1,0% 955.457 318.486
Bahia 3 1,0% 6.797.547 2.265.849
Goiás 3 1,0% 2.663.551 887.850
Amapá 2 0,7% 266.346 133.173
Piauí 2 0,7% 1.486.185 743.093
Rio Grande do Norte 2 0,7% 1.473.685 736.843
Mato Grosso 2 0,7% 1.287.997 643.999
Acre 1 0,3% 297.966 297.966
Roraima 1 0,3% 174.403 174.403

 
FONTE: Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP – Ministério da Justiça 
 

O elevado número de mulheres que, em tese, devem receber cobertura das 

Delegacias mapeadas é apenas um dos aspectos que interferem na prestação do 

serviço à população demandante. A este, somam-se outros, que tornam a 

intervenção institucional limitada: a falta de capacitação sobre relações de gênero e 

violência, a quantidade limitada de profissionais, os obstáculos à operacionalização 

do efetivo atendimento em rede, a inexistência de equipe técnica de apoio ao 

trabalho institucional (psicossocial e jurídica). 
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CAPÍTULO 3 
 
O PROCESSO DE PESQUISA 
 
3.1. A Coleta de Dados 

 

3.1.1. A Chegada, o Percurso, a Busca 

 

No mês de novembro de 2004, pouco tempo antes do nosso ingresso no 

Curso de Mestrado, tivemos oportunidade de conhecer a psicóloga que trabalhava 

na Delegacia da Mulher, durante uma palestra sobre o serviço da instituição. 

Conhecemos também o policial que realizava as ‘Oficinas do Homem’. 

Estabelecemos um contato e, em seguida, visitamos a Delegacia e conhecemos 

mais de perto o trabalho realizado por aqueles profissionais, estreitando os laços 

entre nós. 

Nessa aproximação, demos conta da importância do serviço prestado pela 

Delegacia, como parte dos serviços disponíveis na rede de atendimento à mulher em 

situação de violência. Com o início do Mestrado e definição do objeto de pesquisa, 

decidimos localizar nosso estudo na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife. 

Havia, pelo menos, dois fatores que instigavam, a princípio, nosso interesse. Em 

primeiro lugar, atribuíamos singular significado a essa instituição, por entendê-la 

como ‘porta de entrada’ de mulheres envolvidas em conflitos conjugal-familiares que 

resultaram em crimes; também, considerávamos a Delegacia um espaço 

diferenciado de escuta para a mulher, acionado como lugar de proteção e punição 

do autor da violência denunciada.  

Num primeiro momento de observação, período compreendido entre 

setembro e dezembro de 2005, acompanhamos o trabalho de apoio psicológico, 

principalmente, a realização das ‘Oficinas da Mulher’. Nesse período pudemos 

participar das oficinas, coordenar algumas delas e também atender mulheres com as 

mais diferentes demandas. Dessa forma, iniciamos o processo de observação e de 

realização das entrevistas. A experiência resultou em aprofundamento pessoal e 

acadêmico em relação ao tema violência contra a mulher e o registro das 

observações em diário de campo constituiu-se em rico material etnográfico. 
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No mês de outubro de 2006, retornamos à Delegacia, dessa vez para 

realização de entrevistas com os policiais e prosseguimento das entrevistas com as 

mulheres denunciantes. Conversamos com a delegada titular, Dra. Mariluce Coelho, 

sobre a pesquisa que pretendíamos realizar, apresentamos o projeto de trabalho e 

recebemos a devida autorização. Em seguida marcamos um encontro com a 

psicóloga – a anterior, nossa conhecida, havia deixado a função – para nos 

apresentar e expor nossa proposta de pesquisa. O encontro transcorreu num clima 

amistoso e houve imediata disponibilidade em nos apresentar aos policiais, percorrer 

conosco a Delegacia, apresentar dados, enfim, a ajuda dessa profissional foi de 

fundamental importância para realização do nosso trabalho. 

De outubro de 2006 até o fim do mês de janeiro de 2007, estivemos quase 

que diariamente na Delegacia, perfazendo um total de seis meses de trabalho, 

observando atendimentos, acompanhando encaminhamentos, participando de 

‘Oficinas da Mulher’ e aprofundando a conversa com algumas mulheres através da 

realização de entrevista. As conversas, mesmo informais, com os policiais e as 

entrevistas realizadas com estes, também nos possibilitaram captar um outro olhar 

sobre a instituição e sobre sua participação na rede de serviços de atendimento às 

mulheres. 

 

3.1.2. Decisões Metodológicas 

 

São vários os caminhos que o (a) pesquisador (a) pode trilhar na 

busca/aprofundamento do conhecimento. Na pesquisa social se pretende obter 

novos conhecimentos no campo da realidade social. Entendemos que a finalidade 

última da pesquisa é indagar sobre a realidade contribuindo para sua própria 

construção. No nosso caso, optamos por utilizar como método de investigação a 

pesquisa qualitativa, com utilização das técnicas da entrevista com diferentes 

sujeitos que constituíram o universo a ser pesquisado e da observação participante.  

Como já falamos, a área geográfica de análise foi constituída pela I Delegacia 

de Polícia da Mulher do Recife, situada à Rua Treze de Maio, s/n - Praça do Campo 

Santo - Santo Amaro e que será apresentada mais profundamente neste capítulo. 

Como hipótese de trabalho37 delimitamos que a denúncia da violência nas 

                                                           
37 Hipótese de trabalho não é concebida como hipótese para verificação, mas com o fim de orientar 
teoricamente a pesquisa. Como um “pressuposto, diretriz” (OSTERNE, 2005, p.163). 
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Delegacias de Mulheres e o encaminhamento cabível subseqüente à rede de 

serviços de atenção à mulher, contribui para a interrupção/superação da situação de 

violência vivenciada pela mulher denunciante. Ao trazer para o estudo a rede (que 

se sabe frágil) de atenção à mulher que se encontra em situação de violência, foi 

possível a aproximação com o que tem sido proposto como ações sociais públicas 

institucionais para enfrentamento da questão. 

Os objetivos do nosso estudo foram os seguintes: 

 Analisar os discursos de mulheres atendidas, de profissionais que a 

atendem (policiais e psicóloga) e de representantes feministas 

militantes no Movimento de Mulheres de Pernambuco/Fórum de 

Mulheres de Pernambuco sobre a Delegacia da Mulher do Recife e sua 

relação com a rede de atendimento à mulher em situação de violência; 

 Conhecer a prática cotidiana de atendimentos realizados na I 

Delegacia de Polícia da Mulher do Recife e as possibilidades de 

encaminhamento existentes; 

 Analisar a existência de obstáculos que se interponham entre a 

denúncia e o encaminhamento adequado. 

Em se tratando de uma pesquisa qualitativa, a expectativa é de 

direcionamento maior para a possibilidade de aprofundamento da compreensão do 

objeto estudado e menor para as generalizações. Identifica-se ainda como uma 

pesquisa de tipo bibliográfica, por sua natureza teórico-acadêmica associada à 

pesquisa de campo, entendendo campo como “um palco de manifestações de 

intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando 

a criação de novos conhecimentos” (CRUZ NETO, 1997, p. 54). 

O termo pesquisa de campo, de acordo com Spink (2003) é normalmente 

utilizado para referir-se a um tipo de pesquisa “feito nos lugares da vida cotidiana” (p. 

18). Este autor amplia a noção de campo para além de um lugar separado, 

delineado aonde o (a) pesquisador (a) vai para coletar dados e sugere o uso do 

termo campo-tema que tanto indica a materialidade do lugar, quanto nossa posição 

enquanto pesquisador/a do tema. Assim, campo entendido como campo-tema não 

seria apenas um lugar para fazer observações, mas um “complexo de redes de 

sentidos que se interconectam” onde o (a) pesquisador (a) busca se inserir nas 

“suas teias de ação (p.28)”. 
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Sobre pesquisa qualitativa, Gaskell (2002) afirma: “a finalidade real da 

pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas, ao contrário, explorar o 

espectro de opiniões, as diferentes representações sobre o assunto em questão” (p. 

68). Daí porque a entrevista constitui-se em precioso instrumento de coleta. O uso 

da entrevista foi por nós considerado o mais adequado para obtenção de dados que 

fossem significativos, por partir da experiência vivenciada - individual, pessoal - que 

aponta para o contexto sócio-histórico. 

Para Bogdan e Taylor (1980), o termo observação participante é usado para a 

pesquisa caracterizada por um período de interação social intenso entre pesquisador 

(a) e pesquisados. No período da observação, o (a) pesquisador (a) coleta os dados 

e os registra sistematicamente num diário de campo. As notas de campo, 

freqüentemente, constituem-se em importante conteúdo de análise. Busca-se manter 

um olhar diferenciado – o olhar do (a) pesquisador (a), o qual, é privilegiado porque 

este, em geral, não está envolvido diretamente com a atividade estudada; dedica 

tempo à observação; registra-as e poderá chegar a perspectivas diferenciadas de 

compreensão. Em geral associada ao uso da entrevista, a observação participante 

possibilita “conhecer coisas sobre pessoas que, de outra maneira, jamais 

saberíamos” (p. 06).  

 

No nosso estudo, as entrevistas foram aplicadas com os seguintes sujeitos: 

 

 Mulheres que procuram o serviço da Delegacia por encontrar-se em situação 

de violência conjugal – recorte feito por nós, uma vez que quaisquer outros 

tipos de violência contra a mulher poderão ser atendidos na instituição;  

 Policiais e profissionais que prestam atendimento às mulheres; 

 Representantes do Movimento de Mulheres de Pernambuco/Fórum de 

Mulheres de Pernambuco. 

 

Focalizamos a observação, a despeito de tantas vivências relevantes, nos 

seguintes aspectos: 

 

 Conhecimento dos procedimentos policiais imediatos e posteriores à denúncia 

feita pela mulher; 
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 Acompanhamento dos encaminhamentos realizados, com a finalidade de 

verificar o funcionamento da rede de atendimento à mulher em situação de 

violência. 

Nas atividades de campo, pelo fato de trabalharmos com mais de um 

interlocutor e pontos de vista de observação, lançamos mão do uso concomitante de 

mais de um instrumento de coleta, como sendo: a observação participante e as 

entrevistas. O diário de campo tornou-se importante instrumento de registro de 

informações obtidas em contatos informais, observação de comportamentos 

habituais, expressões, reações, diálogos, cenas etc.  

Utilizamos a técnica da entrevista semi-estruturada com um (a) único (a) 

respondente, seguindo um tópico-guia (Anexo 1). Antes da realização das 

entrevistas a ser utilizadas como material de pesquisa, aplicamos um pré-teste com 

mulheres e militantes que participam de uma organização feminista no município do 

Cabo de Santo Agostinho e também entrevistamos 3 policiais numa outra Delegacia 

Especializada do Recife. 

A seleção dos (as) entrevistados (as) seguiu principalmente o critério que 

pretendia garantir a exploração de diferentes pontos de vista em relação à análise 

do serviço da Delegacia e sua articulação com a rede de serviços de atendimento à 

mulher em situação de violência: mulheres atendidas, profissionais que lhes prestam 

atendimento e representantes do Movimento de Mulheres. Foram realizadas cinco 

entrevistas com policiais lotados na Delegacia, sendo uma comissária, dois policiais 

do setor de investigação, uma escrivã e uma agente policial que atua no setor 

administrativo. Dez entrevistas com mulheres denunciantes de violência conjugal; 

também entrevistamos a psicóloga que trabalha na instituição e uma das 

coordenadoras do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Em todas as entrevistas 

estabelecemos o consentimento informado e propusemos a utilização de gravador, 

mas os policiais se mostraram pouco à vontade, por isso apenas uma das 

entrevistas com policiais foi gravada. A psicóloga, a representante do Movimento de 

Mulheres e as mulheres atendidas na Delegacia aceitaram sem dificuldade o uso do 

gravador durante a entrevista. Os encontros tiveram duração média de uma hora e 

meia, e tivemos a experiência de que as falas sempre iam além das questões 

propostas, situações eram trazidas para exemplificá-las e, em geral, as falas das 

mulheres eram emocionalmente densas.  
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A partir do material colhido com a realização das entrevistas, utilizamos a 

perspectiva da análise do discurso, apresentada por Gill (2002). Para ela é 

proveitoso pensar a análise do discurso como tendo quatro temas principais: a 

preocupação com o discurso em si mesmo; a visão da linguagem como construtiva e 

construída; a ênfase no discurso como uma forma de ação e a convicção na análise 

retórica do discurso.  

Convém lembrar que, com base em Orlandi (2000), a análise do discurso não 

se constitui uma hermenêutica, porque não é um método de interpretação, isto é, 

não tenta atribuir nenhum sentido ao texto. O que a análise do discurso faz é 

problematizar a relação com o texto e procurar mecanismos de produção de sentido 

que estejam funcionando38. 

Na realização do trabalho de campo com os diferentes sujeitos que o (a) 

pesquisador (a) busca para angariar material para suas análises, vale ressaltar a 

importância desse entendimento. Principalmente em estudos como o nosso em que 

utiliza a técnica da entrevista, há que se reconhecer a particularidade do material 

coletado, o que não impossibilita tomá-lo como referência no trato de situações 

semelhantes. 

Também cabe destacar a dimensão ética essencial à pesquisa social, o 

respeito aos sujeitos envolvidos – sua história e suas narrativas – e a consciência da 

limitação de toda pesquisa: é uma narrativa sobre a realidade, não dá conta de 

expressar a realidade em sua totalidade e abrangência, mas é importante por 

possibilitar uma aproximação da realidade que pode acionar novas buscas, novos 

olhares, novos saberes. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38 Spink (2004) faz uma diferenciação entre discurso e prática discursiva. Para a autora “o discurso 
remete às regularidades lingüísticas (p. 43). O conceito de “práticas discursivas remete, por sua vez, 
aos momentos de ressignificações, de rupturas, de produção de sentidos, ou seja, corresponde aos 
momentos ativos do uso da linguagem, nos quais convivem tanto a ordem como a diversidade” (p. 
45).  
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3.1.3. Cenário e Sujeitos da Pesquisa 

 

Desenho Institucional da Delegacia 
 

Em Pernambuco, a primeira Delegacia da Mulher foi criada em 1986, no 

Recife. Em 1990 foi inaugurada a de Jaboatão dos Guararapes, situada em 

Prazeres; em 2001, a do município de Petrolina e em 2002, a de Caruaru. 

As Delegacias de Mulheres estão ligadas ao Departamento de Polícia da 

Mulher e à Unidade Policial de Repressão às Desigualdades da Secretaria de 

Defesa Social do Estado, os quais funcionam como órgãos de coordenação do 

trabalho das Delegacias de Mulheres e também planejam ações de caráter 

preventivo em parceria com entidades da sociedade civil.  

A I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife aparece como uma das 31 

instituições de apoio à mulher que compõem a rede de serviços a ela disponíveis. O 

quadro ‘Instituições de Apoio à Mulher’ (Anexo 3) possibilita a visualização dessas 

instituições, o tipo de serviço disponibilizado à população e os respectivos 

endereços.  

Situa-se no bairro de Santo Amaro, bastante próximo ao centro da Cidade e 

restringe sua intervenção a mulheres que residem em Recife e Olinda, pela 

impossibilidade de prestar atendimento a uma população maior. Mulheres de outras 

localidades que chegam à Delegacia têm o registro de sua queixa feito e o caso é 

encaminhado à Delegacia mais próxima de sua residência.  

O prédio da I Delegacia de Polícia da Mulher é amplo, possui dois pavimentos 

e encontra-se em boas condições de conservação. A pintura é recente, a mobília 

apresenta-se em bom estado e percebe-se cuidado com a organização dos 

ambientes. Há assentos na área externa, na recepção e nos corredores. 

No térreo, o espaço é composto por 1 sala de recepção, com cadeiras e um 

televisor; 1 sala da permanência; 2 salas de atendimento (registro das queixas); 1 

sala da delegada do plantão; 1 sala de coordenação setorial (comissárias); 1 sala da 

investigação; 1 alojamento masculino; 1 alojamento feminino; 1 sala de arquivo-

morto; 1 banheiro; 1 cela. No primeiro andar existem 1 sala para a delegada titular; 1 

sala para a delegada adjunta; 2 salas ocupadas pelo cartório; 3 salas para o setor 

administrativo; 1 sala de apoio psicológico e 1 copa. 
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O quadro efetivo da Delegacia totaliza o número de 37 policiais, assim 

distribuídos: 

 

Função Número Mulher Homem 

Delegada titular 01 01  

Delegada adjunta 01 01  

Comissárias 02 02  

Escrivão 03 02 01 

Apoio do Cartório 04 04  

Administrativo 04 02 02 

Investigação 09  09 

Registro de Queixa 04 04  

Permanência 08  08 

Controle das 

Viaturas 

01  01 

 

As principais especificidades da Delegacia são: 

 é dirigida por mulheres - delegadas titular e adjunta 

 registram-se apenas crimes em que a mulher é vítima, com exceção 

em casos onde acusada e vítima são mulheres; 

 todas as funções de atendimento direto à mulher - registro de queixa, 

comissariado, cartório – são realizados por policiais do sexo feminino; 

 conta com a atuação de uma psicóloga para prestar suporte às 

vítimas; 

 são realizadas ‘Oficinas da Mulher’ e ‘Oficinas do Homem’, para 

sensibilização e reflexão sobre o tema da violência conjugal, além da 

socialização de informações referentes ao tema e esclarecimento de 

dúvidas; 

 prevê-se o conhecimento da rede pública de serviços complementares 

à mulher em situação de violência por parte de todo efetivo da 

Delegacia com vistas aos devidos encaminhamentos; 

 há um curso de capacitação específico para os (as) policiais sobre 

violência contra a mulher e procedimentos a serem adotados. 
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A I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife, encontra-se aberta 

diuturnamente. Nos dias úteis, a partir das 18 horas, e nos fins-de-semana e feriados 

fica sob a coordenação de uma equipe de plantão. Na manhã do dia seguinte ou no 

dia útil subseqüente, o quadro efetivo da Delegacia retoma a coordenação e dá 

encaminhamento aos casos repassados. Em caso de flagrante, os procedimentos 

são realizados de imediato pela equipe do plantão. 

Quanto à participação no curso de capacitação sobre violência contra a 

mulher, nem todos os policiais se dispuseram a participar. Numa entrevista, foi 

citado que a pessoa que ministra o curso – uma delegada – não é uma pessoa 

acessível e que o curso é realizado em horário de trabalho, o que limita o 

comparecimento. 

Conforme anteriormente citado, são realizadas na Delegacia ‘Oficinas da 

Mulher’ e ‘Oficinas do Homem’. Essas atividades são dirigidas, respectivamente, 

pela psicóloga e por um policial lotado na Delegacia. Acontecem semanalmente e 

têm a finalidade de ser um espaço de reflexão, discussão e esclarecimento de 

dúvidas. As ‘Oficinas do Homem’ não estão acontecendo atualmente, mas se 

constituem num encontro com os homens intimados por terem sido acusados de 

cometer alguma violência contra uma mulher, quase sempre com a qual mantém ou 

manteve uma relação afetivo-conjugal. 

As ‘Oficinas da Mulher’ são realizadas nas segundas-feiras à tarde, com 

grupos de mulheres que estão à espera do registro da queixa ou que vieram para 

prestar depoimento. Acontecem na sala de apoio psicológico e seguem uma 

dinâmica própria: as mulheres se apresentam e dizem o motivo de sua vinda à 

Delegacia. Há interferências da psicóloga para prestar informações, dar orientações 

que servem para todo o grupo. É um momento intenso – muitas mulheres choram, 

fazem reflexões sobre sua história de vida, outras não conseguem falar e algumas 

dizem ser a primeira vez que expõem seu sofrimento fora do ambiente familiar. 

Pode ser feita mais de uma oficina numa tarde, pois a sala é pequena e 

comporta grupos de apenas dez/doze mulheres. É um encontro rápido – 20-30 

minutos – mas, a partir dele, algumas mulheres retornam para conversar com a 

psicóloga ou mesmo participar da oficina na semana seguinte. Por vezes a 

participação na atividade serve para que, no processo de reflexão, a mulher assuma 

a postura de formalizar a denúncia. 
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Do Institucional ao Pessoal: Aplicação da Lei e Tentativas de Negociação  
 

O fluxo na Delegacia é intenso. Normalmente no início dos expedientes da 

manhã e da tarde, pode-se contar de 50 a 70 mulheres à espera de atendimento. 

Nas segundas-feiras o número pode ser ainda maior, pois há mais casos de 

agressões nos fins-de-semana. A média de Boletins de Ocorrência registrados por 

mês é de 2 mil e o número de inquéritos encaminhados à Justiça varia de 30 a 40, 

mensalmente. Nas entrevistas, os policiais citaram o intenso volume de trabalho e o 

tipo de trabalho – mais interno e que busca conexão com outros serviços de 

atendimento – como obstáculos para chegada de outros policiais.  

O cartório – setor responsável pela preparação dos Termos Circunstanciados 

de Ocorrência (TCO’s) e dos Inquéritos Policiais (IP’s) que serão encaminhados à 

Justiça, bem como pelos registros dos depoimentos de vítimas, testemunhas e 

acusados – é uma das seções mais sobrecarregadas de tarefas e uma das mais 

importantes para que se alcance o alvo de todo trabalho da Delegacia, que é fazer o 

crime chegar à Justiça. A título de ilustração do volume de serviço desse setor, 

observamos que mulheres que prestaram queixa no mês de janeiro, tiveram seu 

retorno agendando para o fim do mês de março, quando deverão ser ouvidas com 

suas testemunhas e, depois disso, o acusado também deve comparecer para depor. 

Se pensarmos sobre o fato da mulher que sai de casa, vai à Delegacia, presta uma 

queixa contra seu marido/companheiro, e, dentro de alguns dias, este recebe uma 

intimação de comparecimento à Delegacia agendado para dali a dois/três meses, 

podemos imaginar o clima de tensão que vai se instalar até que os demais 

procedimentos sejam cumpridos. 

Nos casos de lesões graves e/ou de risco iminente de morte, acontece o 

encaminhamento da mulher à casa-abrigo ou são tomadas medidas protetivas 

(afastamento do agressor, retirada de objetos pessoais da vítima etc.), e o 

encaminhamento do Inquérito Policial à Justiça torna-se prioridade; porém, o que 

rotineiramente observamos é que a mulher volta a conviver com o homem a quem 

acusou, em geral, sem apoio de qualquer natureza. 

Apesar disso, percebemos empenho em prestar um atendimento satisfatório e 

esforço em superar as dificuldades de insuficiência de pessoal, exigüidade de 

recursos, fragilidade da rede de atendimento, temas citados nas entrevistas. 

Tivemos oportunidade de acompanhar a angústia de um policial que acompanhou, 
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no seu horário de almoço, uma mulher ao Centro Clarice Lispector para conseguir 

atendimento (psicossocial e jurídico); vimos o esforço da delegada titular em 

conseguir recursos para pagar passagens para uma mulher e seus filhos viajarem 

para São Paulo, pois o período de permanência na casa-abrigo (3 meses) se 

esgotara e ela continuava sob risco; verificamos que a psicóloga atende pessoas 

com demandas que superam seu raio de intervenção na Delegacia e tenta dar sua 

contribuição. Percebemos também que os policiais se aproximam das pessoas que 

se encontram nos corredores e oferecem-se para ajudar, perguntam se já foram 

atendidas etc. Inclusive a resposta das mulheres entrevistadas sobre o atendimento 

recebido na Delegacia foi unânime em considerá-lo bom; os policiais foram 

considerados atenciosos e as orientações recebidas foram consideradas claras 

sobre encaminhamentos posteriores. 

Para alguns policiais, o trabalho extrapola a rotina policial. Um policial, lotado 

há 13 anos na Delegacia, elaborou um projeto social com o objetivo de qualificação 

profissional de 120 mulheres da comunidade de Santo Amaro, pois sempre teve a 

visão de que um dos fatores que dificulta a saída da mulher do ciclo da violência é a 

dependência financeira. O projeto que funcionou nos anos de 2005 e 2006, contou 

com a parceria do Consulado Americano e resultou, segundo seu próprio relato, na 

mudança de vida de muitas participantes. 

As demandas do serviço vão além do registro de queixas nos Boletins de 

Ocorrência e dos encaminhamentos padronizados. Na rotina de atendimento, 

pudemos observar mulheres que queriam conversar sobre seus problemas; mães 

preocupadas com filhas que namoravam ‘rapazes não confiáveis’; ex-

namoradas/companheiras/esposas que estavam se sentindo ameaçadas; mulheres 

que vinham procurar ajuda e alternativas de solução para situações diversas 

vivenciadas com seus companheiros; casais para conversar com a delegada, em 

geral, ‘pra ver se o companheiro muda de atitude’ etc.  

A delegada titular e as comissárias atendem casais nas chamadas 

‘audiências de acareação’ – trata-se de um encontro em que a mulher denunciante e 

o acusado comparecem à Delegacia para uma conversa mediada por uma daquelas 

policiais. Com a Lei 11.340/Lei Maria da Penha isso deverá acontecer na Justiça, 

mas ainda é feito rotineiramente na Delegacia como uma tentativa de conciliação e 

de reduzir o risco de ocorrência de novo ato violento contra a mulher. Além do mais, 
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embora a Lei Maria da Penha já esteja em vigor, há pré-requisitos para sua 

implementação que ainda não foram cumpridos. 

No tocante aos procedimentos, apesar da especificidade da intervenção 

policial nesses casos – existência de Delegacias Especializadas, efetivo policial 

treinado, legislação ordinária estabelecida – ainda pudemos observar dubiedade na 

prática policial de atendimento à mulher; o que parece indicar tensão entre o 

exercício policial legal e práticas policiais arraigadas fundamentadas na cultura 

patriarcal. 

A título de exemplificação: uma mulher chega à Delegacia para registrar uma 

queixa. O procedimento policial adequado é inconteste: registra-se o Boletim de 

Ocorrência e seguem-se os encaminhamentos. Em data posterior, deve comparecer 

ao cartório da Delegacia para registro de depoimentos a vítima, as testemunhas e o 

acusado (os policiais têm o cuidado de marcar uma data diferente da ouvida da 

vítima), a partir daí, será lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência – 

procedimento indicado para crimes de menor potencial ofensivo julgados nos 

JECRIM’s – ou preparado o Inquérito Policial a ser encaminhado às varas criminais 

dos Fóruns. Durante o trabalho de observação, no entanto, vimos que nem sempre 

isso acontecia. Observamos que ocorreu de a mulher ser orientada a refletir sobre 

sua decisão, sua presença ser ironizada por ter-se tornado repetitiva, ser levada a 

conversar com a psicóloga ou com a delegada, sugerir-se que o agressor fosse 

convidado para uma conversa etc. Não estamos querendo dizer que a psicóloga ou 

a delegada tentariam dissuadir a mulher, mas esta pode estar fragilizada a ponto de 

recuar em sua decisão antes mesmo de chegar a conversar com aquelas 

profissionais. 

Supomos que essa prática pode ser alimentada por, pelo menos, dois fatores: 

o lugar de ocorrência da violência ainda considerado intocável (o âmbito privado – o 

lar, a família) e o status social subordinado da mulher, base sobre a qual pode se 

tomar por natural o poder de mando masculino, mais notadamente na relação 

afetivo-conjugal. Seguindo essa lógica, apenas os excessos seriam criminalizados. 

Na Delegacia, identificamos que são comuns tentativas de negociação – 

situação observada nas conversas entre os policiais e as mulheres e entre as 

mulheres e pessoas que as acompanhavam (amigas, parentes). A realização de 

acordos como forma de solucionar conflitos sob o discurso da preservação da 

família; o uso do aconselhamento, sugerindo que uma outra tentativa pode 
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funcionar; a sugestão de que o companheiro, autor da agressão, pode ser chamado 

para conversar e, quem sabe, isso pode resultar em mudança da situação. Parece 

que tão ambivalente quanto o comportamento da mulher no momento da denúncia, 

pode ser a prática de policiais que a atendem. 

Outra ocorrência cotidiana é a suspensão de queixas. Sabe-se que retirar 

uma queixa prestada numa Delegacia é procedimento ilegal, porém tem sido um 

hábito legitimado. Verificamos que na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife, 

essa prática atualmente está sendo limitada, pois, de acordo com a Lei Maria da 

Penha, para que a queixa-crime de violência contra a mulher seja arquivada é 

necessário que o procedimento seja efetivado perante uma autoridade judicial. No 

entanto, ainda é freqüente o retorno de mulheres à Delegacia para este fim, muitas 

delas em companhia do próprio acusado. 

A ampliação do número de Delegacias apareceu nas falas das mulheres, da 

representante do Movimento de Mulheres/Fórum de Mulheres de Pernambuco e dos 

policiais como um dos fatores que contribuiria para reduzir a violência contra a 

mulher. Com o dado da pesquisa da SENASP, que coloca o número de 1.054.413 

de mulheres a receber cobertura dessa Delegacia, verifica-se a magnitude do 

desafio posto à instituição. Obviamente que nem todas as mulheres serão agredidas 

e precisarão recorrer à Delegacia da Mulher, mas aquelas que precisarem fazê-lo 

contarão com apenas quatro Delegacias Especializadas em todo o Estado de 

Pernambuco. 

Não obstante as lacunas existentes, tanto na atuação da Delegacia quanto de 

sua articulação com a rede de serviços disponível à mulher em situação de violência, 

a existência de Delegacias Especializadas de atendimento às mulheres, configura-se 

um novo; novo este, que ainda convive com práticas arcaicas e que se encontra em 

processo de estabelecimento. Além disso, convém ressaltar, que o fenômeno da 

violência contra a mulher é demasiadamente complexo e não será solucionado por 

uma única medida ou via de enfrentamento – aqui tomadas como referência a 

criação das Delegacias de Mulheres e a via do enfrentamento criminológico. Esta 

seria “uma das vias de ataque, ao lado da implementação de outras” (VINAGRE 

SILVA, 1992, p. 170). Caberia a participação dos envolvidos em situações de 

violência conjugal em atividades de reflexão e conscientização; estudos dos 

determinantes de tais situações e a construção de alternativas de superação, 

principalmente em espaços comunitários de participação popular. 
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O papel das Delegacias de Mulheres, reafirmamos, é fundamental como 

instância de combate à violência contra a mulher, compondo o conjunto de esforços 

que operam no sentido de trazê-la a público – rompendo o silêncio – e apontar 

caminhos para sua superação.  
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3.1.3.1 As Mulheres Entrevistadas 

 

Maria, Maria  

(Milton Nascimento e Fernando Brandt) 

 

Maria, Maria 

É um dom, uma certa magia 

Uma força que nos alerta 

Uma mulher que merece viver e amar 

Como outra qualquer no planeta 

Maria, Maria 

É o som, é a cor, é o suor 

É a dose mais forte e lenta 

De uma gente que ri quando deve chorar 

E não vive, apenas agüenta 

Mas é preciso ter força, é preciso ter raça 

É preciso ter gana, sempre 

Quem traz no corpo a marca 

Maria, Maria 

Mistura a dor e a alegria 

Mas é preciso ter manha, é preciso ter garra 

É preciso ter sonho, sempre 

Quem traz na pele essa marca 

Possui a estranha mania 

De ter fé na vida 

 

As mulheres entrevistadas serão todas denominadas ‘Maria’. Parece possível 

tomar Maria como um nome feminino universal por conta da religiosidade que 

influenciou fortemente as formações sociais ao longo da história e ainda é influente, 

embora com menor força, nos dia de hoje. Apesar de ter conhecimento da crítica 

feminista ao uso da figura de Maria, a mãe de Jesus, como ideal de santidade 

feminina que faz contraponto à figura de Eva, representação da pecaminosidade e 

transgressão da mulher; aqui estaremos utilizando o nome de Maria, por considerá-

lo feminino, por sua simplicidade e pela freqüência com que aparece nos nomes das 
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mulheres brasileiras. Estaremos diferenciando cada entrevista, associando ao nome 

de Maria o nome de uma flor, por acreditar que, apesar das violências sofridas, fica 

conservada a ‘estranha mania de ter fé na vida’, como disse o poeta. 

Com a finalidade de caracterização das mulheres entrevistadas, segue-se 

uma breve apresentação de cada uma delas: 

1. MARIA ROSA: Tem 34 anos, vive uma união estável, é professora primária, 

mas nunca exerceu a profissão. Tem um filho e duas filhas. Chegou para fazer uma 

denúncia contra o companheiro, Sr. P.F.S., motorista de ônibus, com quem vive há 

cerca de 10 anos, período marcado por diversas situações de violência. Diz que o 

relacionamento era violento desde o início da vida em comum: não podia sair 

sozinha nem conversar com ninguém da vizinhança. Logo engravidou de sua 

primeira filha (hoje com 9 anos) e teve dificuldade de fazer o pré-natal pela 

impossibilidade de sair de casa desacompanhada. Com o nascimento da menina, a 

relação fica mais tensa e a atmosfera de medo também. Engravida pela segunda 

vez do seu filho que tem agora 8 anos de idade As crianças foram registradas 

tardiamente, ingressaram na escola há pouco tempo e apresentam dificuldade de 

socialização e aprendizagem. As cenas de violência se tornaram rotineiras: prato de 

comida jogado no lixo por não atender ao desejo do Sr. P.F.S.; tapas, empurrões por 

suspeita de traição; relações sexuais forçadas, inclusive com a apresentação de um 

revólver para ratificar a ameaça. Diz que a situação é hoje insustentável por isso 

veio à Delegacia. 

 
2. MARIA FLOR: Tem 35 anos, é solteira, já trabalhou como empregada 

doméstica, mas, no momento, encontra-se desempregada. Tem um filho de seis 

anos e mora com a mãe. Segundo seu relato, conviveu com o companheiro, pai do 

seu filho, por 3 anos. Separou-se e ele a proíbe de sair, não a deixa se divertir, vai 

atrás dela em qualquer lugar, bate e a traz de volta pra casa – a casa da mãe onde 

mora. O maior problema é que ele mora na mesma rua e a persegue. Já quis vir à 

Delegacia há muito tempo, mas a mãe dele e seu filho a fizeram desistir.  

 

3. MARIA DÁLIA: Tem 42 anos, é casada, trabalha como diarista e tem três 

filhos do primeiro casamento. Viveu com o companheiro por 4 anos e decidiu 

separar-se por vontade própria. Ele não aceitou, bateu nela, quebrou objetos em 
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casa e quer tudo que ajudou a comprar de volta. No momento da agressão, chamou 

a Polícia Militar e o casal foi trazido à Delegacia da Mulher. 

 

4. MARIA ORQUÍDEA: Tem 28 anos, é casada, trabalha apenas em casa e 

tem 02 filhos. O marido bateu nela gravemente com o cano de um revólver. Foi ao 

Hospital da Restauração, notificou a agressão e foi orientada a vir à Delegacia. Já se 

separou dele outras vezes por causa de surras, mas não tem como sobreviver com 

as crianças. Ele nega-se a pagar a pensão alimentícia e ela tem medo de ficar sem 

recursos. A família não dá opinião, mas ela acha que não conta com ninguém. 

 

5. MARIA BENEDITA: Tem 30 anos, trabalha como empregada doméstica e 

não possui filhos. Ao chegar do trabalho, o companheiro a acusou de traição e não a 

deixou entrar em casa. Agrediu-lhe fisicamente na rua mesmo. Há dois dias está 

com a mesma roupa. Também não conseguiu trabalhar, quer tirar suas coisas de 

casa e quer que a justiça decida. Declara que o comportamento dele é violento, de 

vez em quando tem confusão. Não se separou até agora, porque a família já lhe 

tinha dito que ele não era de confiança, mas quis tentar e agora tem vergonha de 

pedir ajuda. Pretende separar-se definitivamente e residir na casa da família onde 

trabalha. 

 

6. MARIA MARGARIDA: Tem 38 anos, é auxiliar de enfermagem/funcionária 

pública e tem três filhos. Casada há 12 anos, diz já ter agüentado muita coisa. 

xingamento, ignorância, agressão com os filhos, mas agressão física não aceita e 

decidiu vir à Delegacia na primeira experiência. Para ela, denunciar é uma decisão 

difícil, pois é o pai dos seus filhos; mas diz que não vai dar exemplo a eles de que é 

fraca, incompetente e não sabe tomar decisão. Diz que vai viver bem sozinha, ele é 

quem vai perder mais. 

 

7. MARIA HORTÊNCIA: Tem 42 anos, um filho e uma filha do primeiro 

casamento; e trabalha como guarda municipal/funcionária pública. Este é seu 

segundo casamento, e estão juntos há 8 anos. Relata que sempre houve agressões, 

grosserias, alguns tapas, sem maior gravidade. Objetos quebrados, objetos atirados 

nela e nas crianças. Começaram a acontecer surras de deixar marcas no filho e as 
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agressões contra ela se intensificaram. Sua família sempre foi contra o casamento, 

pois todos queriam que ela e seu primeiro marido se reconciliassem. 

 

8. MARIA SEMPRE-VIVA: Tem 43 anos, é socióloga de formação, mas nunca 

exerceu a profissão; tem dois filhos. De família bem posicionada, casou-se há 18 

anos, à revelia de todos. Isolaram-se dos parentes e amigos. Nunca trabalhou, seu 

pai deixou bens que lhe garantem boa renda mensal. Residem em um dos seus 

imóveis. Recentemente descobriu que, há anos, não sabe quantos, seu marido a 

mantém alheia ao andamento das coisas, fora da realidade, através do uso contínuo 

de altas doses de medicação. Faz uso de medicação antidepressiva e acha que ele 

se aproveitou disso. Uma de suas empregadas aposentou-se e outra foi contratada 

para substituí-la. Esta notou um comportamento estranho por parte do seu marido: 

mandar medicar freqüentemente, manter o quarto com janelas e cortinas fechadas, 

levar comida no quarto etc. A empregada avisou à sua irmã e as coisas foram sendo 

esclarecidas. O advogado da família orientou-as a virem à Delegacia prestar queixa 

para não configurar abandono do lar. Os filhos não acreditam nessa história e 

defendem o pai. 

 

9. MARIA CAMÉLIA: É pedagoga e exerce a profissão; tem 39 anos e dois 

filhos. Tem 14 anos de casada e declara que seu marido está em um processo 

depressivo e em tratamento psiquiátrico. Houve uma briga séria, seus filhos 

correram pra casa da vizinha e telefonaram para sua irmã; quando ela chegou, o 

marido estava tentando lhe estrangular e ela chamou a polícia que as trouxe à 

Delegacia. O marido conseguiu sair antes da chegada da Polícia. Diz que se a irmã 

não tivesse interferido, teria contornado o problema de outra forma. Diz que ele só 

fez isso, por estar emocionalmente perturbado. Segundo sua irmã, as agressões 

físicas e sexuais têm sido uma constante no casamento. 

 

10. MARIA ASSUCENA: Tem 37 anos, trabalha como auxiliar administrativa, 

e tem um filho. É casada há 8 anos e relata que já houve outras agressões verbais e 

físicas, mas dava pra levar. O problema maior do relacionamento era a vida sexual – 

ele nunca estava satisfeito e se sentia traído. Diz ter agüentado muita coisa, mas 

cansou. Comparece à Delegacia porque o marido lhe bateu e estuprou e quer dar 

um basta a essa situação. Pretende pedir para ficar na casa de sua mãe, mas sabe 
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que vai ser difícil. Diz que certamente vai ouvir piadinhas, até conseguir se organizar 

e sair. Solicitará pensão alimentícia e acha que vai conseguir sobreviver.  

 

Ao analisar os dados, com relação à faixa etária das entrevistadas, houve 

uma variação entre 28 e 43 anos de idade. Quatro encontram-se na faixa dos 28 aos 

35 anos, fase reprodutiva e, em geral, economicamente ativa. Três têm entre 37 e 39 

anos, e outras três estão na faixa de 42 a 43 anos de idade. 

As atividades profissionais das entrevistadas variaram entre aquelas próprias 

de um baixo nível de escolaridade e outras que exigem formação superior. O que 

pode indicar que o status profissional/social não são impedimentos para a ocorrência 

de violência em relações de conjugalidade. Entre as assalariadas, duas 

entrevistadas eram empregadas domésticas, uma exercia a função de auxiliar 

administrativa, uma atuava como auxiliar de enfermagem e outra era guarda 

municipal. Duas exerciam apenas o trabalho doméstico não percebendo nenhum 

rendimento. Duas entrevistadas apresentaram formação superior, sendo uma 

socióloga e uma pedagoga, sendo que apenas esta última encontrava-se no 

exercício da profissão. Uma das entrevistadas, ainda, trabalhava eventualmente 

como faxineira, mas não declarou renda por tratar-se de um trabalho eventual. 

Em relação à renda mensal, metade das entrevistadas declarou não ter renda 

ou ter renda de um salário mínimo, o que demonstra precária condição econômica. 

Duas mulheres tinham renda de três salários mínimos; outra percebia um salário; 

outra percebia cerca de cinco salários-mínimos e uma declarou ter rendimentos 

superiores a vinte salários-mínimos. 

A relação conjugal foi verificada em todas as entrevistadas. Apenas uma das 

mulheres não mais residia com seu companheiro, mas ainda assim continuava como 

alvo de violência do ex-marido. 

A partir dos dados colhidos em nossa pesquisa, apesar de não ser possível 

associar a discriminação de gênero com agravantes da discriminação de raça/etnia, 

pontuamos que as duas entrevistadas que apresentaram escolaridade superior se 

declararam brancas.  
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3.1.3.2. Policiais lotados na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife 

 

A experiência do período de observação e de realização das entrevistas com 

os policiais que atuam na Delegacia foi extremamente relevante e nos possibilitou 

melhor compreensão da instituição policial, entendimento do serviço, procedimentos 

e encaminhamentos utilizados, bem como dados para a análise da 

existência/eficiência da rede de atenção à mulher em situação de violência com a 

qual a Delegacia deveria atuar de forma articulada. 

Entrevistamos cinco policiais, os quais serão brevemente apresentados a 

seguir. Destacamos que a Delegada titular não foi entrevistada, mas tivemos duas 

conversas elucidativas sobre seu trabalho e sobre a posição da Polícia e da 

Delegacia como uma das respostas públicas à problemática em questão. 

Policial 1 (P1) – Agente de Polícia há 24 anos, lotado há 12 na Delegacia da 

Mulher. Casado, não tem filhos. Percebe seu trabalho como relevante, mas também 

frustrante devido à impossibilidade de solução imediata em boa parte dos casos. 

Policial 2 (P2) – Agente de Polícia há 26 anos, lotado há 13 na Delegacia da 

Mulher. É casado e seus filhos já são adultos. Sente-se gratificado com o trabalho 

que realiza e atua na comunidade onde reside com projetos sociais voltados à 

capacitação profissional de mulheres e esporte e lazer para crianças e adolescentes. 

Policial 3 (P3) – Comissária, 20 anos de Polícia Civil, quase todos lotada 

nesta Delegacia. Divorciada e mãe de uma filha. Foi transferida por duas vezes, mas 

logo retornou. Considera o trabalho aqui realizado, bastante delicado, pois há uma 

família envolvida e o acusado, em geral, ‘é um cidadão de bem’. 

Policial 4 (P4) – Agente de Polícia, há 8 anos, lotada há 5 na Delegacia da 

Mulher, onde exerce a função de apoio ao cartório. Está retornando de licença-

maternidade devido ao nascimento do primeiro filho. Reconhece a importância dessa 

Delegacia e, ao mesmo tempo, os limites de atuação. 

Policial 5 (P5) – Agente de Polícia há 7 anos, sempre lotada nesta Delegacia, 

onde atua no setor administrativo. É casada, tem um filho e gosta do trabalho que 

desenvolve, principalmente pela função social que essa Delegacia cumpre. 
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3.1.3.3. A psicóloga da I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife 

 

Além do exercício da função de psicóloga, também faz parte do quadro 

policial da instituição como Agente de Polícia. Tem um contrato de dois expedientes 

para prestação de apoio psicológico às mulheres que procuram a Delegacia. Diz 

considerar positivo esse duplo vínculo, pois consegue participar da prática policial e 

abrir possibilidades de intervenção na área de Psicologia, a qual, a seu ver, ainda 

encontra certa resistência no ambiente institucional. 

 

3.1.3.4. A representante do Movimento de Mulheres/Fórum de 

Mulheres de Pernambuco 

 

O Fórum de Mulheres de Pernambuco é dirigido por uma Coordenação 

Colegiada, formada por quatro militantes que representam organizações feministas 

ligadas ao Movimento de Mulheres do Estado. Fomos atendidas gentilmente por 

uma delas, na Sede do SOS – Corpo, ONG situada no bairro da Madalena, a qual 

acolhe o Fórum em sua versão operacional e também serve como espaço para 

realização de suas reuniões ordinárias e atividades diversas. 

 

3.2. A Análise do Material – interpretando os sentidos das narrativas 
 

O que nos propomos a fazer nesta parte do trabalho é tentar criar uma 

‘tradução’ no sentido etimológico de ‘trazer o sentido’, ou seja, iluminar o sentido de 

uma narrativa, uma fala. Certamente que o (a) pesquisador (a) fará isso a partir do 

lugar que assume diante do tema estudado, de sua própria história de vida e do 

tratamento dispensado aos dados coletados; há, portanto, conteúdos objetivos e 

subjetivos, nas nossas escolhas, mesmo nas escolhas acadêmicas. Dizemos isso 

logo de partida, porque nossas afirmações não têm intenção de ser consideradas 

definitivas e tratam-se mais de primeiras aproximações, embora feitas com o maior 

compromisso técnico e acadêmico que nos foi possível. Além disso, repetimos, 

também cabe destacar a dimensão ética essencial à pesquisa social, o respeito aos 

sujeitos envolvidos – sua história e suas narrativas – e a consciência da limitação de 

toda pesquisa: é uma narrativa sobre a realidade, não dá conta de expressar a 

realidade em sua totalidade e abrangência, mas é importante por possibilitar uma 
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aproximação da realidade que pode acionar novas buscas, novos olhares, novos 

saberes. 

Nos meses dedicados à pesquisa, acumulamos material, vivências, registros 

de observação que extrapolaram as possibilidades de serem analisados em sua 

totalidade no âmbito deste trabalho. Servirão de base a outras pesquisas e ao 

prosseguimento do estudo do tema. Por esta razão, iremos focalizar a análise do 

discurso dos entrevistados em sua referência a seis aspectos abordados. Sendo 

eles: 

1. Compreensão sobre ‘violência contra a mulher’ 

2. Causas da ocorrência de violência contra a mulher na relação conjugal 

3. A importância da denúncia como recurso de enfrentamento da violência 

conjugal 

4. Existência/Inexistência de uma rede de atendimento à mulher em situação 

de violência 

5. Discursos sobre a Delegacia e sua relação com a rede de atendimento à 

mulher em situação de violência 

6. Fatores que reduziriam/erradicariam a violência contra a mulher 

 

1. Compreensão sobre ‘violência contra a mulher’ 
 

Todos os sujeitos da pesquisa, ao serem indagados sobre ‘o que é violência 

contra a mulher’, relacionaram o tema às relações de gênero, privilegiando a relação 

homem-mulher, excetuando outros tipos de violência da qual a mulher pode ser alvo, 

como a violência estrutural, urbana etc. Diante da questão que lhes foi colocada, 

vieram respostas que a associaram imediatamente a agressões masculinas no 

âmbito da conjugalidade. Atribuímos isso ao fato de estarmos dentro de uma 

Delegacia da Mulher, instituição acionada comumente para responder a esse tipo de 

situação. Vejamos fragmentos das falas de algumas mulheres: 
 

É tudo que um homem faz pra machucar a mulher e os filhos dela, porque 
quem maltrata o filho, maltrata a mãe. Nem precisa bater, às vezes é 
grosseria, não responder quando fala, não dar o que é preciso (MARIA 
FLOR). 
 

É aquilo que os homens fazem porque se sentem maiores e melhores que 
as mulheres – humilham, batem, xingam (MARIA DÁLIA). 
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Tudo que se faz com maldade contra a mulher: bater, ameaçar, não manter 
a casa (MARIA ORQUÍDEA). 
 
É o que aconteceu comigo e acontece com outras mulheres, são as 
agressões pequenas e grandes. A língua que fere e maltrata. E o uso da 
força física. É dizer que temos amantes também (MARIA MARGARIDA). 
 

Percebe-se a associação da masculinidade à força e da feminilidade à 

fraqueza, à dependência emocional e financeira. Outro ponto relevante é o 

reconhecimento da intolerância, da indiferença, bem como da agressão verbal como 

violência. 

As falas dos policiais, em geral, seguiram essa mesma linha: 
 
É o que o homem é capaz de fazer num momento de raiva contra sua 
companheira. Bater, ameaçar e até matar. O que for tipificado pela 
legislação como crime é passível de punição. O frustrante é que, às vezes, 
trabalhamos tanto num caso e depois a mulher retira a queixa, é trabalho 
jogado no lixo. Eu entendo porque a miséria é tão grande que pode ser pior 
ficar sem aquele homem, mesmo sofrendo agressões (P1). 
 
Violência contra a mulher é o que a Lei tipifica e ponto fina” (P3). 
 
Tem mulheres que apanham anos e quando chegam aqui querem solução 
imediata porque chegaram ao seu limite. Os relatos que ouvimos aqui têm 
requintes de crueldade, são anos de ameaças, humilhações e agressões 
físicas. Isso é casamento? Ás vezes, volto pra casa sem acreditar que 
possa haver relação saudável, acho que repercute até na minha vida 
conjugal (P4). 
 

Vê-se nesses trechos, a concepção do comportamento ambivalente como 

característico das mulheres. A situação de miséria e o papel de provedor atribuído 

ao homem, como justificativa para a permanência da mulher na situação de 

violência. Destaca-se, ainda, o sentimento de frustração com o trabalho que nem 

sempre chega a bom termo e a repercussão do exercício profissional na vida 

pessoal.  

A psicóloga, ressalta em sua resposta à questão, que  
 

Apesar da invisibilidade da violência psicológica, esta se faz presente nos 
relatos que são trazidos pelas mulheres. A violência psicológica está 
sempre associada aos outros tipos de violência e mina a capacidade 
pessoal de decisão. A nova lei [Lei Maria da Penha] a tipifica. 
 

A fala da representante do Movimento de Mulheres traz uma noção mais 

politizada de violência contra a mulher, inclusive explicitando familiaridade com 

conteúdos teóricos do feminismo, demonstrando que os discursos são construídos 

sempre a partir de um lugar e, ao mesmo tempo em que são construídos, também 

constroem, pois se constituem ações. 
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Para a representante do Movimento de |Mulheres/Fórum de Mulheres de 

Pernambuco 
A violência contra a mulher é resultado da socialização diferenciada para 
homens e mulheres, tornando os privilégios masculinos permanentes. É 
qualquer ação ou omissão com base no gênero que discrimina, 
desrespeita, agride, fragiliza a mulher. 

 

2. Causas da ocorrência de violência contra a mulher na relação 
conjugal 
 

Quanto à indagação sobre as causas da ocorrência de violência contra a 

mulher na relação conjugal, destacamos os seguintes fragmentos dos discursos das 

mulheres entrevistadas: 
 

Os homens são criados como mais fortes e a gente como mais fraca. 
Queira ou não a mulher se acha mais fraca. Leva um grito, fica calada; leva 
um empurrão fica calada, pra evitar mais problema. Quando a gente se 
junta com um homem, vai morar com ele, ele manda na gente em tudo e 
acha que pode até bate” (MARIA FLOR). 

 
Porque homem sempre quer mandar mais. Também tem mulheres que 
agitam. No casamento, a gente tem que renunciar; relevar muita coisa pra 
viver. Coisa extrema é que não dá (MARIA DÁLIA). 
 
Porque a gente, às vezes, escolhe mal, escolhe pelo coração. Tem homem 
que é ruim, quando a mulher perceber isso deve sair do casamento 
(MARIA BENEDITA). 
 
Porque o homem aprendeu a mandar e acha que pode mandar e bater. 
Comigo não dá. A gente já agüenta outras coisas, mas não surra [as outras 
coisas são o sexo] (MARIA MARGARIDA). 
 
Pode ter muitas causas. Dependência financeira, emocional, a presença de 
filhos (MARIA CAMÉLIA). 

 

Essas falas sugerem que as mulheres reconhecem a existência de uma 

ordem desigual de gêneros, com base na qual os homens exercem poder de mando 

sobre as mulheres. Parece claro para as mulheres que isso faz parte do processo de 

socialização masculina, a partir das falas ‘eles aprendem’, ‘são criados como mais 

fortes’. Verifica-se ainda certa culpabilização da mulher – ‘tem mulheres que agitam’, 

‘a gente escolhe mal’ – bem como aparece a postura que pode ser compreendida 

como ‘vitimista’ ou como prova da tenacidade feminina: ‘a gente já agüenta outras 

coisas’. Outras falas trouxeram ‘dependência financeira, emocional’ como causa da 

ocorrência de violência conjugal. Também apareceram as “razões típicas” da 
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violência: o desemprego, a bebida, o ciúme, a ‘desobediência da mulher’ (sair sem 

permissão, não fazer a comida). 

 

Nas respostas dos policiais, encontramos: 
 
As causas principais são o ciúme, a bebida. Junte-se a isso, na classe 
pobre, o desemprego e a miséria – dá em violência (P1). 
 
As mulheres, às vezes, merecem levar uns tapas, elas provocam. Essa 
Delegacia é muito complicada, não se lida só com crimes, mas com 
famílias, marido, mulher, filhos. Nem sempre a mulher é vítima e nem 
sempre o homem merece ser preso. É muito grave transformar um 
trabalhador, um pai de família em presidiário (P3). 
 
Acho que uma das causas é o adiamento da denúncia, com o tempo a 
violência cresce e pode terminar em homicídio. Falta às mulheres coragem 
pra romper com a situação logo de início (P4). 

 

Os três entrevistados assumem posicionamentos diferentes. Um atribui à 

violência a causas externas – a bebida, o desemprego; outra ressalta a 

masculinidade agressiva – se a mulher provoca, ‘a fera’ agride; além de achar grave 

punir o homem, mas trivial a mulher apanhar. Importante destacar que essa fala é de 

uma mulher, a qual, supostamente, deveria ser solidária com o sofrimento de outra. 

O último fragmento, ainda que de outra maneira, considera as mulheres culpadas 

pelo fato de não denunciarem na ocorrência da primeira situação de violência. 

Para a psicóloga que atua na Delegacia, os fatores subjetivos são 

considerados intervenientes tanto para a ocorrência quanto para a permanência 

numa relação violenta. Põe em relevo que a ligação afetiva que a mulher mantém 

com o mesmo homem que a agride, a fragiliza e dificulta a tomada de decisão. 
 

Muitos podem ser os fatores para a ocorrência de violência conjugal. A 
história de vida, a estrutura familiar, a posição que o/a companheiro/a 
assume na relação. A ligação afetiva fragiliza a pessoa a tal ponto que ela 
pode deixar-se dominar por alguém até mais fraco do que ela. Penso que 
uma pessoa só rompe com uma relação violenta quando desperta e, então, 
age. Não adianta outras pessoas falarem, aconselharem. Só quando a 
própria pessoa desperta pode romper com a situação. 
 

A representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco reconhece em sua 

fala sobre a questão, tanto aspectos pessoais quanto políticos. 
Penso que há causas estruturais, sócio-econômicas, culturais e há causas 
particulares que se apresentam na particularidade daquela da relação 
conjugal. Muitos homens e mulheres casam, vivem juntos em relações de 
igualdade e respeito, apesar de terem sido educados nesse padrão cultural 
machista. Outros homens e mulheres, informados por esse padrão cultural 
estabelecem relações de dominador-dominada. Por quê? Penso que 

 



99 

quanto mais consciente a mulher for da existência de um sistema de 
dominação e de que ela precisa colocar-se como merecedora de respeito, 
de dignidade em relações de gênero justas menor será a ocorrência de 
violência contra ela. Também se faz necessário um sistema de serviços 
públicos disponíveis que garantam à mulher uma vida sem violência. 
 

 

3. A importância da denúncia como recurso ao enfrentamento da 
violência conjugal 
 

Os estudos do tema violência contra a mulher que, como o nosso, tomam 

como unidade de análise Delegacias de Mulheres, são quase que unânimes em 

criticar o papel da instituição pela ênfase na escuta ‘terapêutica’ das mulheres em 

detrimento do cumprimento de sua finalidade precípua de fazer cumprir a Lei e punir 

o agressor. Na revisão da literatura39 vimos que as posições teóricas oscilam entre o 

destaque da importância do serviço, especialmente quanto ao momento da denúncia 

– momento de quebra do silêncio e publicização da violência, até então sofrida no 

âmbito privado – e a ênfase na inoperância e não interrupção do ciclo da violência 

denunciada. 

Assumimos a posição de que “o momento da denúncia é um momento de 

ruptura, é um momento onde a mulher admite que sofre violência e que precisa de 

ajuda” (ARAÚJO, 2004, p.33). Esse entendimento reforça a premissa aqui adotada 

de que a mulher é sujeito e a denúncia demonstra sua atividade e não passividade. 

É certo que nem todas as mulheres utilizam esse recurso – que inclusive não é o 

único - mas há mostras de resistência feminina e a denúncia é uma delas. 

Para Vinagre Silva (1992), com a denúncia feita pela mulher em uma 

Delegacia, a violência deixa de ser um fenômeno invisível – passa a ser considerada 

uma questão pública, um fato político. 
 

A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher pode se constituir num 
espaço institucional de enfrentamento da questão da violência, através da 
violação do silêncio, pelo uso da palavra. Nesse espaço institucional a 
mulher pode atribuir a si o direito de violar o silêncio e publicizar o privado 
por meio da denúncia, em virtude da percepção de haver tido um direito seu 
violado (p.78). 
 

Para Osterne (2005), as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

são reconhecidas como recurso original para o tratamento do fenômeno da violência 

                                                           
39 Ver Osterne (2005); Queiroz (2004); Saffioti (1999, 2004), entre outras autoras que trabalham o 
assunto. 
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contra a mulher. Ressalta, entretanto, que são ineficazes sozinhas para darem conta 

de responder a todas as demandas que envolvem a questão. Dessa idéia também 

comunga Saffioti (2004) para quem as “Delegacias de Defesa da Mulher constituem 

apenas uma medida isolada, sendo de pequena eficácia sem o apoio de uma rede 

de serviços” (p.91). 

De igual forma, consideramos a denúncia na Delegacia da Mulher importante 

medida tomada pela mulher na perspectiva de romper o ciclo da violência. Tal 

medida, porém, precisa ser acompanhada dos encaminhamentos cabíveis 

subseqüentes para que a situação de violência seja interrompida ou superada. 

Nas narrativas das mulheres sobre a questão colocada, encontramos: 
 

Muito importante. Mas a gente [a mulher] tem medo de denunciar. A gente 
acha que o homem vai ser preso; que vai aumentar a raiva que tem. Tenho 
medo que ele piore. Ele diz que não tem medo de nada, nem da polícia 
(MARIA FLOR). 
 
Claro que sim. Antes dessas Delegacias, pra onde a mulher ia? Chorar na 
casa da mãe ou de uma amiga, vizinha, e depois voltar pra mesma vida 
(MARIA DÁLIA). 
Muito importante. É a valia da gente, pelo menos tem esse lugar pra gente 
correr (MARIA ORQUÍDEA).  
 
Eu acho que é importante. Pelo menos é o primeiro lugar que a gente 
lembra quando uma coisa grave com o homem acontece (MARIA 
BENEDITA).  
 
Muito importante. É uma arma da mulher que está num relacionamento 
violento como eu (MARIA HORTÊNCIA). 
 
É muito importante, mas a gente pensa que existe pra outro tipo de mulher 
– não pra gente. A denúncia é o início do processo que se seguirá na 
justiça (MARIA SEMPRE-VIVA). 
 
A denúncia é a primeira parte. Na verdade tenho muito que refletir, não sei 
se ele merece aparecer como um agressor, um infrator. Isso nunca tinha 
acontecido (MARIA CAMÉLIA). 
 

Essas falas podem ser associadas à pelo menos três aspectos abordados 

como base teórica na construção deste trabalho: 1) o reconhecimento da não-

passividade da mulher diante de violências: ‘é uma arma da mulher’; ‘antes dessas 

Delegacias pra onde a mulher ia? Chorar na casa da mãe e voltar pra mesma vida’; 

2) a tolerância ao poder de mando masculino: ‘lugar que a gente lembra quando 

uma coisa grave acontece’, uma coisa grave, seria uma agressão grave? Se é 

assim, uma agressão leve pode ser suportada! 3) a persistência da ambivalência 

comportamental – o lugar da Delegacia e da denúncia é, ao mesmo tempo, lugar de 

punição e de negociação: ‘a gente tem medo de denunciar, a gente acha que ele vai 
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ser preso’; ‘na verdade tenho muito que refletir, não sei se ele merece aparecer 

como um agressor, um infrator’. A presença de repertórios contraditórios nessas 

falas pode ser tomada como demonstração do conflito enfrentado pelas mulheres 

quanto a manter/romper a relação violenta, situação explicada por diferentes fatores 

(culturais, sócio-econômicos etc.) sem que a mulher seja apontada como única 

responsável pela saída da situação ou culpabilizada por manter-se na mesma. 

Nos conteúdos trazidos pelos policiais entrevistados, apareceu como uma 

crítica às mulheres o fato de que ‘perdoam fácil’, ‘deixam-se enganar’, ‘esquecem a 

dor rápido’. As denúncias só ganham credibilidade quando a mulher prossegue nos 

encaminhamentos subseqüentes; parece que, de início, há dúvida sobre a 

perseverança da mulher em manter sua posição ao buscar a polícia e a justiça. A 

falta de credibilidade, de determinação, atribuída à mulher, a qual não é explicitada, 

mas existe, sugerimos que pode ser compreendido por creditar-se culturalmente à 

mulher a sensibilidade, a subjetividade, o que se contrapõe à racionalidade e à 

objetividade masculina, atributos que diferenciam o homem decidido da mulher 

volúvel. Em pelo menos uma das falas, apareceu um conteúdo carregado de 

preconceito contra a mulher, o que surpreende por tratar-se de uma agente da lei 

atuando num serviço especializado de atendimento a mulheres em situação de 

violência. Isso ratifica a posição de estudiosas do tema, ao preconizarem que, mais 

do que ter um quadro de policiais do sexo feminino, as Delegacias Especializadas 

da Mulher precisam de profissionais bem selecionados e capacitados para lidar com 

a realidade em questão, sejam mulheres ou homens. 
 

Final feliz. Mulher é fogo” - Fala de um policial militar que trouxe um casal à 
Delegacia, chamado pelo serviço de emergência policial devido à 
ocorrência de agressão física. De acordo com a Lei, o agressor deveria ser 
autuado em flagrante e encaminhado ao presídio, mas, após negociações 
e mediações diversas, a queixa não chegou nem a ser registrada. 
(Notas de campo). 
 
O frustrante é que, às vezes, trabalhamos tanto num caso e depois a 
mulher retira a queixa, é trabalho jogado no lixo (P1). 
 
Tem mulher que gosta de apanhar, é como se a vida fosse um teatro e a 
Delegacia é o palco. O negócio é que a gente tá aqui pra trabalhar pra 
mulher que sabe o que quer fazer, mas chegar usar o serviço e retirar a 
queixa, é fogo! (P3) 
 

Para a representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, muitas 

mudanças ainda precisam ser feitas nos atendimentos à mulher nos hospitais, nos 

postos de saúde, nas Delegacias. Põe em destaque a necessidade de persistir-se 
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na luta por políticas públicas de qualidade em todos os níveis de atendimento, seja 

na saúde, na polícia, na justiça etc.  
 
O lugar da denúncia (a Delegacia) é um lugar muito caro pras mulheres, 
mas não é uma resposta definitiva. Mas esse lugar tradicionalmente 
masculino e repressivo ainda deixa a desejar. Mesmo assim é muito 
importante a existência de Delegacias de Mulheres e essa foi uma 
conquista do Movimento. 
 

Na sua entrevista, a psicóloga atribuiu grande significado a esse passo dado 

pela mulher na busca da Delegacia para denunciar. Acredita que são várias etapas 

vivenciadas até à chegada ao serviço. Em sua experiência de atendimento, 

dificilmente ocorre uma denúncia após a primeira agressão. 
 
É preciso valorizar a chegada da mulher ao nosso serviço, porque não é 
fácil tomar essa atitude. Muitas vezes são anos sendo destratada e a 
resistência vai diminuindo. Outra coisa que percebo é a solidão de grande 
parte das mulheres; a denúncia é uma decisão solitária. Apesar de falhas 
no serviço, os policiais aqui ainda são mais sensíveis, mais cuidadosos que 
em outras Delegacias. 
 

Concordamos com a posição da entrevistada, no entanto, cabe-nos ressaltar 

que o acolhimento adequado precisa ser acompanhado de ações em diferentes 

níveis de intervenção, com desdobramentos diversos para além da escuta e do 

acolhimento na Delegacia da Mulher. 

 

4. Existência/Inexistência de uma rede de atendimento à mulher em 
situação de violência 
 

Esse ponto tem sido reconhecido em nosso trabalho como de fundamental 

importância, pois um sistema de atendimento articulado em rede, efetivamente em 

funcionamento, a nosso ver, apontaria alternativas concretas para a mulher que se 

encontra em situação de violência.  

Antes de fazermos associação entre a questão e as respostas recebidas nas 

entrevistas, consideramos oportuno abordar, ainda que superficialmente, o conceito 

de rede. Para tanto, tomaremos como base a concepção desenvolvida por Scherer-

Warren (1999) e algumas idéias trazidas por Faleiros (1998). 

De acordo com Ilse Scherer-Warren, o conceito de redes embora incorporado 

às ciências sociais na década de 1940, vem-se constituindo num paradigma de 

análise bastante usado recentemente. A autora afirma que são vários os usos do 
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conceito, tanto nas ciências em geral, quanto nas ciências humanas e sociais. No 

âmbito deste trabalho, destacamos a concepção de rede técnica trazida pela autora, 

que seria o conceito adequado para o desenho de estruturas e uso de equipamentos 

e serviços urbanos – noção que estamos utilizando ao citar ‘rede de serviços de 

atendimento à mulher em situação de violência’. Compõea esse conceito as idéias 

de potencialização de recursos e de construção de estratégias de organização e 

ação, inclusive com o estabelecimento de parcerias entre governo e sociedade.  

Para Faleiros (1998), “as redes partem da articulação de atores/organizações 

existentes no território para uma ação conjunta multidimensional com 

responsabilidade compartilhada (parcerias).” Importante componente trazido pelo 

autor, é o fato de que redes democráticas pressupõe o envolvimento dos sujeitos 

mais fragilizados, na perspectiva de seu fortalecimento ou empoderamento. A 

mulher e a criança/adolescente são citadas pelo autor como sendo esses sujeitos 

mais fragilizados e vitimizados quando se trata da ocorrência de violência doméstica. 

Daí por que 
 
Toda rede precisa assumir um paradigma de defesa dos direitos humanos, 
de valorização da mulher [e da criança/adolescente], de sua autonomia e 
identidade, de mudança cultural relativa ao machismo e ao autoritarismo, 
de reinserção e cura do vitimizado, de articulação com outros atores como 
a saúde e a escola (FALEIROS, 1998).  
 

No processo de observação e de realização das entrevistas, verificamos que 

têm sido adotadas três posições ante a indagação proposta referente à 

existência/inexistência de uma rede de atendimento à mulher em situação de 

violência, como sendo: 

 A rede já existe e encontra-se em processo de aperfeiçoamento; 

 A rede não existe, existem serviços desarticulados; 

 Não há conhecimento do que seja essa rede. 

A fala de alguns policiais foi afirmativa em relação à existência de uma rede 

de atendimento. 
Estou nessa Delegacia há 13 anos e lembro que antigamente não existia 
nada. A mulher chegava prestava a queixa e voltava pra casa. Não tinha 
casa-abrigo, não tinha apoio psicológico, não tinha hospital de referência. 
Apesar de não ser 100%, hoje existe um trabalho em rede (P1). 
 

Hoje a gente pode recorrer ao Clarice Lispector, encaminhar para a casa-
abrigo. São serviços novos para complementar o trabalho que fazemos 
aqui (P4). 
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Na concepção da psicóloga e da representante do Movimento de Mulheres, a 

rede não existe efetivamente. Como aponta o depoimento de ambas, a rede existe 

no plano formal, mas não como um sistema integrado de atendimento à mulher.  
 

Formalmente, a rede existe, tem até um cartaz impresso onde constam 
todos os serviços... mas na hora de acionar, é muito difícil; gastamos horas 
ligando, saindo de um lugar pra outro acompanhando uma mulher. 
(Psicóloga). 
 
O lugar da denúncia [a Delegacia] é um lugar muito caro pras mulheres, 
mas não é uma resposta definitiva. A articulação com a dita rede de 
serviços, que é indispensável, não acontece. Nem sempre por conta da 
Delegacia, mas por falhas do sistema como um todo. A ‘rede’ não existe, 
existem alguns serviços (Representante do Fórum de Mulheres de 
Pernambuco). 
 

A mesma questão quando dirigida às mulheres foi diferenciada, indagamos: 

‘conhece outras instituições que atendem mulheres em situação de violência?’ 

Colocamos, a seguir, algumas das respostas.  
 
Não sei, os hospitais? O HR [Hospital da Restauração]? (MARIA FLOR). 
 
Os hospitais, o posto de saúde também ajuda. A igreja ajuda porque a 
gente tem alguém que escute, mas não resolve (MARIA DÁLIA). 
 
Os hospitais (MARIA ORQUÍDEA). 
 
Os hospitais, o IML (MARIA BENEDITA). 
 
Os hospitais, os serviços de saúde (MARIA MARGARIDA). 
 

Vê-se, a partir das respostas dadas, desconhecimento dos serviços existentes 

por parte das mulheres entrevistadas. Parece que por estarem sendo indagadas 

sobre violência, logo associam suas respostas aos serviços de saúde. Uma 

entrevistada citou a igreja como um espaço de escuta, mas não de solução. A 

resposta de oito entrevistadas também foi negativa em relação ao conhecimento da 

existência do Movimento de Mulheres em seu bairro ou município. Esse 

desconhecimento do entorno social pode causar dificuldades adicionais em caso de 

necessidade de utilização dos serviços por essas mulheres. A participação em 

movimentos sociais, citada por estudiosos40 como importante via de transformação 

da realidade, na vida das entrevistadas parece longe de evidenciar-se. 

 

                                                           
40 Sobre o assunto ver: Faleiros (1998); Scherer-Warren (1999); MELUCCI, Alberto. A invenção do 
presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Petrópolis-RJ, Vozes, 2001; GOHN, 
Maria da Glória. Teorias dos Movimentos Sociais. São Paulo, Loyola, 1997. 
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5. Discursos sobre a Delegacia da Mulher do Recife e sua relação com a 
rede de atendimento à mulher em situação de violência física no Recife 
 
Nesse ponto, vamos nos ater às referências ao serviço da Delegacia ainda 

que o/a respondente não o associe à rede, questão já justificada no item anterior. 

Nas falas das mulheres, o serviço da Delegacia aparece como relevante 

recurso público que pode ser por elas utilizado em momentos de conflitos conjugais 

graves. Também aparece a idéia de que é um espaço para negociações com o 

companheiro diante de uma figura de autoridade – a delegada – e para que a mulher 

seja ouvida e coloque suas demandas. 

Os depoimentos e nota de campo que seguem, demonstram essa noção da 

Delegacia como política de enfretamento e, ao mesmo tempo, espaço de 

negociação.  
Ter uma Delegacia dessa aberta é muito importante. Como recurso para a 
mulher que está se sentindo ameaçada ou agredida, como eu (MARIA 
MARGARIDA). 
 
Fui bem atendida. Recebi orientação e fui bem tratada. Prestei queixa e ele 
vai ser chamado pra uma conversa e espero que ele mude de atitude 
(MARIA ROSA). 
 
Aqui eu tenho uma delegacia na cidade onde moro, e as mulheres do 
interior? Acho que é um alerta para os homens e um apoio pra nós (MARIA 
JASMIM).  
 
Quando a gente não tem mais alternativa. Já fiz outras tentativas. Terapia, 
eu, as crianças, ele, mas não houve sucesso. Quando não há mais jeito, a 
polícia dá jeito (MARIA HORTÊNCIA). 

 

Já apanhei muito. Espero que ele seja chamado, que pare com esse jeito. 
Que a gente viva normal (MARIA ORQUÍDEA). 
 

Após longa conversa com o casal, a comissária alerta: se prestar queixa 
ele vai direto pro COTEL. A mulher sobe pra falar com a delegada. Na 
volta, ela me diz: ficou estabelecido um acordo (Notas de campo). 
 

Já dissemos no item anterior que as falas dos policiais foram afirmativas 

quanto ao reconhecimento da existência de uma rede de atendimento à mulher. Em 

relação ao serviço da instituição, os discursos foram unânimes em percebê-lo como 

relevante e necessário ao lado de outros serviços. Um dos pontos de destaque que 

apareceu nas entrevistas, é que sem a Delegacia os casos não chegariam à Justiça, 

isto é, não haveria punição dos agressores. 
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Apesar do desgaste a mais que temos nessa Delegacia – sem querer nos 
envolvemos nas histórias das mulheres – prestamos um serviço muito 
gratificantes. Cada processo que chega à Justiça tem parte de nosso 
trabalho e contribuímos pra diminuir a impunidade (P4). 
 
Estou aqui há 13 anos e quero me aposentar aqui. Gosto do trabalho que 
fazemos e acho muito importante ajudar as mulheres a saírem da violência 
doméstica (P2). 
 
É um trabalho gratificante e, às vezes, frustrante. Se a mulher retirar a 
queixa, se não conseguir testemunhas, se não conseguirmos material para 
o inquérito... tudo isso gera muito stress e sentimento de perda de tempo 
(P5). 
 

Para a psicóloga e para a representante do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco, o serviço é de suma importância, mas incapaz de responder a todas 

as necessidades de uma mulher em situação de violência conjugal. Além disso, 

como os serviços de atendimento do município trabalham de maneira isolada, sua 

atuação torna-se ainda mais limitada. Suas falas pontuam: 
 
As Delegacias foram uma conquista do Movimento de Mulheres, mas não 
dão conta de responder à complexidade do problema da violência contra a 
mulher. O número de Delegacias é insuficiente, o serviço em emergência é 
precário não se sabe o que fazer; pra onde levar a mulher. Parece que falta 
capacitação e articulação com outros serviços (Representante do Fórum de 
Mulheres). 
 
Devido à importância do serviço, pra mim é um privilégio atuar aqui no 
atendimento às mulheres. No entanto, reconheço muitas lacunas que 
precisam ser superadas para prestação de um serviço de melhor qualidade 
à população: capacitação da equipe da Delegacia; uma rede de 
atendimento atuante; atendimento psicossocial etc. Quando preciso 
acompanhar uma mulher a outro serviço tenho muita dificuldade, não é 
minha área, mas tento fazer o que posso (Psicóloga). 
 
 

6. Fatores que reduziriam/erradicariam a violência contra a mulher 
 

Na fala das mulheres apareceram conteúdos também citados em estudos 

sobre violência contra a mulher, como ampliação de serviços e políticas públicas, 

apoio da rede social e familiar etc. O que reafirma a contribuição que pode advir da 

participação da população usuária no planejamento e na implementação de políticas 

públicas. A relação do tema com a polícia e a justiça, parece indicar que o 

reconhecimento desse tipo de violência como crime já foi estabelecido; no entanto, 

apresenta-se a contradição de que o serviço pode ser utilizado por algumas 

mulheres como espaço de negociação e mediação. Tal fato, tanto pode significar a 

falta de espaços para este fim, quanto reforçar a noção do comportamento 
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ambivalente da mulher que se encontra numa relação violenta; lembrando que 

também pode ser ambivalente a prática exercida institucionalmente. 

À questão, ‘para você, o que reduziria/erradicaria a violência contra a mulher’, 

foram dadas as seguintes respostas: 
 
As mulheres denunciarem da primeira vez (MARIA DÁLIA). 
 
Denunciar logo, procurar ajuda, não sofrer calada. Aumentar o número de 
Delegacias (MARIA BENEDITA). 
 
Propaganda sobre o assunto; mais policiamento; mais educação (MARIA 
HORTÊNCIA). 
 
A separação do agressor, a tomada de atitude da mulher (MARIA 
SEMPRE-VIVA). 
 
Apoio social – instituições, políticas. 
Apoio familiar – a mulher saber que tem a quem recorrer se tomar uma 
atitude de saída (MARIA CAMÉLIA). 
 
Punição imediata para os agressores; emprego para as mulheres, creches 
para os filhos (MARIA JASMIM). 
 

As respostas dadas pelos policiais, com pequenas variações, versaram sobre 

dificuldades internas da instituição como insuficiência de pessoal, exigüidade de 

recursos, fragilidade da rede de atendimento.  
 
Nossa atuação seria muito melhor e mais abrangente com um número 
maior de policiais; mais recursos operacionais (armas, viaturas); maior 
número de Especializadas da Mulhe” (P2). 
 
Com o pequeno quadro de policiais, a gente faz o que pode; na verdade, 
eu acho que fazemos muito mais do que podemos. Às vezes um policial 
acompanha uma mulher pra outro serviço, isso não faz parte de nossa 
função, mas pra ver a coisa acontecer, a gente faz (P1). 
 
Atendemos mais de duas mil mulheres por mês... Pense em 37 
profissionais dando conta desse volume de trabalho. Casos de lesões 
graves ou de risco de vida tornam-se prioridade e a gente trabalha neles 
sem parar até que eles cheguem à Justiça (P2). 
 

A representante do Fórum de Mulheres de Pernambuco abordou a questão 

relacionando-a com o contexto sócio-econômico e cultural mais amplo, 

demonstrando compreensão sobre o fenômeno como relacionado a fatores 

macrossociais. 
 
Fatores que reduziriam/erradicariam a violência contra a mulher, passam 
por três vertentes: políticas públicas para as mulheres, conscientização das 
mulheres sobre a desigualdade de gêneros, fortalecimento do Movimentos 
de Mulheres. Trata-se de uma tarefa grande e difícil, mas, para nós do 
Movimento, justifica nossa existência. 
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Ao concluir a análise podemos afirmar/reafirmar que a ocorrência de violência 

em relações do tipo afetivo-conjugais está associada a diferentes fatores, desde os 

subjetivos aos sócio-econômicos.  

Frisamos, no entanto, que o padrão de gênero binário produto do sistema 

patriarcal, com papéis masculinos e femininos fixados e hierarquizados, no qual a 

supremacia masculina e a subordinação feminina são tomadas como naturais, 

possibilitam melhor compreensão da problemática da violência contra a mulher do 

que respostas que apontam para uma causalidade externa, como o uso de álcool e 

outras drogas, por exemplo. Mais uma vez concordamos com Saffioti (1999) em que 

esses fatores podem precipitar a tensão e o conflito, mas a violência só aparece 

quando a dominação já está posta na relação.  

Ao longo do trabalho diversos autores foram sendo trazidos à discussão na 

perspectiva de apoiar afirmações, aprofundar questões, complexificar posições, 

enfim, de construir um caminho de reflexão e análise sobre a temática abordada. 

Neste item os conceitos foram abordados à luz dos dados da pesquisa, ressaltando 

que foram fundamentais como embasamento teórico e, como tal, ajudaram a 

‘interpretar os sentidos das narrativas’. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Cada vez que chegávamos à Delegacia, mesmo por vários dias consecutivos, 

sofríamos o impacto das ‘cenas da vida real’. Encontrávamos sempre um grupo 

expressivo de mulheres, em sua maioria, visivelmente pobres, com aspecto bastante 

sofrido, algumas com marcas de violência física. No processo de observação e nas 

conversas e entrevistas, pudemos perceber mistura de sentimentos de solidão, 

angústia, impotência, desesperança. No entanto, pensávamos: ‘elas conseguiram 

chegar aqui; a partir de agora a situação vai mudar; elas estão acionando a polícia, a 

justiça... Tudo será resolvido’. Essa nossa linha de reflexão mostrou-se, 

posteriormente, equivocada. 

Partíamos de alguns pressupostos iniciais que, ao longo do percurso, foram 

sendo questionados, re-elaborados. Foram eles: 

 A denúncia é um recurso inicial utilizado pela mulher para 

enfrentamento da violência conjugal; 

 A denúncia transforma a situação vivenciada pela mulher; 

 A Delegacia encaminha a mulher denunciante a serviços 

complementares, articulando-se à rede de atendimento 

municipal/estadual; 

 A Delegacia registra, apura e envia as demandas à Justiça. 

 

Com o processo de pesquisa – observação, entrevistas, conversas informais, 

participação em atendimentos – vimos que essa trajetória linear (ingenuamente por 

nós traçada) não é verificada constantemente. Ao contrário, nos surpreendemos com 

a constatação de caminhos diversos, tanto na prática policial de condução dos 

casos, quanto nas posturas das mulheres denunciantes. Vejamos alguns achados 

em nossa busca, relacionando os pressupostos que tínhamos inicialmente a 

fragmentos de discursos dos/as entrevistados/as: 

 

 O recurso inicial acessado pela mulher que se encontra numa relação 

conjugal violenta é a conversa com uma amiga, uma vizinha, uma 

pessoa da família; essa foi uma fala presente nas entrevistas e 

também nos relatos feitos pelas participantes das ‘Oficinas da Mulher’. 
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Parece que antes de a violência ser denunciada, ela é anunciada pela 

mulher a pessoa/s de sua convivência mais próxima. A formalização da 

denúncia é, em geral, posterior à ocorrência das primeiras situações de 

violência. A rede social, familiar aparece como importante recurso no 

âmbito da sociabilidade, além do que é mais próxima que a rede 

institucional. Estudiosos colocam que, em decorrência da situação 

sócio-econômica e também como uma prática cultural enraizada nas 

classes empobrecidas, insere-se um sistema de trocas mútuas que 

caracteriza a rede de parentesco e vizinhança41.  

O depoimento que segue aponta o fato de uma mulher que, ao sentir-

se sem apoio familiar, decide retirar a queixa; demonstrando a 

importância do suporte do entorno social. 
 
Chora ao relatar o relacionamento violento desde o início da vida em 
comum: não podia sair sozinha nem conversar com ninguém da 
vizinhança. Logo engravidou de sua primeira filha (hoje com 9 anos) e teve 
dificuldade de fazer o pré-natal pela impossibilidade de sair de casa 
desacompanhada. Depois de anos assim, se viu só, sem ter a quem 
recorrer. Procurou a mãe que disse não poder fazer nada, pois mora numa 
casa pequena – um único cômodo – e sobrevive com o dinheiro do BPC. A 
situação causa grande sofrimento, mas não identifica saídas: nunca 
trabalhou, não tem pra onde ir com as crianças; decidiu, então, voltar à 
Delegacia e retirar a queixa (Maria Rosa – Notas de Campo). 

 

 A denúncia caracteriza-se pelo rompimento do silêncio e publicização 

da situação vivida no âmbito privado, mas não implica, necessária e 

imediatamente, na mudança da relação violenta. Muitas mulheres 

denunciantes declaram que querem registrar a queixa contra o 

marido/companheiro na intenção de fazê-lo mudar de comportamento e 

de demonstrar sua capacidade de decisão. 

A fala de Maria Orquídea demonstra o uso da instituição policial como 

autoridade superior para impor limite à conduta violenta do 

companheiro: 
 

Já apanhei muito. Espero que ele seja chamado, que pare com esse jeito. 
Quero que a gente viva normal (Maria Orquídea). 
 

                                                           
41 Sobre redes familiares, ver Vitale, 2002 e FONSECA, Cláudia. Aliados e rivais: o conflito entre 
consagüíneos e afins em uma vila portoalegrense. Revista Brasileira de Ciências Sociais, ANPOCS (4), 1987. 
Embora as autoras não estejam tratando do tema violência contra a mulher, a abordagem da tendência do 
acesso às redes familiares e sociais, pareceu-nos esclarecedora. 
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 Os encaminhamentos das mulheres denunciantes a serviços 

complementares, apareceram nas entrevistas com os agentes 

institucionais – psicóloga, policiais, representante do Fórum de 

Mulheres de Pernambuco – como caracterizados por precariedade. 

Parte dos (as) entrevistados (as) apontam a existência de uma rede de 

atendimento integral à mulher em situação de violência, apenas no 

plano formal, mas inexistente no plano do acesso concreto da 

população e das instituições que a compõem. 
 

Formalmente, a rede existe, tem até um cartaz impresso onde constam 
todos os serviços... mas na hora de acionar, é muito difícil; gastamos horas 
ligando, saindo de um lugar pra outro acompanhando uma mulher. 
(Psicóloga). 
 
O lugar da denúncia (a Delegacia) é um lugar muito caro pras mulheres, 
mas não é uma resposta definitiva. A articulação com a dita rede de 
serviços, que é indispensável, não acontece. Nem sempre por conta da 
Delegacia, mas por falhas do sistema como um todo. A “rede” não existe, 
existem alguns serviços. É uma construção (Representante do Fórum de 
Mulheres de Pernambuco). 
 

 Quanto aos desdobramentos judiciais das denúncias, verificamos que 

ocorrem de acordo com a gravidade dos casos; a ‘firmeza’ da mulher 

quanto à manutenção da queixa registrada; o agendamento das 

medidas policiais posteriores às denúncias, a saber: a lavratura do 

Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO); as tomadas de 

depoimentos (vítimas, acusados, testemunhas), a investigação e a 

confecção do Inquérito Policial quando for o caso. O que, conforme 

posto anteriormente, devido ao volume de serviços entrará numa ‘fila 

de espera’. 
Veja bem, nós atendemos por mês mais de duas mil mulheres e a esses 
atendimentos seguem-se encaminhamentos onde muitos policiais estão 
envolvidos. Pense em 37 profissionais dando conta desse volume de 
trabalho. Casos de lesões graves ou de risco de vida tornam-se prioridade 
e a gente trabalha neles sem parar até que eles cheguem à Justiça (Policial 
2). 
 

A pesquisa na referida unidade de análise, levou-nos à constatação de que, 

apesar da importância do serviço, fala comum de todos os sujeitos entrevistados, há 

impedimentos concretos ao pleno alcance de sua finalidade de cumprimento da lei e 

do direito das mulheres, tais como o número insuficiente de unidades policiais, a 

quantidade limitada de profissionais, os obstáculos à operacionalização do efetivo 
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atendimento em rede, a inexistência de equipe técnica de apoio ao trabalho 

institucional (psicossocial e jurídica). 

Em relação às respostas colhidas diante da pergunta sobre as causas da 

ocorrência da violência contra a mulher na esfera conjugal, chamou-nos a atenção o 

fato de aparecer a polaridade masculino/feminino associada à força/fraqueza, tal 

qual o sistema de gênero binário, marcadamente desigual, transmitido culturalmente 

e inscrito na norma social formando um habitus, usando a linguagem de Bourdieu. 

De um lado, o estereótipo do homem como detentor de poder de mando 

sobre a mulher, dá sustentação a práticas de discriminação e agressão contra as 

mulheres; de outra parte, valores preconceituosos baseados na linguagem, nos 

símbolos culturais, nos costumes, colocam em evidência a inferioridade feminina; daí 

afirmarmos que a violência contra a mulher ocorre dentro de um padrão cultural que 

a propicia – naturalização da violência, expectativas estereotipadas sobre os papéis 

do homem e da mulher dentro da família, reprodução de comportamentos violentos e 

sancionados culturalmente. A estruturação sexual hierarquizada desponta a primazia 

do masculino sobre o feminino e a posição de subalternidade da mulher na relação 

conjugal. É com base nesse desenho sócio-cultural diferenciado que homens 

dominam mulheres. Dominam impondo proibições ou fazendo concessões, dando a 

última palavra sobre seus planos; dominam, por vezes, pelo uso da violência.  

Especialmente nos discursos das mulheres, pudemos encontrar conteúdos 

que apontaram para o ‘direito de posse’ explicitado pelo companheiro, como ‘direito 

masculino adquirido’. Na fala de uma policial, foram patentes reações 

preconceituosas contra mulheres, ratificando a subalternidade feminina, 

fundamentadas numa visão androcêntrica continuamente legitimada. 42. A 

manutenção do domínio e do controle sobre as mulheres, bem como a defesa e o 

fortalecimento dos privilégios masculinos, são quase naturalizadas na dimensão da 

sociabilidade. Isto porque o sistema patriarcal – não como direito paterno, mas 

principalmente como direito sexual do marido sobre a esposa – legitima a dominação 

dos homens sobre as mulheres. 

                                                           
42 Com base nessa visão androcêntrica de mundo, introjetada também pela mulher, Bourdieu admite 
que “a dominação masculina encontra reunidas todas as condições de seu pleno exercício” (2002, p. 
44-45) 

 



113 

O contrato conjugal que representa a ‘troca de obediência por proteção’, 

corrobora para reforçar o binômio esfera pública/esfera privada, homem 

provedor/mulher dependente; situação verificada em nosso estudo. 

A ocorrência de violência nas relações afetivo-conjugais continua nos 

parecendo uma grande contradição, a qual pode ser explicada por várias óticas, 

algumas delas abordadas neste trabalho. Entre as posições teóricas, uma enfatiza 

as causas estruturais, sócio-econômicas e histórico-culturais como explicativas para 

a ocorrência das várias violências existentes, entre estas, e com particularidades, a 

violência contra a mulher, principalmente entendida como fundamentada pelo 

sistema patriarcal; outra destaca a influência de aspectos subjetivos e 

circunstanciais específicos das pessoas envolvidas, relacionados às suas histórias 

de vida e aos seus modos de ser e viver com os outros. Consideramos esses 

caminhos como não excludentes, mas, ao contrário, complementares para 

possibilitar uma compreensão mais aproximada daquilo que se apresenta como 

realidade. 

Durante a implementação da pesquisa, no processo de observação e de 

realização das entrevistas, foram percebidos nexos com a naturalização dos 

privilégios masculinos e da subordinação feminina referendando o direito de posse 

do homem que, muitas vezes, leva à tolerância de violências durante anos de 

relacionamento, por parte das mulheres. Tal constatação aponta para a necessidade 

de implementação de ações educativo-culturais públicas de modo a que as normas 

culturais, os modelos familiares e sociais apreendidos sejam alvos de reflexão com 

vistas à sua transformação. A essa base de sustentação cultural, somam-se as 

subjetividades, o ideal de amor romântico não alcançado na vida cotidiana, as 

demandas pessoais e sócio-econômicas não atendidas, ou seja, está formado um 

conjunto de fatores geradores de tensões e conflitos que podem resultar em 

violência na relação conjugal.  

A questão da denúncia como recurso utilizado pela mulher para 

enfrentamento da violência conjugal, tem sido um dos pontos polêmicos dos/as 

estudiosos/as, pesquisadores/as que situam seus trabalhos no âmbito da polícia e 

da justiça. Uma das autoras mais incisivas quanto a essa questão é Maria Filomena 

Gregori, que em seu livro Cenas e Queixas, trata a queixa como uma produção da 

vitimização. Diz: “o que importa na queixa é a gravidade, a eloqüência: talento do 

narrador em persuadir, convencer, deleitar ou comover por meio da palavra” (1993, 
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p. 186). Vai além ao afirmar que as queixas funcionam como cúmplices da violência, 

porque não conseguem transpor a situação, apenas “descrevem o martírio, acusam 

os outros, afirmam sua boa conduta” (p. 188). Para a autora, diferentemente de 

outros tipos de relação de opressão, o laço que une a mulher ao seu opressor – o 

afeto – torna o casal uma unidade complementar que define condutas; daí 

considerar que há cumplicidade da mulher na relação conjugal violenta, mesmo que 

essa cumplicidade seja alimentada pelo medo. Tais formulações recebem críticas de 

outras teóricas43.  

A essa posição nos contrapomos, por entender que o sentido da queixa pode 

variar dependendo do contexto em que são produzidas e da história de vida das 

mulheres, podendo adquirir diferentes significados. Não podemos ignorar, no 

entanto, que o discurso de uma mulher queixosa é construído a partir do lugar que 

ela ocupa e compõe sua narrativa, mas que ao homem acusado também será dado 

o direito à palavra na polícia e na justiça. 

Quando colocamos em destaque o momento da denúncia, do registro da 

queixa na instituição policial, nos distanciamos da posição que toma a mulher ora 

como vítima, ora como cúmplice da situação de violência. Nem todas as mulheres se 

submetem à violência, muitas reagem, denunciam seus agressores e buscam alterar 

ou sair da relação abusiva. Consideramos esse momento de ruptura do silêncio, de 

tornar ‘o pessoal, político’, de sair do âmbito privado, indicativo da possibilidade de 

mudança ainda que seja um processo a ser construído pela mulher, de imediato ou 

não, muitas vezes, de maneira ambígua e com comportamentos ambivalentes. O 

percurso da mulher pode não ser um traçado linear - denunciar-romper-sair – mas 

não deve ser desconsiderado. Muitos elementos estão implicados numa relação 

conjugal: dependências afetivas, sócio-econômicas, filhos em comum, pressão 

familiar e social, entre outros, os quais podem atuar como mantenedores da relação, 

até mesmo da relação violenta.  

Como já citado anteriormente, havíamos assumido como pressupostos de 

partida que a denúncia era um recurso inicial utilizado pela mulher para 

enfrentamento da violência conjugal e que a denúncia mudaria a situação vivenciada 

pela mulher. Vemos que precisaríamos definir outro objeto de pesquisa para ratificar 

esses pressupostos, o que podemos concluir a partir de nosso estudo é que a 

denúncia caracteriza-se pelo rompimento do silêncio e publicização da situação 
                                                           
43 Para aprofundar o assunto, ver Grossi (1994); Izumino e Santos (2005); Saffioti (1994, 1999, 2004). 
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vivida no âmbito privado, mas não implica, necessária e imediatamente, no 

rompimento da relação violenta. Muitas mulheres denunciantes declaram que 

querem registrar a queixa contra o marido/companheiro como forma de colocar um 

limite e demonstrar sua capacidade de ação; utilizam-se da instituição policial como 

mediadora de conflitos conjugais, o que não deixa de ser um movimento na direção 

de modificação da situação vivenciada. Quanto aos desdobramentos judiciais das 

denúncias, verificamos que ocorrem de acordo com a gravidade dos casos, a 

posição da mulher quanto à manutenção da queixa registrada e o agendamento das 

medidas policiais posteriores às denúncias.  

Constatamos que as mulheres reagem/enfrentam a violência de, pelo menos, 

duas maneiras: em nível privado – a violência é apenas anunciada a pessoas 

próximas – ou em nível público – a violência é denunciada com registro de queixa na 

Delegacia. Sendo que, em qualquer das formas, consideramos que a mulher 

constrói estratégias para modificação da situação vivenciada, não sendo, portanto, 

passiva.  

A denúncia, então, mesmo levando-se em consideração os limites de sua 

repercussão, é por nós considerada importante medida tomada pela mulher em 

situação de violência e indica: 

 O enfrentamento da violência conjugal de forma mais ativa; 

 O entendimento da violência doméstica como crime; 

 Ação em busca de apoio familiar, institucional e social. 

O (a) pesquisador (a) também está implicado (a) em seu estudo. Não nos foi 

possível nem procurada a “neutralidade” que, por vezes, se evoca como necessária. 

Saímos desse trabalho com algumas posições sobre o tema em questão: 

 a violência pode ser mais bem compreendida se for tomada a partir do 

ponto de vista dialético, que se baseia numa visão de totalidade e 

consideram o movimento, as contradições da realidade; 

 a violência contra a mulher é sustentada por um sistema de gênero 

que foi construído socialmente e, por isso, pode ser coletivamente 

transformado;  

 a existência de políticas públicas e de serviços sociais para 

enfrentamento da violência contra a mulher – como as delegacias de 

mulheres, secretarias de governo de atenção às mulheres, legislação 

protetiva etc. – dão visibilidade à problemática em questão, constituem 
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recursos importantes de acesso da população e são permeáveis a 

ações coletivas;  

 a existência de uma rede de serviços locais que integre a denúncia, o 

atendimento psicossocial e jurídico e a proteção da mulher e de seus 

filhos, é fundamental para atendimento de mulheres em situação de 

violência, uma vez que, dificilmente, estas poderão desvencilhar-se da 

situação em que se encontram sem apoio externo. 

 

Reconhecemos que há um longo caminho a percorrer quando a utopia – 

entendida como lugar que ainda não existe – é a superação da violência. Com 

práticas coletivas de reflexão, mobilização, participação é possível redesenhar a 

realidade, construir o que ainda não existe. 

A sociedade, através da ação política que aponta para a autonomia, pode 

construir uma leitura crítica da realidade, refletir, organizar-se e agir, assumindo uma 

postura propositiva e participativa. Faz-se necessário um conjunto de ações, ao 

mesmo tempo políticas e operacionais; desde os movimentos sociais, legislação e 

implementação de políticas públicas, até ações para autonomia, reflexão e 

organização coletiva. Nessa tarefa, o Serviço Social tem importante papel a 

desempenhar, e pode contribuir: 

 Trabalhando com famílias para enfrentarem a questão da violência – 

reconhecendo sinais e denunciando/buscando apoio externo;  

  Atuando em espaços comunitário-institucionais de escuta e 

acolhimento; conscientização e organização;  

  Fortalecendo o processo de autonomia e empoderamento de 

indivíduos, atores/movimentos sociais pelo exercício de tomada de 

decisões e participação; 

  Propondo/Implementando políticas públicas para atendimento 

emergencial e processual.  
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UM POUCO DE POESIA 
 

Faremos uso das palavras do escritor pernambucano João Cabral de Melo 

Neto em sua obra Morte e Vida Severina, porque considero que ele retrata muito 

bem a violência social que se reflete em outras violências, inclusive em violências 

interpessoais  

Um retirante percorrendo o sertão, o agreste e o litoral de Pernambuco, 

apresenta a crueldade da ‘vida severina’ que termina com uma morte também 

‘severina’. 

Somos muitos Severinos 

Iguais em tudo na vida, 

Morremos de morte igual, mesma morte severina: 

Que é a morte que se morre 

De velhice antes dos trinta, 

De emboscada antes dos vinte, 

De fome um pouco por dia 

Parece que a vida não tem valor ou sentido e que a morte é o único caminho. 

Essa resignação do retirante pode servir como representação do que acontece com 

a mulher em situação de violência – sentir-se paralisada e sem forças para agir, não 

ver saída, manter-se em silêncio. 

Na medida em que o retirante vai fazendo sua caminhada em busca de uma vida 

melhor, vai se decepcionando com o que encontra:  

Desde que estou retirando 

Só a morte vejo ativa, 

Só a morte deparei 

E às vezes até festiva; 

Só morte tem encontrado 

Quem sonhava encontrar vida, 

E o pouco que não foi morte 
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Foi de vida severina 

(aquela que é menos 

vivida que defendida). 

Já cansado da caminhada e sem encontrar o que gostaria – trabalho para 

refazer e viver bem a vida – o retirante pensa em suicidar-se pulando de uma ponte 

sobre o Rio Capibaribe e conversa sobre isso com um morador de um dos 

mocambos do mangue: 

Seu José, mestre carpina, 

Que diferença faria 

Se em vez de continuar 

Tomasse a melhor saída: 

A de saltar numa noite, 

Fora da ponte e da vida? 

O morador do local responde: 

Severino, retirante, 

Muita diferença faz 

Entre lutar com as mãos  

E abandoná-las para trás. 

Esse pode ser também um dilema vivenciado pelas crianças, adolescentes e 

mulheres vítimas de atrozes violências físicas, emocionais, sexuais... já se tem 

estudado que a violência pode deixar como conseqüência o desejo de morrer e até 

mesmo pode levar ao suicídio, porque toca a estrutura da pessoa e pode afetar sua 

capacidade de resiliência. Assim, podemos ver como é fundamental ações que 

tenham como finalidade a superação da violência e a construção da paz. 

Como ressalta João Cabral de Melo Neto no final do seu texto, não há apenas a 

“ponte da morte”, há também a “ponte da vida” – esta representa a possibilidade de 

superação, o processo sempre possível de retomada, de mudança de rumo, de 

busca de alternativas. 
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Severino, retirante, 

Deixe agora que lhe diga: 

E eu não sei bem a resposta  

Da pergunta que fazia, 

Se não vale mais saltar 

Fora da ponte e da vida; 

Não conheço essa resposta, 

Se quer mesmo que lhe diga; 

É difícil defender, 

Só com palavras, a vida, 

Ainda mais quando ela é 

Esta que vê, severina; 

E não há melhor resposta 

Que o espetáculo da vida: 

Vê-la desfiar seu fio, 

Que também se chama vida, 

Ver a fábrica que ela mesma, 

Teimosamente, se fabrica, 

Vê-la brotar como há pouco 

Em nova vida explodida; 

Mesmo quando é assim pequena 

A explosão, como a ocorrida; 

Mesmo quando é uma explosão 

Como a de há pouco, franzina: 

Mesmo quando é a explosão 

De uma vida severina. 
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É possível saltar da “ponte da morte” para a “ponte da vida”. Consideramos 

sempre possível romper o silêncio, buscar ajuda, usar os recursos (mesmo 

pequenos, “severinos”) de que se dispõe para romper o ciclo da violência. Que 

possibilitem às pessoas/às mulheres “acordarem para a vida”. Usando ainda as 

palavras do poeta: “Acordar é ter saída. Acordar é re-acordar-se ao que ao nosso 

redor gira. Mesmo quando alguém acorda para um fiapo de vida.” 
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ANEXOS 
 
ANE XO 1 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS 
 

Entrevista 1 
 

Representantes do Movimento de Mulheres/Fórum de Mulheres de Pernambuco  
 
 
IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome              
Idade ______ Cor ________Tempo no Movimento. de Mulheres     
Instituição ______________________ Cargo/Função      
 
1. O que entende por violência contra a mulher? 

2. Fale sobre o Movimento de Mulheres no Estado de PE (Sobre o Movimento 

Feminista)? 

3. Quais os maiores avanços. Quais os maiores recuos? 

4. Qual(s) a(s) grande(s) bandeira(s) de luta atuais? 

5. Que análise faz da atuação do Governo Federal em termos de políticas públicas 

para mulheres? 

6. Que análise faz da atuação do Governo Estadual em termos de políticas públicas 

para mulheres? 

7. Que análise faz da atuação do Governo Municipal em termos de políticas 

públicas para mulheres? 

8. Considera que há uma rede de atenção a mulheres em situação de violência 

física no Estado/Município? 

9. Como analisa a atuação da DDM? 

 Surgimento 

 Funcionamento 

 Importância 

 Alcance 

 Falhas/Problemas 

 Efeito/impacto na redução de casos de violência física contra a mulher 
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Entrevista 2 
 

Psicóloga e Policiais lotados na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife 
 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome              
Idade _______Sexo ____ Cor ________ Tempo na Polícia Civil     
Tempo de Serviço nesta Delegacia         
Função             

 
 

1. O que é violência contra a mulher para você? 

2. Qual o papel da Polícia Civil? 

3. Qual o papel da DDM – Importância social? 

4. Como foi sua vinda para a Delegacia da Mulher? 

5. Fale sobre o seu trabalho: rotinas; se é gratificante; se está satisfeito/ a . 

6. Qual seu sentimento em relação ao trabalho na DDM? 

7. O que considera mais relevante no trabalho da DDM? 

8. O que considera mais difícil/frustrante no trabalho da DDM? 

9. Como vê/percebe o momento da denúncia feita pela mulher? 

10. Quais os encaminhamentos realizados a partir da denúncia prestada pela 

mulher? 

11. Considera que há uma rede de atenção a mulheres em situação de violência 

física no Estado/Município? 

12. Que causa(s) você aponta para que ocorra violência física contra a mulher? 

13. Em sua opinião, que fator(s) reduziria a violência física contra a mulher. 
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Entrevista 3 
 

Mulheres atendidas na I Delegacia de Polícia da Mulher do Recife 
 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome              
Idade ________ Cor _______ Estado Civil ________ Filho/s – nº     
Profissão ___________ Situação no Mercado de Trabalho      
 
 
1. Como tomou conhecimento da Delegacia da Mulher? 

2. Considera importante a existência de DDM´S? Justifique. 

3. O que a trouxe à DDM? 

4. Fale sobre coisas que aconteceram até chegar aqui até o momento da denúncia 

da violência: como foi tomar a decisão de prestar queixa; que expectativas a 

trouxeram etc. 

5. Fale sobre o atendimento na DDM. 

6. Como seu caso foi encaminhado? 

7. Considera que a denúncia vai contribuir para modificar a situação que a trouxe 

aqui? 

8. Pensa que a existência de DDM´S contribui para a redução de casos de violência 

física contra a mulher? 

9. O que mais poderia ser feito pelos Governos Estadual e Municipal para diminuir a 

violência física contra a mulher? 

10. Conhece o Movimento de Mulheres em PE e em Recife (ou no seu município)? 

11.  Conhece outra(s) instituição(s) que atendem mulheres em situação de violência? 

12.  Já utilizou essa(s) instituição(s)? Qual(s)? Quando? 

13. Para você, o que é violência contra a mulher? 

14.  Para você, por que acontece violência física contra a mulher? 

15. Para você, o que reduziria/erradicaria a violência física contra a mulher? 
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ANEXO 2 
 

QUADRO CONCEITUAL44

 

VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 

Relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher, 
como demonstração de que os papéis impostos às mulheres e aos 
homens, consolidados ao longo da história e reforçados pela ideologia 
patriarcal, induzem a relações violentas entre os sexos e indica que a 
prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do 
processo de socialização das pessoas. Pode ser entendida como 
“violência contra a mulher”, expressão trazida à tona pelo movimento 
feminista nos anos de 1970, por ser esta o alvo principal da violência 
de gênero. 

VIOLÊNCIA CONTRA 

A MULHER 

Assim concebida por ser praticada contra pessoa do sexo feminino, 
apenas e simplesmente pela sua condição de mulher. Essa expressão 
significa a intimidação da mulher pelo homem, que desempenha o 
papel de seu agressor, seu dominador, seu disciplinador. 

VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA 

A que ocorre dentro de casa, nas relações entre pessoas da família, 
entre homens e mulheres, pais/mães e filhos, entre jovens e idosos. 
Independente da faixa etária das pessoas que sofrem espancamentos, 
humilhações e ofensas nas relações descritas, as mulheres são o alvo 
principal. 

VIOLÊNCIA 

INTRAFAMILIAR 

Pode ocorrer fora do espaço doméstico, como resultado de relações violentas entre 
membros da própria família. As idéias de violência doméstica e intrafamiliar se 
entrelaçam, pois a violência doméstica ocorre no espaço familiar e a violência 
intrafamiliar se dá com freqüência no âmbito doméstico. Em muitos casos, essa violência 
torna-se cronificada, consolidando uma relação silenciosa. 

VIOLÊNCIA 

CONJUGAL 

Ocorre nas relações entre marido e mulher ou naquelas propiciadas 
pela união estável. É também denominada violência nas relações do 
casal e manifesta-se tanto no espaço doméstico como fora dele. Pode 
ocorrer também entre ex-cônjuges ou ex-conviventes, incluindo outras 
relações afetivas como noivos ou namorados. 

VIOLÊNCIA 

INTERPESSOAL 

Termo empregado para indicar a prática da violência entre pessoas 
que se conhecem. 

VIOLÊNCIA ÉTNICO-

RACIAL 

Reforça e potencializa a violência de gênero e vice-versa. 

VIOLÊNCIA 

PATRIMONIAL 

Causada pela dilapidação de bens materiais ou não de uma pessoa e 
provoca danos, perdas, destruição, retenção de objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores econômicos, entre 
outros. 

VIOLÊNCIA SEXISTA Refere-se àquela praticada em decorrência da discriminação sexual. 

ASSÉDIO SEXUAL 

É o ato de poder exercido por uma pessoa que se encontra em posição 
superior no trabalho, ou em outro tipo de instituição hierarquizada 
(escola, igreja, etc.) e, aproveitando-se dessa condição, obriga a outra 
a aceitar suas propostas sexuais, mediante ameaças constantes de 
demissão, rebaixamento salarial e outras formas de perseguição. 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
Termo empregado, sobretudo, para os casos de estupro dentro e fora 
de casa. São atos de força em que a pessoa agressora obriga a outra 
a manter relação sexual contra a sua vontade. Empregam-se a 

                                                           
44 Teles e Melo (2003), diferenciam tipos de violência, salientando seu enquadramento único no rol de 
“violência de gênero” (p. 18-24). A partir da tipologia apresentada pelas autoras, construímos o 
‘Quadro Conceitual’ aqui apresentado. 
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manipulação, o uso da força física, ameaças, chantagem, suborno. As 
vítimas principais têm sido do sexo feminino, mesmo quando crianças 
e adolescentes. 

ABUSO SEXUAL Expressão usada para denominada para denominar a violência sexual 
praticada principalmente contra crianças e adolescentes. 

VIOLÊNCIA FÍSICA Diz respeito à ação ou omissão que coloca em risco ou causa dano à 
integridade física de uma pessoa.. 

VIOLÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

Refere-se a ações ou omissões que visam degradar, dominar, humilhar 
outra pessoa, controlando seus atos, comportamentos, crenças e 
decisões. Utiliza-se de intimidações e ameaças que impedem ou 
prejudicam o exercício da autodeterminação e desenvolvimento 
pessoal. 
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ANEXO 3 
 

REDE DE APOIO À MULHER DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
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ANEXO 4 
 

 
CICLO DO CONTROLE E DO PODER 45

 
 
 
 

 
 

                                                           
45 Fonte: SINGH, Priscila. As igrejas dizem não à violência contra a mulher. Publicação da Federação 
Luterana Mundial. Publicação no Brasil: São Leopoldo-RS, Ed. Sinodal, 2005. (Reproduzido  com permissão de 
Duluth domestic abuse intervention project, Minnesota, EUA). 
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