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RESUMO 

 

O presente trabalho de Conclusão de Curso tem por tema a violência doméstica. 
Descreve como este tema permeou o estágio de serviço social, com o grupo de 
mulheres Beneficiarias do Programa Bolsa Família, do município de Macieira. 
Realizamos uma pesquisa, através de um questionário onde as mulheres do grupo 
foram entrevistadas. A violência doméstica contra as mulheres é mais comum do 
que se imagina e as mesmas têm medo de denunciar seus agressores, tornando 
mais difícil a tomada de providência pelas instituições. Este estudo tem por objetivo 
identificar os motivos do medo que as mulheres têm de denunciar quando são 
vítimas de violência.  Através da Política Nacional de Assistência Social, através do 
Sistema Único de Assistência Social, dos programas desenvolvidos nos Centros de 
Referência-CRAS, é possível conscientizar as mulheres com informações sobre as 
leis e serviços para a proteção das vítimas de violências, para encorajá-las a romper 
o silêncio. O serviço social atua nas políticas sociais, e a violência contra mulheres é 
um dos desafios a serem enfrentados pelos assistentes sociais para decifrar e 
propor o enfrentamento dessa questão.      
 
 
Palavras chaves: Serviço Social, Mulheres, Violência Doméstica, Família.  
  



6 

ABSTRACT 

 

The present work of Conclusion of Course has the theme of domestic violence. It 
describes how this topic permeated the social service stage, with the group of 
women beneficiaries of the BolsaFamília Program, of the Municipality of Macieira. 
We conducted a survey through a questionnaire where the women of the group were 
interviewed. Domestic violence against women is more common than imagined, it 
occurs that women are afraid to make a complaint against their aggressors, thus 
making it more difficult for institutions to take action. This study aims to identify the 
reasons for fear among women to report when they are victims of violence. The 
National Social Assistance Policy, through the Single Social Assistance System, of 
the programs developed in CRAS Reference Centers, it is possible to educate 
women with information about laws and services for the protection of women victims 
of violence, to encourage them to break the silence. Social service works in social 
policies, and violence against women is one of the challenges social workers face in 
order to decipher and propose addressing this issue. 
 
 
Keywords:  Social Work, Women, Domestic Violence, Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência parcial do Curso de 

Serviço Social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe-UNIARP, para a obtenção 

do título de Bacharel em Serviço Social. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a violência doméstica contra as 

mulheres e as leis que as orientam. 

A violência doméstica é um assunto que não pode deixar de ser analisado e 

abordado, pois não somente precisa ser coibida como também necessita ser 

entendida para ser evitada. Combater a agressão contra as mulheres e o feminicídio 

sem conhecer os fatores psicossociais que oportunizaram o crime é como tratar uma 

doença com um diagnóstico, mas não ter a dosagem correta do remédio a ser 

aplicada. 

Esse é um dos crimes que chocam o país. São crimes que podem ser 

evitados porque sabemos quem é o agressor, a partir de um ciclo de violência 

anterior. É preocupante que exista tanto estigma e que as mulheres não busquem as 

delegacias para registrar os casos. 

A violência doméstica é um tema instigante, na medida em que se aborda no 

meio familiar. O espaço que deveria ser de proteção e aconchego se transforma em 

local de poder e atos agressivos evidenciando situações de constrangimento, 

destruindo a auto-imagem, chegando à violência física e, em muitos casos, em 

homicídio. A mesma surge muitas vezes, de forma sutil, através de palavras que 

inicialmente causam constrangimentos, ressentimentos, dor e que no primeiro 

momento podem demonstrar cuidado, proteção, amor, mas que na realidade 

escondem um sentimento de posse. Por isso a importância em refletir sobre a 

formação da família ao longo dos tempos e a questão de gênero nela mantida. Para 

quem vê de fora, fica a dúvida: por que muitas mulheres ainda se calam diante da 

humilhação a que são submetidas por seus maridos? Por que sofrem caladas? Por 

que não denunciam seus maridos? 

A violência doméstica contra as mulheres tem consequências pesadas para 

as mulheres, os seus filhos e o conjunto da sociedade. As mulheres que são vítimas 

de violência têm vários problemas de saúde e menor capacidade de obter 

rendimentos. Os seus filhos correm muito mais riscos de ter problemas de saúde, 

baixo rendimento escolar e distúrbios de comportamento. O hábito de suportar essas 
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agressões domésticas concretiza-se numa violência velada, oriunda de familiares e 

pessoas ligadas por laços de afinidade, consistindo num importante dado de 

desvalorização da mulher. 

O presente trabalho tem o propósito de aprofundar a temática em questão 

apresentando uma contribuição ao Serviço Social. 

A escolha do tema a ser debatido foi através de uma pesquisa que realizamos 

com o tema: porque as mulheres silenciam diante da violência sofrida, e o resultado 

final mostrou que as mulheres têm medo de fazer a denúncia. 

Neste momento vimosa necessidade da investigação do motivo desse medo 

e, principalmente, o que leva as mulherescontinuarem com seus parceiros. Também, 

o que pode ser feito como política pública para o melhoramento desta situação. 
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1 O QUE É VIOLÊNCIA 

 

A violência é um reflexo da cultura que designou à mulher a condição de ser 

submissas aos seus parceiros. 

O tema em estudo está voltado a violência doméstica, havendo assim um 

desdobramento sobre o mesmo, no qual serão explanados sobre as estéticas, sobre 

a violência doméstica contra as mulheres no Brasil, os tipos de violência doméstica 

contra as mulheres, pois existem várias maneiras da mulher ser violentada.Com a 

constituição federal de 1988, que vem para a garantia dos direitos, e com a 

Convenção Mundial das Mulheres, tivemos um grande avanço, assim surgindo a 

LeiMaria da Penha, que prevê regras mais rígidas para homens agressores. 

O termo violência tem natureza polêmica e é utilizado em muitos contextos 

sociais. Como exemplo, podemos pensar que o termo violência pode ser empregado 

tanto para um homicídio quanto para maus-tratos emocionais, verbais e 

psicológicos. Na esfera conjugal manifesta-se, com frequência, através dos maus-

tratos, ao submeter à mulher a práticas sexuais contra a sua vontade, agressões 

físicas,isolamento social, ao proibir o uso de meios de comunicação, o acesso aos 

cuidados de saúde e a intimidação. No ambiente profissional observa-se a presença 

de assédio moral. 

A violência é uma questão social e, portanto, não é artifício próprio de 

nenhum setor em especial. Segundo Minayo (2004), ela se torna um tema mais 

ligado à saúde por estar associada à qualidade de vida, pelas lesões físicas, 

psíquicas e morais que acarreta e pelas cobranças de atenção e cuidados dos 

serviços médico-hospitalares e, também, pela percepção ampliada do conceito de 

saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), saúde seria o completo 

bem – estar físico, mental, social e espiritual dos sujeitos. 

Trabalhar com o tema da violência exige, fundamentalmente, o conhecimento 

dos tipos de avaliação moral dos indivíduos envolvidos nesse fenômeno, além de 

cuidados teórico-metodológicos. Flores (1995), ao refletir sobre o estudo acadêmico 

relacionado à violência, referemà existência de alguns perigos quando se 

trabalhacom o tema, dentre os quais destaca dois: o caráter consensual da 

palavraviolência e seu processo de coisificação. 

O primeiro perigodo caráter consensual é representado pela falsa obviedade 

e unanimidade quando se debate violência. Consensualmente, existiria um conceito 
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implícito de violência que dispensaria a necessidade de defini-la, afinal todos sabem 

do que se trata. Todavia, embora tão conhecida, é muito difícil de ser verbalizada, 

expressada e conceituada. 

Assim, importa considerar que há uma avaliação, um julgamento social sobre 

a violência. Em outras palavras, cada um dos integrantes vítimas, executor e 

testemunha devem validá-la ou rechaçá-la. 

A violência direta possui a relação sujeito, ação, objeto, sendo um fato 

observável e fácil de se divulgar por meio da linguagem. Para explicar o que seria a 

violência direta, basta pensar em um assalto ou em uma briga. Tanto o assalto 

quanto a briga têm todas as características da violência direta, ou seja, são 

situações sólidas, notáveis, reais, que comportam a relação sujeito, ação, objeto e 

podem ser facilmente expressas pela linguagem. 

A relação geralmente envolve ao menos dois participantes: o emissor e a 

vítima da violência. O sujeito emissor realiza determinada ação que incide sobre 

outra pessoa, que é o objeto da violência, o ser prejudicado ou ferido, a vítima. 

O dano ou ferimento resultante da violência direta pode ser de natureza física 

ou psicológica, como os ferimentos corporais ou o medo e a insegurança decorrente 

do fato de ser vítima de um assalto. Tais peculiaridades levaram Galtung (1969), a 

afirmar que a violência direta é facilmente identificável, além de ser muito 

semelhante ao conceito de agressão física. 

A violência estrutural é aquela que se estabelece sobre a estrutura social. 

Pode ser traduzida em diversas situações que envolvem a repartição desigual de 

recursos ou serviços, aos quais as pessoas, em razão dessa diferença, têm acesso 

limitado ou dificultado. 

Renda, educação, alfabetização e assistência médica são exemplos de 

recursos e serviços cuja distribuição costuma ser deficiente ou fortemente enviesada 

(GALTUNG, 1969). Os elementos distribuídos de forma desigual têm estreita 

correlação no interior da estrutura social. Por exemplo, as pessoas de baixa renda 

em geral também apresentam baixo nível de instrução, alimentação insuficiente e, 

consequentemente, pouca saúde (GALTUNG, 1969). 

O problema, na violência estrutural, não está no fato de as pessoas 

possuírem poucas saídas, mas no poder dos ricos para diminuir o uso de recursos 

do mundo em seu benefício. Hoje, em tempos de abundância de alimentos, há 

pessoas que morrem de fome nos países subdesenvolvidos, ao passo que, nas 
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nações ricas, indivíduos morrem de tumores malignos e doenças que refletem 

abundância de alimentos. 

A violência cultural: os aspectos da cultura que tornam legítimas ou válidas as 

outras duas formas de violência direta e estrutural formam a violência cultural. 

Estrelas, cruzes, bandeiras, hinos e paradas militares, retrato onipresente do líder, 

discursos inflamados e pôsteres estão entre os inúmeros exemplos de aspectos da 

cultura que podem legitimar ou justificar a violência (GALTUNG, 1990). 

Existe a necessidade de se falar sobre aspectos da cultura que se justifica 

diante da grande dificuldade de categorizar uma cultura como totalmente violenta. O 

uso da palavra “aspecto” mostra-se como um cuidado teórico do autor, a fim de 

diminuir, ou até mesmo evitar, a possibilidade da criação de estereótipos culturais. 

Elementos como educação, meios de comunicação, arte, ciência, religião e ideologia 

fazem parte da formação, construção ou reconstrução de valores, ideias e normas 

de uma sociedade. Dessa forma, são capazes de influenciar, direcionar e moldar a 

construção da realidade social, seja em âmbito pessoal ou coletivo. 

A violência intrafamiliar contra a mulher tem diversas formas e expressões 

envolvendo a questão de gênero, poder e cultura. Ela atinge parcela importante da 

população e reflete de forma expressiva sobre a saúde das pessoas a ela 

reprimidas. Configura-se um problema de saúde pública relevante e uma 

provocação para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De fato, a violência intrafamiliar é uma questão de grande magnitude e 

confusão cujo enfrentamento envolve profissionais de diferentes campos de 

atuação, requerendo, por consecutivo, uma efetiva mobilização de diversos setores 

do governo e da sociedade civil. 

Tal mobilização visa, em especial, fortalecer e potencializar as ações e 

serviços na perspectiva de uma nova atitude, compromisso e colaboração em 

relação ao problema. 

Em nossa nação, por exemplo, dados do PNAD/88 (Pesquisa Nacional de 

Amostragem Domiciliar, IBGE, de 1988), apontam que o lugar de maior perigo para 

as mulheres é a própria casa 55% das mulheres agredidas na região sudeste 

foramatacadas dentro do próprio domicílio e 67% das agressões foram feitas por 

parentes ou conhecidos. 
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Dados atualizados em 1995 apontam que cerca de 40% dos homicídios de 

mulheres, cuja autoria era conhecida, foram cometidos dentro das relações 

familiares. O número de vítimas da violência no mundo da infância e adolescência 

vem aumentando expressivamente, segundo os dados do PNAD/IBGE. Entre 1993 e 

1996, o agente agressor encontrava-se em 35,6% dos casos entre pessoas 

conhecidas e 19% dos casos entre parentes (MARIN, 2002, p.29). 

A violência pode se incluir aos maiores índices de suicídio, abuso de drogas, 

álcool e sofrimento psíquico. O uso ou excesso do álcool e das drogas e as 

situações de stress também podem, conforme Griesse (1991), ser entendidos como 

fatores precipitantes da violência no âmbito familiar. 

Ainda com base em tal autora, os dados indicam que mulheres espancadas 

e/ou violentadas psicologicamente têm companheiros com maior disposição a beber 

frequentemente, mesmo que eles não sejam sempre violentos quando bebem. 71% 

dos companheiros das mulheres de classe baixa bebiam com um alto grau de 

frequência; 19% foi a média dos companheiros da classe média que bebiam com 

frequência e 38% dos coniventes era da classe média alta. 

 

1.1 O QUE É VIOLÊNCIADOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES 

 

A violência doméstica contra a mulher é um assunto cada vez mais 

pesquisado e debatido na mídia, em artigos científicos e em trabalhos de 

universidades, mas não se conseguechegar a um objetivo final, que é eliminar a 

violência doméstica. 

No contexto da violência domésticaqualquer ato ou conduta baseada no 

gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico a mulher, 

tanto na esfera pública quanto na esfera privada, ......... 

A figura feminina sempre foi cercada de princípios e crendices que regulam e 

limitam seu espaço diante da sociedade.A mente de homens e mulheres é recoberta 

de moral exagerada, extinguindo ou distanciando-os do refletir ético. A figura 

feminina é, muitas vezes, coadjuvante ou figurante de suas próprias históriassem 

que lhe seja imposto o dever de ser delicada e submissa, prendada e compreensiva, 

estereotipada. 

A mulher começa realmente a ganhar espaço no Brasil com o movimento 

feminista do fim do século XIX e início do século XX, logo após a primeira guerra 
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mundial e com consequências oriundas, também, da revolução industrial, quando o 

Brasil passa por transformações econômicas, culturais e industriais, e, com isso, a 

excessiva urbanização. 

A necessidade de maior número em mão de obra para desempenhar 

trabalhos em fábricas gera uma nova dinâmica social, inclusive para as mulheres; 

elas passam a sair mais, tomar as ruas, passando assim a trabalhar fora de 

domicílio.Nesse momento já se pensava na discussão sobre casamento e 

separação, o que não poderia nem sequer ser questionado, porém o desejo de tais 

mulheres ainda era o de conservar a família, tendo como maior anseio conciliar vida 

profissional e pessoal, ambas com voz, direitos e deveres a serem cumpridos. 

A violência refere-se a conflitos de autoridade e desejo de comando, a uma 

ordem de poder, e isso aniquila o outro. A violência não é uma especificidade da 

saúde, porém o impacto direto sobre ela por meio de lesões, traumas e mortes, seja 

físico ou emocional, torna-se, então, um problema de saúde pública com graves 

volumes colaterais à sociedade atual. 

A lei de número 11.340/06 intitulada lei Maria da Penha surge por meio de 

muita luta, de incessantes buscas e superação.Passaram – se muitos anos para que 

a mesma vigorasse no Brasil. Sancionada em 07 de agosto de 2006, pelo o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por pressão de mulheres que se organizaram e 

de Organizações não governamentais (ONGs) internacionais que se sensibilizaram 

com a história de Maria da Penha, a qual lutou durante décadas por justiça. 

A violência doméstica não tem distinção de cor, classe social ou de idade. 

Atinge não somente as mulheres, mas seus filhos, famílias e seus próprios 

agressores. É uma das piores formas de violação dos direitos humanos de mulheres 

e meninas, uma vez que destrói os seus direitos de desfrutar das liberdades 

fundamentais, afetando a sua auto-estima e dignidade. 

Segundo Dias, Maria Berenice (2008, p.19): 

 
Facilmente a vítima encontra explicações, justificativas para o 
comportamento do parceiro. Acredita que é uma fase, que vai passar que 
ele anda estressado, trabalhando muito, com pouco dinheiro. Procura 
agradá-lo, ser mais compreensiva, boa parceira. Para evitar problemas, 
afasta-se dos amigos, submete-se a vontade do agressor, só usa as roupas 
que ele gosta, deixa de se maquiar para agradá-lo. Está constantemente 
assustada, pois não sabe qual será a próxima explosão, e tenta não fazer 
nada de errado. Torna-se insegura e, para não incomodar o companheiro 
começa a perguntar a ele o que e como fazer, torna-se sua dependente. 
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Geralmente a violência surge, de forma sutil, através de palavras que 

magoam a companheira, destruindo sua vida. Pode evoluir para a proibição que 

tornem a mulher incapaz de direcionar suas escolhas, seus atos e sua vida. A 

violência pode chegar a agressão verbal ou física que marcam o corpo e a alma, 

destruição do patrimônio, indo ao extremo da violência, até a morte. 

Segundo Dias Maria Berenice (2008, p. 15): 

 
Todos sonham com a felicidade, mas as mulheres depositam esse sonho no 
casamento: ser a rainha do lar, ter uma casa para cuidar, filhos para criar e 
um marido para amar. Não há casamento que as casadoiras não suspirem 
pelo buque da noiva. Venderam para a mulher a ideia que ela é frágil e 
necessita de proteção e delegaram ao homem o papel de protetor, 
provedor. Daí a dominação, do sentimento de superioridade a agressão, é 
um passo. 

 

A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos 

humanos. Seu impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais para 

mulheres e meninas, incluindo a morte. Ela afeta negativamente o bem-estar geral 

delas e as impede de participar plenamente na sociedade. 

A violência não tem reflexos negativos só para as mulheres, mas também 

para suas famílias, para a comunidade e para o país em geral. A violência tem ainda 

enormes custos, desde gastos com saúde e despesas legais. Há perdas de 

produtividade, impactando os orçamentos nacionais e o desenvolvimento global. 

Décadas de mobilização da sociedade civil e dos movimentos de mulheres 

têm colocado o fim da violência de gênero no topo das agendas nacionais e 

internacionais. Um número, sem precedentes, de países tem leis contra a violência 

doméstica, agressão sexual e outras formas de violência. 

No entanto, os desafios persistem na implantação dessas leis, limitando o 

acesso de mulheres e meninas à segurança e justiça. Em geral, não há iniciativas 

eficazes de prevenção da violência contra a mulher e, quando esta ocorre, muitas 

vezes os culpados permanecem impunes ou são condenados a penas brandas. 

O fenômeno da violência contra as mulheres acarreta sérias e graves 

consequências não só para o seu pleno e integral desenvolvimento, comprometendo 

o exercício da cidadania e dos direitos humanos, mas também para o 

desenvolvimento socioeconômico do país. 

Conforme Bravo (1994), a violência contra as mulheres não é mais uma 

questão privada, mas objeto de preocupação social. A violência tem sido concebida 
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como toda relação em que há abuso de poder (CORSI, 1997, 2003), podendo 

manifestar-se de diferentes formas. 

A Organização Mundial de Saúde (REDE SAÚDE, 2001), sistematiza algumas 

destas formas, que são: a violência doméstica, a violência intrafamiliar e a violência 

física. A violência doméstica é concebida como todo o tipo de violência que 

incluielementos do grupo, sem posto parental, que convivam no espaço doméstico, 

incluindo pessoas que residam esporadicamente neste ambiente. 

A violência intrafamiliar refere-se a toda ação ou supressão que prejudique o 

bem-estar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno 

desenvolvimento de outro membro da família, conter pessoas que passam a assumir 

função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à 

outra. 

A violência física ocorre quando uma pessoa, que está em posição de poder 

em relação a outro indivíduo, causa ou tenta causar dano não casual, por meio do 

uso da força física ou de algum tipo de arma que possa provocar ou não lesões 

exteriores, internas ou ambas. Atualmente, também é considerada violência a 

aplicação de punição, repetido não rígido. 

São considerados atos de violência física: tapas, empurrões, socos, mordidas, 

chutes, queimaduras, cortes e estrangulamentos, lesões por armas ou objetos, 

forçar a tomar medicamentos dispensáveis ou impróprios (tais como álcool, drogas 

ou outras substâncias, inclusive alimentos), tirar de casa à força, arrastar, puxar a 

roupa, abandonar em lugares desconhecidos e omitir cuidados e proteção (WERBA, 

2002). 

A violência doméstica anula a mulher, acarreta graves impactos psicológicos 

que podem persegui-la por toda vida, como a depressão, fobia, vergonha, consumo 

de álcool e drogas, distúrbios no sono e na alimentação, dentre outras. Causa-lhes 

também consequências físicas como graves lesões e pode acarretar problemas 

sexuais, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, perda do 

interesse sexual, infertilidade, dentre outras implicações. 

 

1.2 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

          Procurando definir a violência doméstica e familiar, também foi especificado as 

formas e maneiras que a mesma acontece. 
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Para Dias, Maria Berenice (2008, p. 39): 

 
Ainda que a lei não seja a sede adequada para emitir conceitos, andou bem 
o legislador em definir a violência doméstica (art.5°) a identificar suas 
formas (art.7°). A absoluta falta de consciência social de que seja violência 
doméstica é que acabou condenando este crime a invisibilidade. Afinal, a 
mulher ainda goza de uma posição de menos valia sua vontade não é 
respeitada e não tem liberdade de escolha. Aliás as agressões contra a 
mulher sequer eram identificadas como violação de direitos humanos. 

 

A violência contra a mulher cometida pelo parceiro no contexto de uma 

relação afetiva e sexual pode ocorrer tanto no espaço doméstico quanto no espaço 

urbano. A classe de violência doméstica abrange as formas de violência física, 

violência sexual e violência emocional ou psicológica. 

Segundo o artigo 7º da Lei nº 11.340/2006 são formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher: violência física e psicológica. 

A violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

A violência física acontece quando uma pessoa que está em jeito de poder 

em relação a outra pessoa causa ou tenta causar agravo não acidental, por meio do 

uso da força física ou de algum tipo de arma que possa provocar ou não lesões 

exteriores, internas ou os dois. 

Uma vez que nas relações conjugais violentas os agressores são 

predominantemente do gênero masculino, e as principais vítimas, do gênero 

feminino, a violência conjugal é também uma forma de violência de gênero 

(NARVAZ, 2002). 

O uso da força física que machuque o corpo ou a saúde da mulher constitui 

violência física.Não só a lesão dolosa, também a lesão culposa constitui violência 

física, pois nenhuma distinção é feita pela a lei sobre a intenção do agressor. 

A violência começa de um formato lento e silencioso, que aumenta em 

magnitude e resultados. O causador de violência, em suas primeiras amostras, não 

lança mão de agressões físicas, mas parte para o cerceamento da liberdade 

individual da vítima, avançando para o constrangimento e humilhação. Como 

mostraMiller (2002, p.16), o agressor, antes de "poder ferir fisicamente sua 

companheira, precisa baixar a auto-estima de tal forma que elatolere as agressões". 

As táticas do autor de violência para arrumar seu alvo são muitas como se 

constata em algumas das falas das mulheres, denunciando as ameaças para que 
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troquem de roupa, mudem a maquiagem, deixem de ir a algum lugar 

antecipadamente tratado, desistam da diversão com as amigas ou parentes, fazendo 

com que deixem de esboçar metas pela certeza de que nada dará certo, de que não 

consigam realizar seus sonhos. 

Foi narrado também que, com o decorrer do tempo, os costumes do agressor 

mudam, tornando-se mais abertos, mas ainda agudos. Então, a violência psicológica 

doméstica passa a manifestar-se verbalmente, com humilhações privadas ou 

públicas, exposição a caso vexatória, como no caso de abusar o corpo da vítima, 

chamando-a por apelidos ou características que lhe causam aflição. 

Tais costumes, cumulativamente, podem produzir efeitos como: a mulher 

passa a ficar se justificando e se desculpando perante o companheiro, bem como se 

desculpando, com as demais pessoas, pela conduta dele. 

Esta oscilação da violência é aguda e, muitas vezes, insignificante para 

ambos, agressor e vítimae, com assiduidade, a vítima tende a relevar o padrão de 

comportamento de seu agressor, o que a torna, de certo formato, cúmplice com ele. 

São comuns falas como estas: "ele estava ansioso, não fez porque almejou"; 

"ele estava um pouco alcoolizado; se estivesse sóbrio não o faria"; "ele tinha razão 

de ficar aborrecido, pois o meu vestido estava curto"; "eu deveria estar pronta. Pela 

minha demora, ele ficou irritado e fez o que fez...". Tais falas são formas de 

regularizar as atitudes do agressor, cooperando para que a violência se desenvolva 

ainda mais. 

Segundo Verardo(2004): 

 
Perceber que está vivendo uma situação de violência pode ser difícil para 
algumas mulheres. Muitas acabam se enganando e fingindo que aquela 
violência toda não está realmente acontecendo. Faz parte da própria 
situação de violência que a mulher interiorize opiniões do companheiro 
sobre si reforçando, ainda mais, sua baixa auto-estima, agravando a 
situação. Outras não só interiorizam as opiniões do companheiro, como 
absorvem desejos e vontades que a ele pertencem, anulando os seus. 
Quando chega nesse ponto, ela e o companheiro são um só, afirma a 
pesquisadora. 

 

Violência psicológica: causa, por si só, graves problemas de gênero 

emocional e físico. Independentemente de sua analogia com a violência física, a 

violência psicológica deve ser aproximada, em especial pelos profissionais que 

atuam nos serviços públicos, sejam estes de saúde, segurança ou educação. 
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São detectadas situações do sofrimento psicológico, dentre as quais se 

destacam: dores crônicas: costas, cabeça, pernas, braços entre outras, síndrome do 

pânico, depressão, tentativa de suicídio e distúrbios alimentares. Como já citado 

antes, isso significa que a violência psicológica deve ser abordada como um 

problema de saúde pública pelos profissionais que ali operam, independentemente 

de aparecer ou não a violência física. 

Segundo Azevedo e Guerra (2001, p. 34): 

 
O único material encontrado, que faz referência ao processo da violência 
psicológica doméstica em vítimas adultas como um continuum crescente, é 
de autoria de Berly (1982 apud Azevedo & Guerra, 2001, p.34), e permite 
identificar uma listagem de condutas abusivas, quais sejam: caçoa da 
mulher; insulta-a; nega seu universo afetivo; jamais aprova as realizações 
da mulher; grita com ela; insulta-a repetidamente (em particular); culpa-a 
por todos os problemas da família; chama-a de louca, puta, estúpida etc.; 
ameaça-a com violência; critica-a como mãe, amante e profissional; exige 
toda atenção da mulher, competindo zelosamente com os filhos; critica-a 
reiteradamente (em público); conta-lhe suas aventuras com outras 
mulheres; ameaça-a com violência a ser dirigida aos filhos; diz que fica com 
a mulher apenas porque ela não pode viver sem ele; cria um ambiente de 
medo; faz com que a mulher fique desesperada, sofra depressão e/ou 
apresente outros sintomas de enfermidade mental; suicídio. 

 

Com a violência psicológica pode levar ao suicídio, não faz nenhuma 

referência ao fato de estar acontecendo a violência física. Pelo contrário, em 

pesquisa exposta em alguns artigos foi constatado que existe uma pequena relação 

entre uma e outra. Analisando as falas das vítimas, parece evidente que a violência 

psicológica é uma espécie para a deflagração da violência física. Então, quando a 

violência física aparece, a vítima pode optar entre duas atitudes: a busca de ajuda 

num centro, como em uma delegacia, posto de saúde ou hospitais, ou a contínua 

defesa das atitudes do companheiro e a natural aceitação das violências. 

Dificilmente, a vítima procura ajuda fora nos casos de violência psicológica. A 

mulher tende a abrigar e justificar as atitudes do agressor, adiando a apresentação 

de suas angústias até que uma situação de violência física, muitas vezes grave, 

aconteça. 

A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
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ridicularizarão, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 

que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 

A mesma foi incorporada ao conceito de violência contra a mulher na 

convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência doméstica, 

conhecida como convenção de Belém do Pará. É a proteção da auto-estima e da 

saúde psicológica, consiste na agressão emocional, tão ou mais grave que a física. 

A violência psicológica, que poderia ser aplicada a qualquer crime contra a 

mulher, pois todo o crime gera um abalo emocional, e aplicar um tratamento 

diferenciado. Sendo assim a violência contra a mulher tem razões culturais e 

históricas, merecendo ser tratadas de forma diferenciada, até por que não ver essa 

realidade é como esconder os princípios da igualdade. 

Toda e qualquer ação ou ilusão que causa ou visa causar dano à auto-estima, 

à analogia ou ao desenvolvimento da pessoa. Inclui: ameaças, humilhações, 

chantagem, cobranças de comportamento, discriminação, exploração, crítica pelo 

desempenho sexual, não deixar a pessoa sair de casa, provocando o isolamento de 

amigos e familiares, ou impedir que ela utilize o seu próprio dinheiro. 

Em meio às modalidades de violência, é a mais difícil de ser identificada. 

Apesar de ser bastante comum, ela pode levar a pessoa a se sentir desvalorizada, 

sofrer de ansiedade e adoecer com facilidade, casos que se envolvem durante muito 

tempo e, se agravadas, podem levar a pessoa a atentar contra a própria vida. 

Além disso, o Ministério da Saúde diferencia estes quatro tipos, mas eles se 

misturam e se entrelaçam demaneiras diversas. Aqui interessa analisar de que 

forma, quando se pesquisa a violência doméstica, articulam-se a violência 

psicológica e a violência física. Portanto, toma-se como ponto de partida o conceito 

de violência doméstica ampliado, que é descrito na Declaração sobre a Eliminação 

da Violência Contra a Mulher, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

em 1993. 

Ressalta a Declaração (OMC, 1998, p.7): 
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Todo ato de violência baseado em gênero, que tem como resultado, 
possível ou real, um dano físico, sexual ou psicológico incluído as ameaças, 
a coerção ou a privação arbitrária da liberdade, seja a que aconteça na 
vidapública ou privada. Abrange, sem caráter limitativo, a violência física, 
sexuale psicológica na família, incluídos os golpes, o abuso sexual às 
meninas, a violação relacionada à herança, o estupro pelo marido, a 
mutilação genital e outras práticas tradicionais que atentem contra mulher, a 
violência exercida por outras pessoas que não o marido - e a violência 
relacionada com a exploração física, sexual e psicológica e ao trabalho, em 
instituições educacionais e em outros âmbitos, o tráfico de mulheres e a 
prostituição forçada e a violência física, sexual e psicológica perpetrada ou 
tolerada pelo Estado, onde quer que ocorra. 

 

A opinião descrita, por ser ampla, possibilita aos profissionais maiores 

condições para identificar as pessoas que estejam na situação de vítimas de 

violência e, assim, consente auxiliá-las na própria autoridade, contribuindo na busca 

ao acesso aos seus direitos. Ele abrange todas as formas de violação dos direitos 

das mulheres, com exclusivo destaque às formas de violência não-físicas, que se 

manifestam direta ou indiretamente e provocam váriasconsequências, entre elas: 

depressão, isolamento social, insônia, distúrbios alimentares, entre outros. 

Segundo Azevedo e Guerra (2001, p.25): 

 
Assim, as formas de violência psicológica doméstica nem sempre são 
identificáveis pela vítima. Elas podem aparecer diluídas, ou seja, não serem 
reconhecidas como tal por estarem associadas a fenômenos emocionais 
frequentemente agravados por fatores tais como: o álcool, a perda do 
emprego, problemas com os filhos, sofrimento ou morte. 

 

O termo violência psicológica doméstica foi colocada no seio da bibliografia 

feminista como parte da luta das mulheres para tornar pública a violência no seu 

cotidiano sofrida por elas na vida familiar particular. O movimento político-social que, 

pela primeira vez, chamou a atenção para o fenômeno da violência contra a mulher 

praticada por seu parceiro, iniciou-se em 1971, na Inglaterra, tendo sido seu 

marcofundamental a criação da primeira "CASA ABRIGO" para mulheres 

espancadas, iniciativa essa que se espalhou por toda a Europa e Estados Unidos 

(meados da década de 1970), alcançando o Brasil na década de 1980. 

A fundamental diferença entre violência doméstica física e psicológica é que a 

primeira envolve atos de agressão física à vítima, enquanto a segunda forma de 

agressão decorre de palavras, gestos, olhares a elas apontados, sem 

necessariamente ocorrer o contato físico. 

No estudo de Silva (2005), realizado com base na análise das entrevistas e 

dos registros de atendimento do CEVIC, dentre as formas de violência doméstica 
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atendidas, contrariamente ao que sugerem as manchetes de jornais locais, a 

violência psicológica associada à violência física é a que mais se evidencia. 

Embora, pode-se considerar a violência doméstica psicológica como uma 

categoria de violência que é descuidada. Esta afirmativa tem como base dois pilares: 

o primeiro refere-se ao que é denunciado nas manchetes dos jornais, que enfatizam 

a violência doméstica somente quando esta se demonstra de forma sutil, ou seja, 

quando ocorrem danos físicos extraordinários ou, mesmo, quando a vítima vai à 

morte. 

Outra história, apresentada repetidapela mídia, é o de que a violência urbana 

é superior à violência doméstica, em quantidade e gravidade. Embora seja difícil 

entender a ocorrência da violência física sem a presença da violência psicológica, 

que é tão ou mais grave que a primeira, muitas declarações nem sequer citam a sua 

existência. Vale lembrar que não está sendo, aqui, rejeitada a probabilidade de 

ocorrência da violência física sem que a violência psicológica a anteceda, mesmo se 

constatando que a maioria dos casos demonstre o oposto. 

A violência psicológica está atualmente em todas as três categorias. Vale 

destacar que a categoria violência doméstica física e psicológica foi criada mediante 

o relato das vítimas, por meio do qual eram descritas, além da violência física, tais 

como socos, arranhões, puxões de cabelo, arremesso de objetos, chutes, tapas e 

beliscões, as humilhações, a desqualificação. Muitas vezes, a vítima era mantida 

presa dentro de casa, sendo ridicularizada perante os amigos, a família 

edesautorizada perante os filhos, bem como também sofria diversas formas de 

advertência. 

É fundamental destacar que a violência psicológica não afeta somente a 

vítima de forma direta. Ela atinge a todos que presenciam ou convivem com a 

situação de violência. Por exemplo, os filhos que assistem a violência psicológica 

entre os pais podem passar a reproduzi-la por assimilação ou adaptação, passando 

a agir de forma semelhante com a irmã, colegas de escola e, futuramente, com a 

namorada e esposa ou companheira (SILVA, COELHO, CAPONI, 2007). 

A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
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prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 

ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

Quem obriga uma mulher a manter relação sexual não desejada pratica o 

crime sexual de estupro. Os crimes contra a liberdade sexual configuram violência 

sexual, quando praticados contra a mulher, atentado violento ao pudor, posse sexual 

mediante fraude e assédio sexual. 

Os delitos sexuais são identificados pela lei como uma ação privada, isso 

depende da representação da vítima. No entanto, quando o crime é entendido como 

abuso do poder familiar, por padrasto, tutor ou curador, a ação é publica 

incondicionada. 

A violência sexual traz diversas consequências para a saúde da mulher. A 

própria lei assegura a vítima acesso aos serviços de contracepção de emergência. 

O compromisso da abordagem multiprofissional no atendimento de mulheres 

que sofrem violência sexual está absolutamente relacionadoàenredamento da 

situação e à multiplicidade de consequências impostas às vítimas. Esse tipo de 

violência pode implicar a fato de dificuldade de saúde física,reprodutiva e mental, 

como lesões corporais, gestação indesejada, DST e AIDS, fobias, pânico, síndrome 

do stresspós-traumático, depressão e outras inquietações psicológicas, e também 

de problemas familiares e sociais, como abandono dos estudos, perda de empregos, 

separações conjugais, abandono de casa, e outros. 

A violência sexual também ocasiona a procura mais frequente dos serviços de 

saúde, por queixas vagas, variadas ou de repetição. 

Quando a violência sexual ocorre com meninas, dentre as suas 

consequências devem ser considerados também os problemas escolares.         

Segundo dados, cerca de 50% das jovens pré-púberes abusadas sexualmente 

apresentavamdificuldades na escola, seja de aprendizagem, de comportamento, de 

relacionamento ou de ambos; e que 45,7% das violências praticadas no âmbito 

familiar estavam ligadas ao uso de álcool, drogas e prostituição. Estudando 

mulheres adultas, conferiu-se que 5% das vítimas apresentaram lesões físicas 

maiores, necessitando internação hospitalar, e 1% traumas genitais graves; além 

disso, 7% das mortes violentas de mulheres eram acompanhadas de violência 

sexual. 

Há um importante percentual de gravidez após violência sexual entre 0,5% 

a1-3%, problema que reveste de uma gama enorme de implicações, como o risco de 
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abortamentos clandestinos, com consequências físicas variáveis desde processos 

anêmicos e infecciosos até perda de órgão ou óbito materno, e risco gestacional 

como complicações na gravidez, prematuridade, óbito fetal, abandono de recém-

nascidos, infecção puerperal e outras. 

As vítimas de violência, muitas vezes ficam forçadas ou apavoradas em 

realizar os procedimentos legais que poderiam determinar punição ao agressor. 

Assim, na maioria dos casos de violência sexual, as mulheres, sem rumo de um 

advogado, não iniciam procedimentos nas delegacias que iriam abrir inquérito e 

determinar julgamento e castigo aos agressores. 

Por isso é importante que a equipe conte com profissional da área do direito. 

Do mesmo modo, se da agressão resulta em uma gravidez, é necessário 

umadequado suporte psicológico para facilitar para a mulher a tomada de decisão 

em relação a esta gestação (MATTAR, et al, 2007). 

A violência patrimonial: entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, 

incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

A lei Maria da Penha reconhece como violência patrimonial o ato de retirar 

objetos das mulheres, o que nada mais é do que um roubo. Quando a vítima é 

mulher com quem o agressor mantém relações afetivas, não se pode mais 

reconhecer a possibilidade de isenção de pena. 

É violência patrimonial apropriar e destruir, os mesmos verbos utilizados pela 

lei penal para configurar tais crimes. Contra a mulher, dentro de um contexto de 

ordem familiar, o crime não desaparece e nem fica sujeito a representação. 

A violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

Violência contra a mulher - é qualquer conduta - ação ou omissão - de 

discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato de a vítima ser 

mulher e que cause dano, morte, constrangimento, limitação, sofrimento físico, 

sexual, moral, psicológico, social, político ou econômico ou perda patrimonial. 

Essaviolência pode acontecer tanto em espaços públicos como privados. 

Violência de gênero- violência sofrida pelo fato de se ser mulher, sem 

distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, produto 

de um sistema social que subordina o sexo feminino. 
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Violência doméstica - quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em 

uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. A violência doméstica 

ocorre com mais frequência que imaginamos a cada quinze segundos uma mulher é 

agredida no Brasil.  

Violência familiar - violência que acontece dentro da família, ou seja, nas 

relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de 

parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto ou outros), 

por afinidade (por exemplo, o primo ou tio do marido) ou afetividade (amigo ou 

amiga que more na mesma casa). 

Violência institucional - tipo de violência motivada por desigualdades (de 

gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) predominantes em diferentes sociedades. 

Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações 

privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem 

essas sociedades. 

Violência intrafamiliar/violência doméstica - acontece dentro de casa ou 

unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da família que viva 

com a vítima. As agressões domésticas incluem: abuso físico, sexual e psicológico, 

a negligência e o abandono (CNJ, 2017). 

Violência de gênero- violência sofrida pelo fato de se ser mulher, sem 

distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra condição, produto 

de um sistema social que subordina o sexo feminino. 

A violência de gênero se apresenta como uma forma mais extensa e se 

generalizou como uma expressão utilizada para fazer referência aos diversos atos 

praticados contra as mulheres como forma de submetê-las a sofrimento físico,sexual 

e psicológico, aí incluídas as diversas formas de ameaças, não só no âmbito intra-

familiar, mas também abrangendo sua participação social em geral, com ênfase as 

suas relações de trabalho caracterizando-se principalmente pela imposição ou 

proteção de imposição de uma subordinação e controle do gênero masculino sobre 

o feminino. Apresenta-se assim, como um “gênero”, do qual as demais são 

espécies. 

Foi entre 1985 e 1990que a categoria Gênero passou a ser utilizada de forma 

mais sistemática entre as estudiosas aqui no Brasil para enfatizar a construção 

social e histórica produzida sobre as características biológicas de uma determinada 

pessoa. O conceito passa a ser usado de forma relacional, ou seja, os estudos 
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feministas que enfatizam só as mulheres, agora passam a referir-se de forma 

explicita a homens e mulheres, passam a ser chamados estudos de gêneros. 

A violência contra a mulher deve ser repassada como um fenômeno que 

merece um tratamento jurídico diferenciado, por tratar-se de uma forma especifica 

de violência de gênero, com alto grau de ofensividade. 

No Brasil vivemos um capitalismo dependente, onde o país como um todo 

este submetido a uma ordem econômica internacional, assim, não se poderá exigir 

da mulher brasileira uma postura acima da realidade social em que vive, ama e 

trabalha. Porém, acreditamos que a luta da mulher pela sua emancipação passa 

necessariamente pelo direito e a educação, direito como instrumento de implantação 

efetiva da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres; e na educação 

como um fator indispensável para que a mulher conquiste sua emancipação como 

cidadã e sua plenitude como pessoa. 

Segundo Souza, Sergio Ricardo, (Art. 1° 2007): 

 
Definição de Violência de Gênero; Insta observa que embora a “violência de 
gênero”, a” violência doméstica”, e a “violência contra a mulher” 
estejamvinculadas entre si, são elas conceitualmente diversas, 
principalmente no que diz respeito à o seu âmbito de atuação. 

 

A violência de gênero se apresenta como uma forma mais extensa e se 

generalizou como uma expressão utilizada para fazer referência aos diversos atos 

praticados contra as mulheres como forma de submetê-las a sofrimento físico,sexual 

e psicológico, aí incluídas as diversas formas de ameaças, não só no âmbito 

intrafamiliar, mas também abrangendo sua participação social em geral, com ênfase 

as suas relações de trabalho caracterizando-se principalmente pela imposição ou 

proteção de imposição de uma subordinação e controle do gênero masculino sobre 

o feminino. Apresenta-se assim, como um “gênero”, do qual as demais são 

espécies. 

No Brasil vivemos um capitalismo dependente, onde o país como um todo 

este submetido a uma ordem econômica internacional, assim, não se poderá exigir 

da mulher brasileira uma postura acima da realidade social em que vive, ama e 

trabalha. Porém acreditamos que a luta da mulher pela sua emancipação passa 

necessariamente pelo direito e a educação, direito como instrumento de implantação 

efetiva da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres; e na educação 
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como um fator indispensável para que a mulher conquiste sua emancipação como 

cidadã e sua plenitude como pessoa. 

O movimento da violência, aqui exposto, remete a algumas questões que, se 

notadas e divulgadas pelos profissionais que atendem a vítimas em centros 

especializados, podem contribuir para gerar um conhecimento acerca da violência 

psicológica que, como já destacado, até hoje é pouco discutida. 

Tornando público dos primeiros sinais de manifestação da violência 

psicológica a sociedade, de um modo geral, pode passar a ter uma visão 

caracterizada, podendo identificá-la tão logo se manifeste e refreá-la evitando, 

assim, que se agrave ou se transforme em violência física. Neste sentido, é 

imprescindível que os profissionais que atendem as denúncias, bem como a 

população, estejam preparados para: 

− Ter um olhar atento que possibilite à pessoa se identificar como vítima ou 

ter condições de perceber a violência ainda em estágio inicial. Isto é, 

quando a violência doméstica psicológica ainda não evoluiu para a 

violência física sendo, portanto, mais fácil de frear sua evolução; 

− Prestar um atendimento respeitoso, de modo a contribuir para que a 

vítima possa se expressar livremente, o que propiciará a clara exposição 

dos fatos, tendo como consequência o entendimento da dinâmica da 

violência e a maior chance de solução da situação. 

Devido à destruição da auto estima pela qual passa a vítima, o profissional 

tem condições de propiciar o resgate da mesma, uma vez que oportuniza um espaço 

de escuta e de valorização da pessoa como um todo. 

Seria prudente, também, que os mecanismos de financiadores do Estado 

incentivassem a produção científica no campo da violência doméstica, tendo em 

vista a produção encontrada na área. 

Assim, pode-se concluir que as táticas de prevenção da violência, seja ela 

doméstica urbana ou institucional, devem levar em importância o fato de a violência 

pode ser um ponto inicial que deflagra toda violência doméstica. Por estar inserida 

na totalidade dos casos de violência atendida nas delegacias especializadas, há a 

necessidade de uma compreensão de que a violência psicológica, caso seja contida, 

possa servir como estratégia de redução das demais violências. 

Da mesma forma, a prevenção da violência doméstica pode ser pensada 

como uma tática de prevenção da violência de modo geral, isto é, não só da 
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violência familiar, mas também da institucional e social. O fato de uma pessoa 

crescer e desenvolver-se numa família violenta pode repercutir na forma de 

aprendizado de solução de problemas, produzindo um padrão de comportamento 

violento. 

Verificamos que a desinformação ainda é presente em todos os níveis de 

ensino, tanto em relação às formas de violência que ocorrem no dia-a-dia, como em 

relação à existência de serviços para atendimento às vítimas. Esse 

desconhecimento geral torna-se sutil quando se trata de violência doméstica. 

Parece existir uma verdadeira negação de que acontecimentos como 

humilhação, desqualificação, críticas destrutivas, exposição a situações vexatórias, 

bem como desvalorização da mulher como mãe e como amante constituem, de fato, 

formas de violência contra a mulher e que, muitas vezes, acarreta em seu total 

afastamento da sociedade. 

 

1.3 ESTASTÍSTICA DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES NO BRASIL 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas “(…) uma em cada três 

mulheres é maltratada e coagida a manter relações sexuais, ou submetida a outros 

abusos. Entre 30% e 60% das mulheres que já tiveram um parceiro sofreram alguma 

vez violência física ou sexual por parte do companheiro, e 48% das meninas e 

jovens com idades entre 10 e 24 anos afirmam ter tido suas primeiras relações 

sexuais sob coação”. 

Dias explica (2008, p.16): 

 
Ainda que tais dados sejam surpreendentes, é preciso atender que esses 
números não retratam a realidade, pois a violência é subnotificada, somente 
10% das agressões sofridas por mulheres são levadasao conhecimento da 
polícia. É difícil denunciar alguém que residem sob o mesmo teto, pessoas 
com quem se tem um vínculo afetivo e filhos em comum e que, não raro, é o 
responsável pela subsistência da família. 

 

Essas informações são um alerta às mulheres que vivem esta situação e às 

que ocupam cargos políticos ou posições de liderança, para que apontem ao mundo 

a contradição dessa realidade. 

Uma provocação para a sociedade é denunciar e expor os agressores. Este é 

um convite a todas as mulheres para irem além de seus medos, ergam a voz, 

passem por cima dos preconceitos e obtenham seus direitos como seres humanos. 
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O fato da violência contra as mulheres acarreta sérias e graves 

consequências não só para o seu completo e absoluto desenvolvimento, 

comprometendo o exercício da cidadania e dos direitos humanos, mas também para 

o desenvolvimento socioeconômico do país. Conforme Bravo (1994), a violência 

contra as mulheres não é mais uma questão privada, mas objeto de preocupação 

social. 

A violência tem sido concebida como toda relação em que há abuso de poder 

(CORSI, 1997, 2003), podendo manifestar-se de diferentes formas. A Organização 

Mundial de Saúde (Rede saúde, 2001), sistematiza algumas destas formas, que são: 

a violência doméstica, a violência intrafamiliar e a violência física. 

A violência doméstica é concebida como todo o tipo de violência que inclui 

parte do grupo, sem função parental, que convivam no ambiente doméstico, 

incluindo pessoas que convivam esporadicamente neste lugar. 

A violência intrafamiliar refere-se a todoato ou falha que prejudique o bem-

estar, a integridade física, psicológica ou a livre-arbítrio e o direito ao completo 

desenvolvimento de outro membro da família, incluindo pessoas que passam a 

declarar função parental, ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de 

domínio à outra. 

Santa Catarina teve osegundo menor resultado de homicídio de mulheres do 

país em 2015, conforme o Atlas da Violência (2017). A cada 100 mil moradores do 

sexo feminino, 2,8 tiveram a vida interrompida naquele ano proporção quase 

quatrovezes menor quando conferida ao primeiro colocado, o Estado de Roraima, 

que depara com uma taxa de 11,4 mortes. A média brasileira, segundo o 

levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) e do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), é de 4,4 mortes. 

Foi discutido também a razão das mulheres permanecerem em um 

relacionamento de distúrbios e abusos.Constatou-se que a maioria depende de 

maneira econômica do marido para se amparar e não tem condições de criar os 

filhos sozinha. 

Percebe-se também que além destes fatores, têm outros motivos que as 

fazem permanecer em sigilo, como por exemplo, o medo, a insegurança, o 

constrangimento com a separação, a baixa auto-estima, vergonha de assumir que é 

agredida, receber ameaças do marido, entre outros. 
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Rompa o silêncio: fale sobre o problema com pessoas de confiança e peça 

ajuda. As ameaças do agressor ganham mais força quando a vítima se isola e não 

busca apoio externo. É importante que familiares, amigos, vizinhos ou grupos de 

mulheres sejam chamados a ajudar. O silêncio protege apenas o agressor. 

Denuncie: vença o medo e procureuma delegacia de mulheres. Por trás dos 

casos de violência contra a mulher, há uma longa lista de problemas conjuntos,como 

descompromisso social, preconceito, falta de solidariedade. A denúncia é sua arma 

contra tudo isso. 

Feminicídio agora é crime hediondo. A presidente Dilma Rousseff aprovou em 

9 de março de 2015, a lei do feminicídio(Lei 13.104/2015). Assim, a nova lei 

modificou o artigo 121 do código penal que trata do homicídio,o qual é caracterizado 

quando a mulher é assassinada justamente pelo fato de ser mulher. Crimes 

cometidos com requintes de crueldade, como mutilação das partes do corpo, que 

tenham intima relação com o gênero feminino, assassinatos cometidos pelos 

companheiros, dentro de casa ou aqueles com razões discriminatórias. A nova lei 

torna os assassinatos de mulheres por razões de gênero um crime hediondo. 

A tipificação é o reconhecimento, pela lei, que mulheres estão sendo mortas 

pela razão de serem mulheres expondo a fratura da desigualdade de gênero que 

persiste na sociedade. Difere-se do homicídio por se tratar de um crime cultural, 

motivado por descriminação de gênero. 

A pena prevista em lei n° 13104/15 é de 12 a 30 anos de reclusão, podendo 

ser aumentada em um terço até a metade se o crime for praticado durante a 

gestação ou nos três messes posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 

anos, ou maior de 60 ou com deficiência, na presença dos pais ou filhos da vítima. 

As formas pelas quais as mulheres podem procurar ajuda é nas delegacias de 

atendimento especializado a mulher, defensoria pública, posto de saúde da 

comunidade, centros de referências da região, casas de abrigo a mulher vítima de 

violência, ou por meio de advogado que encaminha o pedido a justiça, que tem o 

prazo de 48 horas para deferi-lo. 

As formas de garantia que a lei permite é o afastamento do agressor do meio 

familiar, saída da mulher de casa com seus direitos preservados, proibição do 

contato do agressor com a vítima e familiares. No caso de descumprimentos das 

medidas de proteção deve ser comunicado imediatamente a delegacia polícia. 
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A violência doméstica, por sua vez, se caracteriza com maior incidência no 

âmbito da agressão contra as mulheres. Rolim (2008), afirma que as mulheres estão 

expostas a grande violência, que tem a peculiar característica de ocorrer 

geralmenteno seio das relações de intimidade e no âmbito da vida privada, 

contrastando com a que acontece nos espaços públicos e que se dá, em especial, 

entre os homens (BEZERRA; GOMES, 2011). 
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2LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA O ENFRENTAMENTO DA VIOL ÊNCIA 

CONTRA AS MULHERES 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988 

 

Após o Brasil ter passado por um grande período de ditadura militar, que 

percorreu dos anos de 1964 a 1985, o país carecia um novo processo de 

redemocratização onde se via a necessidade de devolver ao povo todos os direitos 

que haviam sido retirados deles durante o processo ditatorial. Quando José 

Sarney assumiu a presidência logo após a morte de Tancredo Neves, presidente 

eleito que sequer chegou a assumir a cadeira presidencial, ele informou que um 

novo processo de redemocratização seria instaurado em seu mandato, porém o que 

muitos não imaginavam era que de fato ele realmente iria dar início a este processo. 

Se analisarmos que toda Constituição deve ser entendida como unidade e 

como sistema que privilegia determinados valores sociais, pode-se afirmar que a 

Carta Magna de 1988 elege o valor da dignidade humana como valor essencial, que 

lhe dá unidade de sentido. Isto significa que o valor da dignidade humana informa a 

ordem constitucional de 1988. 

De acordo com Flávia Piovesan (2007 p. 27-28) 

 
Sob o prisma histórico, a primazia jurídica do valor da dignidadeHumana é 
resposta à profunda crise sofrida pelo positivismo jurídico, associada à 
derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Esses movimentos 
políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro da legalidade e 
promoveram a barbárie em nome da lei, como leciona Luís Roberto 
Barroso. Basta lembrar que os principais acusados em Nuremberg 
invocaram o cumprimento da lei e obediência a ordens emanadas de 
autoridade competente como justificativa para os crimes cometidos. O 
respeito destaca-se o julgamento de Eichmann em Jerusalém, em relação 
ao qual Hannah Arendt desenvolve a ideia da “banalidade do mal”, ao ver 
em Eichmann um ser esvaziado de pensamento e incapaz de atribuir juízos 
éticos às suas ações. Nesse contexto, ao final da Segunda Guerra Mundial, 
emerge a grande crítica e o repúdio concepção positivista de um 
ordenamento jurídico indiferente a valores éticos, confinado à ótica 
meramente formal. É justamente sob o prisma da reconstrução dos direitos 
humanos que é possível compreenderem, no Pós-Guerra, de um lado a 
emergência do chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos, e, de 
outro, a nova feição do Direito Constitucional ocidental, em resposta ao 
impacto das atrocidades então cometidas. No âmbito do Direito 
Constitucional ocidental, são adotados Textos Constitucionais abertos a 
princípios, dotados de elevada carga axiológica, com destaque para o valor 
da dignidade humana. Esta será a marca das Constituições europeias do 
Pós-Guerra. Observe-se que, na experiência brasileira e mesmo latino-
americana, a abertura das Constituições a princípios e a incorporação do 
valor da dignidade humana demarcarão a feição das Constituições 
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promulgadas ao longo do processo de democratização política. Basta 
atentar à Constituição brasileira de 1988, em particular à previsão inédita de 
princípios fundamentais, entre eles o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

 

O início da dignidade da humana da pessoa tornou-se o mais respeitável para 

compreender a unidade material da Constituição. Este início consagra-se como um 

começo que passa a orientar tanto o Direito Interno como o Direito Internacional, 

pois junta e concentra todo o sistema normativo, assumindo exclusiva prioridade. 

Vendo a necessidade do nosso povo brasileiro, o presidente em exercício, 

previu que teria que ser feito algo para voltar a garantir direitos, após o período de 

ditadura militar no Brasil. 

No ano de 1988 acontecia no país o marco que definiria o Brasil como, 

novamente, um país democrático. No dia 5 de outubro era promulgada 

a Constituição Federal, que tinha como objetivo garantir os direitos sociais, 

econômicos, políticos e culturais que desde o período anterior haviam sido 

suspensos pelos governos no período da ditadura. Também conhecida como a 

Constituição Cidadã, ela foi a sétima na história do Brasil desde que ele passou pela 

independência, e foi elaborada por 558 constituintes durante um período de 20 

meses. 

Neste contexto se vê a importância da nossa constituição brasileira, e o que 

ela nos define na garantia de direitos. 

Considerada como a mais completa dentre todas as já existentes, ela 

recebeualgumas críticas em provimento a sua extensa elaboração, com um número 

infinito de artigos que de certa forma deixavam algumas brechas, outra coisa 

importante de se citar é que foi ela quem de fato trouxe novamente o povo ao jogo 

político, deixando que eles participassem das decisões dos órgãos de estado. Para 

que ela fosse finalizada sofreu 67 emendas e mais 6 emendas de revisão, sendo 

assim a que mais passou por esse processo na história da constituição brasileira. 

Ela possui 245 artigos que se divide em nove títulos. 

Vendo de um lado mais crítico, ela é completa, mas deixou algumas 

aberturas, principalmente quando deixa que os políticos participassem das decisões 

do Estado. Assim a necessidade de algumas emendas. 

Títulos da Constituição de 1988: 



37 

A Carta Magna de 1988 está dividida em títulos que se dividem de acordo 

com as atribuições de seus artigos.  Cada título traz aqueles artigos referentes a 

determinada área, ou princípio, para que seja mais fácil subdividir todas as 

características que regimentar iam a sociedade brasileira a partir daquele momento. 

Os títulos são: 

Título I – Princípios Fundamentais 

Título II – Direitos e Garantias Fundamentais 

Título III – Organização do Estado 

Título IV – Organização dos Poderes 

Título V – Defeso do Estado e das Instituições Democráticas 

Título VI – Tributação e Orçamento 

Título VII – Ordem Econômica e Financeira 

Título VIII – Ordem Social 

Título IX – Disposições Constitucionais Gerais 

Com a carta Magna, passa a organizar os artigos e atribuir suas funções 

através de títulos. 

Uma forte e importante característica que não pode deixar de ser citada foi 

adivisão dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário que, 

mesmo sendo independentes, possuem responsabilidades de controle recíprocos 

entre eles. 

Com a divisão das esferas, torna-se mais ágil os processos, mas trabalhando 

juntas na questão responsabilidades e de controle. 

Em 1993 aconteceu a ratificação do regime presidencialista através de um 

plebiscito, que dava ao presidente da República o poder de comandar a 

administração do executivo federal por meio de eleições diretas que contariam com 

a participação de toda a população, desde que já possuísse mais de 16 anos. Os 

setores municipais e estaduais também passariam a ter seus representantes 

escolhido da mesma forma, com o voto popular. 

A imprensa voltava a ser livre, depois de anos de repressão e censura e os 

indígenas e povos quilombolas conseguiram o direito a ter suas terras demarcadas, 

voltando a habitar em seus locais de origem como antigamente. A Carta Magna 

também garantia que todo cidadão brasileiro tinha direito a saúde e a educação, 

trazendo para a sociedade uma nova fase, onde agora, o povo tinha direitos que, no 

papel, fazia com que todos fossem iguais perante a lei (JUNIOR, 2017). 
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A presente Constituição Federal também inova ao acrescentar a dimensão 

dos direitos e garantias, incluindo no catálogo de direitos fundamentais não apenas 

os direitos políticos e civis, mas também os sociais. É a primeira vez que uma 

Constituição brasileira coloca na declaração de direitos osdireitos sociais, pois nas 

Constituições antecedentes as normas relativas a esses direitosencontravam-se 

espalhadas no âmbito da ordem econômica e social, não constando do título 

dedicadoaos direitos e garantias. A Carta Magna de 1988 acolhe o princípio da 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, pelo qual o valor do livre-

arbítrio se ajusta com o valor da igualdade, não existindo como separar os direitos 

de igualdadedos direitos de liberdade. 

De acordo com Antonio Enrique Pérez Luño (1991 Apud PIOVESAN, 2007, p. 

35): 

Os direitos fundamentais representam uma das decisões básicas do 
constituinte, através da qual os principais valores éticos e políticos de uma 
comunidade alcançam expressão jurídica. Os direitos fundamentais 
assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar, 
quandoestabelecem a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com 
o Estado, ou entre si. 

 

Neste formato, os direitos e garantias básicos passam a ser dotados de uma 

especial eficácia expansiva, projetando-se por todo o campo constitucional e 

servindo como critério interpretação de todas as normas do ordenamento jurídico 

nacional. 

De acordo com Ricardo Castilho (2011, p. 77): 

 
“Para o Brasil os tratados internacionais de direitos humanos são 
equiparados às normas constitucionais apenas se obtiverem votação de três 
quintos dos deputados e senadores para incorporação ao direito interno. Em 
“geral, os tratados valem mais do que as leis ordinárias e menos que as 
normas constitucionais”. 

 

Diz Castilho (2011, p. 79): 

 
Depois de mais de dez anos de tramitação, foi enfim votada e promulgada a 
EC n. 45/2004, a 8 de dezembro de 2004. Entre as modificações trazidas 
para a Constituição, a mais importante para este livro foi o acréscimo de um 
parágrafo ao art. 5º da Constituição de 1988. Este novo § 3º diz o seguinte: 
“Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovadas, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 
quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais”. 
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A Constituição Federal de 1988 é a mais liberal e democrática da história do 

Brasil, merecendo por isso o nome de Constituição Cidadã. Apesar disso, a 

estabilidade democrática não pode ainda ser considerada fora de perigo. 

Carvalho José Murilodefine (2008, p. 199-200): 

 
A democracia política não resolveu os problemas econômicos mais sérios, 
como a desigualdade e o desemprego. Continuam os problemas da área 
social, sobretudo na educação, nos serviços de saúde e saneamento, e 
houve agravamento da situação dos direitos civis no que se refere à 
segurança individual. 

 

José Murilo de Carvalho escreveu sobre a cidadania no Brasil e destacou, na 

chamada “Nova República”, a incomum ampliação dos direitos políticos ao mesmo 

tempo em que questiona a irresolução de outras questões. O desencanto da 

população com a política, após o clima de otimismo gerado pela redemocratização, 

constitui-se num ponto extremamente negativo para a prática democrática. 

Este mesmo autor explica que a Constituição de 1988 também assegurou 

conquistas nunca antes verificadas aos direitos sociais no Brasil, principalmente com 

relação às questões sociais. Entretanto, a persistência de grandes desigualdades 

sociais (de natureza racial e regional) compromete e até mesmo impediu usufruto 

desses direitos. 

Em afinidade à proteção dos direitos humanos e às políticas de memória, vale 

observar que isso pode “contribuir de modo decisivo para a edificação de um juízo 

comum democrático em substituição à estrutura de valores autoritários colocados na 

sociedade pela prolongada existência em regimes opressivos” 

Segundo Torelly (2010, p. 120-121): 

 
Neste sentido, políticas de acesso à verdade e de fomento a reflexão crítica 
sobre o passado tornam-se mecanismos de produção de memória social 
voltada para a cidadania, permitindo a desnaturalização da violência e a 
gradativa incorporação de percepções e práticas democráticas em todo o 
tecido social. O movimento de democratização, especialmente em contextos 
onde a via eleitoral foi priorizada em relação a outras formas de produção 
da democracia, precisa de constante fomento para que possa efetivamente 
atingir a inteireza do aparelho estatal, penetrando, inclusive, nas instituições 
fortemente aparelhadas pela repressão, como o exército, a polícia e mesmo 
em alguns casos – como o brasileiro – o Poder Judiciário. A implementação 
de políticas de memória contribui neste sentido. 

 

Por fim, é preciso ressaltar que “numa sociedade tão profundamente marcada 

pelo autoritarismo como a brasileira, a simples existência de um debate 

institucionalmente mediado sobre ferramentas para lidar com o passado já constitui, 
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em si, um inequívoco sinal de amadurecimento democrático” (TORELLY, 2010, pp. 

120-121). 

Neste contexto, cabe destacar a grande produção legislativa decorrente 

dessa legislação constitucional, voltada para a proteção e desenvolvimento de 

tratamento mais apropriado para os setores antes marginalizados os carentes 

(NETO, 2012). 

Por exemplo, em vigor atualmente o estatuto da criança e adolescente, o do 

idoso, além das leis especiais referente as pessoas com deficiência e a cota 

eleitoralque incentiva a inclusão de mulheres no legislativo. Além disso, as políticas 

públicas desenvolvidas para tratar das questões de gênero, das populações 

indígenas, da igualdade racial, do meio ambiente, entre outras. 

Ainda há muito a melhorar, e longo é o caminho a ser percorrido pelo Estado 

a fim de fazer do país uma nação cidadã. Mas é fato e notório que as diferenças 

percebidas são positivas e se apresentam não somente em termos sociais, mas 

também em termos econômicos e políticos. 

 

2.2 CONVENÇÃO MUNDIAL DAS MULHERES/ BELEM DO PARÀ 

 

A Convenção Interamericana para Precaver, Penitenciar e Eliminar a 

Violência contra Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, partiu pela 

Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 1994, e sancionada 

pelo Brasil em 1995. 

É o mais importante acordo internacional sobre a violência contra a mulher. A 

Convenção de Belém do Pará define a violência contra a mulher, declara os direitos 

protegidos e aponta as obrigações do Estado,além de criar mecanismos 

interamericanos de proteção. 

Com o intuito de garantia de direito às mulheres, a convenção vem para 

extinguir a violência contra a Mulher, criando algumas maneiras de proteção. 

A Convenção reveste-sede grande importância no campo do reconhecimento 

dos direitos constitucionais das mulheres, prevendo ações necessárias de 

prevenção, além das medidas punitiva se de apoio jurídico e psicológico às 

mulheres e a suas famílias, traduzindo o direito das mulheres a uma existência sem 

violência. 
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O Comitê para a Abolição de todos os Formatos de Discernimento contra a 

Mulher, também esta Convenção, no Brasil, tem força de lei, assim como o disposto 

no segundo parágrafo do artigo 5º da Constituição Federal vigente. 

A Convenção com o intuito de Eliminação de todas as maneiras de 

Discriminar a Mulher foi adotada pela Assembleia Geral em 18 de dezembro de 

1979, e entrou em vigor em três de setembro de 1981. A Convenção é 

constituídapor um preâmbulo e 30 artigos, sendo que 16 deles contemplam direitos 

substantivos que devem ser respeitados, protegidos, garantidos e promovidos pelo 

Estado. No seu artigo 1º, a Convenção define “discriminação contra a mulher” assim 

sendo: ressaltar que para o bom funcionamento dessa lei, que é prevista na 

constituição, o trabalho de prevenção e orientação a essas mulheres que sofrem 

violência. 

Leila Linhares Barsted, Advogada, diretora da ONG CEPIA – Cidadania, 

Estudo, Pesquisa, Informação e Ação e Coordenadora do Comitê de Peritas da OEA 

para avaliar a execução da Convenção de Belém do Pará. 

Em 1994, a Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos OEA, 

preocupada com a generalização da violência contra as mulheres e considerando 

que o reconhecimento e o respeito irrestrito com todos os direitos das mulheres em 

condições indispensáveis para uma população mais justa, solidária e pacífica, 

aprovaram a Convenção Interamericana para Precaver e Punir. 

Após essa convenção se viu a obrigação de se criar mecanismos de atenção 

as mulheres, de forma a se respeitar os direitos a elas previstos em lei. 

Erradicara Violência Contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém 

do Pará, devido ter sido aprovada em reunião que se realizou nessa cidade 

brasileira. Essa Convenção foi ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 e 

passou a ter força de lei nacional através Decreto nº 1973 de 01.08.1996. 

A mesma considera a violência contra a mulher um abuso dos Direitos 

Humanos e dos livres-arbítriosbásicos, visto que tal violência limita integral ou de 

maneira parcial o reconhecimento, o gozo e o exercício de seus direitos ea liberdade 

pelas mulheres. 

A Convenção conhece, também, que a violência contra as mulheres é uma 

ofensa à dignidade humana e uma manifestação de ações de posse historicamente 

desiguais em meio a mulheres e homens. 
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É importante frisar, que a desigualdade no meio degêneros também é cultural, 

o que gera uma discussão ainda maior. 

Essa importante Convenção complementa a Convenção sobre a Eliminação 

de totalmente das Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, ratifica e 

amplia a Declaração e o Programa de Ação da Conferência Mundial de Direitos 

Humanos, realizada em Viena, em 1993, e compõe o quadro de avanços legislativos 

internacionais, que foi impulsionado pela ação decisiva dos movimentos feministas 

de diversos países para maior visão da à violência contra a mulher, para exigir o seu 

repúdio e sua eliminação. 

Em seus cinco capítulos, distribuídos em 25 artigos, a Convenção de Belém 

do Pará define a violência contra a mulher, declara os direitos protegidos, 

aponta141para os deveres dos Estados da OEA e cria mecanismos interamericanos 

de proteção com o propósito de proteger o direito das mulheres a uma 

existênciasem violência. 

A Convenção no artigo 1º entende por violência contra a mulher “qualquer 

ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, no âmbito público como no privado”. 

No seu artigo 2º, declara a violência contra a mulher inclui violência física, 

sexual ou psicológica que tenha ocorrido na família, na comunidade ou que seja 

perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes onde quer que ocorra. 

Recomenda, no artigo 9º que, para adoção das medidas recomendadas, o Estado 

da OEA deve considerar o caso de vulnerabilidade à violência que a mesma possa 

sofrer em consequência de fatores como, por modelo, sua condição racial e étnica. 

Torna-se importante, nesse sentido, também articular essa Convenção à 

Convenção contra a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, 

acatada pela Assembleia Geral da ONU, em 1968. 

Em seus artigos 7º e 8º, a Convenção detalha os deveres do Estado para a 

prevenção, erradicação e eliminação da violência contra a mulher. Tais deveres 

constituem-se em uma série de medidas positivas voltadas para proteger o 

direitodas mulheres a uma história livre de agressão, também para a abstenção de 

procedimentos que possam conduzir a essa violência. 

Dentre as medidas positivas, destacam-se mudanças legislativas e judiciais, 

fomento do conhecimento e da observância do direito da mulher, modificação de 

padrões socioculturais de condutas, fomento à capacitação de pessoal da 
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administração da justiça e da polícia e de demais funcionários encarregados de 

cumprir a lei, criação de serviços especializados, garantia da produção de pesquisa 

e de recopilação estatística, dentre outras medidas. 

A Convenção cria, em seu artigo 10º, a obrigação dos Estados de 

apresentarem informes periódicos à Comissão Interamericana da Mulher - CIM, 

comunicando as medidas que adotaram para prevenir e erradicar a violência contra 

a mulher, também aquelas voltadas para assistir a mulher envolvidana violência. Em 

2005, foi criado, junto na Comissão Interamericana de Mulheres - CIM, um Comitê 

de Peritas, composto por mulheres de diversos países signatários da Convenção, 

para agilizar o monitoramento do seu cumprimento do Estado. 

O Estado nesta Convenção, reconhecendo que o respeito irrestrito aosdireitos 

humanos foi consagrado na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, reafirmado em outros 

instrumentos internacionais e regionais, afirmando que a violência contra a mulher 

compõe noabuso dos direitos humanos e livre-arbítrio básico limita total ou de 

maneira parcial a observância, gozo e exercício do direito e da liberdade. 

Preocupados que a violência contra a mulher compõe ofensa contra a 

dignidade humana e é manifestação das analogias de domínio historicamente 

desiguais no meio mulheres e homens,recordando a Declaração na Erradicação da 

Violência contra a Mulher, confirmada na Vigésima Quinta Assembleia de Delegadas 

da Comissão Interamericana de Mulheres. 

Afirmando que a violência contra a mulher permeia todos os setores da 

sociedade, independentemente de classe, raça ou grupo étnico, renda, cultura, 

idade ou religião, e afeta negativamente suas próprias bases. 

Convencidos em eliminar a violência contra a mulher é condição 

indispensável para seu desenvolvimento individual e social e sua plena e igualitária 

participação juntas as campos de existência, Convencidos que a medida de uma 

convenção para prevenir, punir e erradicar todas as maneiras de violência contra a 

mulher, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, constitui positiva 

contribuição no significado de proteçãoaos direitos da mulher e eliminar as situações 

de violência contra a mesma (BARSTED, 1994). 

No entanto, não devemos perder de aspecto que o aumento legislativo não se 

aceita para a mudança dofato. Apesarde ter uma das Constituições mais elaboradas 

do mundo relativoao amparo dos direitos da mulher, apesarde ter sido aprovado os 
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Tratados Internacionais de Proteção da Mulher não podemos refletir que na lei é de 

exclusividade da solução para todos as dificuldades. O fato é mais complexo e os 

recursos passam pelo direito, pela política, pela educação, pela cultura, pela 

economia etc.,mesmo mais avançadaem ser uma legislação, seuaproveitamento 

depende dos operadoresa frente. 

Na explicação legislativa realizado pelo judiciário, pelos advogados e 

advogadas, procuradoras e procuradores, promotoras e promotores se faz essencial 

na implementação dos mais recentes direitos da companheira. Na atenção da lei no 

acontecimentoreal é intermediada pela obra e explicaçãodessas pessoas jurídicas. 

Os mesmos dizem que a ação compete basicamentede apegosparticulares e 

igualitários. Sem ser neutro. 

Assim, é definitivamente indispensável que amplieaptidãode análise em 

relação aos valores e preconceitos. O sistema de idéias influente é 

patriarcalaceitando a ser subalterno social da política das mulheres. Desfazer o 

tradicionalismo jurídico dominador é umadas aberturas para que novos direitos da 

mulher possam ser concentrados. 

Entre tanto, a Convenção antecipa a probabilidade de ação de medidas e 

ações afirmativas,em enormes medidas a serem aceitas pelos Estados a apressar 

ométodo de alcance da equidade. Permitindo a discriminar de caráter prático, que os 

Estados devem tomar medidas especiais provisórias, visando antecipar o 

procedimento de equalização de status dentremasculinos e femininos. 

Os conceitos cessarão quando adquirido o seu desígnio. Válido 

comoalcancescompensatórias que apontam diminuir as inferioridades na história, 

decorrências do passado de discriminação, buscando a pluralismo e diferença 

social. 

Os novos métodos necessitam ser seguidos para fortalecer a exercício da 

igualdade das mulheres, assim de seus direitos humanos. A comissão deve analisar 

a probabilidade de colocar o direito de súplica mediante a preparação de um 

Protocolo Optativo à Convenção, no alcance da estrutura constituiu o princípio mais 

competente de monitoração dos direitos humanos internacionalmente dados. 

Admirável também o ingresso de transmissão interestadual que admitiria a um 

Estado apontar outro Estado quando este desobedecesse aos dispositivos da 

Convenção. 
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A Constituição Federal de 1988 situa a conclusão da ampla Afirmação de 

Direitos por ela antevista, que os direitos e segurançaspromulgarem na Constituição 

não afastam diferentes decorrentes do regime e da abertura por ela tomados ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte" (art. 5º, 

§ 2º). Inova ao incluir dentre os direitos constitucionalmente protegidos, os direitos 

enunciados nos tratados internacionais de que o Brasil seja signatário, atribuindo 

aos direitos internacionais, uma natureza especial e diferenciada, qual seja, de 

norma constitucional. 

Na violência contra a mulher inclui a violência física, sexual e psicológica (art. 

2º). A convenção faz alusão a alguns comportamentos específicos, dando, 

entretanto uma escrita aberta, autorizara existência de outra conduta não prevista. 

De tal atitude ao tratar da violência acontecida no campo da família ou unidade 

doméstica traz o estupro, maus-tratos e abuso sexual, sem recusar "outros formatos. 

Ao acometer da violência ocorrida na sociedadetraz como modelo o estupro, 

abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, prostituição, sequestro e assédio 

sexualno espaço de trabalho, instituições educacionais, serviços educacionais ou 

qualquer outro local, sem, além disso, excluir outras configurações. 

O direito a uma existênciasem violência é um direito básico das mulheres 

nodomínio público e privado (art. 3º). 

Na Convenção inclui que a violência contra a mulher impede e anulam o 

exercício dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (art. 5º). Da 

mesma forma que paralelamente à violência física, sexual e psicológica estaria 

ocorrendo um abuso dos direitos. Com agravamento da violência contra a mulher 

que é aptaa lesar vários bens jurídicos protegidos, ao mesmo tempo. 

A mesma confere importantes cargas ao Estado noempenho de abrigar a 

mulher da violência no campo privado e público. No ponto de vista da Convenção é 

a prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. 

O Estado apresenta medidas para prevenir a violência, investigar de qualquer 

jeito a violação, averiguar e responsabilizar os infratores e assegurar a existência de 

recursos adaptados e eficazes para o devidoequilíbrio para as vítimas dos abusos. 

No entanto é ordenado do próprio Estado e de suas instituições, 

autoridades,funcionários e individual que se abstenham de ação e exercícios de 

violência contra a mulher e atuem com atenção para antecipar, buscar e castigar, 

estabelecendo artifícios jurídicos equitativos e ativos para a mulher sujeita à 
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violência, até mesmo, entre outros, importância de proteção, juízos aceitáveis e 

eficazes acessam a tais processos. 

Sendo assim, estas estruturas judiciais e administrativas devem ser capazes 

de avalizara mulher vítima da violência o eficazacesso à restituição, e outros meios 

de balanceamento justos e eficazes e ordenando o agressor que não aja 

perseguição, amedrontar e chantagear a mulher ou de fazer uso de qualquer 

emboscada que danifique ou ponha em perigo sua vida ou integridade ou afete sua 

conveniência. 

O aspecto da igualdade advertida a desigualdade, a Convenção recomenda 

ao Estado que induzam em conta, no cumprimento de suas compulsões, 

ascircunstânciasexclusivas da mulher, avaliando a situação da mulher vulnerável à 

violência por seusangue, família, ou condição de migrante, de refugiada ou de 

desarticulada, entre outros motivos e também analisar a violência à mulher gestante, 

deficiente, menor, idosa ou em caso socioeconômica oposto, aparentada por 

situações de subversão armado ou de carênciado livre-arbítrio. 

São as causas que podem ser apontadas como fatores determinantes de 

violência contra a mulher, de maneira especial no âmbito familiar: a falta ou 

alternativa no emprego, a pobreza, as condições inadequadas de moradia, a 

promiscuidade que caracterizam as moradias precárias etc. Entretanto desejamos 

ressaltar uma particularidade cultural, fruto de uma sociedade marcadamente 

patriarcal que se inclui de forma categoricamente machista. 

Ao benefício deste círculo cultural, que não pode ser ignorado, e que se faz 

do própriojeitonecessariamente a ação educativa, unicamente através de políticas 

públicas efetivas no campo da educação, a questão violência é capazde ser 

minimizada. Neste formato as medidas repressivas e punitivas atuais na Convenção 

de Belém do Pará marcamsignificação se houver por parte dos Estados 

abrangidosum comprometimentoativo com a atenção da violência contra a mulher. 

A seguir entende-se que a dificuldade é complicada e abrange medidas 

judiciais, administrativas, legislativas, econômicas, sociais e culturais sem as qual 

fica estranho dar um tratamento completo a este sério problema. 

O direito da mulher tem uma aceitável densidade legislativa. É indispensável 

que conhecendo queiramos programá-los o quanto antes para que, de 

certoformatos, possam prevenir que aconteçam novas violências. 
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Nestaocasião, fez uma comprovaçãobásica ao afirmar que o problema grave 

de nosso tempo, com afinidade aos direitos humanos não é mais o de 

fundamentação e sim o de proteção.Os direitos da mulher têm uma possível 

densidade legislativa. É imprescindível que saibamos e queiramos implantá-los o 

quanto antes (FARIA; MELO, 2017). 

 

2.3 LEI MARIA DA PENHA 

 

A Lei Maria da Penha apareceu como obra de tratados internacionais 

internalizados pelo país e após a condenação do Estado Brasileiro pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos por descuido, falha e tolerância em relação à 

violência doméstica contra as mulheres. A lei originou inúmeras alterações para o 

ordenamento jurídico e tais alterações geraram alteração doutrinária e 

jurisprudencial. 

O Brasil ficou por muito tempo colocado em um sistema excepcionalmente 

patriarcal, em que não se enxergava a possibilidade de as mulheres trabalharem 

fora no local doméstico, estando sempre submetidas ao predomínio masculino, do 

marido ou do pai. 

No passar dos anos, as mulheres começaram a dar início a lutar porambiente, 

o que gerou profundas alterações nos parâmetros até então colocados e firmados. 

Aos poucos, percebeu-se, tanto no aspecto nacional quanto no internacional, que 

era imprescindível conferir-lhes um amparo especial. 

A Constituição Federal de 1988 consolidou um marco em relação aos direitos 

humanos e a consideração da plena cidadania das mulheres, efeito, sobretudo, da 

própria articulação do gênero, que atuou de maneira ativa junto ao Congresso 

Nacional. 

O título do documento foi guiado no caso Maria da Penha Maia Fernandes, 

biofarmacêutica que sofreu duas tentativas de homicídio por parte de seu marido, 

professor universitário e economista. O fato foi um dos levados ao conhecimento da 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que no ano de 2001, em decisão 

histórica, aplicou a Convenção de Belém do Pará. 

De acordo com Fernandes (2010, p. 36): 

 



48 

Acordei de repente com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos. 
Não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei 
os olhos e um só pensamento me ocorreu: “Meu Deus, o Marco me matou 
com um tiro”. Um gosto estranho de metal se fez sentir, forte, na minha 
boca, enquanto um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda 
mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-
me de morta, pois temia que Marco me desse um segundo tiro. 

 

Para responsabilizar o Estado brasileiro por desleixo, omissão e tolerância em 

relação à violência doméstica contra as mulheres, elaborando indicações a título 

individual, de reparação em relação à violência sofrida por Maria da Penha, e 

também a título coletivo, referentes à adoção de conceitos legislativa e de políticas 

públicas para abarbar o problema no âmbito nacional. 

O título, em sua ementa, chama as convenções ratificadas pelo país e o art. 

226, parágrafo 8º da Constituição Federal, segundo o qual “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”. 

Desta maneira, a lei vem acolher o compromisso constitucional, e ao cometer-

se com a referência às convenções comprova uma nova atitude da legislação 

infraconstitucional diante dos documentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos. O título “representa o esforço de contextualização das 

duasparadigmáticas convenções.” 

Por isso, não se pode atribuir às pessoas, os mesmos direitos e obrigações, 

sem fazer distinção alguma, já que as diferenças entre elas devem ser apreciadas. 

Quanto a essa colocação, Moraes, Maria Celina Bodin(2003, p.88), afirma 

que: 
Em lugar de se reivindicar uma ‘identidade humana comum’, é preciso que 
sejam contempladas, desde sempre, as diferenças existentes entre as 
pessoas, evidência empírica que pode ser facilmente comprovada; os 
homens não são iguais entre si e para confirmar esta assertiva basta pensar 
em dicotomias facilmente visualizáveis, como ricos e pobres, sadios e 
deficientes homens e mulheres. 

 

Assim háde se buscar a igualdade sensual, capaz de gerar iguais 

oportunidades para ambos os sexos, e não a mera igualdade protocolar, colocação 

que não é aceitável para cumprir o objetivo do pedido. 

O oportuno texto constitucional proporciona diversos dispositivos que 

possibilitam sua realização. 
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Nesse campo, manifesta-se Marco Aurélio de Mello, acerca das premissas 

esboçadas na Constituição: 

 
Passou-se, assim, de uma equalização estática negativa – no que se proibia 
a discriminação -, para uma equalização eficaz, dinâmica, já que os verbos 
“construir”, “garantir”, “erradicar” e “promover” denotam ação. Não basta não 
discriminar. É preciso viabilizar as mesmas oportunidades. Há de ter-se 
como ultrapassado o sistema simplesmente princípio lógico. A postura, 
mormente dos legisladores, deve ser, sobretudo afirmativa [...]. Falta-nos, 
então, para afastarmos do cenário das discriminações, uma mudança 
cultural, uma conscientização maior dos brasileiros; urge a compreensão de 
que não se pode falar em Constituição sem levar em conta a igualdade, 
sem assumir o dever cívico de buscar o tratamento igualitário, de modo a 
saldar dívidas históricas para com as impropriamente chamadas “minorias”, 
ônus que é de toda a sociedade (MELLO, apud EMILIANO, 2017). 

 

De tal modo, entendo que o Estado deveria sair de seu lugar estático, que 

apenas veta a discriminação, e passasse a atuar, promovendo uma equalização 

dinâmica, com o apreço de que urgia aos legisladores uma postura afirmativa, para 

que fosse efetivamente possível a obtenção da igualdade entre os gêneros. 

A Lei Maria da Penha necessita ser afrontada com os critérios viventes para 

aproximar se o começo da igualdade está sendo respeitada. Por tanto, é preciso 

saber quais são esses critérios e, após esse conhecimento, é necessário realizar a 

comparação entre os critérios e a lei. 

A lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) representa uma grande conquista dos 

movimentos feministas em busca da erradicação, prevenção e punição da violência 

contra a mulher. Ela é o resultado de muitos anos de luta para que as mulheres 

brasileiras pudessem dispor de um instrumento legal próprio que assegurasse seus 

direitos e para que o Estado brasileiro passasse a enxergar a violência doméstica e 

familiar contra a mulher (REIS, 2011). 

Segundo Maria Berenice Dias, (2008, p. 60): 

 
Veio a Lei Maria da Penha para atender os compromissos assumidos pelo 
Brasil em tratados internacionais, que impõem o reconhecimento dos 
direitos das mulheres como direitos humanos. Na sua ementa é feita 
referência a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
violência domésticaratificado pelo Brasil em 1995. 

 

Essa Lei tipifica a violência doméstica como uma das formas de violação dos 

direitos humanos. Altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam presos 

em flagrante, ou tenham sua prisão preventiva decretada, quando ameaçarem a 

integridade física da mulher. 
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Prevê, ainda, inéditas medidas de proteção para a mulher que corre risco de 

vida, como o afastamento do agressor do domicílio e a proibição de sua 

aproximação física da mulher agredida e dos filhos. 

A Lei Maria da Penha representa uma grande conquista dos movimentos 

feministas na busca da erradicação, prevenção e punição da violência contra a 

mulher. 

A nova lei vem a proteger a instituição da família e a mulher que tem direito a 

um domicílio sem violência. No art. 1º vêm declarado os objetivos da mesma e 

indicando a questão das convenções internacionais: 

 
Art. 1º Esta Lei Cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da convenção Interamericana para Prevenir, Punir, e 
Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais 
ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece 
medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. 

 

A questão do ponto de vista que a população tinha de um modo geral sobre a 

violência, aparentava ser só as de agressão física e sexual, mas passa agora pela 

aprovação e divulgação da nova lei a ser muito mais abrangente, pois outros tipos 

agressão foram tipificados, como enuncia o seu art. 5º: “Para os efeitos desta Lei, 

configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Sobre o tema discorreu Souza: 

 
O legislador da Lei relembrou que a mulher, enquanto ser humano igual 
possui os mesmos direitos reconhecido em favor do homem. Tal técnica 
deveria ser desnecessária, mas como efetivamente não o é, houve a 
reiteração em norma infraconstitucional, daquilo que a Constituição já prevê, 
porém que a prática indica que não se costuma cumprir. 
 
Tocante ao artigo 3º da Lei Maria da Penha, dispõe: 
Art. 3 Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 
dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à 
cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 
 
§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
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§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados. 

 

As relações e o espaço intrafamiliares foram historicamente interpretados 

como restritos privados, gerando uma alta impunidade dos agentes da violência 

perpetrada no ambiente familiar. A naturalidade com que a violência contra a mulher 

nas relações privadas tem sido tratada, socialmente, ofusca a visibilidade do 

problema e banaliza a sua ocorrência. 

Acrescente-se a isso o fato de que a violência doméstica serviu de base para 

outras formas de violência. Ela produz experiências de brutalidade na infância e 

adolescência que terminam por levar a condutas violentas e desvios psíquicos 

graves também nesse público. 

Segundo Amélia de Almeida Teles e Mônica de Melo(2007, p. 19): 

 
A lei Maria da Penha revela presença organizada das mulheres no embate 
humano, social e político por respeito. Sua presença está marcada na 
ênfase a valorização e inclusão da vítima no contexto do processo penal, na 
preocupação com prevenção, proteção a assistência aos autores do 
conflito, no resguardo das conquistas femininas, como espaço no mercado 
de trabalho. 

 

De acordo com a Organização das Nações Unidas “(…) uma em cada três 

mulheres é maltratada e coagida a manter relações sexuais, ou submetida a outros 

abusos. Entre 30% e 60% das mulheres que já tiveram um parceiro sofreram alguma 

vez violência física ou sexual por parte do companheiro, e 48% das meninas ejovens 

com idades entre 10 e 24 anos afirmam ter tido suas primeiras relações sexuais sob 

coação”. 

Amélia de Almeida Teles e Mônica de Melo afirma que (2003, p. 23): 

 
A violência é uma das mais graves formas de descriminação em razão do 
sexo/gênero. Constitui violação dos direitos humanos e das liberdades 
essenciais, atingindo a cidadania das mulheres, impedindo-as de tomar as 
decisões de maneira autônoma e livre de ir e vir, de expressar opiniões e 
desejos, de viver em paz em suas comunidades; direitos e inalienáveis do 
ser humano. 

 

Segundo o artigo 3° da lei Maria da Penha, será assegurada às mulheres as 

condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária (LEI MARIA DA PENHA, 2006). 
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O legislador ao promulgar a Lei Maria da Penha se preocupou em garantir 

que, se o crime aconteceu no ambiente doméstico e se a vítima é mulher, não pode 

ser avaliado de menor potencial ofensivo, com pouca lesão. Deste jeito, não será 

apreciado pelo Juizado Especial Criminal, embora que no artigo 88 da Lei 9.099/95, 

dispõe que “além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, estar 

sujeito de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves 

e lesões culposas”. 

E ainda, no artigo 61 da Lei 9.099/95: 

 
Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para 
os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei 
comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com 
multa. 

 

A Lei Maria da Penha separa a violência doméstica da Lei dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais. Desta forma, não pertenceria falar em crime de menor 

potencialidade ofensivo aquele envolvendo violência doméstica. Assim, comoos 

crimes de lesão corporal seriam de ação penal pública incondicionada, não caberia 

renúncia à representação, ajustes, acordo, composição de danos ou até mesmo 

interrupção da ação. 

De acordo com Gerhard, (2014, p.73): 

 
Além disso, como inovação e firmeza, a lei estabelece e tipifica todas as 
formas de violência doméstica, retira dos Juizados Especiais Criminais 
(Jecrim) a competência para julgar os casos de violência doméstica contra a 
mulher que passa a ser considerada de maior potencial ofensivo, proíbe a 
aplicação de penas pecuniárias e multas, possibilita a prisão em flagrante, 
prevendo a prisão preventiva, se houver risco da integridade física da 
mulher e de seus descendentes e altera o art. 61 do Código Penal para 
considerar esse tipo de violência como agravante de pena. Essa necessária 
modificação no Código Penal e Processual Penal tem como escopo a 
garantia de proteção da vítima e de seus filhos e de suas filhas. 

 

Através deste, embora as novidades trazidas pela Lei Maria da Penha, após 

entrar em vigor, almejou-se que está se tornasse realmente efetiva e eficaz no 

combate à violência a mulher. No entanto, para isso, percebe-se que é 

imprescindível que todos os elementos da Rede De Atendimento Da Segurança 

Pública atuem de forma agregada e unida, com o objetivo de atingir a qualidade de 

vida e a segurança que é indispensável a todos (OLIVEIRA, 2015). 
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ComoLei Maria da Penha veio para justar esse tipo de violência, tendo como 

base a história da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, agredida várias vezes 

pelo marido, e que ao lado dos movimentos feministas e Convenções Internacionais, 

ensaiaram a iniciativa da criação de uma lei que regulasse e punisse os agressores. 

No começo desta lei, muitas modificações no processo penal brasileiro foram 

ocorrendo, dando mais segurança à mulher agredida, e uma maior penalidade ao 

agressor. A mesma foi tão bem recebida que é analisada uma das melhores 

legislações protetivas do mundo, o que motiva um falso efeito de dever exercido pelo 

Estado. Mas, como nem tudo é exato, os altos identificadores de violência contra a 

mulher ainda afrontam até hoje, causando certa desigualdade entre o texto legal e 

os altos índices de mulheres vítimas de violência doméstica. 

Esteve clara, que essa atual sociedade violenta não é a ideal para viver em 

equilíbrio com um ordenamento jurídico como o nosso. E para que essa ocorrência 

se inverta é imprescindível uma conscientização geral, e especialmente, um 

apoiopsicológico à mulher agredida, para que ela consiga ter a coragem necessária 

para buscar seus direitos através de uma lei que foi criada com o objetivo de 

eliminar a violência doméstica. 

Segundo Dias (2007, p.26): 

 
Chegou o momento de resgatar a cidadania feminina. É urgente a adoção 
de mecanismos de proteção que coloquem a mulher a salvo do agressor, 
para que ela tenha coragem de denunciar sem temer que sua palavra não 
seja levada a sério. Só assim será possível dar efetividade à Lei Maria da 
Penha. 

 

A lei Maria da Penha e as políticas públicas não se efetivam necessariamente 

sem as redes de proteção social das demais políticas públicas principalmente da 

Assistência Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

que identificam as demandas sociais de uma parcela significativa da população. A 

política de Assistência Social tem sua matricialidade familiar que está inserida no 

Programa Bolsa Família com primazia. 

Os lares na atualidade são chefiados em sua maioria pelas mulheres, uma 

das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) é que a mulher seja 

provedora de seu próprio dinheiro. 

Sobre as políticas públicas Social ira ser abordada e aprofundada, neste 

mesmo trabalho. 
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3 POLÍTICAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PARA O ENFREN TAMENTO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas sociais que surgem para atender as necessidades dos brasileiros 

tiveram influência, ao longo de sua história, nos modelos internacionais. "Diferente, 

pois, das políticas sociais dos países Capitalistas avançados, que nasceram livres 

da dependência econômica e do domínio colonialista, o sistema de bem-estar 

brasileiro sempre expressou as limitações decorrentes dessas injunções" 

(POTYARA, p.125). 

No entanto significados de políticas públicas, mesmo as mínimas analistas, 

guiam o nosso olhar para o lócus onde os encontros em torno de interesses, 

preferências e ideias que se desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por 

abordagens diferentes, as definições de políticas públicas adquirem, em geral, uma 

visão holística do objeto, uma expectativa de que o todo é mais importante do que a 

soma das partes e que os sujeitos, instituições, interações, sistema de ideias e 

interesses contam, mesmo que existem diferenças sobre a importância referente 

destes fatores. 

Pode-se, então, sintetizar a política pública como o campo do conhecimento 

que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em atuação ou avaliar essa ação 

alterável separado e, quando imprescindível, sugerir mudanças na direção ou curso 

dessas ações mudável dependente. A formulação de políticas públicas constitui-se 

no exercício em que os governos democratas demonstram sua finalidade e 

plataformas eleitorais em programas e ações que causarão resultados ou mudanças 

no mundo atual.A visão da política pública como um processo incremental foi 

desenvolvido por Lindblom (1979), Caiden e Wildavsky (1980) e Wildavisky (1992). 

Fundamentado em pesquisas que se basearam na experiência, os autores 

argumentaram que os recursos governamentais para um programa, órgão ou uma 

dada política pública não partem do zero e sim, de deliberações e incrementais que 

desconsideram mudanças políticas ou mudanças substantivas nos programas 

públicos. Assim, as decisões dos governos seriam apenas desenvolvidas e pouco 

substantivas. 
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A visão incremental da política pública perdeu parte do seu poder explicativo 

com as intensas reformas ocorridas em vários países, geradas pelo ajuste fiscal. No 

entanto os que trabalham nos governos e os que pesquisam os orçamentos públicos 

conhecem bem a força do incremental, que mantém intactos estruturas 

governamentais e recursos para políticas públicas que repudiaram a estar na 

agenda dos governos. Mas é a visão de que decisões tomadas no passado 

constrangem decisões posteriores e limitam a aptidão dos governos de adotar 

novaspolíticas públicas ou de reverter o caminho das políticas atuais (SOUZA, 

2003). 

Vale ressaltar que aqui no Brasil o WelfareState (Estado de Bem estar Social) 

não foi implantado, essas medidas sociais se aplicaram apenas na Europa, em 

países que haviam sido devastados pela segunda Guerra Mundial. 

Faleiros ressalta (1991, p.20): 

 
É pelo Estado Bem-Estar que o Estado garante ao cidadão a oportunidade 
de acesso gratuito a certos serviços e a prestação de benefícios mínimos 
para todos. Nos Estados Unidos, esses benefícios dependem de critérios 
rigorosos de pobreza e os serviços de saúde não são estatizados, havendo 
serviços de saúde para os velhos e pobres. O “acesso geral” à educação, à 
saúde e à justiça existente na Europa decorre de direitos estabelecidos 
numa vasta legislação que se justifica em nome da cidadania. O cidadão é 
um sujeito de direitos sociais que tem igualdade de tratamento perante as 
políticas sociais existentes. 

 

Essas medidas de proteção social criadas pelo Estado, desde o início do 

século XX, serviam como uma forma de acalmar as expressões da questão social na 

sociedade e durante muito tempo essa ajuda resumiu-se em uma mescla entre 

saúde e assistência para as pessoas sem vínculos trabalhistas. 

Segundo Faleiros (1986), no Brasil, no pós-64, vários programas ou 

benefícios foram elaborados como “pacotes” pelos tecnocratas, como o PIS 

(Programa de Integração Social), o Funrual (Previdência Rural), os Csus (Centros 

Sociais Urbanos), o Inan (Instituto Nacional de Alimentação). 

Ainda com Faleiros (1991, p.8), pode-se afirmar que: as políticas sociais ora 

são vistas como mecanismos de manutenção da força de trabalho, ora como 

conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no poder ou bloco 

governante, ora como doação das elites dominantes, ora como instrumento de 

garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. 
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Nos anos 80 no Brasil, acontecem fortes movimentos sociais que foram 

responsáveis por muitos avanços na legislação brasileira no que se refere a direitos 

sociais. 

Segundo Piana(2009, p.39),a Constituição Federal, promulgada em 1988, 

chamada Constituição Cidadã, pauta-se em parâmetros de equidade e direitos 

sociais universais, consolidou conquistas, ampliou os direitos nos campos da 

Educação, da Saúde, da Assistência, da Previdência Social, do Trabalho, do Lazer, 

da Maternidade, da Infância, da Segurança, definindo especificamente direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, da associação profissional e sindical, de greve, da 

participação de trabalhadores e empregadores em colegiados dos órgãos públicos, 

da atuação de representante dos trabalhadores no entendimento direto com 

empregadores. 

Essa foi a primeira vez que a política social teve maior acolhimento em uma 

constituição. 

Mas Piana (2009, p.39) diz: 

 
Entretanto, duas décadas depois se pode afirmar que nunca houve tantos 
desrespeitos à sociedade brasileira, como hoje, por meio de violações, 
fraudes e corrupções explícitas do Estado, da classe hegemônica, dos 
representantes do poder e do povo, na legislação vigente, nos repasses dos 
recursos financeiros, nas relações de trabalho, com um mercado altamente 
seletivo e excludente e outros. 

 

Foram criadas leis complementares a partir da formulação da CF de 1988, 

sendo elas: Lei n. 8.069 de 1990 – o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei n. 

8742 de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social. 

PIANA, afirma que (2009, p.40-1): 

 
Cabem aos sujeitos sociais a construção e a transformação das relações 
sociais. São diversos os segmentos presentes nesta luta, especialmente os 
profissionais, assistentes sociais, que têm o compromisso de mediar às 
relações entre Estado, trabalhadores e Capital e gerir as políticas sociais. 
Neste início de milênio, o cenário colocado pelo capitalismo em seu modelo 
neoliberal, coloca para o Brasil questões agravantes como alto índice de 
desempenho, aumento da concentração de renda/riqueza, empobrecimento 
e miserabilidade da população. 

 

Na atualidade as políticas de seguridade social são formadas por um tripé: 

− Assistência social: para quem dela necessitar (art. 2012 da CF); 

− Previdência social: contributiva (art. 203 a 294 da CF); 

− Saúde: universal (art. 196 a 200 da CF). 
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Diante disso, Piana (2009), afirma que, assim, as políticas sociais devem ser 

defendidas como instrumento estratégico das classes subalternas na garantia 

decondições sociais de vida aos trabalhadores para sua emancipação humana e a 

luta organizada para a conquista da emancipação política. Com isso, a busca da 

ampliação dos direitos e das políticas sociais é essencial, porque envolve milhões de 

brasileiros espoliados em qualidade de vida, dignidade humana, condições de 

trabalho. O profissional assistente social é chamado, então, a atuar nas expressões 

da questão social. Formulando, implementando e viabilizando direitos sociais, por 

meio das políticas sociais. 

Ao considerar as condições políticas e institucionais, reunidas na LOAS, cabe 

relembrar os avanços conquistados pela sociedade brasileira na construção da 

política de assistência social, decorrência de seu reconhecimento como direito do 

cidadão e de responsabilidade do Estado. 

Segundo Faleiros, Vicente de Paula citam que (2006, p. 8): 

 
Segundo Faleiros, Vicente de Paula (p.8 2006) As políticas sociais ora são 
vistas como mecanismo de manutenção da força de trabalho, ora como 
conquistas dos trabalhadores, ora como arranjos no bloco de poder ou 
bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora como 
instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. 

 

De acordo com Faleiros(2006, p. 8): 

 
Neste trabalho, mostro que as políticas sócias aparecem como dádivas, 
relacionando-as em seguida como as exigências do capital para se valorizar 
e produzir a força de trabalho e com as lutas sociais as crises do 
capitalismo. Esse trabalho de relacionar as lutas dos trabalhadores e as 
políticas sociais, com o Estado e o capitalismo é que nos abre caminho para 
analisar os autores que produzem a omelete e as condições em que ela é 
feita. 

 

Na última década significou a ampliação do reconhecimento pelo Estado, no 

esteio da luta da sociedade brasileira, dos direitos da criança, adolescentes, idosos 

e pessoas com deficiência, hoje o BPC (Benefício de Prestação Continuada). 

Contudo, a consolidação da assistência social como política pública e de 

direito social ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. A IV Conferência 

Nacional de Assistência Social, realizada em dezembro/2003, em Brasília /DF, 

apontou como principal deliberação a construção e implementação do Sistema 

Único de Assistência Social o SUAS, requisito essencial da LOAS para a efetividade 

á assistência como política pública. 



58 

A gestão proposta por essa Política pauta-se no pacto federativo, no qual 

devem ser detalhadas as atribuições e competências dos três níveis de governo na 

provisão das ações sócio assistenciais, em conformidade com o preconizado na 

LOAS e na NOBS, a partir das novas indicações e deliberações das Conferencias e 

conselhos, as quais constituem em espaço de discussão, negociação e pactuarão 

dos instrumentos de gestão e formas de operacionalização da política de assistência 

social. 

AAssistência Social como política de proteção social configura-se como uma 

nova situação para o Brasil. Ela significa garantir a todos, que dela necessitam, e 

sem contribuição prévia para a garantia destes direitos. 

Uma visão social inovadora, dando continuidade ao inaugurado pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica de Assistência Social de 1993, 

pautada na dimensão ética de incluir os invisíveis, enquanto de fato são parte da 

situação social coletiva, as diferenças e diferentes, as disparidades e desigualdade. 

Em consonância com o disposto da LOAS, capitulo II, seção I, artigo 4°, a 

política Nacional de Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios 

democráticos. 

I – Supremacia do atendimento as necessidades sociais sobre as exigências 

de rentabilidade econômica; 

II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tomar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

II- Respeito à dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviço de qualidade, bem como a convivência familiares comunitária, 

vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidades; 

IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo-se equivalência as populações urbanas e rurais; 

V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como de recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios 

para sua concessão; 

A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na 

constituição Federal de 1988 e na LOAS: 

-Descentralização político administrativo, cabendo a coordenação e as 

normas gerais a esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos 

programas e esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de 



59 

assistência social, garantindo o comando único das ações em cada esfera de 

governo, respeitando-se as diferenças e as características sócias territoriais locais; 

- Participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis; 

-  Primazia da responsabilidade do Estado na condição política de Assistência 

Social em cada esfera de governo; 

- Centralidade da família para a concepção e a implantação dos benefícios, 

serviços, programas e projetos; 

A política de assistência social realiza-se de forma integrada as 

políticassetoriais, considerando as desigualdades sócio territoriais, visando seu 

enfrentamento, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais. 

Os programas e projetos são executados pelas três instâncias de governo e 

devem ser articulados dentro do SUAS. Vale destacar o Programa de Atenção 

Integral a Família, PAIF que, pactuado e assumido pelas diferentes esferas de 

governo, surtiu efeitos concretos na sociedade brasileira. 

O SUAS, cujo modelo de gestão é descentralizado e participativo, constitui-se 

na organização em todo o território nacional das ações sócio assistenciais. Os 

serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a atenção às 

famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de organização, 

quepassam a ser definidos pelas funções que desempenham, pelo número de 

pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. 

O SUAS se materializa o conteúdo da LOAS, cumprindo no tempo histórico 

dessa política as exigências para a realização dos objetivos e resultados esperados 

que devem garantir os direitos de cidadania e inclusão social. 

Um dos desafios a se pautar é a questão da autonomia do usuário no usufruir 

dos seus direitos e benefícios, visando enfrentar problemas como a questão de sua 

apropriação pelas entidades privadas de abrigo, em se tratar de política não 

contributiva, ou seja, o direito adquirido sem pagamento. 

Tais problemas só serão enfrentados com um sistema de controle e avaliação 

que inclua as cinco esferas Estado, Distrito federal, Município e conselhos de 

Assistência Social e o Ministério Público. 
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3.2 O SERVIÇO SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

A Constituição Federal de 1988 inaugura um novo modelo para Assistência 

Social, apontando para o seu status de política pública de proteção social, no campo 

da Seguridade, compondo junto a Saúde e a Previdência, o tripé da Seguridade 

Social brasileira. Logo, é reconhecida enquanto direito social e dever do Estado na 

sua garantia. Essa concepção rompe substancialmente com a lógica historicamente 

impregnada na trajetória da 

Assistência Social no Brasil foi apontada pela caridade, benemerência, 

clientelismo, assistencialismo e focalização. Desta maneira houve a necessidade de 

criar uma lei que regulamentasse a Assistência Social, para que pudesse quebrar 

esse paradigma. 

A Assistência Social foi regulamentada somente em 1993, através Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS, e define a Assistência Social como direito 

do cidadão e dever do Estado, enquanto política de seguridade social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública, para garantir o atendimento às 

necessidades básicas. 

A política de Assistência Social tem como objetivos a proteção à família, à 

maternidade, à infância e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

a promoção e integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das 

pessoas portadoras de deficiências e a promoção de sua integração à vida 

comunitária (BRASIL, 1993). 

Os principais documentos reguladores da Assistência Social como a 

Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); a 

Política Nacional de Assistência Social (PNAS), a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS). 

Os estudos sobre Assistência Social e política social vêm se desenvolvendo 

em textos clássicos e teóricos do Serviço Social como Lamamoto (2001, 2008), 

Yazbek (2005, 2008), Netto (2001, 2011), Pereira (2001), Santos (2010). Teorias 

essas do pensamento social brasileiro perfilhado a perspectiva crítica também são 

elemento de estudo a fim de aprofundarmos as análises da particularidade da 

realidade brasileira como Ianni (2004), Martins (2008). 
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Assim, são considerados autores e estudos nas matrizes do pensamento 

social europeu e norte-americano como Castel (1998), Neri (2005), e 

outrasidentificamos os supostos argumentos que se encontram nos documentos e 

normativas em análise. 

 

3.3 O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 

 

O Programa Bolsa Família é um programa que transfere renda diretamente 

para as famílias como forma de garantir o direito humano á alimentação adequada, a 

educação e a saúde. 

O dinheiro do programa Bolsa Família pode ser usado para comprar 

alimentos ou em quaisquer outras despesas para o desenvolvimento e 

sustentabilidade da família. O programa Bolsa Família incentiva a educação das 

crianças e dos adolescentes do programa e a melhoria da saúde das crianças 

mulheres grávidas e mães que estão amamentando. Os benefícios do programa 

bolsa família também são atendidos por outros programas e políticas sociais do 

governo Federal. 

As condicionalidades do programa são compromissos assumidos pela família 

e pelo poder público para que os beneficiários utilizem os serviços de educação, 

saúde e assistência social, principalmente as crianças, os adolescentes e as 

mulheres grávidas. Se a família encontrar alguma dificuldade para utilizar esses 

serviços, deve entrar em contato com o gestor municipal do programa bolsa família e 

explicar o que está acontecendo, para que se tomem medidas para resolver o 

problema. 

Segundo Weiiheimer, Marco Aurélio (2010, p. 37): 

 
Outro desfio que acompanha o Bolsa Família desde a sua criação é o 
controle sobre o cumprimento das condicionalidades das áreas de 
Educação, saúde e assistência social. Foram tomadas algumas medidas 
institucionais para aperfeiçoar os mecanismos desse acompanhamento. 

 

É importante que fique claro para a família que o acesso a saúde, a educação 

e os serviços de da assistência social é um direito que deve ser assegurado pelo 

poder público. 

Embora dos avanços conseguidos no aumento da garantia dos direitos 

sociais universais na Constituição de 1988, até hoje são muitos as provocações para 
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que a seguridade social se concretize como um princípio organizador desses direitos 

e que estes sejam avalizados de fato.Três fatores principais impedem 

aconsolidaçãodos direitos sociais universais: a setorialização das leis das políticas 

sociais; a disputa pelas fontes de financiamento;e a disputa política entre os que 

protegem a seguridade como base de um Estado social e aqueles que a consideram 

uma barreiraà estabilização das contas públicas. 

O Programa Bolsa Família foi instituído pelo Governo Federal, pela Lei nº 

10.836, de 9 de janeiro de 2004, regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de 

setembro de 2004, alterado pelo Decreto nº 6.157 de16 de julho de 2007. O 

programa é gerenciado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS) e beneficia famílias pobres (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 

a R$ 120,00) e extremamente pobres (com renda mensal por pessoal de até R$ 

60,00). O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no que diz 

respeito ao apoio, à articulação inter setorial e à supervisão das ações 

governamentais para o cumprimento das condições do Programa Bolsa Família. 

Será responsável, também, por disponibilizar a base atualizada do Cadastramento 

Único do Governo Federal aos Ministérios da Educação e da Saúde. 

Assim ressalta Weiiheimer, Marco Aurélio (2010, p. 40): 

 
Programas como bolsa família, com todos os seus limites, indicam que é 
possível distribuir renda, combater a fome e a pobreza e reduzir 
desigualdades. Mais que isso, tais políticas desempenham um papel 
positivo no desenvolvimento econômico, criando e ampliando novos 
mercados produtores e consumidores. 

 

Compete aos municípios a responsabilidade de realizar a inscrição das 

famílias pobres do município no Cadastramento Único do Governo Federal; 

promover ações que viabilizem a integração entre os setores de educação, saúde e 

assistência social, na esfera municipal; disponibilizar, na esfera municipal, serviços e 

estruturas institucionais da área da assistência social, da educação e de saúde para 

viabilizar o cumprimento das condições por parte das famílias beneficiárias; garantir 

apoio técnico-institucional para a gestão local do programa e suspender, bloquear 

ou, ainda, cancelar benefícios indevidos. 

Averiguo a probabilidade de avanços na luta pela equidade de gênero através 

da proposta do Programa Bolsa Família, contudo, isso deve ser bem trabalhado 

junto às mulheres para que não se torne mais uma responsabilidade a ser cobrada e 
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sim uma fonte de empoderamento e de emancipação. Uma forma de desfazer com 

situações de violência, dependência e predomínio dentro da família. 

A emancipação das famílias é um dos objetivos centrais do Programa Bolsa 

Família (BRASIL. MDS. PBF, 2008) que, juntamente com outras políticas 

(educação,trabalho e saúde), buscam promover a inclusão social da população mais 

necessitada. 

DefineBRASIL, MDS, (2007, p. 3): 

 
Visando ao desenvolvimento e a inclusão social, o MDS trabalha políticas 
específicas e complementares para que as pessoas se tornem sujeitos da 
sua história e da história do país. O objetivo comum é de emancipação das 
famílias, definindo territórios prioritários, traçando metas e com isso obtendo 
uma maior racionalidade e efetividade dos recursos alocados, tanto 
financeiros quanto materiais humanos. 

 

O Programa Bolsa Família é proporcionado como a “menina dos olhos” do 

governo Lula, o que comprova sua importância diante do cenário político, econômico 

e social do Brasil nos dias de hoje. Não se pode negar o impacto de um Programa 

que atinge a mais de 12 milhões de famílias (BRASIL, 2010), a partir da 

transferência de renda. E justamente pela sua importância muitas são as produções 

sobre a temática, sejam originárias de fontes governamentais, de estudos 

acadêmicos, ou de outras fontes, que destacam aspectos positivos e negativos do 

mesmo. 

Esse olhar múltiplo sobre o Programa teve seu lado positivo para o 

desenvolvimento desse trabalho, na medida em que o acesso a informações e 

debates foi facilitado, contudo sob outro aspecto a exiguidade do tempo não permitiu 

que muitos deles fossem adensados, especialmente porque muitas mudanças foram 

ocorrendo e o debate acerca do processo de implantação do PBF foi amadurecendo 

no País. Porém o aporte de dados que explicita as condições e opiniões dos sujeitos 

sobre este processo pode contribuir reiterando estudos e trazendo novos dados ao 

debate (FRONZA, 2010). 

 
3.4SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV, 

PAIF, CRAS) 

 

O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de 

assistência social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços sócios 
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assistenciais da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência 

Social(SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF. 

Representa a principal estrutura física local para a proteção social básica, 

desempenha papel central no território onde se localiza, possuindo a função 

exclusiva da oferta pública do trabalho social com famílias por meio do serviço de 

Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF) e gestão territorial da rede sócio 

assistencial de proteção social básica.  

Nesse sentido, destacam-se como principais funções do CRAS:Ofertar o 

serviço PAIF e outros serviços, programas e projetos sócios assistenciais de 

proteção social básica, para as famílias, seus membros e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social; 

Articular e fortalecer a rede de Proteção Social Básica local; prevenir as 

situações de risco em seu território de abrangência fortalecendo vínculos familiares 

e comunitários e garantindo direitos. 

A localização do CRAS é fator determinante para que ele viabilize, de forma 

descentralizada, o acesso aos direitos sócio assistenciais. O CRAS deve ser 

instalado prioritariamente em locais de maior concentração de famílias em situação 

de vulnerabilidade, com concentração de famílias com renda per capita mensal de 

até ½ salário mínimo, com presença significativa de famílias e 

indivíduosbeneficiários dos programas de transferências de renda. 

O BPC - Benefício de Prestação Continuada, Bolsa Família e outros, 

conforme indicadores definidos na Norma Operacional Básica - NOBSUAS/2005. 

Cada município deve identificar o território de vulnerabilidade social e nele implantar 

um CRAS, a fim de aproximar os serviços oferecidos aos usuários. 

Nos casos de municípios de Pequeno Porte I e II, o CRAS poderá ser 

instalado em áreas centrais, ou seja, áreas de maior convergência da população. 

Nos casos de territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento 

ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas,quilombolas, calhas 

de rios, assentamentos etc.) o CRAS deverá instalar-se em local de melhor acesso 

para a população ou poderá realizar a cobertura dessas áreas por meio de equipes 

volantes. 

Elaboração de diagnósticos sócio territorial e identificação de necessidades 

de serviços, planejamento com outras instâncias sociais a implantação da unidade; 
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implantação das condições físicas, institucionais e materiais; seleção, admissão e 

capacitação da equipe de referência. 

Todo Centro de Referência de Assistência Social em funcionamento terá de 

ofertar obrigatoriamente o serviço PAIF. A existência do CRAS está 

necessariamente vinculada ao funcionamento desse serviço, co-financiado ou não 

pelo Governo Federal. Reconhece-se, portanto, ser atribuição exclusiva do poder 

público, o trabalho social com famílias, sendo esta a identidade que deve ser 

expressa no espaço físico do CRAS. O CRAS que não oferta o serviço PAIF, não 

poderá ser identificado como CRAS. Não existe CRAS sem PAIF. 

Outros serviços, programas, benefícios e projetos de proteção social básica 

poderão ser ofertados no CRAS, conforme disponibilidade de espaço físico e de 

profissionais qualificados para implantá-los, e desde que não prejudiquem a oferta 

do PAIF, ou seja, as demais atividades não poderão prejudicar a execução do PAIFe 

a ocupação dos espaços a ele destinados. Os demais serviços, programas, projetos 

e ações de proteção básica desenvolvidos no território de abrangência do CRAS 

devem ser a ele referenciados. 

É o território delimitado a partir dos locais de residência das famílias 

referenciadas aos equipamentos. Os territórios têm histórias e características 

diferenciadas. Por isso, é importante reconhecer potencialidades e vulnerabilidades, 

bem como situações de risco presentes. 

O planejamento da área de cobertura do CRAS, pelo gestor municipal, é de 

extrema importância, ou seja, é preciso delimitar os bairros, as ruas que definam o 

território de abrangência do CRAS, bem como o número de famílias que ele 

referenciada. Pode-se utilizar o Cadastro Único como instrumento neste 

planejamento e de referência (CRAS, 2017). 

Além de ser responsável pelo desenvolvimento do Programa de  Atenção 

Integral as Famílias, com referência em território e que valorize as particularidades 

de  cada grupo familiar, a diversidade de culturas e que promova o fortalecimento de 

grupos dos vínculos familiares e comunitários, a equipe do CRAS deve prestar 

informações e orientações para a população de sua área de abrangência, bem como 

se articular com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos de 

cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social em sua 

produção. 
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3.4.1 O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 

 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é, segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, um serviço realizado com 

grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, ampliar trocas 

culturais e de vivências, desenvolverem o sentimento de pertença e de identidade, 

fortalecer vínculos e incentivar a socialização e a convivência comunitária. 

Possui caráter preventivo, pautado na defesa dos direitos e desenvolvimento 

das capacidades e potencialidades de cada indivíduo, prevenindo situações de 

vulnerabilidade social. 

Trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica do Sistema Único de 

Assistência Social, regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Sócio 

assistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009). E foi reordenado em 2013 por meio da 

Resolução CNAS nº01/2013. 

O SCFV é ofertado no CRAS. Os usuários podem chegar ao CRAS por 

demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede sócio assistencial ou 

encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de 

Garantiade Direitos. Entende-se por público-alvo do SCFV crianças, adolescentes, 

jovens, usuários da faixa de 18 a 59 anos e idosos. 

Com o objetivo de acompanhar e monitorar o serviço executado pelos 

municípios e apurar os atendimentos realizados para fins de cálculo de recursos, o 

Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social, criou o SISC – 

Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

Neste sistema serão cadastrados TODOS os usuários que participam de atividades 

ofertadas pelo CRAS. 

Para realização do cadastramento é necessário que o usuário esteja 

cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Caso o 

usuário ainda não possua Cadastro Único, poderá ser realizado um cadastro 

provisório, porém, que terá duração de apenas 90 dias, durante esse prazo o 

usuário deverá efetuar o cadastramento. 

Na realização do cadastramento são necessários os documentos de todos os 

membros que compõem a família: 

− CPF; 

− Carteira de Identidade; 
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− Título de eleitor; 

− Carteira de Trabalho; 

− Certidão de nascimento ou casamento; 

− Comprovante de residência (conta de luz ou água); 

− Comprovante de renda. 

Destaca-se que o cadastramento poderá ser realizado por todas as pessoas 

que participam dos grupos do CRAS, independente de critérios de renda, pois, 

segundo o artigo 6º do Decreto nº 6135/2007, as famílias com renda superior a 

trêssalários mínimos poderão ser incluídas no Cadastro Único, desde que inclusão 

esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento de programas sociais 

implantados por quaisquer dos três entes da Federação. Assim, o SCFV, através 

dos grupos e atividades, trata-se de um programa social implantado pelo ente 

federal e desenvolvido pelo município (SCFV, 2017). 

Independente de se tratarem de usuários em situação prioritária insere-se na 

lógica de complementaridade do trabalho social com famílias. Neste sentido, os 

usuários serão encaminhados para o SCFV, PAIF ou PAEFI. Caberá a equipe 

técnica dos referidos serviços indicarem situação de prioridade, assumindo a 

responsabilidade pelo acompanhamento da família. 

É bom ressaltar que a equipe de Serviço de Convivência e de Fortalecimento 

de Vínculos deve avaliar tecnicamente se o usuário vivencia situação prioritária, com 

um olhar a realidade e para encaminhar o usuário a o serviço, por meio do CRAS. 

É importante que os profissionais estejam atentos para perceber quanto 

usuário que, a princípio, não estava em situação de prioridade para o atendimento 

no SCFV ao chegarem aos grupos, passa a vivenciá-las. Ao fazer essa constatação, 

cabe ao técnico de referência fazer o registro da situação O SCFV, no âmbito da 

Proteção Social Básica, de acordo com a TipificaçãoNacional de Serviços Sócio 

assistenciais, é descrito como. 

Segundo BRASIL (2009 a, p. 9): 

 
  



68 

Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu 
ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e 
prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção 
social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os 
usuários na construção e reconstrução de suas histórias e 
vivênciasindividuais e coletivas, na família e no território. Organiza-se de 
modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 
socialização e a convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 
proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento 
de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas 
emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 

 

Esse serviço, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Sócio 

assistenciais (2009), tem como objetivo: 

 
-Complementar as ações da família e comunidade na proteção e 
desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos 
vínculosFamiliares e sociais;-Assegurar espaços de referência para o 
convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de 
afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
-Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das 
crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de 
potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã; 
-Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver 
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 
contemporâneo; 
-Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema 
educacional (BRASIL, 2009 a, p. 13). 

 

Ao adotar essa concepção, a PNAS parte do princípio de que “a manutenção 

dos vínculos familiares e comunitários, fundamentais para a estruturação da criança 

e do adolescente como sujeitos e cidadãos está diretamente relacionada ao 

investimento de políticas públicas de atenção à família”(BRASIL, PNCFC, 2006, 

p.13). 

De acordo com Sposati, (2009, p. 19): 

 
A partir da PNAS/2004 a assistência social tem por eixo constituinte a 
matricialidade sócio familiar, isto permite afirmar que o primeiro âmbito 
singular da proteção social da assistência social é: a capacidade protetiva 
da família e o segundo é a densidade das relações de convívio e 
sociabilidade desde sua constituição na esfera do cotidiano até suas formas 
de presença nos vários momentos do ciclo de vida do cidadão e da cidadã. 
A partir desses dois âmbitos é que se completam as seguranças de 
proteção social no campo da assistência social como acolhida (na falta ou 
fragilidade da capacidade protetiva da família) e a de fortalecimento do 
convívio e da sociabilidade (pela ocorrência do esgarçamento das relações 
de convivência desde o âmbito do cotidiano da vida familiar). A proteção 
social voltada para o fortalecimento do convívio e da sociabilidade 
confronta-se com as presenças do estigma, do preconceito e da ausência 
de equidade. 
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Os serviços desenvolvidos para crianças e adolescentes são obras de ampla 

trajetória percorrida pela Assistência Social brasileira até se firmar como política 

pública, bem como do processo de reconhecimento da criança e do adolescente 

como sujeitos de direitos. Nesse movimento, ressaltamos quanto as últimas 

duasdécadas foram prósperas, no que se refere à legislação da Assistência Social, 

estimulando o processo de consolidação da PNAS, iniciada em 1988, com a CF, 

prosseguindo com a 

Loas, em 1993; a PNAS, em 2004; a implementação do Suas; e a Tipificação 

Nacional de Serviços Sócio assistenciais,em 2009, culminando com a readequação 

e implementação do SCFV. Tais avanços também são perceptíveis no campo da 

infância, pois “o Brasil tem fortalecido os mecanismos de implementação de ações 

integradas e intersetoriais para a promoção e proteção dos direitos de crianças e 

adolescentes” (BRASIL, 2010a, p.3). 

Analisando a falta de proteção vivenciada por crianças e adolescentes, os 

SCFV, voltados para esse público, constituem-se em ricos espaços de convívio, que 

favorecem o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. 
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

 

4.1 CONCEPÇÕES DE SERVIÇO SOCIAL 

 

Comentar sobre Serviço Social no momento atual é, antes de tudo, partir do 

que distingue essa profissão na contemporaneidade, para somente depois buscar 

remontar o processo histórico que a compôs. O Serviço Social tem seus 

fundamentos na garantia de direitos, no reconhecimento da desigualdade, e em 

método sociais de emancipação. 

Não se produz unicamente nessas áreas, nossa história se protagonizou em 

áreas como a saúde, os direitos humanos, a área sócio jurídica, a previdência social, 

a área da habitação e, mais recentemente, a área da educação. 

A produção contemporânea também debate os fundamentos da profissão, os 

processos sociais de emancipação e os que violam direitos, o impacto desses 

processos na vida dos sujeitos, grupos e sociedades tais como violência, 

diversidade, gestão, planejamento, financiamento, educação, estimativa, entre 

outros processos, movimentos, segmentos, a partir da linha de articulação de seu 

trabalho, que é seu objeto, as expressões da questão social nas mais diferentes, 

ocultas e aparentes manifestações de desigualdades. 

As expressões da questão social emergiam na sociedade europeia e soavam 

as vozes do povo operário e dos desempregados por melhores condições de 

trabalho, melhores salários, mais empregos, moradia, alimento entre outras 

necessidades da classe subalterna. 

Um dos conceitos de questão social é o conjunto das expressões 

das desigualdades da sociedade. A questão social surgiu no século XIX, na Europa, 

para exigir a formulação de políticas sociais em benefício da classe operária, que 

estavam em pobreza crescente. O processo de urbanização e industrialização deu 

origem ao empobrecimento da classe operária, e acabou por conscientizá-los das 

condições em que trabalhavam, onde a questão social acabou atingindo contornos 

problemáticos, em especial para a sociedade burguesa, que recorreu à 

implementação de políticas sociais. 

De acordo comIamamotoe Carvalho (1983, p. 77): 
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É neste contexto, em que se afirmar a hegemonia do capital industrial e 
financeiro, que emerge sob novas formas a chamada ‘questão social’, a 
qual se torna base de justificação desse tipo de profissional especializado 
[...] É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, 
mais além da caridade e repressão. 

 

A emergência da questão social e suas expressões necessitavam de um 

profissional que viesse a acalmar o clamor das ruas. 

Assim afirma Netto (1992, p.13): 

 
O surgimento do Serviço Social como profissão, está vinculado à 
emergência da “questão social”, esta é conceituada por Netto como o 
conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que reclamados 
pelaclasse operária no curso da consolidação do capitalismo; portanto a 
“questão social” está atrelada aos conflitos da relação capital/trabalho. 

 

Em 1965, inicia-se o movimento de reconceituação do Serviço Social, (a 

sociedade brasileira, um ano antes sofrera um golpe militar, portanto a censura e a 

opressão amedrontavam as opiniões divergentes a ideologia militar) 

visandoreformular as práticas paliativas, o posicionamento acrítico, tradicional e 

conservador. Abriu-se o debate, a reflexão e a crítica acerca do fazer profissional. 

Inicia-se o processo de ruptura com o conservadorismo na década de 1980, o 

que contribuiu para isso foi a reformulação dos currículos de formação e do código 

de ética profissional, (estes influenciados pelos pensamentos de Gramsci e Marx) o 

que alavancou uma nova maneira de pensar e fazer o serviço social. 

Para executar tais objetivos a política de Assistência Social foi dividida em 

dois grupos a Proteção Básica e a Proteção Social Especial. 

Neste momento em diante foram criadas inúmeras leis visando garantir uma 

série de direitos sociais dentre eles pode-se citar: o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei da Pessoa com Deficiência, Lei Maria da Penha 

entre outras que subsidiarão todo processo de intervenção do profissional do 

Serviço Social. 

De acordo com Iamamoto (1992, p. 88): 

 
Sob esta perspectiva, o Serviço Social consolida-se como profissão na e a 
partir da divisão do trabalho, que “supõe inseri-la no conjunto das condições 
e relações sociais que lhe atribuem um sentido histórico e nas quais se 
torna possível e necessária”. 
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Atualmente, o serviço social, não é mais mero executor de políticas sociais, 

mas seus profissionais adquiriram um espaço imprescindível no campo da esfera 

pública, várias políticas na contemporaneidade, principalmente com o governo Lula 

passou. Sendo assim, abandonou-se a postura conservadora, para uma postura 

crítica, propositiva, interventiva onde o profissional, planeja, implanta, administra, 

coordena, pesquisa, executa as políticas sociais. 

Segundo Martinelli (2011, p.66), origem do Serviço Social como profissão 

tem, pois, a marca profunda do capitalismo e do conjunto de variáveis que a ele 

estão subjacentes,alienação, contradição, antagonismo, pois foi nesse vasto caudal 

que ele foi engendrado e desenvolvido. 

Quanto as políticas sociais são um conjunto de medidas propostas pelo 

Estado com vistas a acalmar os anseios da população, frente as expressões da 

questãosocial, por um período de 80 anos desde o início do século XX, as políticas 

sociais, no Brasil, resumiram-se a um plano de seguro social atrelado a ele atenção 

à saúde e assistência a população sem vínculos trabalhistas. 

Somente com a Constituição de 1988, é que a política pública no Brasil teve 

maior atenção, e valores importantes como a universalização, a equidade, 

constituirão num marco para aquestão social. 

Partindo dos direitos sociais estabelecidos na Constituição, as políticas 

públicas passam a ser elaboradas, seu processo de construção é muito dinâmico e 

está em curso até os tempos de hoje. 

As políticas sociais são vistas como mecanismos de manutenção da força de 

trabalho, ora como conquista dos trabalhadores, ora como arranjos do bloco no 

poder ou bloco governante, ora como doação das elites dominantes, ora como 

instrumento de garantia do aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão. 

A palavra instituição pode ser usada como sinônimo de fundação, 

organização ou entidade, dependendo do contexto. Em alguns casos, falar de 

“instituição educativa” é o mesmo que “instituto educativo” ou “estabelecimento 

escolar”. 

A instituição, no entanto, não é necessariamente um lugar físico. As normas 

de conduta, os preceitos e os costumes que regem uma sociedade também são 

consideradas instituições. Neste sentido, instituições são, para além de uma 

estrutura de ordem social que rege o funcionamento de uma sociedade, leis 
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fundamentais por que se rege um país. Fazer uma reverência em forma de 

saudação ou fazer o sinal da cruz ao entrar numa igreja são instituições sociais. 

As instituições políticas, por fim, fazem referência às organizações 

fundamentais de um Estado ou de uma nação. Estas instituições são os órgãos do 

poder soberano no território em questão. 

O Serviço Social terá seu Código de Ética reformulado novamente em 1993. 

De acordo com Iamamoto (2008, p.215): 

 
Sendo o assistente social um profissional liberal, operando numa relativa 
autonomia na condução do seu exercício, foram necessários estatutos 
legais que fornecessem estas bases para este exercício, quais sejam: o 
Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão e as resoluções que são 
normatizadas pelo Conselho Federal de Serviço Social – CFESS. Mas há 
uma real tensão do profissional e sua autonomia diante da relação de troca 
da sua força de trabalho especializada, diante de seus empregadores, tais 
como: Estado, empresários, organizações e etc. Ainda afirma que: “o 
significado social do trabalho profissional do assistente social depende das 
relações que estabelece com os sujeitos sociais que contratam, os quais 
personificam funções diferenciadas na sociedade”. 

 

Segundo o código de ética são atribuições privativas do Assistente Social. 

Artigo 5º da Lei nº 8.662 de 07 de Junho de 1993. 

Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências 

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social: 

I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 

II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de 

Serviço Social; 

III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e 

indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; 

IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e 

pareceres sobre a matéria de Serviço Social; 

V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como 

pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e 

adquiridos em curso de formação regular; 

VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 

Social; 

VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de 

graduação e pós-graduação; 
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VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de 

pesquisa em Serviço Social; 

IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões 

julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou 

onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; 

X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados 

sobre assuntos de Serviço Social; 

XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e 

Regional; 

XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou 

privadas; 

XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira 

em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. 

Art. 5º -A. A duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas 

semanais. (Incluído pela Lei nº 12.317, de 2010). 

Neste ano é instituída a Política Nacional de Assistência Social, concordando 

no trabalho para a diminuição das desigualdades sociais: 

Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, p. 27): 

 
Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 
riscos, tais como: família e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos éticos, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão da pobreza e/ou, no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de 
violência advinda do núcleo familiar, grupo e indivíduos; inserção precária 
ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e 
alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar riscos 
pessoais e sociais”. 

 

Tendo como objetivo a garantia de direitos preconizados na Constituição 

Cidadã, concebida no tripé da Seguridade Social: Assistência Social, não 

contributiva e para quem dela necessitar. A Saúde de caráter universal e não 

contributiva e a Previdência Social de caráter contributivo. Para regulamentar essa 

política é criada a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8472/93). E criado 

também criado o SUAS (Sistema Único de Assistência Social): 

O empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando 

o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a 

discussão das diferenças. 
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Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais 

democráticas existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o 

constante aprimoramento intelectual; 

Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de 

uma nova ordem societária, sem dominação/exploração de classe, etnia e gênero. 

Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 

partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores. 

Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. 

Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar, por 

questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, 

orientação sexual, idade e condição física. 

As atribuições privativas do Assistente Social, artigo 5º de lei nº 8662\93 que 

regulamenta a profissão: 

São coordenar, elaborar, executar, pesquisas, planos, programas e projetos 

na área de Serviço Social; 

Planejar, organizar e administrar programas e projetos sociais nas unidades. 

Um projeto significa uma direção, um objetivo, um ideal, no caso do Serviço 

Social, é um projeto societário, um ideal para a sociedade que a profissão quer 

alcançar. O projeto ético – político do serviço social tem o início de sua elaboração 

entre os anos de 1970 e 1980, no processo de redemocratização da sociedade 

brasileira e no movimento de reconceituação do serviço social, com a ruptura do 

conservadorismo, Do ponto de vista profissional: o projeto implica o compromisso 

com a competência, cuja base é o aprimoramento profissional – preocupação com a 

(auto) formação permanente e uma constante postura investigativa. 

O Serviço Social é uma profissão inscrita na divisão sociotécnica do trabalho, 

regulamentada pela Lei nº 8662 de 07 de junho de 1993, com alterações 

determinadas pelas resoluções CFESS nº 290/94 e nº 293/94, e balizada pelo 

Código de Ética, aprovado pela resolução CFESS nº 273/93, de 13 de março de 

1993. 

A perspectiva crítica referenda o projeto societário da classe subalterna, bem 

como a necessária articulação entre o fazer profissional e o reconhecimento da 

realidade social como parte fundamental da intervenção. 
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Essa perspectiva compreende que a prática profissional se constitui por meio 

de múltiplas determinações, no reconhecimento do caráter histórico e social 

presentes no exercício profissional; a análise da realidade social; o reconhecimento 

das condições objetivas de vida do usuário; o caráter interventivo constitutivo da 

profissão. 

Para Silva e Silva (2002), um dos desafios vivenciados pelos assistentes 

sociais que compartilham desta matriz é “a busca de mediações analíticas capazes 

de dar conta da complexidade dos fenômenos sociais com os quais nos deparamos 

no cotidiano de nossa pratica profissional” (2002, p. 223). 

A partir da “entrada” da teoria marxista para o debate do Serviço Social, duas 

questões se destacam: a primeira está vinculada à concepção do Serviço Social 

como trabalho; a segunda é a importância do trato analítico como parte fundamental 

da dimensão interventiva. Ambas reforçam a discussão sobre a inserção profissional 

do assistente social nos espaços sócio-ocupacionais e sob quais condições o 

trabalho do assistente social é realizado. 

Para a análise do instrumental técnico-operativo do Serviço Social, tomamos 

como necessária a demarcação da natureza do trabalho do assistente social: a partir 

de sua inserção nas estruturas institucionais prestadoras de serviços sociais. Ao 

atuar na prestação dos serviços sociais, vinculados às diversas políticas sociais, o 

assistente social se insere na esfera das atividades que não estão vinculadas 

diretamente a produção material, já que participam de atividades que estão na 

esfera da regulação das relações sociais. 

Isto pode ser posto na medida em que podemos observar a participação dos 

profissionais de Serviço Social na criação de condições necessárias ao processo de 

reprodução social, através de ações que tanto incidem sobre as condições de vida 

dos trabalhadores como saúde, alimentação, educação, habitação, lazer, dentre 

outros. 

 

4.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A seguir apresentaremos a instituição que ofereceu o campo de estagio para 

a realização da intervenção acadêmica supervisionada- o CRAS e seus objetivos. 

Essa descrição foi compilada do plano Municipal de Assistência Social, Macieira SC, 

28 de maio de 2009. 
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4.2.1 Contexto Sócio Econômico e Cultural de Macieira 

 

Vamos configurar a seguir o contexto onde está inserida a instituição que 

ofereceu o campo de estagio para a realização da intervenção acadêmica 

supervisionada. 

O município de Macieira começou a ser povoado a partir de 1935, com a 

vinda das famílias de italianos e alemães, sendo Augusto Royer, Francisco Schuh, 

Francisco Bernardino e Raimundo Mendes, oriundos do Rio Grande do Sul, Lages e 

Urussanga. 

Os antecedentes históricos de Macieira têm por marco a chegada de 

jagunços, por volta de 1900, únicos habitantes do lugar, que lidavam com a 

plantação de milho, feijão e trigo. 

Na época da colonização, os imigrantes devido as dificuldades financeiras, 

construíram suas residências com aspectos de paióis. E nas proximidades havia um 

terreno baldio, com três pés de maçãs, dando a origem ao Paiol da Macieira. 

No ano de 1938, o terreno foi comprado pelo senhor José Colombo, 

designando somente Macieira. 

No ano de 1952, Macieira se tornou distrito, ficando vinculada 

administrativamente e politicamente ao Município de Caçador. Mas com 

asdificuldades de acesso ao Município mãe, em meados de 1972, a comunidade 

através de comissões começou um Movimento Popular com o propósito de 

Emancipar o Distrito. 

Assim, no dia 30 de março de 1992, sob a Lei n° 8.560, veio tornar-se 

Município. 

O município de Macieira faz parte do Meio Oeste de Santa Catarina, 

localizando-se na Região do Rio do Peixe. Pertencente a região da AMARP – 

Associação dos Municípios Altos Vale do Rio do Peixe. 

Macieira é um município com aproximadamente 303 km, equivalente a 0,25% 

da área do Estado. Este por sua condição geográfica e política administrativa, tem 

como referência os serviços de Saúde de Caçador, Videira, (Joaçaba e estância 

maior a Capital do estado de Santa Catarina Florianópolis). 

Este município limita-se com as fronteiras; Norte e Leste com o Município de 

Caçador, Sul com os Municípios de Arroio Trinta, Videira e Salto Veloso e a Oeste 

com o Município de Água Doce. 
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A altitude média é de 800m acima do nível do mar. A altitude máxima está 

aoNorte com 1200m, com topografia acidentada intercalada por morros, colinas e 

vale. 

O Município de Macieira possui 18 km de estrada pavimentada, para ter 

acesso com a BR SC 451- Caçador – Palmas, com 30 km até o Município de 

Caçador, e 8 km de estrada não pavimentada chegando a SC 453 que liga os 

Municípios de Arroio Trinta e Salto Veloso. 

A hidrografia do Município é composta dos Rios: Santo Antônio, XVI de 

Novembro e São Pedro. 

Macieira distancia-se dos Municípios vizinhos: Arroio Trinta a 14 km; Salto 

Veloso a 13 km; Água Doce 60 km e Caçador a 48 km. 

O clima de Macieira apresenta inverno frio e seco e verão quente e úmido. 

Com ventos predominantes do norte, as chuvas concentram-se mais na primavera 

eno verão. De maio a setembro ocorrem geadas e, de De acordo com os dados do 

IBGE, 80% da população macieirense reside em área rural. 

A densidade demográfica é de 6.59 habitantes por km2. 

Macieira é um município com base econômica da agricultura, destacando-se 

as culturas anuais: milho, feijão, tomate, pimentão, fumo e soja; as culturas 

permanentes: pêssego, uva e ameixa; de reflorestamento: com culturas de pinus e 

eucalipto; Na pecuária destaca-se criação de suínos e aves que são vendidos para 

aempresa Perdigão e Cooperativas, os bovinos são utilizados na própria 

alimentação e no trabalho da agricultura. Também o gado leiteiro é criado onde 

parte do leite é utilizada para o consumo interno, e a outra parte é comercializado 

com empresas como Frimesa e Tirol. 

O setor secundário encontra-se com três micros empresas que estão ligadas 

com a fabricação de carvão, oficinas mecânicas eMarcenaria. Ainda contamos com 

quatro macros empresas que exercem suas atividades relacionadas à 

industrialização de madeiras, reflorestamentos, etc. 

A Prefeitura Municipal instalou um viveiro de mudas como incentivo ao 

reflorestamento, sendo que, na maior parte da área de terras estão os 

reflorestamentos. 

No que se refere ao setor terciário, evidencia-se os estabelecimentos 

comerciais com atividades no ramo alimentício, confecção, e vestuário, postos de 

combustíveis e produtos agropecuários. O comércio é pouco expressivo, pois a 
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produção é vendida em outros municípios e é necessária uma variedade de 

mercadorias. 

O Município não possui Hospital. Conta com dois Postos de Saúde, sendo um 

localizado na Sede e outro na Comunidade do Km 30. 

Os Postos de Saúde são mantidos pela Prefeitura Municipal e oferecem 

serviços de primeiros socorros, atendimento médico e odontológico e programas 

preventivos; atendendo uma média mensal de quatrocentos usuários/mês. 

O CRAS estálocalizado em local de fácil acesso para população usuária, e de 

maior concentração de famílias em situação de vulnerabilidade, conforme indicador 

definido na NOB - SUAS. A unidade segue um modelo padrão de forma que seja 

reconhecida pela população usuária das açõessócio-assistenciais. 

O município de Macieira é muito grande em extensão territorial e a maioria da 

população está distribuída na zona rural.  O acesso aos serviços, que estão 

concentrados na área urbana se dá através do transporte escolarque no período 

letivo circula com os alunos nos dias úteis. Nos demais dias as pessoas do interior 

se deslocam com veículos particulares, próprios ou não. 

O CRAS do município de Macieira é de Pequeno Porte 1, município com 

número de habitantes de 20.000 habitante / 5.000 famílias – mínimo um CRAS para 

até 2.500 famílias, referenciadas; em território referenciado por até 2.500 famílias – 

capacidade de atendimento: até 500 famílias ano. 

O espaço físico do Centro de Referência a Família será de ambientes 

definidos, com as seguintes funções: Uma sala para entrevista, uma sala de 

recepção, uma sala para reuniões com as famílias, além das áreas convencionais de 

serviços, no caso de oferta de serviços, na oferta de serviços sócio-educativos e 

outros ambientes como: banheiros e cozinha. 

O CRAS cumpre assim suas responsabilidades com os usuários: 

− Executar procedimentos profissionais para escuta qualificada individual ou 

em grupo, identificação de necessidades de oferta de orientações a 

indivíduo e famílias, fundamentados em pressupostos teóricos 

metodológicos, éticos e legais. 

− Articular serviços e recursos para atendimento, encaminhamento e 

acompanhamento das famílias e indivíduos. 

− Trabalhar em equipe; 

− Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço; 
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− Desenvolver atividades sócias educativas de apoio, acolhida, reflexão e 

participação, que visem o fortalecimento familiar e a convivência 

comunitária. 

A Assistência Social, garantida na Constituição de 1988 e também na Lei 

Orgânica da Assistência Social Lei nº.10.741, de 1º de outubro de 2003 definiram-na 

como política voltada para a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; o amparo às crianças e adolescentes carentes; a 

integração no mercado de trabalho; a reabilitação e integração de pessoas 

portadoras de deficiências. Entendida como uma política não contributiva, que se 

realiza através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade, deve pautar-se pelos princípios da universalidade da cobertura e do 

atendimento na prestação dos benefícios e serviço 

A Assistência Social vem atualmente, sendo reconhecida como uma ação 

pública importante e necessária para a política social brasileira. Procura-se através 

dela efetivar como direito de todas as políticas de atenção ás necessidades sociais, 

como também trabalhar os segmentos populacionais situados na base da pirâmide 

social e colaborar para resgatar a cidadania. 

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Macieira está situada no 

centro do município, e está a disposição para o atendimento a população das 

08h00min horas ás 17h00min horas. 

O Setor de Assistência Social também é responsável em atender as famílias 

em situação de vulnerabilidade social, através de visitas domiciliares, através de 

auxílios de cestas básicas de alimentos e de agasalhos, bem como o atendimento 

periódico, através de visitas para detectar suas situações problemas, procurando 

amenizar e principalmente orientá-las a buscar por si própria a solução. 

Quanto aos serviços municipais, a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

conta com 06 funcionários. 
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Quadro 1 – Funcionários da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 Categoria Profissional  Vínculo/Quantidade Total 

 Efetivo Contratado Efetivo Contratado  

Assistente Social   1  1 

Pedagoga      

Psicóloga    1 1 

Secretária Municipal de 

Assistência Social 

  
 1 1 

Auxiliar Administrativo    1 1 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 

  
 1 1 

Motorista   1  1 

Total de Funcionários     6 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, 2017. 

 

O Assistente Social é o/a profissional que concluiu o curso de Serviço Social, 

devidamente reconhecido pelo MEC e possui inscrição no Conselho Regional de 

Serviço Social - CRESS. Atualmente a profissão é regida pela Lei Federal 8.662/93 

que estabelece suas competências e atribuições. O Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais atuam na normatização e na defesa da categoria, visando a 

qualidade dos serviços prestados à sociedade. 

Para Resumir um pouco sobre o começo da profissão, as primeiras escolas 

de Serviço Social surgiram no Brasil no final da década de 1930 

quandodesencadeou no país o processo de industrialização e urbanização. Nas 

décadas de 40 e 50 houve um reconhecimento da importância da profissão, que foi 

regulamentada em 1957 com a Lei 3252. 

Acompanhando as transformações da sociedade brasileira, a profissão 

passou por mudanças e necessitou de uma nova regulamentação: a lei 8662/93. 

Ainda em 1993, o Serviço Social instituiu um novo Código de Ética expressando o 

projeto profissional contemporâneo comprometido com a democracia e com o 

acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos. 

A prática profissional da/o assistente social é orientada pelos princípios e 

direitos firmados na Constituição de 1988 e pelas legislações complementar 
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referente às políticas sociais e aos direitos da população. Não pode haver qualquer 

tipo de discriminação no atendimento profissional. 

Os serviços prestados no CRAS de Macieira seguem as orientações do 

Ministério de Desenvolvimento Social MDS, adequando-os à realidade local. 

O estágio supervisionado em análise neste TCC ocorreu junto ao Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, no grupo de mulheres 

beneficiárias do Programa Bolsa Família no município com cerca de 20 mulheres 

eram beneficiárias, representando suas famílias. 

Os serviços prestados no CRAS de Macieira seguem as orientações do MDS, 

adequando-os à realidade local. 

O estágio supervisionado em análise neste TCC ocorreu junto ao SCFV, no 

grupo de mulheres beneficiárias do Programa Bolsa Família. No município 20 

mulheres eram beneficiárias, representando suas famílias. 

 

4.3 PROJETO DE ESTÁGIO 

 

Limitar-nos-emos a apresentar os objetivos do estágio para que possamos 

fazer a descrição e análise da intervenção de Serviço Social no processo de 

formação profissional, orientados pelos supervisores acadêmicos e institucionais. 

Tendo como objetivos: 

Geral:Desencadear processo de intervenção teórico/ critico que responda as 

expectativas da classe proletária. (Objeto da nossa profissão); 

Específicos: 

a) Caracterizar a realidade institucional; (tendo presente a estrutura e 

funcionamento da instituição e sua relação com as políticas sociais setoriais e por 

segmento); 

b) Caracterizar o espaço sócio – ocupacional do Assistente Social localizando 

– o descrevendo-o; 

c) Elencar referencial teórico que de sustentação ao processo de 

intervençãodo estágio; 

d) Construir pautas de intervenção coerente com as necessidades dos 

sujeitos sociais; 

e) Buscar coerência da ação cotidiana com os subsídios teóricos elencados 

no processo de intervenção. 
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4.4 PERFIS DAS MULHERES EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA BOLSA 

FAMILIA DO MUNICIPIO DE MACIEIRA 

 

Os sujeitos envolvidos na intervenção de estágioforam às mulheres 

Beneficiarias do Programa Bolsa Família. As mulheres participam de grupos de 

artesanato, onde é oferecido um profissional capacitado, material para confecção 

dos mesmos, lanches, enfim, o suporte necessário para efetuarem seus trabalhos. 

É um programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em 

situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País, de modo que consigam 

superar a situação de vulnerabilidade e pobreza. O programa busca garantir a essas 

famílias o direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. 

Combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional; 

Combater a pobreza e outras formas de privação das famílias; 

Promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, saúde, 

educação, segurança alimentar e assistência social. 

As mulheres beneficiarias de programa bolsa família em Macieira tem seu 

perfil de agricultoras e donas de casa, a sua grande maioria são mulheres que 

dependem de seus parceiros, com pouco estudo e com falta de conhecimento sobre 

alguns assuntos que seriam de relevância para as mesmas. 

Elas frequentam o projeto como uma forma de saírem de casa para ter 

contato com o mundo externo ao espaço doméstico, onde possa interagir no espaço 

público,esse seria o motivo mais importante para as mulheres por que nesse espaço 

fazem amizades entre seus pares, discutem o modo como concebem as coisas, 

recebe informações, questionam, e ainda andarem pela cidade para fazer suas 

compras, irem ao posto de saúde. 

As expressões da questão social mais encontrada no grupo são baixa 

escolaridade, desigualdade social, descriminação de genro e a violência 

domesticam. 

Em relação à baixa escolaridade obtive essa informação, com o cadastro 

único que as mesmas preenchem para terem acesso ao benefício. 

A baixa escolaridade é apresentada como fator que diminui a produtividade 

de uma economia como um todo, além de gerar outros efeitos alienados, com a 
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diminuição ou ausência de salário. Assim tornando mais dificultoso a essas 

mulheres a sua emancipação. 

A desigualdade social cita aos processos relacionais a sociedade que têm a 

consequência de restringir ou prejudicar a existência de um determinado grupo ou 

classe social. Os campos de desigualdade social incluem o acesso aos direitos, a 

liberdade de expressar, a expansão dos direitos de propriedade e de acesso à 

educação, saúde, moradia com qualidade, viajar, ter transporte, e outros bens e 

serviços sociais. 

Mas a violência é manifestação que não está confinada às ruas, tendo em 

vista a violência doméstica, aquela que ocorre no interior das famílias e cujos 

agressores são os próprios pais das vítimas, geralmente crianças. Além disso, 

apesar da violência física ter mais visibilidade porque os sinais ficam registrados no 

corpo, em forma de manchas, cortes, queimaduras e fraturas, ocorrem também 

violências psicológicas ou agressões ao mundo mental, tais como a negligência, 

desvalorização, as expectativas negativas, o não-reconhecimento de qualidades e a 

permanente acusação, que destroem o sujeito ao retirar-lhe a auto-estima e danificar 

sua subjetividade. 

A violência doméstica contra as mulheres tem consequências pesadas para 

as mesmas, para os seus filhos e o conjunto da sociedade. As mulheres que são 

vítimas de violência têm vários problemas de saúde e menor capacidade de obter 

rendimentos. Os seus filhos correm muito mais riscos de ter problemas de saúde, 

baixo rendimento escolar e distúrbios do comportamento. O hábito de suportar essas 

agressões domésticas, concretiza-se numa violência velada, oriunda de familiares e 

pessoas ligadas por laços de afinidade, consistindo num importante dado de 

desvalorização da mulher. 

 

4.5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO 

 

O estágio supervisionado curricular de intervenção do curso de Serviço Social 

da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe- UNIARP- foi realizado por Cassiane 

Farinon na Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o CRAS, no 

Programa Bolsa Família, com as Mulheres Beneficiarias do Programa, no Município 

de Macieira - SC. O Setor de Assistência Social também é responsável em atender 

as famílias em situação de vulnerabilidade social, através de visitas domiciliares, 
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através de auxílios de cestas básicas de alimentos, bem como o atendimento 

periódico, através de visitas para detectar suas situações problemas, procurando 

auxiliá-las e principalmente orientá-las a buscar sua própria emancipação social. 

O processo de intervenção do estágio foi realizado de maneira clara e objetiva 

para melhor andamento e entendimento das atividades. 

O público alvo foi ser as mulheres Beneficiarias do Programa Bolsa Família. 

As mesmas participam de grupos de artesanato, a onde é oferecida um profissional 

capacitado, material para confecção dos mesmos, lanches enfim o suporte 

necessário para efetuarem seus trabalhos. 

O meu objetivo com o grupo era de: 

a) Oferecer informações para as mulheres em forma de palestras com 

temas escolhidos por elas. 

Para identificar as demandas de informações do grupo proporcionamos 

conversas informais sobre o cotidiano de vida, onde elas puderam se expressar e 

dividir com o grupo suas indagações, concepções. 

Neste momento apresento algumas práticas de estagio, que desenvolvi 

durante o meu processo acadêmico para a obtenção de informações. 

Desenvolvimento de ação: Iniciei o meu estagio revendo na instrução da 

Assistente Social sobre o atendimento e o funcionamento para o preenchimento do 

cadastro único nas ações dos programas sociais, formulário principal de 

cadastramento. 

Tem o programa mensal que é o SNAS (Sistema de Registro de Atendimento 

do CRAS. Nesse cadastro que é alimentado o sistema consta: 

O volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF. 

Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF. 

Famílias em situação extrema pobreza. 

Famílias beneficiaras do Bolsa Família, e que estão em descumprimento das 

condicionalidades. 

Famílias com membros do BPC. 

Famílias com crianças ou adolescente em situação de trabalho infantil, e em 

serviço de acolhimento. 

Atendimentos individualizados realizados no CRAS, no mês de referência. 

Atendimentos realizados no mês, inclusão e atualização no cadastro único. 

Encaminhamento para o acesso ao BPC e encaminhamento ao CREAS. 
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Quantas visitas domiciliares. 

Serviço de Convencia e Fortalecimento de Vínculos no mês de referência. 

Quantos participam regularmente de grupos no âmbito do PAIF. 

Quantas criançasde0 a 6 de 7 a 14 de 15 a 17 e idosos foram atendidas. 

Quantas que participaram de palestras oficinas e outras atividades. 

E tem o outro sistema que é: 

SISC (Sistema de informação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos.). Esse é alimentado trimestralmente, que seria os nomes e idades dos 

participantes do programa. 

Avaliação da estagiária:  Nesse momento analiso o quanto é importante o 

trabalho do Assistente Social que vai além dos atendimentos e visitas também é 

feito o trabalho burocrático que requer muita dedicação e conhecimento teórico. 

Desenvolvimentos de ação Iniciaram  no período matutino, organizando 

para a abertura do meu estagio de intervenção, no mesmo preparei uma mensagem 

e lembranças para as mesmas. 

No início da tarde reunimos na sala de reuniões, começando com um 

vídeo,que se tratava sobre o assunto DIA INTERNACINAL DA MULHER, que falou 

da importância da mulher tanto na sociedade quanto em seu convívio familiar, logo 

em seguida foi debatido sobre o mesmo, com grande partição das beneficiarias. 

Avaliação do usuário: Em conversa com algumas usuárias após 

apresentação da palestra, demonstraram bastante comoção com a mesma e 

relataram o quanto é importante esse tempo de parada para reflexão e a valorização 

do seu cotidiano, que muitas vazes na correria do dia a dia não se dão conta do 

quão importante são as atividades realizadas. 

Após a descrição fazer a análise da intervenção e possíveis resultados 

imediatos e mediatos. 

b) Realizar uma pesquisa acadêmica para conhecer a realidade das 

mulheresparticipantes do grupo. 

Desenvolvimento de ação: Na instituição, fazendo a demonstração do meu 

projeto de pesquisa A VIOLENCIA CONTRA A MULHER QUE É VELADA que será 

aplicado com as mulheres beneficiarias do programa Bolsa Família. Que tem como 

objetivo geral: Apresentar as características da violência contra a mulher no 

município de Macieira, a qual muitas vezes é velada pelas vítimas. 

Avaliação da estagiária: A aplicação desse projeto é de suma importância, 
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pois a violência contra a mulher é u assunto que ainda está de forma mascarada 

perante a sociedade. A violência contra as mulheres tem consequências pesadas 

para as mulheres, os seus filhos e o conjunto da sociedade. As mulheres que são 

vítimas de violência têm vários problemas de saúde e menor capacidade de obter 

rendimentos. Os seus filhos correm muito mais riscos de ter problemas de saúde, 

baixo rendimento escolar e distúrbios do comportamento. O hábito de suportar essas 

agressões domésticas concretiza-se numa violência velada, oriunda de familiares e 

pessoas ligadas por laços de afinidade, consistindo num importante dado de 

desvalorização da mulher. 

Desenvolvimento de ação: Iniciei meu processo de intervenção com as 

mulheres Beneficiarias do Programa Bolsa Família, as mulheres é o meu públicoalvo 

do meu estagio. Dei início, dando as boas vindas e informando que estava voltando 

a intervir com elas mais esse semestre que seria um total de 150 horas que estaria 

junto a elas, com diferentes trabalhos. 

“Como “havia combinado com elas, repassei a apresentação de pesquisa que 

eu tinha realizado com elas,” A Violência Contra a Mulher que é Velada”, 

repassando as mulheres toda a minha apresentação, que tinha já apresentado na 

UNIARP. Resultados, gráficos e conclusão. Neste mesmo dia passei as mesmas 

uma mensagem de auto-estima, com o objetivo de enfatiza o que havia relatado na 

pesquisa. 

Avaliação da estagiária:  Nesse momento vejo o quanto nosso trabalho é 

importante e a forma de agir do profissional faz toda diferença nesse processo eo 

quanto é importante ter referencial teórico para orientar. E o quanto se faz 

necessário trazer as mulheres a sua auto-estima. 

A pesquisa violência contra a mulher que é velada foi realizada pela UNIARP- 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe. Na disciplina de Pesquisa em Serviço 

SocialII Ministrado pela professora Luciana Marques. 

Entre as diversas técnicas de coletas de dados, sendo que as mais relevantes 

foram tratadas no quadro do tópico anterior, será o questionário aqui abordado de 

forma mais detalhada. 

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica 

de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”. 
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Assim, nas questões de cunho empírico, é o questionário uma técnica que 

servirá para coletar as informações da realidade, tanto do empreendimento quanto 

do mercado que o cerca, e que serão basilares na construção do TCC. O mesmo 

autor supracitado (p. 128/129) apresenta as seguintes vantagens do questionário 

sobre as demais técnicas de coleta de dados: 

a) possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam 

dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser 

enviado pelo correio; 

b) implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exija o 

treinamento dos pesquisadores; 

c) garante o anonimato das respostas; 

d) permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

convenientes; 

e) não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado. 

Oquestionário teve perguntas fechadas e apenas uma aberta. 

As questões utilizadas nos formulários e seus respectivos resultados: 

A pesquisa realizada junto com as mulheres beneficiaria do programa Bolsa 

Família do município de Macieira, identificou-se o porquê as mulheres se calam 

perante a violência. 

Na pergunta; Por que muitas mulheres ainda se calam diante da violência 

sofrida por seus maridos? Obtive o resultado de 22.66% das mulheres entrevistadas 

responderam que por falta de conhecimento sobre a lei que ampara. Por medo de 

sofrer mais agressões 60.00%. Por dependência financeira ou emocional não houve 

percentual. 6.66% das mulheres disseram que por causa dos filhos se calam perante 

a situação. 

A mulher agredida precisa enxergar que com a denúncia ela colocará um 

ponto final naquela situação e, por isso, precisa tomar uma atitude. Existem várias 

formas de denunciar o agressor e se esta mulher sentir tanto ‘medo’ e estiver sem 

coragem para prestar queixa, pode fazer de forma anônima. Outro erro das 

mulheres é aceitar o marido novamente em seu lar, pois irá reiniciar um processo de 

agressões talvez ainda piores. 

A violência contra a mulher quer no ceio da família, quer a nível social, é um 

fenômeno grave que tem merecido uma particular atenção, tanto de 
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organizaçõesfemininas como do próprio Ministério da Família e Promoção da 

Mulher, no sentido de se procurarem formas de diminuir o grão de violência, educar 

a população e as instituições e criar mecanismos de proteção a mulher vítima de 

violência. 

Os crimes domésticos raramente são punidos e quando há queixas então 

chega ao tribunal, há sempre muita benevolência na condenação dos homens. A 

concepção tradicional de que a mulher é culpada ou a provocadora da violência e 

que o marido tem direito de castigá-la, faz com que muitos dos crimes não sejam 

punidos. Por outro lado há ainda muita pressão sobre a mulher por parte da família 

para que desista da queixa quando a faz ou não encoraje a fazê-la. 

Da mesma, havia uma pergunta na pesquisa que buscou identificar qual a 

opinião das entrevistadas sobre a forma como a sociedade vê as mulheres. O 

gráfico abaixo demonstrará esta realidade: 

 

Gráfico 1 – Porque as mulheres ainda se calam diant e da violência sofrida por 

seus maridos? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Com a segunda pergunta, em sua opinião como a sociedade vê as mulheres? 

As mesmas responderam que 22.22% das mulheres são vistas como trabalhadoras 

77.77%mulheres independentes as outras opções não foram pontudas. 
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Gráfico 2 – Na sua opinião como a sociedade vê as m ulheres? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

A figura da mulher, de elemento secundário, passou a ser algo extremamente 

importante na sociedade atual, onde ela exerce cada vez mais um papel de 

protagonista, embora ainda sofra com as heranças históricas do sistema 

socialpatriarcalista em seu dia a dia. Com o tempo, graças às lutas promovidas, a 

mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço nas estruturas sociais, 

abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, 

cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos submissas. 

Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma 

desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. A mulher, em muitos perfis 

familiares, acumula tanto as funções trabalhistas quanto as domésticas e até as 

maternas, ficando, muitas vezes, sobrecarregada. Além disso, o número de 

mulheres ocupando cargos de nível superior nas empresas ainda é menor, embora 

elas constituam a maioria apta a pertencer ao mercado de trabalho. E por falar em 

trabalho, o salário da mulher ainda é proporcionalmente menor do que o dos 

homens na sociedade atual, fator que fica ainda mais crítico quando nos referimos 

às mulheres negras (PENA, 2017). 

Houve nesta pesquisa uma questão que se tratava onde as mulheres 

procuravam ajuda quando agredidas, o gráfico abaixo mostra o resultado. 
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Gráfico 3 – Na sua opinião aonde as mulheres procur am ajuda quando são 

agredidas? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

A terceira trata-se. Em sua opinião a onde as mulheres procuram ajuda 

quando são agredidas? A onde 16.66% responderam que procuram o posto de 

saúde e 83.33% das entrevistadas dizem que vão diretamente às delegacias. 

Muitas vezes, as mulheres estão fragilizadas com a violência sofrida pelo 

agressor e não conseguem denunciar, precisando de ajuda. Por isso, é muito 

importante saber: Quem pode pedir ajuda? Familiares, amigos, vizinhos etc..  

Como ajudar? Observe se alguma amiga, parente ou pessoa conhecida está 

passando por esse tipo de violência. Não ignore, ajude. Não acredite naquela frase 

que ouvimos desde pequenos: "Em briga de marido e mulher, ninguém mete a 

colher". Mete, sim, pois só assim você estará ajudando uma mulher que não tem 

forças para se levantar. 

Incentive, aconselhe, você estará evitando que essa mulher seja mais uma 

vítima dessa violência covarde que pode se transformar em um homicídio. Se a 

mulher sofre agressão e não denuncia, não é porque ela gosta de ser maltratada, 

éporque ela está com medo, fragilizada, precisando da sua, da nossa ajuda. Como 

denunciar? Inicialmente, a mulher deve ir a uma delegacia de polícia para denunciar 

16,66%

83,33%

03- Na sua opinião aonde as mulheres 

procuram ajuda quando são agredidas?

Posto de Saúde

Delegacia

Cras

vizinhos
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o agressor. Se você é vítima de violência e está com medo, sem coragem, chame 

um amigo, um familiar, um vizinho ou ligue para o DISQUE 180. 

É importante ressaltar que, se a violência estiver ocorrendo naquele 

momento, ligue para o disque 190 para que policiais militares compareçam a sua 

residência e conduza o agressor à delegacia. Depois de registrada a ocorrência na 

delegacia, se houver lesões, agressões, estupro, a mulher será encaminhada à 

perícia para fazer o exame traumatológico e sexológico. Se necessário, a mulher 

também será encaminhada a um hospital especializado para tomar as medicações. 

Na Delegacia da Mulher, há uma equipe especializada para os registros das 

ocorrências e encaminhamento das mulheres à Rede de Enfrentamento à Violência. 

A Lei Maria da Penha prevê o transporte da mulher para um local seguro e a 

retirada dos seus bens e pertences até que tudo se tranquilize. Na Rede de 

Enfrentamento, existem casas abrigos, onde as mulheres poderão ficar em local 

seguro. Se houvernecessidade, existem as medidas protetivas de urgência, onde o 

agressor poderá ser afastado do lar e proibido de se aproximar da mulher (ANGELO, 

2015). 

Neste momento foi efetuada a pergunta o porquê as mulheres não denunciam 

quando são agredidas, e o resultado foi esse. 

 

Gráfico 4 – Na sua opinião, o porque não ocorre a d enúncia de agressão? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 
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A quarta pergunta trata-se do seguinte: Em sua opinião o porquê não ocorre a 

denúncia de agressão? Obtive o resultado de 26.66% por falta de informação, 

20.00% devido à falta de coragem, 40.00% por medo de novas agressões e 13.33% 

por vergonha. 

É um resultado que me causa espanto, pela maioria não denunciarem por 

medo de novas agressões. 

Hoje em dia torna-se comum presenciar nas grandes manchetes e notícias de 

violência contra a mulher. A agressão e maus-tratos estão se transformando emuma 

situação muito séria nos dias atuais contra a mulher. Os tipos de violência mais 

frequentes são: violência doméstica e familiar, onde seus próprios parceiros são os 

agressores desse tipo de tragédia, seja ela verbal, física, psicomoral e sexual, todas 

essas formas são causas extremas, podendo levar à morte. De acordo com o 

Instituto Avante Brasil (www.institutoavantebrasil.com.br), uma mulher morre a cada 

hora no Brasil. Quase metade desses homicídios é doloso, praticado em violência 

doméstica ou familiar através do uso de armas de fogo. 34% são por instrumentos 

perfuro-cortantes (facas, por exemplo), 7% por asfixia decorrente de 

estrangulamento, representando os meios mais comuns nesse tipo ocorrência. 

Os fatores que levam a esse medo, segundo ela, podem ser tanto a 

dependência financeira como emocionalprincipalmente quando a relação começa 

cedo, e também pelaa questão dos filhos.  

É um tipo de violência independente de classe social. Mas quem 

procuraatendimento na delegacia é a classe mais vulnerável. A classe média, alta, 

que dispõe de recurso, não quer se expuser e envolver a polícia ou a parte criminal, 

por isso procura diretamente um advogado.  

A violência doméstica é um tema na sociedade que tem que ser 

constantemente discutido. O machismo está sendo um dos principais motivo para 

violência contra a mulher. "As próprias mulheres são machistas. Tem que haver uma 

discussão em nível social sobre o papel do homem e da mulher na sociedade. No 

momento em que uma pessoa se apodera da outra, tornando-a um objeto, pode 

haver violência. 

“A dor de uma agressão até passa, o que dói mesmo é a decepção",mulher 

de 39 anos,vítimada violência do companheiro (FREITAS, 2014). 
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A pesquisa realizada também tratou de saber qual seria a profissão das 

mulheres entrevistadas e obteve-se o seguinte resultado. 

 

Gráfico 5 – Qual é a sua profissão? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

A quinta pergunta fala: Qual sua profissão? 40.00% das mulheres que 

responderam que são agricultoras 6.66% funcionáriapública e 53.33% são donas de 

casa. 

Agricultura é a arte de cultivar a terra. Agricultura é a arte ou processo de usar 

o solo para cultivar plantas com o objetivo de obter alimentos, fibras, energia e 

matéria prima para roupas, construções, medicamentos, ferramentas e 

contemplação estética. A quem trabalha na agricultura chama-se agricultor. O termo 

fazendeiro se aplica ao proprietário de terras rurais onde, normalmente, é praticada 

a agricultura ou pecuária ou ambos. 

Nós, mulheres, devemos ser autônomas. Necessitamos estudar, trabalhar, ter 

a nossa própria sustentação para podermos ir e vir, sem depender de ninguém, 

muito menos de homem, tendo nossa plena liberdade. Não se entende 

comoalgumas mulheres de sujeitavam a encostar a barriga no tanque e serem 

alimentadas pelo marido. 

Ser dona de casa imediatamente se aplica a estar casada. 
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Apresentar uma vida de dona de casa não constitui necessariamente que 

essas mulheres serão dependentes ou desrespeitadas por seus maridos. Uma leva 

nova e louvável de maridos surge por aí. Respeitadores, que admiram e valorizam 

suas esposas. Espero que as aspirantes à dona de casa almejem esse tipo de 

pessoa. 

O casamento, nesse caso, é uma espécie de sociedade em que um trabalha 

dentro de casa e o outro fora, os dois com direitos iguais!  A verdade é que nem 

para nós, mulheres que trabalham fora, o futuro é certo. Então, que tenhamos 

capacidade escolher sempre viver da forma que nos faz felizes de verdade (VAZ, 

2014). 

Da mesma maneira quando questionadas quais as suas atividades de lazer 

elas relataram o seguinte. 

 

Gráfico 6 – Quais atividades de lazer? 

 
Fonte: A Autora, 2017. 

 

Assim na sexta questão onde se trata de suas atividades de lazer, 33,33% 

disserem que saem em passeios, e 66,66% disseram que a única diversão é 

participar dos encontros do Bolsa Família, que é o local de encontros. 

O período dedicado ao Lazer é obra das alterações ocorridas nos métodos 

civilizatórios, devido ao método de industrialização, redução da carga horária 
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semanal de trabalho, criação de leis e direitos trabalhistas, etc. Esse tempo de lazer 

constitui-se num fato caracteristicamente moderno, resultante das articulações entre 

capital e trabalho, que se consolidam como um tempo e espaço de vivências lúdicas, 

lugar de organização da cultura, tempo privilegiado para a vivência de valores. 

Nos dias atuais o lazer apresenta como um elemento central da cultura vivida 

por milhões de trabalhadores possui relações agudas e profundas com todos os 

grandes problemas vindo do trabalho, da família e da política que, sob sua extensão, 

passam a ser tratados em novos marcos. 

O lazer é um fato social de alta importância, acondicionado evidentemente 

pelo tipo de trabalho, que por sua vez exerce sua extensão sobre ele. Dois formam 

um todo (PAIM; STREY, 2006). 

Na última questão que foi de forma descritiva na qu al as mulheres 

beneficiárias do programa Bolsa Família, respondera m á questão, qual sua 

opinião sobre a violência contra a mulher?  

Obtive as seguintes respostas: 

Elas deviam denunciar seus companheiros para a violência ter um fim. SL. 

Em minha opinião esse assunto é muito importante porque passa 

conhecimento e vai trazer coragem a muitas mulheres que sofrem caladas com 

medo. JR. 

Esse tema deve ser abordado e é muito importante.Eu já passei por isso. SR. 

Que tinha que acabar com a violência. NP. 

Em minha opinião, as mulheres no geral, sofrem a violência por causa das 

críticas da sociedade, dos filhos e na maioria porque se casam na igreja e acham 

que é feio se separar e por isso sofrem caladas. CC. 

Que fosse até mais rígida porque os homens dizem que se denunciar ai mata 

ou faz a mulher sumir, este é o medo e a lei demora a ver isso. NTSM. 

Para mim é um termo que deve ser abordado para que algumas mulheres não 

sofram caladas, que denunciem. CAC. 

Em minha opinião isso jamais poderia acontecer, as mulheres não deveriam 

se calar diante as circunstancias deveriamdenunciar. JP. 

De acordo com a pesquisa realizada conclui-se que o tema violência contra a 

mulher é um assunto que, toda a vez que se é abordado, mexemos em feridas 

cicatrizadas, feridas recém machucadas e aquelas que ainda estão sangrando 

muito. 
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No momento em que explica e expõe o assunto, eu observei o quanto 

todaessa violência é realmente escondida e que em sua maioria, as mulheres têm 

medo de sofre novas agressões, o que a pesquisa nos mostrou que 60.00% delas 

responderam que tem medo, vergonha de falar, de expor toda a situação, isso não 

acontece por falta de conhecimento sobre a lei, até por que apenas 26.66% 

relataram não ter conhecimento sobre a mesma, ou a onde procurar auxilio. 

Temos como modelo uma sociedade que impõem que depois que casa tem 

que manter um relacionamento, por vários motivos pelos pais, filhos, e por que 

acreditam que não são capazes de sobreviver ao mundo aqui de fora, por muitos 

deseus companheiros colocarem em suas cabeças o quanto incapaz elas são e 

dependentes de tudo. 

Neste momento depois de toda a pesquisa concluída e com todos os dados 

em mãos venho com profunda tristeza analisar que, por mais conhecimento que elas 

têm, com toda a mídia colocando o quanto é importante que as mulheres denunciem 

ainda nos deparamos com dados tão impactastes que nos ferem profundamente 

como mulheres. 

Esse é um tema que vem sendo defendido com toda garra que nos é peculiar 

mesmo assim se deparamos com tantas injustiças e famílias totalmente destruídas e 

desequilibradas tanto fisicamente como psicologicamente. 

 

4.6 CONSIDERAÇÕES 

 

O estágio realizado com o grupo de mulheres teve como intuito auxiliá-las no 

autoconhecimento, e a entenderem o que é violência doméstica, suas causas e 

traumas. 

Com a realização do estágio obtivemos uma contribuição muito significativa 

para a formação profissional, pois foi no confronto com a realidade, com 

conhecimento teórico, interagindo com os sujeitos na prática que compreendemos a 

profissão de assistente social, nossas competências e compromisso ético o com o 

ser humano que têm seus direitos violados. 

O estágio veio nos orientar como pessoa, mostrando uma realidade que até 

então não tinha como desvendar pela falta de conhecimento, não entendíamos a 

necessidade das pessoas menos favorecidas como um reflexo da questão social, 
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advinda do modo de produção capitalista, das relações sociais que se estabelecem 

e formam a nossa sociedade. 

A violência doméstica é uma das expressões da questão social, surge de 

forma sutil, através de palavras que magoam a mulher, destruindo sua vida. Pode 

evoluir para as proibições que tornem a mulher incapaz de direcionar suas escolhas, 

seusatos e sua vida. A violência doméstica pode chegar a agressão verbal ou física 

que marcam o corpo e a alma, destruição do patrimônio, indo ao extremo da 

violência, até a morte. 

A violência contra mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos 

humanos. Seu impacto varia entre consequências físicas, sexuais e mentais para 

mulheres e meninas, incluindo a morte. Ela afeta negativamente o bem-estar geral 

das mulheres e as impede de participar plenamente na sociedade. A violência não 

tem reflexos negativos só para as mulheres, mas também para suas famílias, para a 

comunidade e para o país em geral. A violência tem ainda enormes custos, desde 

gastos com saúde e despesas legais, a perdas de produtividade, impactando os 

orçamentos nacionais e o desenvolvimento global. 

A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), representa uma grande conquista 

dos movimentos feministas em busca da erradicação, prevenção e punição da 

violência contra a mulher. Ela é o resultado de muitos anos de luta para que as 

mulheres brasileiras pudessem dispor de um instrumento legal próprio que 

assegurasse seus direitos e para que o Estado brasileiro passasse a enxergar a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Essa Lei tipifica a violência doméstica como uma das formas de violação 

dosdireitos humanos. Altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam 

presos em flagrante, ou tenham sua prisão preventiva decretada, quando 

ameaçarem a integridade física da mulher. 

O presente estudo visou fazer uma reflexão a respeito dos novos desafios 

impostos aos Assistentes Sociais e, também, a perspectiva ampla de atuação, de 

um exercício profissional crítico e proativo, voltado para as demandas sociais dos 

segmentos mais vulnerabilizados da sociedade brasileira. 

O estágio foi trazendo uma reflexão às mulheres sobre auto-estima e 

empoderamento. A partir daí, podemos acreditar numa visão mais emancipadora 

para as mulheres, especialmente àquelas cujas necessidades de sobrevivência 

predominam sobre os seus sonhos de vida. Quando admitimos que, enquanto 
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militantes feministas, enquanto pesquisadoras e também como gestoras de 

políticaspúblicas de gênero, precisamos nos comprometer em refletir todos os 

serviços e atendimentos disponíveis para a população feminina e realizar análises 

críticas sobre as suas respostas e compromissos em alterar positivamente para a 

superação da barreira das vidas das mulheres, lhes trazendo autonomia e 

empoderamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso desenvolvemos um estudo sobre 

violência doméstica contra mulheres, as estatísticas no Brasil, os tipos de violência 

doméstica contra as mulheres, pois existem várias maneiras da mulher ser 

violentada. 

A Constituição Federal de 1988 veio garantir o direito de igualdade de gênero 

entre homens e mulheres. Também, na violência contra a mulher tivemos um grande 

avanço, pressionada pela convenção mundial das Mulheres e a criação da Lei Maria 

da Penha, que prevê regras mais rígidas para punir homens agressores. 

Embora se constate evolução nos aspectos legais e jurídicos, nos deparamos 

com a realidade da mulher com medo de registrar uma denúncia quando é vítima de 

violência doméstica. 

Constatamos este problema no PAIF, no grupo de mulheres do Bolsa Família, 

durante o estágio supervisionado obrigatório do Curso de Serviço Social da 

UNIARP. Iniciamos com informação e debate sobre o tema violência doméstica no 

grupo e seguiu-se com uma pesquisa, que nos trouxe respostas sobre os motivos do 

medo das mulheres denunciarem seus agressores. Destacamos que, com a 

pesquisa realizada conclui-se que o tema violência contra a mulher é um assunto 

que toda a vez que é abordado mexemos em feridas cicatrizadas, feridas recém 

machucadas e aquelas que ainda estão sangrando muito. 

No momento em que apresentamos e explicamos o assunto observamos o 

quanto esse tipo de violência é realmente escondida e que, em sua maioria, as 

mulheres têm medo de sofrer novas agressões. A pesquisa nos mostrou que 60% 

das mulheres pesquisadas responderam que tem medo, vergonha de falar, de expor 

toda a situação. Isso não acontece por falta de conhecimento sobre a lei, até por que 

apenas 26.66% relataram ter conhecimento, ou a onde procurar auxílio. 

O modelo que a sociedade impõe à mulher, é que depois que casa tem que 

manter o relacionamento, por vários motivos: pelos pais, pelos filhos e por que 

acreditam que não são capazes de sobreviver ao mundo fora de seus lares, pelo 

fato de que muitos de seus companheiros são persuasivos, fazendo-as acreditar que 

são incapazes e dependentes deles. 
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A Política Pública da Assistência Social possui programas e serviços que 

podem contribuir para combater a violência doméstica e encorajar as mulheres a 

romper o silêncio. 

Neste trabalho de Conclusão de Curso abordamos, brevemente, sobre a 

consolidação da assistência social como política pública e de direito social, que 

ainda exige o enfrentamento de importantes desafios. A IV conferência Nacional de 

Assistência Social, realizada em dezembro/2003, em Brasília /DF, apontou como 

principal deliberação a construção e implementação do Sistema Único de 

Assistência Social o SUAS, requisito essencial da LOAS para a efetividade à 

assistência como política pública. 

O serviço social tem uma grande contribuição na política de assistência 

social, na sua elaboração e execução. A realidade se nos apresenta em suas 

múltiplas questões sociais, e requerdos assistentes sociais habilidade e capacidade 

para compreender e propor ações para seu enfrentamento. 

Este estudo nos trouxe a dimensão do desafio que a violência doméstica 

contra mulheres impõe aos que, de alguma forma, se comprometem com as 

questões que envolvem essa mazela social. É necessário darvoz às mulheres 

vítimas, mas para isso precisam ser encorajadas, em espaços próprios. Nós 

havemos de estar com os ouvidos bem atentos para captar suas aflições. 

Estudos e pesquisas precisam ser incentivados no meio acadêmico e fora 

dele, para dar visibilidade às questões da violência e possam pressionar as políticas 

públicas a buscar soluções adequadas, que ultrapassem a punição e transcendam 

para propostas educativas capazes de promover mudanças culturais e estruturais. 
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