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Cenas de sangue no lar.  

Estudo da situação de violência de gênero nas 

relações familiares 
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Resumen: Este estudio se centra en la situación de violencia de género de los hombres 
contra las mujeres en las relaciones familiares. Basado en la teoría del género, analiza 
la producción y reproducción de la violencia en el contexto del patriarcado y las 
determinaciones socio-históricas de esta demanda, desde la perspectiva del punto de 
acciones programáticas en la agenda de políticas públicas. 

Palabras clave: violencia de género; violencia doméstica; poder, subalternidad; 
patriarcado. 

Resumo: Este estudo se centra na situação de violência de gênero dos homens contra 
as mulheres nas relações familiares. Fundamentado na teoria de gênero, analisa a 
produção e a reprodução da violência no contexto do patriarcado, e as determinações 
sócio-históricas desta demanda, na perspectiva de apontar ações programáticas na 
agenda das políticas públicas.  

Palavras-chave: violência de gênero; violência doméstica; poder, subalternidade; 
patriarcado. 

Introdução 

A violência de gênero nas relações familiares não é uma manifestação nova e 
tampouco inédita na história, mas ganhou notoriedade púbica a partir das denúncias e 
lutas dos movimentos feministas e de mulheres, dos estudos teóricos sobre gênero e 
da institucionalização das formas de enfrentamento pelo setor público e sociedade 
civil. O trabalho profissional com a violência de gênero se configurou principalmente 
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na Europa e EUA, depois da Segunda Guerra mundial. No Brasil, apenas há quarenta 
anos essa questão ganhou visibilidade. 

Por estar mediatizada pela relação afetiva, as estatísticas acerca de violência 
de gênero no interior das relações familiares carecem de correspondência efetiva. As 
mulheres já estão com mais coragem de denunciar, o que vem evidenciando a sua 
crescente visibilidade. Segundo dados do Mapa da Violência (2012), o Brasil ocupa a 
sétima posição na incidência de homicídios de mulheres, num ranking mundial de 84 
países. Entre 1980 e 2010 foram assassinadas 92 mil mulheres, sendo 43,7 mil só na 
última década.  

Quatro entre dez mulheres que recorrem ao Ligue 180, serviço da Secretaria 
de Política para as Mulheres, do Governo Federal, são vítimas de agressão 
desde o início do relacionamento. A violência é diária em 57% dos casos. 40% 
sofrem violência desde o início da relação. [...] O número de denúncias 
cresceu 112% (de 161,8 mil para 343 mil) em relação ao mesmo período de 
2009. Em 72% das situações, as mulheres continuam a viver com o agressor. 
Já 14,7% dos agressores são ex-namorados ou ex-companheiros. Entre os 
crimes relatados estão violência física, moral, sexual, patrimonial e 
psicológica. Metade das mulheres afirma correr risco de morte. (Jornal O 
Estado de São Paulo3) 

A violência contra a mulher tem várias manifestações4, embora a violência 
física seja a que mais se objetiva na forma de denúncia. Sob o ponto de vista de sua 
manifestação, a violência de gênero não tem privilégios de classe social ou raça/etnia. 
Transversaliza formações sócio históricas e se manifesta, inclusive, em países com 
baixos índices de violência, como a Suécia e Noruega. 

O foco deste artigo é analisar a situação de violência de gênero, na 
particularidade dos homens contra as mulheres, instalada no contexto das relações 
familiares, como uma demanda posta para a profissão.    

O Serviço Social é parte do processo de reprodução social e a sua prática se 
desenvolve no interior da divisão social e técnica do trabalho, como uma 
especialização do trabalho coletivo. Cabe ao Serviço Social, ao lado de outras 
profissões, implementar programas e ações previstas nas  políticas sociais, no 
planejamento ou na execução direta junto à população.  

Como o Serviço Social é uma profissão participante das variadas formas de 
intervenção social, compete ao assistente social a busca permanente das diferentes 
manifestações da questão social, entendidas como produto histórico-social e 
                                                
3 O Estado de São Paulo, 5 de agosto de 2010. Os dados são referentes ao período de janeiro a julho de 
2010. 
4  Violência física, moral, psicológica, sexual, patrimonial, institucional e cerceamento. 
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engendradas na dinâmica da produção e reprodução da vida social, das quais 
emergem as demandas sociais.  Objetivar esse processo exige a articulação das 
demandas postas pelo espaço sócio-ocupacional com as construídas a partir de fontes 
teóricas e empíricas, ancoradas nas particularidades das condições de vida dos sujeitos 
implicados. Portanto, a violência de gênero se objetiva como uma demanda posta à 
profissão no interior das relações sociais e das contradições capital trabalho, vinculada 
às novas configurações da questão social. 

Consideramos reiterativa, na nossa profissão, a necessidade de construir 
mediações teóricas que nos instrumentalizem na análise e propostas interventivas, 
sempre na perspectiva da garantia e ampliação dos direitos sociais da população 
usuária dos serviços sociais.   

Iamamoto (2004: 268) inscreve as disparidades nas relações de gênero e as 
características étnico-raciais nas bases históricas e materiais, como uma mediação das 
expressões da questão social: 

A questão social é indissociável da forma de organização da sociedade 
capitalista e diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades sociais 
nela engendradas, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua 
gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à apropriação privada da 
própria atividade humana – o trabalho -, das condições necessárias à sua 
realização, assim como de seus frutos. [...] A questão social expressa, 
portanto, desigualdades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, 
mediatizadas por disparidades nas relações de gênero, características étnico-
raciais e formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da 
sociedade civil no acesso aos bens da civilização. (Grifos da autora) 

Na prática profissional, cotidianamente enfrentamos as mais diversas 
manifestações da violência doméstica, o que implica olhar essa demanda manifesta 
nas relações familiares e a relação desta com o contexto mais amplo, social, cultural, 
econômico e político. Apesar da violência doméstica estar circunscrita ao lar ou 
território, os estudos acerca do tema reafirmam o seu caráter político, pois essa 
questão está no terreno dos direitos humanos. Saffioti (2004: 96) entende por 
“violência todo agenciamento capaz de violá-los”. Para essa autora, no senso comum, 
a violência pode ser entendida como a ruptura de diferentes tipos de integridade: 
física, sexual, emocional, moral. Aqui reside o perigo de perder a referência objetiva e 
política da violência, pois ruptura dá margem à interpretação singular.  Legitimar a 
violência como uma violação de direito coloca o debate em outro patamar, pois 
assegura a possibilidade de denuncia e luta pela sua erradicação, a partir de ações 
mais concretas e contundentes promovidas pelo poder público. É a partir deste ponto 
de vista que o presente estudo pretende avançar, tendo por objetivo a análise das 
múltiplas determinações sócio históricas implicadas na produção e reprodução da 
situação de violência de gênero nas relações familiares, na perspectiva de aprofundar a 
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sua compreensão e subsidiar caminhos para ações programáticas futuras na agenda 
das políticas públicas. 

A pesquisa teórica incidiu nas categorias gênero, violência, patriarcado, 
subalternidade, poder, família e espaço do privado, tratadas no contexto do 
capitalismo. A perspectiva teórica que subsidia esta pesquisa privilegia os estudos de 
gênero que demarcam a violência dos homens contra as mulheres inscrita no processo 
de construção dos papéis de gênero, legitimada pelo patriarcado e acirrada pela 
formação sócio-histórica do capitalismo no processo de produção e reprodução da 
exploração e dominação.   

A pesquisa em fontes empíricas se assentou nos dados coletados por meio da 
entrevista semi estruturada junto a dez mulheres que viveram situação de violência de 
gênero, devidamente legitimados pelo termo de consentimento em relação à sua 
disponibilização. 

A base teórica e os depoimentos das mulheres em situação de violência 
permitiram analisar o processo de construção social dos papéis de gênero, imbricado à 
estrutura de poder e subalternidade no contexto do patriarcado, e as determinações 
sócio históricas da violência de gênero nas relações familiares, apresentadas a seguir. 

 

1. Violência de gênero e patriarcado no contexto do capitalismo 

Neste item abordamos as intersecções entre gênero e patriarcado e, no seu 
interior, a produção e reprodução da violência no âmbito das relações sociais do 
capitalismo.  

A mulher não nasce mulher, torna-se mulher. A mesma analogia pode ser 
feita em relação ao homem.  O papel de gênero do homem e da mulher é aprendido 
socialmente e se inscreve no âmbito das determinações históricas e sociais nas quais 
homens e mulheres incorporaram uma forma de ser, pensar e agir enquanto tal.  

Gênero é uma gramática sexual, que prescreve formas de agir para homens e 
mulheres sem que haja, necessariamente, hierarquia.  

Desta forma, toda sociedade prescreve uma forma de ser mulher e de ser 
homem, ou seja, gênero. As relações sociais entre mulheres e homens, entre 
mulheres e mulheres e entre homens e homens são regidas por esta 
gramática sexual [...] que orienta as formas permitidas e as não permitidas de 
ação social dessas duas categorias sociais. (Amaral, 2006: 14) 

A violência dos homens contra as mulheres não é uma violência contra o sexo 
feminino. É uma violência de gênero, pois envolve uma relação afetiva inscrita nos 
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papéis de gênero atribuídos socialmente à mulher e ao homem e determinados 
historicamente. Assim como gênero é constitutivo das relações sociais, da mesma 
forma a violência é constitutiva das relações entre homens e mulheres, historicamente 
imbricada na ideologia dominante. Segundo Saffioti (2004), na violência de gênero a 
mediação é o abuso do poder assegurado no espaço do privado e legitimado pelo 
patriarcado.  

A ideologia do patriarcado coloca a mulher em uma condição subordinada ao 
homem, porém está relacionada ao sistema de produção capitalista que é produtor e 
reprodutor das desigualdades sociais.   

A violência tem um lugar no bojo das contradições sociais, e não é uma 
degeneração do ser humano, mas um modo especifico de afirmação do indivíduo sob 
a vigência de determinadas formas de sociabilidade (Fraga, 2002). 

A violência doméstica é decorrente de uma violência estrutural inscrita nas 
relações sociais do capitalismo. Marx e Engels (2009: 29), referindo-se ao lugar que a 
mulher tem ocupado neste tipo de formação sócio histórica, analisam:  

Não sendo a sua inferioridade legal outra coisa senão reflexo da servidão 
econômica particular de que é vítima, a sua igualdade civil e política não se 
poderá conseguir eficazmente se não se alcança a emancipação econômica, 
pela qual, tanto para ela como para o homem, se acha subordinada ao 
desaparecimento de todas as servidões  

Rocha (2007: 13) complementa:  

A violência, decorrente das relações de classe, de gênero e étnico-raciais, é 
estrutural, constitutiva dos sistemas de dominação e exploração, e sua 
utilização é um dos mecanismos também empregados para conservar relações 
de poder 

As relações sociais de gênero envolvem, fundamentalmente, relações de 
poder, assentadas em contradições, antagonismos e complementações, que se 
manifestam, aparentemente, nas formas de dominação e opressão veiculadas pela 
ideologia do patriarcado. Entretanto, segundo Federici (2015) 

[...] el patriarcado ha tenido formas diferentes, las relaciones no se estructuran 
de la misma manera en todos los sistemas sociales; también el patriarcado no 
se transmite automáticamente, no es un asunto que continua de forma natural 
y automática de un siglo a otro, de una sociedad a otra. 

Com o advento do capitalismo, as relações patriarcais ganharam uma nova 
feição, pois, o capitalismo é o primeiro sistema social que funda a sua riqueza e 
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acumulação sobre o trabalho humano.  

Comienza una intervención directa para apropiarse del cuerpo de las mujeres. 
Por eso se habla de las mujeres como máquinas productoras de trabajadores. 
[...] Esto promueve formas diferentes de patriarcado y por ello nuevas formas 
de relaciones sociales comienzan a conformarse, porque hay un control del 
Estado sobre el cuerpo de las mujeres; se inicia un control de la procreación y 
del trabajo de la reproducción. Las mujeres deben de procrear trabajadores y 
cuidarlos todos los días y deben hacerlo en condición invisible, en condiciones 
no pagadas, porque de ésta manera se reproducen de una forma muy barata. El 
capital puede tomar toda la riqueza que los trabajadores producen, pueden
tomar toda la riqueza porque las mujeres producen trabajadores casi gratis. 
(Federeci, 2015) 

As relações sociais de gênero na ordem patriarcal envolvem contradições, 
antagonismos e complementações. Envolvem, fundamentalmente, relações de 
poder, formas de dominação e opressão. O mecanismo de subordinação está 
ancorado na conversão da diferença em desigualdade e hierarquizou a desigualdade 
em superior e inferior, submetendo a mulher à força e ao poder do homem.  

No espaço mais amplo da vida social também diferenças são convertidas em 
desigualdades, as quais se convertem em relação de subordinação e esta por 
sua vez, em possibilidade de violência. (Chauí, 1985: 57) 

A desigualdade entre mulheres e homens colocou os homens em posição 
social superior às mulheres, naturalizando o que foi construído socialmente. Para 
Saffioti, (2004: 71)  

A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas 
estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama das relações sociais.  

A forma de pensar sancionada pela sociedade é a masculina, o que explica 
encontrar mulheres que analisam a realidade social por essa ótica sem, no entanto, 
perceber ou refletir sobre esta ocorrência. A perspectiva dominante é assumida 
aparentemente sem questionamentos, mas está presente e direciona a forma de 
pensar e de agir dos sujeitos sociais no desempenho dos papéis de gênero. 

Segundo Amaral (2006:19) 

Alguns estudos têm demonstrado que a forma hegemônica de pensar, que é 
masculina, atinge também mulheres, dificilmente ocorrendo o inverso, ou 
seja, a superação da hegemonia masculina pela feminina. Quando se faz 
referência à forma hegemônica de pensar é porque existem outras formas 
não hegemônicas. Nesta sociedade, a posição hegemônica representa o 
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ponto de observação dos homens em detrimento do das mulheres, razão pela 
qual é comum deparar-se com muitas mulheres assumindo posturas 
machistas e poucos homens assumindo pontos de vista feminista. 

Toledo (1995:68) complementa:  

(...) o poder imanado do patriarcalismo não é uma prerrogativa do homem, 
um poder hegemônico, privilégio apenas do homem, mas tanto a mulher 
quanto o homem reproduzem esta questão. 

Os homens garantem sua capacidade de dominar as mulheres mediante o uso 
da violência. A violência funciona como controle social, um componente fundamental 
do adestramento das mulheres para viver sob o jugo do “poder do macho5”. 
Entretanto, Santos e Izumino (2005), alertam  que violência contra as mulheres não 
pode ser entendida como uma relação de poder de forma absoluta e estática, exercido 
via de regra pelo homem sobre a mulher, mas de forma dinâmica e relacional, exercido 
tanto por homens como por mulheres, ainda que de forma desigual. 

É nessa perspectiva que o foco incide na situação de violência de gênero, pois 
pressupõe atores envolvidos e é particularizada pelas condições materiais e culturais 
de vida e sociabilidade (Toledo, 2007). Possibilita, ainda, superar a dualidade 
maniqueísta agressor e vítima, bem como a naturalização da vitimização da mulher, 
pois, segundo Saffioti (1992: 184): 

A relação de dominação/exploração não presume o total esmagamento da 
personagem que figura no polo de dominada/explorada. Ao contrário, 
integra esta relação de maneira constitutiva a necessidade de preservação 
da figura subalterna. Sua subalternidade, contudo, não significa ausência 
absoluta de poder. Com efeito, nos dois pólos da relação existe poder, 
ainda que em doses tremendamente desiguais. Que esta desigualdade não 
induza o leitor a pensar numa relação de hierarquia, quando se trata de 
uma relação contraditória.  

Historicamente a violência contra a mulher também acirrou-se na formação 
sócio-histórica do capitalismo porque foi reforçada pela privacidade da esfera 
privada, na qual o Estado, a princípio, não pode intervir, deve respeitar e preservar. A 
privacidade passou a ser um direito do cidadão. O privado tornou-se um espaço 
fechado e inviolável ocultando no seu interior numerosas modalidades6 da violência 
doméstica, contraditoriamente sacralizadas pelo lar e a família. 

                                                
5 Esse termo é utilizado por Heleieth Saffioti. 
6 Considerando as modalidades de situação de violência de gênero no contexto familiar podemos 
apontar, entre as mais comuns, as dos homens contra as mulheres, a dos pais contra os filhos e a dos 
filhos contra os pais idosos.  
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O estudo acerca da situação da violência, portanto, implica, necessariamente, 
recortar o contexto, aqui considerado a partir das relações familiares. A violência de 
gênero é particularizada, essencialmente praticada nas relações conjugais e no espaço 
do domicilio. É fácil desvendar a violência externa, mas a que ocorre dentro de casa, na 
família, não é visível. O agressor e vítima se conhecem de forma íntima, mantém laços 
de afetividade e ódio, e pode ocorrer fora e dentro da casa.  

A violência nas relações familiares “envolve membros de uma mesma família 
extensa ou nuclear, levando-se em conta a consangüinidade e a afinidade” (Saffioti, 
2004:71). Pode ocorrer no interior do domicílio ou fora dele. A violência intrafamiliar 
extrapola os limites do domicílio.  

A violência doméstica apresenta pontos de sobreposição com a familiar. 
Atinge, porém, também pessoas que, não pertencendo à família, vivem, 
parcial ou integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso de 
agregadas (os) e empregadas (os) domésticas. (Saffioti, 2004:71). 

A violência de gênero nos relacionamentos conjugais tem caráter relacional, é 
rotineira, cíclica e reiterada. Há uma relação de dependência e reciprocidade entre os 
sujeitos implicados, pois ambos estão aprisionados no padrão dominante dos papéis 
socais de gênero objetivado na relação. Entretanto, apesar de legitimada, qualquer 
que seja a modalidade de violência, forma-se, em geral, em torno dela, um pacto de 
silêncio. Na contradição, a família é construída sobre o mito do amor incondicional, o 
porto seguro para os afetos, mas, também, o espaço sagrado do lar é testemunha de 
desafetos, manifestações de ódio e violência.  

A situação também está determinada pela dimensão do território. O primeiro 
território visível é o da casa, do lar, do espaço físico e simbólico da família. Outro 
território é o decorrente da inserção dos sujeitos na tessitura do tecido social, o que se 
objetiva, também, no lócus do domicílio, no território enquanto contexto geográfico e 
cultural, promotor do sentimento de pertencimento e caudatário do processo de 
construção e reposição de identidades.  

2.  As determinações sócio históricas da violência de gênero 

Neste estudo entendemos as determinações sócio-históricas como categorias 
socialmente produzidas pelos indivíduos, em determinado espaço e tempo, em 
determinadas formações sócio históricas, que cristalizam estruturas sociais e formas 
de pensar. Estas delimitam o espectro e a direção de possibilidades, representações e 
atividades dos indivíduos, que por sua vez tendem a reproduzir as estruturas vigentes.  
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Os indivíduos e as determinações sócio-históricas se alimentam mutuamente, 
num movimento dialético. Como sujeitos historicamente situados, os indivíduos são 
produtores e reprodutores da ordem social.  

As fontes teóricas e os depoimentos coletados nas entrevistas junto às 
mulheres em situação de violência permitiram a construção de categorias para a 
análise das determinações sócio históricas da violência de gênero. Considerando as 
devidas limitações, destacamos as mais significativas, ilustrando com os depoimentos 
das mulheres entrevistadas. 

O estudo das determinações sócio-históricas da situação de violência não se 
esgota nessas possibilidades, representações e atividades. Entendemos que podemos 
construir outras categorias de mediação, pois o tema é complexo e pressupões vários 
meandros, aparentemente invisíveis. 

2.1 A naturalização da violência 

Segundo Chauí (1985: 37): 

[...] a naturalização das determinações sociais e históricas sempre foi o 
procedimento privilegiado da ideologia, assim como a interiorização dessa 
naturalidade sempre foi essencial para a aceitação da violência como não-
violência.  

Neste depoimento a naturalização fica evidente: 

Cresci em uma igreja evangélica e aprendi que a mulher teria que casar, ter 
filhos e ser obediente ao marido, ou seja, submissa a todas as vontades dele. 

Nos depoimentos coletados em entrevista encontramos muitos relatos de 
mulheres que buscaram ajuda junto aos seus familiares e foram instruídas a voltar 
para seus maridos, porque esta é a “ordem natural das coisas”.  

Quando ele me empurrou e veio pra cima, eu corri e peguei a barra de ferro 
para me defender. Porque, ele tem 110 kg e eu tenho o que? 45 kg. E ele é 
aquela massa bruta mesmo, tanto alto como aquela massa bruta mesma. Não 
é baixinho e gordo de gordura não. Aí nisso tudo, também, as irmãs dele 
foram a favor dele, jogaram na minha cara que ele nunca deixou faltar o arroz 
e o feijão dentro de casa. 

Minha mãe viveu com a gente dez anos. Por isso eu passei dez anos 
empurrando com a barriga. A gente discutia, minha mãe entrava no meio e 
punha pano quente. Então na hora de discutir ele falava, falava, falava e 
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minha mãe falava: “você fica respondendo, cala a tua boca. Você tem que 
ficar quieta”. 

Em territórios violentos há uma incidência maior da violência de gênero, o 
que corrobora para a sua naturalização. Este fato pode ser comprovado pela fala de 
uma das entrevistadas: 

Eram muitos. Muitos casos. É cheio, é cheio, é cheio e isso é só na rua onde eu 
moro. Se for ver a comunidade você vai ver muitos casos.  

A naturalização da violência é uma armadilha ideológica que aliena para o 
entendimento da sua real dimensão. A violência, longe de ser natural, está inscrita nas 
relações de poder e submissão. 

2.2 Destino de gênero 

Podemos chamar de destino de gênero a resignação, a aceitação do 
sofrimento enquanto predestinação por ser mulher.   

Destino de mulher é ser infeliz. Foi assim que a sociedade determinou. Não 
quer dizer isto a tão popular expressão “ser mãe é padecer num paraíso”? 
(Saffioti, 1987: 31) 

As mulheres são socializadas para “sofrer”. Sofrer por ser depositária das 
demandas e pressões do cotidiano, até sofrer a relação sexual, não para desfrutar, não 
para extrair prazer, independentemente da procriação.  

O destino de gênero vela e revela uma dinâmica impregnada de resignação, 
sujeição e até formas de explicação pela perspectiva da vitimização do 
agressor. É uma das determinações históricas assentadas na ideologia 
patriarcal que vem se reproduzindo e resistindo na cultura. (Guimarães, 2011: 
64) 

O destino de gênero autoriza o homem oprimir e espancar a mulher. Segundo 
Saffioti (1987:31) 

Dada a sua formação de macho, o homem julga-se no direito de espancar sua 
mulher. Esta, educada que foi para submeter-se aos desejos masculinos, toma 
este destino como natural.  

O destino de gênero escamoteia a situação de violência sob o argumento da 
virtude feminina. Ele legitima a abnegação das mulheres, justificando sua dor e sua 
tristeza. Os depoimentos abaixo ilustram esse ponto: 
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Fiquei por seis meses sofrendo calada sozinha sem contar  para ninguém  por 
amor a minhas filhas e a igreja. Em nosso meio evangélico a gente se 
expressa: “para não escandalizar o nome de Jesus”. Então eu levei a sério por 
seis meses, orava dizendo: “Senhor se assim que tem que ser, então eu quero 
obedecer”. Mas eu estava ficando doente, emagrecendo muito, as pessoas 
perguntando o porquê estava emagrecendo tanto, e ele dentro da igreja com 
a cara de santo como se nada estivesse acontecendo. 

Meu carma era esse, Deus pôs ele na minha vida, meu futuro era cuidar dele, 
(...) Por Deus, a gente só tem aquilo que Deus quer. Deus não dá mais nem 
menos pra ninguém, Deus só dá aquilo que a gente aguenta. 

O destino de gênero também reafirma o ideal de que a mulher deve estar ao 
lado do companheiro incondicionalmente.  

Minha irmã falou: “olha, se você acha que não dá certo, que ele vai ficar atrás 
de você, dá uma chance pra ele. Quem sabe? você nunca separou dele desse 
jeito, por tanto tempo, quem sabe ele mudou agora?”. Aí eu comecei pensar e 
falei para mim mesma: “é mesmo, a minha filha está esperando neném, vai 
ser uma barra, vai ser uma barra até para contar para ele.” Aí eu fui para 
firma, falei com ele e marquei para conversar com ele. Eu fui prevenida, 
porque de repente ele podia fazer alguma coisa comigo.  

Outra expressão do destino de gênero é a aceitação do adultério do homem.  

A sociedade não apenas aceita o adultério masculino como também encontra 
sempre uma maneira de justificá-lo através da conduta da esposa. A mulher 
acaba, quase sempre, sendo culpabilizada pelo seu próprio sofrimento. Se 
apanhou do marido, se foi por ele assassinada, é porque assim o mereceu. A 
polícia, a justiça, enfim, a sociedade transforma a vítima em ré, até depois de 
sua morte. (Saffioti,1987:45) 

Nos relatos abaixo podemos perceber a resignação. 

Ele tem essa amante, uma noite sim outra não vem aqui para casa, mas a 
gente não se fala mais. Ele dorme no quarto das meninas (...) agora nem 
minha comida ele come mais. 

Quando meu filho estava com quatro meses, ele começou a frequentar um 
bordel. E ele chegava em casa e me culpava, que eu era cachorra, eu era sem 
vergonha, tudo de mal que tinha eu era. Ele era o bom. Até então eu não 
sabia. (...) eu falei com ele, ele desmentiu. Daquele dia em diante começou a 
tragédia. Quando ele não saía com essa menina, ele me queria a força, não 
importava o que eu estava fazendo, ele me pegava. E tem mais, ele me tratava 
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como ela. Ele acabava de ter relação, ele nunca me dava atenção, ele virava as 
costas e dormia. Quando eu falava que não queria, ele começava a me chutar 
com os pés, a me cutucar, a me empurrar da cama. E eu quieta, com criança 
pequena e minha mãe também junto com a gente. 

A categoria destino de gênero permite perceber comportamentos que  
fomentam a violência cotidianamente, assentada nas dimensões da cultura patriarcal e 
da reprodução das relações sociais do capitalismo. Federici (2015) comenta que o 
homem é legitimado pelo sistema de exploração do capitalismo a usar da força quando 
a mulher não cumpre os seus deveres matrimoniais. 

El matrimonio es un sistema fundamentalmente laboral, es el medio por el 
cual el capitalismo hace trabajar a las mujeres para que reproduzcan su fuerza 
de trabajo obrero. [...] El hombre se convierte en el delegado, porque el 
capital y el Estado delegan en el trabajador el poder de controlar y golpear las 
mujeres si no cumplen con esa función. 

O depoimento a seguir exemplifica:  

Ele às vezes chegava do serviço e vinha, ai eu tinha que fazer tudo correndo, 
para ele não brigar. (...) Quando ele chegava do serviço, ele passava o dedo 
nos móveis. Se tivesse pó ele me batia, era normal, me batia por que eu não 
limpei e não tirei o pó das coisas. Dizia que eu já não trabalhava justamente 
para ficar dentro de casa e para deixar tudo certinho.(...) Se alguma coisa 
estava fora do lugar ele vinha reclamar. E não era para eu falar nem sim nem 
não. Eu tinha que ficar calada. Se eu reclamasse, ai eu apanhava. Às vezes eu 
ficava com tanto medo que eu só chorava, ficava quieta, só ouvindo. Ele 
falava: “amanhã, se eu chegar e estiver no mesmo lugar, você vai ver”. Ai eu 
já sabia, já acordava e fazia tudo, que nem um robô dentro de casa. Eu não 
sentia minha casa, eu me sentia como se eu fosse uma empregada. 

Las mujeres que se han rebelado contra el trabajo doméstico han padecido un 
enorme sentimiento de culpa. Nunca se han percibido a sí mismas como 
trabajadoras en lucha. Tampoco sus familias o comunidades las han visto 
como trabajadoras en lucha cada vez que han pretendido oponerse al 
desempeño de esas tareas; más bien se las ha visto como mujeres malas. 
Hasta ese punto ha llegado el proceso de naturalización. No te ven como 
trabajadora, sino que estás cumpliendo tu destino natural como mujer. 
(Federici, 2015) 

A forma aparente de explicação que a mulher sofre a violência como destino 
de gênero revela uma armadilha instalada no terreno das representações sociais, mas 
encobre questões muito mais complexas. Oportunamente, Federici (2014) coloca uma 
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reflexão fundamental, quando analisa as relações entre capitalismo e relações de 
dominação de gênero: 

Quería fundamentar tanto histórica como teóricamente que el trabajo 
doméstico no constituía un legado ni un resto de la era pre capitalista, sino 
una forma específica de relación social construida por el capitalismo. Es decir, 
que constituía una nueva actividad. El trabajo que realicé estaba orientado a 
mostrar cómo el capitalismo había construido la figura del ama de casa7  

Es una larga historia que pone de manifiesto cómo el trabajo doméstico es 
una forma de trabajo que ha quedado subsumida bajo la lógica de la 
organización capitalista del trabajo. 

Em outro texto, Federici (2015) complementa: 

Un asunto que no quiero olvidar es que el sistema del salario crea la familia 
como una formación social jerárquica, donde el hombre es el patrón, el 
representante del Estado y la mujer debe ser sometida, puede ser obligada a 
hacer todo el trabajo de reproducción. Entonces el salario crea una división, 
porque con la creación de la división sexual del trabajo crea una división que 
rompe el frente unido de la lucha. Por eso yo digo que es importante que los 
hombres comprendan que esa relación de poder   los destruye a ellos 
también. Si se comprende que un hombre colabora con el capital, cuando esté 
contento con ser el patrón de la familia, cuando se siente fuerte porque es 
superior a la mujer y puede golpearla o humillarla, él no sabe que refuerzan 
sus cadenas con respecto de la dominación, porque hace que no puedan 
luchar juntos hombres y mujeres. (Federici, 2015) 

É nesse sentido que reafirmamos que a luta contra as formas de dominação e 
opressão contra a mulher não pode ser uma luta empreendida apenas pela mulher ou 
pelos  movimentos feministas, pois interessa a uma causa muito maior no âmbito das 

                                                
7 Federici refere-se à tese desenvolvida em seu livro Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación 
originaria (Tinta Limón Ediciones, 2011). “La feminista italiana Silvia Federici retoma la matanza de 
brujas como fundante de un sistema capitalista que domestica a las mujeres, imponiéndoles la 
reproducción de la fuerza de trabajo como un trabajo forzado y sin remuneración alguna. Es en el modo 
en que se desarrolla ese trabajo reproductivo donde Federici considera que hay un campo de lucha 
central para el movimiento de mujeres. La escritora y activista feminista Silvia Federici estudió la cacería 
de brujas como un periodo fundamental para el advenimiento del capitalismo y el establecimiento del 
control del Estado sobre el cuerpo de las mujeres para asegurar y disciplinar el trabajo reproductivo. 
Cualquier práctica o saber ajeno a esta lógica de división sexual de trabajo era señalado de brujería y 
castigado severamente. Se trata de un estudio sumamente importante para entender la relación entre 
la acumulación del capital y el control sobre el cuerpo de las mujeres, aún en nuestros días”. Disponível 
em http://marxismocritico.com/category/feminismo-marxista/ 
 

http://marxismocritico.com/category/feminismo-marxista/
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relações sociais do capitalismo, ancorada em uma ética contra todas as formas 
opressão, dominação e exploração.  

2.3 Dependência, reciprocidade e reconhecimento 

Os papéis de gênero de esposa, mãe e filha são definidos como seres para os 
outros e não como seres com os outros. Assenta-se na mediação do amor 
incondicional, que pressupõe abnegação, sacrifício, aceitação e generosidade. São 
atributos e virtudes do feminino. Chauí (1985: 48) analisa a diferença entre ser para o 
outro, ser com os outros, dos outros também serem para nós e para nós com os 
outros: 

Ser para o outro, evidentemente, é uma forma de ser que se realiza para 
todos, pois o que somos para nós está intimamente articulado ao que somos 
para os outros. Todavia, ser para o outro não determina dependência em face 
do outro senão quando estamos impedidos de ser com os outros e dos outros 
também serem para nós. Isso significa que a rede de relações entre o para 
nós, o para os outros e o com os outros pode engendrar a reciprocidade e o 
reconhecimento, desde que a forma primordial que nos define como sujeitos 
não nos defina originariamente apenas para os outros, mas para nós com os 
outros. [...] Postas como dependentes – para o outro e, geralmente, do outro 
– as mulheres naturalizam sua posição (que, por ser posição, não é natural, 
mas histórica).  

Neste depoimento a entrevistada descreve o motivo de ter suportado a 
violência em silêncio o que denota o quanto desconsiderava sua dor e sofrimento em 
prol de outros: 

Quando ele chegava bêbado além de me chamar de tudo isso, ainda me 
pegava a força na cama e com agressão, chute, pontapé, e eu aguentava com 
medo de acordar as crianças.  

Você pode brigar com seu marido, mas não pode envolver seus filhos, senão os 
filhos começam a ter raiva do pai. E pai é pai, se fosse um cachorrinho tudo 
bem, mas é pai. Então eu sempre falava: “deixa eu com seu pai” (...) Foi tão 
engraçado que ninguém tinha raiva do pai.  

A mulher é socializada para ser para os outros, o que implica colocar os seus 
desejos, necessidades e sofrimento em segundo plano. Mais ainda, os outros são 
poupados para não participarem de uma dinâmica familiar comprometida com a 
violência. Isso não quer dizer que os filhos fiquem isentos, pois a violência doméstica é 
transgeracional,  justamente pelo aprendizado dos papéis de gênero no processo de 
socialização,  que são introjetados como naturais pela sua reposição do cotidiano. O 
ser para os outros implica também a aceitar que o trabalho doméstico é por natureza 
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uma atribuição da mulher, e que deve ser executado como uma prova de amor 
incondicional. 

Federici (2015) argumenta que a idealização do amor é uma estratégia para 
extrair trabalho não pago, o que obriga as mulheres a buscarem no matrimonio uma 
forma de sobrevivência. 

El capitalismo también se ha apropiado y ha manipulado la búsqueda de 
amor, de afectividad y de solidaridad entre todos los seres humanos; lo han 
deformado, usándolo como una medida para extraer trabajo no pagado. [...] 
Si en la familia se dice amor,  dicen que por amor se limpia y se cocina, que 
todo se hace por amor. Confunden amor con un servicio personal. El amor es 
un sistema que obligaba a muchas mujeres que no tenían posibilidades de 
sobrevivencia y el matrimonio era como tomar un empleo. Es importante 
comprender que el conflicto que se produce en el trabajo asalariado y el 
trabajo no asalariado, crea una jerarquía laboral y se crea una naturalización 
de la explotación de la mujer. 

A veces se piensa que si se lucha contra el trabajo doméstico se es una mala 
mujer, que no ama a su marido, etcétera. Y no se trata de eso, el trabajo 
doméstico es un sistema de explotación que usa el amor, usa las relaciones 
entre hombres y mujeres. 

O mito do amor incondicional, base das relações afetivas familiares, portanto, 
corrobora para a mulher ser para os outros e reproduzir a exploração e dominação. 

2.4 Co-dependência 

A co-dependência se estabelece quando um indivíduo se vincula a outro que 
desenvolve algum tipo de padrão repetitivo e compulsivo.  

Um relacionamento co-dependente é aquele em que um indivíduo está ligado 
psicologicamente a um parceiro, cujas atividades são dirigidas por algum tipo 
de compulsividade. [...]Tais relacionamentos são muito mais turbulentos 
quando as pessoas em questão estão vinculadas por formas de antagonismo 
mútuo das quais são incapazes de se libertar”. (Giddens, 1992: 101) 

No depoimento a seguir temos um exemplo desse tipo de relacionamento 

 [...]  se eu contasse minha família ia querer fazer alguma coisa com ele e eu 
amava ele. Com toda essa violência eu o amava. Eu não contava, eu tinha 
medo. 
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Ele acabava de me bater, e depois sentava no sofá e deitava no meu colo. E 
ele fazia isso, dormia no meu colo. Pegava o meu braço deitava por cima dele, 
e colocava a minha mão passando a mão na cabeça dele. Aí eu pensava “meu 
Deus, será que é normal?”. Sozinha, chorando, porque tinha acabado de 
apanhar, e passando a mão na cabeça dele! 

A co-dependência repõe a violência e é um dos fatores responsáveis pela sua 
manutenção. Pela co-dependência a mulher desculpa e justifica o agressor, geralmente 
atribuindo ao abuso do álcool ou alguma perturbação de ordem espiritual, como obra 
de forças do mal, o que concorre para buscar ajuda  e “cura” no âmbito das 
manifestações religiosas.  

2.5 Espectro do abandono 

No processo de socialização a mulher é ensinada desde a infância que não 
será capaz de viver fora da tutela de um homem, seja de seu pai ou de seu marido, o 
que concorre para a construção do espectro do abandono (Salem, 1987).  

Federici (2015) faz um breve comentário a respeito: 

La causa de tanta pena de las mujeres y su sentido de valor depende de si 
estas o no casada, si un hombre te quiere o no te quiere. Yo he visto muchas 
veces, que aunque a un hombre no lo aman tanto, cuando acaban las 
relaciones, las mujeres se sienten desvalorizadas y con penas.  

As mulheres que vivem sob o espectro do abandono suportam a violência 
pelo medo de serem abandonadas, pois temem as consequências de viver sem o 
respaldo de um homem. 

O depoimento abaixo ilustra este aspecto: 

Eu não sei se sentia amor. Porque a gente sente falta de uma segurança. Apesar de 
tudo isso, sabendo que eu tinha um homem dentro de casa eu me sentia segura. 
Porque eu moro num bairro que é meio perigoso. Então a partir do dia que ele foi 
embora, só fiquei eu e os três meninos, eu me sentia insegura. E o que foi que 
aconteceu? Eu chego em casa e sentia preocupação com os meninos, com a escola, 
responsabilidade da casa. Eu passei muitos dias sem dormir.  Com a alimentação 
eu nunca me preocupei, mas com o bem estar das crianças, a segurança, à noite, o 
falatório. Porque a gente com o companheiro é uma coisa, sozinha é outra. As 
pessoas veem a gente de outro modo. 

Mulheres que vivem em comunidades em situação de vulnerabilidade social têm a 
necessidade de manter a presença de um homem em casa como figura de proteção contra 
a violência externa, mesmo que esse homem cometa a violência em casa. 
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2.6 A força do fraco 

A mulher é também sujeito na situação da violência. Em certas circunstâncias 
ela sabe se utilizar de estratégias contra as manifestações violentas, o que pode ser 
entendido como a força do fraco (Vitale, 1987).  

Uma das entrevistadas comenta acerca da violência moral, física e sexual que 
permeava a sua vida e como se deu conta da sua força para enfrentá-la: 

Quando ele chegava bêbado, ainda me pegava a força na cama e com 
agressão.  Depois da relação, ele fazia tudo e virava para o canto e dormia, e 
eu passava a noite inteira chorando. Até que eu comecei a não dar mais para 
ele. Até que um dia, quando ele chegou querendo ter relação comigo, eu 
peguei e saí da cama. Ele veio e nós começamos a bater boca, e ele queria me 
“coisar”. Eu catei e passei a mão numa faca. Ele pegou e tirou a faca da minha 
mão. Nisso eu saí para fora e ele ficou no corredor esperando eu entrar e eu 
não entrei. Aí eu fui dar uma volta no quarteirão. Nisso a minha irmã ficou 
sabendo o que estava acontecendo e chamou a polícia. 

Os fragmentos abaixo apresentam mais episódios de violência que evidenciam 
a força do fraco.  

Ele começou a me puxar, pegou o fio do telefone e enrolou no meu pescoço, 
depois foi até a cozinha, pegou um garfo e começou a enfiar em mim, me 
forçando a sair da casa da minha mãe e entrar na minha casa. Quando saí, 
comecei a gritar e meus familiares entraram e separaram a briga. 

Durante o período do casamento, desde o início, tivemos sempre brigas e 
quebraria dentro de casa, até que um dia eu disse: 

- Você quer quebrar? Quebrei a casa inteira literalmente, vidros das portas, 
janelas, copos, pratos, rádios basicamente quase tudo. Após esse ocorrido ele 
nunca mais quebrou nada e, quando dava indício, eu quebrava primeiro, até 
que ele não pegava mais nada para jogar no chão. 
Uma vez eu cheguei do serviço e ele veio para me bater. Eu já sabia, porque 
ele tinha avisado que nós íamos conversar quando chegasse. Ele chegou e 
falou: 
- Senta aqui numa cadeira. 
Eu estava no sofá e falei: 
- Por que me mandou sentar aqui? 
- Mas é aqui que eu quero que você se sente. 
Aí eu sentei na cadeira e falei: 
- Você vai me matar agora? Você levou as crianças para fora porque você vai 
me matar?Se você vai me matar me mata agora. 
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Na hora que eu falei isso, eu tive uma crise, eu dei um grito, um grito tão 
grande que eu comecei a gritar: 
- Me mata, me mata!!!! 
E fiquei gritando, gritando, sem parar. Minha inquilina e o seu marido 
subiram, chegaram ao pé da escada, mas não podiam fazer nada. Aí ele parou 
e ficou olhando para mim. Eu falei: 
- Me mata! Se você me matar você pode cavar um buraco entrar dentro 
porque todo mundo já está sabendo, toda a minha família. Eu avisei minha 
família, então se você quiser me matar, aproveita e mata agora. 
Foi onde começou a me dar mais força para enfrentar a violência. 

O reconhecimento e uso da sua força como o lado mais fraco da situação 
dependem, em parte, da superação no das determinações já abordadas 
anteriormente, pois se manifesta como um primeiro ensaio de que ela é um sujeito da 
situação de violência. A mulher sabe em que circunstâncias a violência se instala, 
muitas vezes já antecipa quando vai acontecer, e, dentro das suas possibilidades, tenta 
evitar, ou enfrentar, em geral se valendo da ajuda externa e da exposição pública da 
situação em que vive. 

2.7 Sofrimento ético-político 

O sofrimento ético político é a dor mediada pelo desamparo em uma situação 
de aviltamento dos direitos sociais. 

O sofrimento ético-político abrange as múltiplas afecções do corpo e da alma 
que mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica-se pela maneira como sou 
tratada e trato o outro na intersubjetividade [...], cuja dinâmica, conteúdo e 
qualidade são determinados pela organização social. Portanto, retrata a 
vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada época histórica, 
especialmente a dor de ser tratado como ser inferior, subalterno, sem valor, 
apêndice inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência 
cotidiana da desigualdade social, da negação imposta socialmente às 
possibilidades da maioria apropriar-se da produção material, cultural e social 
de sua época, de se movimentar no espaço público e expressar desejo e afeto. 
(Sawaia, 1999: 104) 

Atualmente, a violência familiar é reconhecida como uma questão de saúde 
pública com grande efeito negativo sobre o bem estar psíquico, físico e social. A 
violência tem desdobramentos na saúde física e psicológica das mulheres, amenizados 
somente pelo uso de medicamentos e antidepressivos. Mulheres agredidas tendem a 
ser menos produtivas, faltam mais, apresentam dificuldade de concentração e 
desenvolvem baixa auto-estima, além de estarem propensas à depressão e ao 
estresse. 
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Praticamente desde o nascimento deles eu já estava passando por 
turbulência, uma turbulência muito grande na infância deles. [...] Cheguei 
muitas vezes a pensar em me matar, tentei me matar, mas não tive coragem. 
Tentei abandonar tudo, largar eles com o pai, mas eu pensei duas vezes. 
Pensei em dar fim em todos eles e na minha vida também. 

Eu me sentia em depressão. Quando ele saía de casa eu ficava no sofá [...].  Eu 
não tinha vontade de fazer as coisas. As únicas coisas que eu nunca deixei de 
fazer foram a comida e lavar a roupa. 

Eu me sentia amuada... Ao invés de fazer os meus afazeres, eu ficava quieta 
num canto, ali eu chorava, eu passava tudo... 

No relato a seguir percebemos a extensão do sofrimento ético-político: 

O pior da violência é a agressão emocional, que ela provoca, faz a pessoa se 
sentir suja, desprezível, amargurada, cheia de desejo de vingança, revoltada e 
ainda por cima, se sente culpada. Só uma mulher que já foi abusada, sabe a 
intensidade da dor. Depois do abuso vai por água abaixo os sonhos da moça, 
os projetos, até mesmo sua auto-estima, identidade, tudo é afetado, 
condenado ao isolamento, à condenação, à aversão de si mesma. Só Jesus 
pode mudar essa história. 

O sofrimento ético-poítico revela a dimensão coletiva da violência cotidiana, 
ampliada para além do sofrimento sentido como exclusivo e singular. É um sofrimento 
que também revela o desamparo e a impotência da mulher para superar essa situação 
sem a ajuda da sociedade e do poder público. É um sofrimento que precisa se tornar 
visível, rompendo a vitimização, o medo e o pacto do silêncio. É um sofrimento que é 
ético e político porque se assenta na violação de direitos e na ruptura da integridade 
física, psicológica e moral das mulheres agredidas. É um sofrimento que precisa ser 
enfrentado e urge por uma resposta. 

Considerações finais 

Este estudo focou a violência doméstica contra a mulher como uma das 
expressões da questão social, que se manifesta independente de classes sociais ou 
raça/etnia. A partir dos procedimentos metodológicos empreendidos, analisamos as 
determinações sócio-históricas, a fim de construir um arcabouço teórico capaz de 
fundamentar  respostas efetivas e a busca por formas de enfrentamento a esta 
demanda, seja pelo Estado como pela sociedade civil. 

Apesar de esta questão estar vinculada à base estrutural da sociedade 
capitalista, entendemos que, no âmbito da profissão e dos movimentos sociais temos 
que ter claro as estratégias para o seu enfrentamento. Um pressuposto é a 
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necessidade de ampliação dos protagonistas envolvidos, pois a violência contra a 
mulher não interessa apenas às mulheres, apesar de ter sido uma questão tratada 
por mulheres.  

Olhando para a pauta das lutas dos movimentos feminista e de mulheres8, 
apesar de termos assegurado conquistas efetivas, ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. O movimento levantou-se contra a naturalização da violência, 
denunciando e exigindo a sua publicização e ações pela responsabilidade da sociedade 
e do Estado. A luta por medidas protetivas ultrapassou o plano da denúncia para a sua 
institucionalização, sobretudo na área do direito e do social. Como resposta às 
reivindicações das mulheres, foram criadas no Brasil as Delegacias das Mulheres, casas 
de apoio às mulheres que sofreram violência, dentre outras iniciativas. Um dos 
reflexos é a entrada em vigor da Lei Maria da Penha9, em 2006, que consagrou 
reivindicações antigas e legítimas. 

                                                
8 Os  movimentos sociais são vistos como “expressões de lutas, de resistências, de reivindicações. Neste 
sentido, seus atores representam forças sociais potencialmente capazes de promover, em níveis 
diferenciados, mudanças mais ou menos profundas na sociedade”. (Saffioti, 1988: 155). 
 
9 A Lei Maria da Penha ganhou este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que por 
vinte anos lutou para ver seu agressor preso. Maria da Penha é biofarmacêutica e foi casada com o 
professor universitário Marco Antonio Herredia Viveros. Em 1983 ela sofreu a primeira tentativa de 
assassinato, quando levou um tiro nas costas enquanto dormia. Viveros foi encontrado na cozinha, 
gritando por socorro, alegando que tinham sido atacados por assaltantes. Desta primeira tentativa 
Maria da Penha saiu paraplégica A segunda tentativa de homicídio aconteceu meses depois, quando 
Viveros empurrou Maria da Penha da cadeira de rodas e tentou eletrocuta-la no chuveiro. Apesar da 
investigação ter começado em junho do mesmo ano, a denúncia só foi apresentada ao Ministério 
Público Estadual em setembro do ano seguinte e o primeiro julgamento só aconteceu 8 anos após os 
crimes. Em 1991, os advogados de Viveros conseguiram anular o julgamento. Em 1996 Viveros foi 
julgado culpado e condenado a dez anos de reclusão, mas conseguiu recorrer. Mesmo após 15 anos de 
luta e pressões internacionais, a justiça brasileira ainda não havia dado decisão ao caso, nem justificativa 
para a demora. Com a ajuda de ONGs, Maria da Penha conseguiu enviar o caso para a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (OEA) que, pela primeira vez, acatou uma denúncia de violência 
doméstica. O processo da OEA também condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à 
violência doméstica. Uma das punições foi a recomendação para que fosse criada uma legislação 
adequada a esse tipo de violência. Um conjunto de entidades se reuniu para definir um anteprojeto de 
lei definindo formas de violência doméstica e familiar contra as mulheres e estabelecendo mecanismos 
para prevenir e reduzir este tipo de violência, como também prestar assistência às vítimas. Em setembro 
de 2006 a lei 11.340/06 entrou em vigor, fazendo com que a violência contra a mulher deixe de ser 
tratada com um crime de menos potencial ofensivo. A lei também acaba com as penas pagas em cestas 
básicas ou multas, além de englobar, além da violência física e sexual, também a violência psicológica, a 
violência patrimonial e o assédio moral. Viveiro só foi preso em 2002 para cumprir apenas dois anos de 
prisão.   
Fonte: http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha 
 
 
 

http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha
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A redução da violência contra a mulher tem sido lenta e aquém das 
expectativas. No caminho da implantação de políticas de enfrentamento da violência 
de gênero, ainda estamos longe de um horizonte mais animador. Os instrumentos 
legais que já existem para defesa da mulher ainda não encontraram a sua forma 
efetiva de objetivação, pois a forma hegemônica de pensar do patriarcado está 
inscrita nos meandros da vida cotidiana e mina a efetivação das conquistas legais. De 
certa forma, a ideologia do patriarcado está presente em todos os âmbitos sociais, e 
tem penetração inclusive nas instituições sociais, forjada para dar cobertura a uma 
estrutura de poder pela qual as mulheres se convencem que a subalternidade é 
natural. 

A experiência em relação ao atendimento a mulheres que vivem situações de 
violência indica a necessidade de um acompanhamento não só da família em contexto 
de violência, mas também dos autores de agressão familiar, com a preocupação de 
interromper o ciclo da agressão. Nessa direção, algumas ações tímidas estão 
apontando no cenário, embora, ainda, pela iniciativa de ONGs ou pela militância no 
movimento.  

A objetivação das formas de enfrentamento e erradicação da violência de 
gênero ainda merecem maior empenho e vontade política. As mulheres que sofrem 
violência doméstica são protagonistas de um cotidiano complexo que precisa ser 
analisado, o que justifica a busca constante de aprofundamento teórico dessa questão 
para o entendimento das suas particularidades e manifestações, na perspectiva de 
subsidiar as ações dos assistentes sociais na luta pela garantia dos seus direitos.   
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