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RESUMO

Este estudo tem por foco compreender as particularidades da
violência  doméstica  de  gênero  de  homens  contra  mulheres
com  o  objetivo  de  oferecer  subsídios  à  reflexão  sobre  a
importância da perspectiva de gênero para as políticas públicas
voltadas para o enfrentamento deste fenômeno.
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ABSTRACT

This  study  is  to  understand  the particular  focus  of  domestic
violence gender of men against women in order to provide the
basis for reflection on the importance of a gender perspective
for public policies were created to combat this phenomenon.
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1 INTRODUÇÃO

Este  estudo  tem  por  foco  compreender  as  particularidades  da  violência

doméstica de gênero de homens contra mulheres com o objetivo de oferecer subsídios à

reflexão sobre a importância da perspectiva de gênero para as políticas públicas voltadas

para o enfrentamento deste fenômeno. 

Tal estudo tem sua análise fundamentada na perspectiva de gênero. Através

desta  podemos compreender  a  desigualdade  entre  homens  e  mulheres  como fruto  das

relações sociais na sociedade contemporânea. Sob esta lógica, a ideologia patriarcal tem

importância central como uma categoria explicativa para a opressão vivida pelas mulheres

há mais de sete mil anos (SAFFIOTI, 2004). O reconhecimento do patriarcado tem extrema

importância  neste  artigo,  pois  permite  a  compreensão  de  como as  diferenças  entre  os

gêneros são convertidas em desigualdades cujo ápice é a violência doméstica.

A relevância  deste estudo pauta-se no fato de  que a violência doméstica de

gênero tem carcaterísticas particulares, marcadas pela opressão vivida históricamente pelas

mulheres. Esta violência geralmente é vivida em espaços privados, há vínculos afetivos com

o agressor, acontece em pequenos eventos cotidianos e é escamoteada pela rotinização,

dentre outros elementos. 

As  violências  legitimadas  historicamente  por  nosso  arcabouço  ideológico

machista, em contrapartida, geralmente acontecem em espaços públicos (e provavelmente

tem testemunhas), não há laços de convivência com o agressor e são marcadas por eventos

graves e pontuais. Este fato denota a influência do patriarcado em nossa cultura que reputa

maior importância aos eventos pernitentes aos espaços majoritamriamente ocupados pelos

homens. 

Se a violência domestica de gênero for compreendida sob este espectro geral

das violências ditas legítimas, provavelmente incorrer-se-á na desqualificação da violência

doméstica de gênero, dada sua caracterização por pequenos eventos, a falta de “elementos

concretos como prova”, além de testemunhas, etc.

Caso  não  sejam  perpetradas  ações  de  enfretamento  que  reconheçam  tais

especificidades, essa violência será tratada como as demais violências, cujas características

em nada se assemelham à este fenômeno. As consequências deste fato podem ser muitas:

desde  a  inefetividade  das  políticas  públicas  até  a  revitimização  das  mulheres  em

atendimento no serviços públicos, operadores de tais políticas. 

A  Lei  Maria  da  Penha  (Lei  nº  11.340,  de  07/08/2006)  –  marco  legal  do

enfrentamento à violência  de gênero no Brasil  –  subsidiará  este  debate,  assim como a

http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/


                 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Ambas reconhecem a

perspectiva  de  gênero  como  categoria  central  para  a  compreensão  do  fenômeno  da

violência.

O  Guia  de  Procedimentos  para  o  Atendimento  à  Mulheres  em  Situação  de

Violência nos Centros de Referência de Atendimento à Mulher e nos Centro de Cidadania

da Mulher – desenvolvido pela extinta Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de São Paulo

(hoje  Secretaria  Municipal  de  Políticas  para  Mulheres)  –  e  o  Mapa  da  Violência  2012:

Homicídio de Mulheres no Brasil (CEBELA E FLACSO) adensarão esta análise também.

Este artigo é fruto das reflexões geradas pela entrevista de sete usuárias do

Centro de Referência da Mulher Casa Eliane de Grammont na ocasição de uma pesquisa

sobre a condição  do atendimento das Delegacias  de Defesa da Mulher  em São Paulo.

Entendendo a violência doméstica de gênero como um fenômeno generalizado em nosso

sociedade e no intuito  de preservar a identificação das entrevistadas,  no decorrer  desta

pesquisa não utilizaremos de nenhuma forma de identificação das falas. 

2  AS OBJETIVAÇÕES DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO

Neste  trabalho  compreendemos  que  gênero  é  uma  gramática  sexual  que

apresenta  regras  para  a  construção  do  masculino  e  feminino  não  necessariamente

assimétricos. Estas regras vão sendo desenhadas ao longo da história definindo as formas

de viver, o papel social de cada gênero na sociedade. Segundo Saffioti (2004, p. 58):

Entendido como imagens que as sociedades constroem do masculino e do feminino,
não pode haver  uma só  sociedade sem gênero.  A  eles  corresponde  uma certa
divisão sexual do trabalho, na medida em que ela se faz obedecendo ao critério de
sexo. Isto não implica, todavia, que as atividades socialmente atribuídas às mulheres
sejam desvalorizadas em relação às dos homens.

Com  o  advento  do  patriarcado  (SAFFIOTI,  2004)  é  estabelecida  a

superidoridade masculina. Na lógica do patriarcado cabe às mulheres exercer o lado mais

sombrio  do  poder:  a  impotência.   Aos  homens,  em  contrapartida,  cabe  o  exercício  da

potência.  Os  homens  além  de  serem  socializados  para  exercer  sua  agressividade,  na

maioria das vezes agem de forma violenta para que não haja deslegitimação de seu poder.

Quando  se  sentem  desrespeitados,  logo  atuam  de  forma  a  manter  sua  condição  de

superioridade:  “Acredita-se  ser  no  momento  da  vivência  da  impotência  que  os  homens

praticam atos violentos, estabelecendo relações deste tipo” (SAFFIOTI, 2004, p. 84).



                 

Ou  seja,  a  sociedade  patriarcal  legitima  o  poder  do  homem  e  sua

implementação. Quando ele não consegue exercer este papel por estar numa situação de

impotência desenha-se um dos cenários mais comuns que antevêem a violência doméstica.

Neste  trabalho  a  violência  é  entendida  como  uma  situação  relacional  que

pressupõe atores inscritos dentro de determinações socio-históricas particulares.  Ela tem

início  no  processo  de  socialização,  quando  são  ensinados  a  homens  e  mulheres  seus

papeis sociais determinados (SCOTT, 1994).  

Nossa concepção de violência  fundamenta-se na definição da Convenção de

Belém do Pará (1994, p. 1), segundo a qual a violência contra a mulher constitui “qualquer

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

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”.

Como referencia conceitual,  tomamos também sua descrição na lei  Maria da

Penha Lei nº 11.340, de 07/08/2006, na qual determina-se que:

Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a
mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I  -  no âmbito  da  unidade doméstica,  compreendida  como o espaço de  convívio
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou
por vontade expressa;
III  -  em qualquer  relação íntima de  afeto,  na  qual  o  agressor  conviva  ou  tenha
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A tipificação da violência  utilizada beste estudo também está apoiada na Lei

Maria da Penha, que estabelece: 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano
emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos,
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento,  vigilância  constante,  perseguição  contumaz,  insulto,  chantagem,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;
III  -  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
prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV  -  a  violência  patrimonial,  entendida  como  qualquer  conduta  que  configure
retenção, subtração,  destruição parcial  ou total  de seus objetos,  instrumentos de
trabalho, documentos pessoais,  bens, valores e direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

http://www.compromissoeatitude.org.br/lei-no-11-340-de-07082006-lei-maria-da-penha/


                 

V -  a  violência  moral,  entendida  como qualquer  conduta  que  configure  calúnia,
difamação ou injúria.

A partir dessa perspectiva torna-se mais claro porque a violência contra a mulher

é muito ampla e específica e, portanto, tem características particulares. A seguir analisamos

alguns destes aspectos específicos a fim de introduzir os desafios ao seu enfretamento. 

2.1 Eu escolhi meu algoz 

A socialização das mulheres em nossa sociedade,  em geral,  é marcada pela

heteronomia, ou seja, as mulheres são ensinadas a serem “seres para os outros”:

...as mulheres  estão impedidas de liberdade pela própria  definição  de seu lugar
social e cultural, pois sua subjetividade tem a estranha peculiaridade de colocá-las
dependentes. [...] Definida como esposa, mãe e filha (ao contrario dos homens, para
os quais ser marido, pai e filho é algo que acontece apenas), são definidas como
seres para os outros e não como seres com os outros. (CHAUI,1985: 47)

 Sendo assim, muitas delas foram criadas para casar e desde muito pequenas

sonham com seu “príncipe encantado”. 

Segundo o Mapa da Violência 2012, 86,8% dos agressores contra mulheres são

cônjuge,  ex-cônjuge,  namorado,  ex-namorado,  parceiro  e  ex-parceiro.  Apenas  13,6%

sofreram violência de desconhecidos.

Quando as  mulheres  vivem a  situação  de  violência  doméstica,  ao  decidirem

pedir ajuda, precisam se confrontar com o fato de que seu companheiro, o homem com

quem elas  decidiram  partilhar  a  vida,  tornou-se  seu  agressor.  Essa  passagem  é  muito

dolorosa para as mesmas, pois significa compreender que seu “projeto de vida não deu

certo”. A maioria das mulheres se culpa, pois acredita “ter escolhido mal”, visto que tem

dificuldade de reconhecer a sociedade machista em que vivemos.: “... denunciar o marido

pode ser  uma atitude bastante criticada pelas pessoas mais próximas,  inclusive  por  ela

mesma, e que a ideia de união e manutenção da família segue sendo uma concepção de

muita  força no discurso  destas  mulheres  (SILVA apud PREFEITURA DE SÃO PAULO,

2009, p. 15)”.

Sendo assim, observamos que encerrar essa relação significa para esta mulher

romper com seu projeto de vida em curso – o que não deve ser subestimado. 

2.2 Todo dia ele faz tudo sempre igual 

Construída  no  cotidiano,  a  violência  doméstica  não  é  composta  de  grandes



                 

eventos pontuais, mas de pequenos eventos imbricados na relação dos atores envolvidos.

Com o tempo estas pequenas violências passam a fazer parte da rotina do casal. No relato

a seguir a entrevistada revela sua clareza sobre a reincidência: “Ai eu já sabia que ele ia me

bater, de uma forma ou de outra ele ia me bater. Ai ele pegou foi deitar e dormiu, aí no outro

dia de manhã sete e meia da manhã ele me bateu, entendeu?!”

Além disso, essa rotina faz com que a mulher se sinta responsabilizada pela

agressão que sofreu pois se culpa pelo elemento cotidiano que desencadeou o processo

como “o arroz queimado”, “o volume da televisão”, como podemos observar pelo relato que

segue: “...E naquele dia 2 eu fiquei quieta e lembro assim ele colocou o dedo na minha cara,

cuspiu na minha cara, sabe, assim umas coisas terríveis, ai eu falei  assim: não (...)  fica

quieta”.

O Mapa da Violência 2012 demonstra um altíssimo índice de reincidência no

atendimento a mulheres em situação de violência, passando da marca dos 50% dentre o

público  feminino  acima dos  30  anos.  Sendo  assim,  é  importante  a  comrpeensão  deste

fenômeno  em  sua  processualidade:  “A  violência  de  gênero  não  é  um  episódio,  é  um

processo,  um  ciclo  continuo  que,  sem  uma  oportunidade  de  interrupção,  tende  a

permanecer  alternando,  sucessiva  e  estereotipadamente,  tensão,  violência  e  pedido  de

desculpas” (MARIMON apud PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2009, p. 16).

A seguir, demonstramos o  denominado “Ciclo da Violência”. Segundo o Guia de

Procedimentos para o Atendimento à Mulheres em Situação de Violência nos Centros de

Referência de Atendimento à Mulher e nos Centro de Cidadania da Mulher, as fases da

violência se organizam da seguinte forma:

       

1ª Fase – A construção da tensão no relacionamento: 

Nesta fase acontecem pequenos incidentes gerados pela rotina do cotidiano que

resultam em agressões menores como insultos, xingamentos, quebra de objetos, etc. Nesse

momento, geralmente, a mulher sente que pode controlar a situação. Acredita que se fizer

suas tarefas “corretamente” conseguirá pôr fim aos pequenos conflitos. Como observaremos

a seguir essa fase geralmente evolui para um evento mais grave – o que faz com que a

mulher se sinta culpada, pois avalia que não foi capaz de evitar o conflito.

2ª Fase – A explosão da violência: 

Nesta fase acontecem os eventos mais graves de violência contra a mulher. Esta

fase é muito importante porque é nela que a mulher percebe que a situação está fora do seu

controle e é destrutiva.

Os  eventos  ocorridos  neste  período  frequentemente  resultam  em  graves



                 

consequências para a mulher como traumas físicos e psíquicos graves. Em alguns casos a

mulher precisa acessar atendimento medico rápido, que o agressor negligencia em muitos

casos, por medo de ser denunciado.

Esta rotina acaba se tornando conhecida pela mulher. Ela aprende que esta

fase  é  a  mais  curta  e  a  mais  perigosa.  Dessa  forma  acaba,  em  alguns  momentos,

desenvolvendo uma certa raiva, angustia e ansiedade por reconhecer a aproximação da

violência. Sendo assim, algumas acabam por incitar as situações violentas, a fim de chegar

a fase seguinte: a lua de mel. 

3ª Fase – A lua de mel:

Nesta fase o homem demonstra remorso e medo de perder sua companheira.

Como o poder do homem se estabelece através da subalternização da mulher, ele se sente

inseguro  em  seu  papel  social,  caso  não  tenha  sua  “antagonista”  para  constituir  o

contraponto.

No geral, nesta fase o homem reconhece sua culpa, pede desculpas, compra

presentes  e  promete  que  nunca  mais  fará  o  mesmo.  Esse  momento  confunde  muitas

mulheres, pois o homem passa a agir exatamente da forma como ela deseja gerando muitas

vezes a reconciliação.

Compreender  a  natureza  cíclica  deste  fenômeno  é  essencial  para  que  as

mulheres recebam um atendimento qualificado. Do contrario, poderão ser culpabilizadas por

terem se reconciliado, sendo vulgarmente denominadas “mulher de malandro” ou “mulher

que gosta de apanhar”. 

É importante dizer também que o ciclo da violência é composto por períodos que

se repetem em uma duração cada vez menor e os episódios violentos vão se tornando cada

vez mais graves.

Sendo  assim,  conhecer  esse  ciclo  fornece-nos  elementos  importantes  para

localizar a mulher em situação de violência dentro de um fenômeno específico, que tem um

desenvolvimento  próprio.  Dessa  forma,  é  possível  ajudá-la  a  compreender  suas “idas  e

vindas” e reconhecer o risco que corre se permanecer nesta relação.

O ciclo de violência não é circular, na verdade é semelhante a uma espiral onde as
agressões que ocorrem na fase de explosão são cada vez mais violentas. A cada
reconciliação segue-se uma fase de tensão e explosão mais violenta que a anterior.
O ciclo da violência doméstica caracteriza-se pela sua continuidade no tempo, isto é,
pela sua repetição sucessiva ao longo de meses ou anos, podendo ser cada vez
menores as fases da tensão e de reconciliação e cada vez mais intensa a fase do
ataque  violento.  Em  situações  limite,  o  culminar  destes  episódios  poderá  ser  o
homicídio. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2009, p. 17)

Ter conhecimento desta informação pode evitar que os profissionais no erro de



                 

incitar a mulher a fazer as pazes com seu marido, obrigatoriamente. Muitas relações são

irreconciliáveis e tornam-se cada vez mais violentas podendo resultar na morte da mulher.

2.3 A violência é tanta que a gente acostuma 

Outra  consequência  da  violência  cotidiana  está  na  naturalização  deste  fato.

Como  há  uma  regularidade  na  manifestação  do  fenômeno,  as  mulheres  acabam

“aprendendo” a lidar com a situação de forma incrivelmente adaptativa. 

Acostumada  a  cadência  cotidiana  de  sua  vida  conjugal,  a  mulher  passa  a

acreditar que “seu marido teve motivos” para agredi-la, sem pensar que a violência não é

justificável de maneira alguma.

Todas as  mulheres  entrevistadas  para  esta  pesquisa  relataram um cotidiano

permeado  por  violências  atrozes  que  foram  relatadas  com  alto  nível  de  naturalização,

demonstrando o exercício destas mulheres em se adaptar ao cotidiano violento.

Além disso, percebemos que muitas famílias vivem a reprodução da violência

transgeracionalmente, o que dificulta à mulher ver outra possibilidade além de viver daquela

forma:

Aí eu não sei, eu tinha muito medo. Porque eu achava que eu ía morrer de qualquer
jeito, porque a mãe dele morreu de agressão, de tanto que ela apanhava. Acabou
tendo um infarto no meio da surra e morreu. Então eu achava que ía ter esse fim,
porque eu apanhava direto e eu nunca tinha coragem. 

Sendo assim, percebemos quese  constitui como um desafio à políticas públicas

que atuam no enfrentamento à este tipo de violência removê-la da cortina de naturalização

que o cotidiano lhe imputa, auxiliando a mulher à superá-la.

2.4 As minhas dores ninguém vê, das minhas dores ninguém sabe

Outro agravante da situação está no fato de que as violências que as mulheres

mais sofrem são invisíveis: as violências moral e psicológica.

Por  não  deixarem marcas visíveis  e  por  serem minimizadas  como “briga  de

casal”, estas violências geralmente acabam sendo subnotificadas e dificilmente recebem o

empenho dos funcionários  em seu atendimento,  como os casos de agressão física,  por

exemplo.

Estes tipos de violência, quando perpetrados ao longo dos anos podem resultar

em danos graves à mulher. Diferentes das fraturas causadas por lesões físicas cuja cura

pode  ser  visivelmente  acompanhada,  os  traumas  psicológicos  podem  permanecer  para



                 

sempre. Estas agressões podem deixar sequelas graves para sua autoimagem, dificultando

seriamente a autonomização da mulher frente ao agressor. 

Como  um  traço  muito  recorrente  na  violência  doméstica,  é  importante

reconhecer esses tipos de violências como eventos graves que merecem atenção.

2.5 É tanta coisa na cabeça, que a gente esquece

Muitas  mulheres  chegam  aos  serviços  para  atendimento,  extremamente

fragilizadas e desorientadas emocionalmente. Muitas demonstram “apagões de memória” ao

relatar os fatos. Por essa razão percebemos a importância de que os funcionários tenham

sensibilidade para acolhê-las devidamente e auxiliarem-nas a se organizar.  Em todos os

relatos colhidos para esta pesquisa, percebemos que as mulheres recorreram aos serviços

muito confusas,  o que apresenta-se como uma característica desta demanda:  “Foi  uma

vizinha que chamou [a policia] […] a filha da vizinha. Mas até eu nem lembro de muita coisa

“ e “ ...mas a minha mente parecia que tinha apagado… Aí eu vou lembrando, o dia vai

passando e eu vou lembrando e vou anotando pra não esquecer”.

As  mulheres  ainda  são  socializadas  para  conviver  no  ambiente  privado,  em

detrimento  do  ambiente  público.  Sendo  assim,  demonstram  particular  inabilidade  para

reconhecer as instâncias a que devem recorrer para garantir seus direitos. Na maioria dos

casos  as  mulheres  demonstram  desconhecimento  sobre  organismos  públicos  como  a

Defensoria Pública, Ministério Público, etc.

Sendo assim, percebemos que os profissionais precisam ter especial paciência e

clareza de diálogo,  a fim de que sejam capazes de auxiliar  as mesmas a garantir  seus

direitos. Do contrário, esses profissionais potencializarão nestas mulheres a noção de que

são  “burras,  incapazes  e  imprestáveis”,  como  seus  maridos  geralmente  fizeram

previamente. 

Sabemos  que  aprender  a  acessar  estas  instâncias  públicas  requer

conhecimentos que são ensinados e demandados geralmente aos homens. Muitas vezes no

momento da busca por ajuda é que a mulher aprende o uso destas ferramentas que, em si,

já são prova de sua autonomização. 

Desta forma, percebemos que se o serviço não estiver pronto para atender essa

demanda pode revitimizar  a mulher,  perpetrando contra ela  a mesma violência  que ela

sofreu em casa. 

2.6 Ele vai melhorar



                 

Outro elemento importante pra compreender a violência doméstica trata da discussão

sobre a heteronomia. Por meio do patriarcado percebemos que as mulheres crescem e se

desenvolvem aprendendo que sua trajetória está subjugada à de outrem mais importante,

seja esta pessoa seu pai, marido ou filhos. Encorajada pela naturalização do seu papel de

cuidadora, as mulheres crescem aprendendo que seu papel social vem sempre “a reboque”,

do papel social de outra pessoa, ele não é auto-determinado. Como afirma Chauí (1985, p.

47)

...as mulheres  estão impedidas de liberdade pela própria  definição  de seu lugar
social e cultural, pois sua subjetividade tem a estranha peculiaridade de colocá-las
dependentes. [...] Definida como esposa, mãe e filha (ao contrario dos homens, para
os quais ser marido, pai e filho é algo que acontece apenas), são definidas como
seres para os outros e não como seres com os outros.

Quando vive a violência doméstica, a maioria destas mulheres entende que é

seu papel estar ao lado do seu marido, cuidar dele para que melhore e deixe de agredi-la.

Abandonar seu agressor dificilmente é entendido como uma possibilidade. 

Além da ambivalência de amar seu algoz, as mulheres sempre procuram na sua

conduta o que podem fazer para auxiliar este homem. Romper com ele, ter uma atitude

enfática em vias de seu próprio bem estar raramente é apontada como uma opção possível,

como observamos no relato a seguir: 

...e eu também gostava dele, era essa dificuldade, era Deus no céu e o [...] na terra,
e eu pensava que ele ia mudar, que ele ia melhorar, que ele não era daquele jeito,
que se EU mudasse,  se EU melhorasse, se EU aceitasse as coisas dele ele  ia
melhorar...  Então é assim, você fica totalmente bloqueada naquilo,  ai  assim aos
poucos você vai vendo que a pessoa não gosta de você, que a pessoa tá só te
maltratando, mas até você vê isso assim demora um pouquinho...

Esse fator também deve ser levado em conta quando se atende mulheres em

situação  de  violência,  pois  cuidar  de  seu  marido  é  um  dos  elementos  constitutivos  da

subjetividade desta mulher e retirá-lo de sua vida pode significar perder o sentido de sua

existência. 

Quando  consideramos  este  fator,  percebemos  o  quanto  é  difícil  superar  a

relação de violência e porque isso pode levar anos. Além disso, torna-se clara a importância

de se trabalhar a autodeterminação desta mulher, sua autonomia e sua autoimagem.  Sendo

assim, percebemos mais uma vez, como é essencial que as políticas públicas voltadas ao

enfretamento deste fenômeno reconheçam suas particularidades ao delinear sua atuação. 

3 CONCLUSÃO



                 

Os estudos sobre violência doméstica demonstram que o jargão popular  “em

briga de marido e mulher não se mete a colher” ainda vige. A maioria das mulheres sofre em

silêncio por anos até que decide romper com a violência ou morre. 

Por conta de todos os elementos acima elencados sabemos que as mulheres ao

denunciar seu algoz acabam, em seu relato, diminuindo muito o grau e a periodicidade de

violência  vivida.  Culpadas,  as  mulheres  tentam  diminuir  o  tamanho  da  violência  a  que

estiveram  submetidas,  por  esquecimento  e/  ou  medo  de  serem  humilhadas  por  tê-la

suportado. Por força da naturalização da violência promovida pela rotina cotidiana, muitas

mulheres  não  relatam  eventos  graves,  pois  se  tornaram  menores  perto  de  outros

gravíssimos.

Além disso, a confusão mental que vivem nestes momentos críticos faz com que

esqueçam muitas partes do seu relato que vai  sendo refeito aos poucos,  conforme sua

segurança vai sendo reestabelecida.

Desta forma, percebemos a importância do acolhimento destas mulheres onde o

cuidado ao ouvir o relato pode desvelar  muito mais violência do que a mulher elencaria

naquele momento. É importante valorizar essa ocasião para que ela se sinta encorajada a

mergulhar em sua memória e conseguir trazer pra superfície os sofrimentos vividos.

Dessa  forma,  compreendemos  porque  o  trabalho  a  ser  desenvolvido  com

mulheres em situação de violência deve ocorrer sob a perspectiva de gênero. Este dado

significa que todos os elementos tratados neste artigo deverão delinear a ação dos serviços

no devido enfretamento à este fenômeno. A

través  desta  perspectiva  podemos  compreender  os  ciclos  da  violência,  seus

elementos constitutivos e auxiliar a mulher a constituir para si uma nova forma de relação

afetiva, longe de qualquer opressão.
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