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RESUMO 
  
Esse trabalho, resultante de Trabalho de Conclusão de Curso-
TCC, põe em foco a violência contra a mulher a partir do 
atendimento aos autores de violência contra a mulher do 
Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor-SARE 
em Manaus. Para a construção desse artigo recorreu-se à 
pesquisa bibliográfica, aplicação de formulários 
semiestruturados com 02 profissionais de Serviço Social e 
tabulação das fichas de atendimento de 122 usuários atendidos 
em 2013. Traça-se o perfil dos vitimizadores, a partir da 
atuação do Assistente Social junto a esses sujeitos na 
instituição como forma de apreender os elementos que 
permeiam a violência contra a mulher. 
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Serviço Social. 
Políticas Públicas.  

 
ABSTRACT 
 
This work resulting from TCC Course Completion Work 
highlights violence against women from the attendance to the 
perpetrators of violence against women of Serviço de 
Responsabilização e Educação do Agressor-SARE, in Manaus. 
To construct this article, bibliographical research, application of 
semi-structured forms with 02 professional social workers and 
tabulation of the attendance of 122 patients assisted in 2013, 
were referenced to. The profiles of abusers are described from 
the social worker performance among these subjects in the 
institution in order to grasp the elements that underlie violence 
against women. 
 
Keywords: Violence against the woman. Maria da Penha’s 
Law. Public Policy. 
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1. INTRODUZINDO O TEMA DA INVESTIGAÇÃO  

 
Somos simplesmente mulheres. E só isto já é uma 
imensidão. Mulheres do ventre à mente, unidas e 
conscientes. Juntando nossa luta à luta de nossa gente.  

Consuelo Lins, 2013. 

 

Mulheres. Simplesmente mulheres. Assim, no contexto do debate sobre a 

violência doméstica contra a mulher destaca-se que a nível global é um grande desafio seu 

enfrentamento, tendo em vista a demanda crescente desse fenômeno na atualidade. 

Falar sobre violência é algo complexo cujas raízes afundam-se em fatores 

biológicos, sociais, culturais, econômicos e políticos. Por se tratar de um fenômeno que 

possui formas plurais e multifacetadas afirma-se que a violência possui dimensões 

econômicas e sociais que se referem às manifestações que se expressam no plano 

material, no terreno dos sentidos, do afeto e o plano físico sob as vestes da agressão e do 

desrespeito ao outro. 

Além disso, fatores como a crescente desigualdade social, a concentração de 

renda e riqueza, a fragmentação do espaço da vida urbana, a cultura do autoritarismo, do 

individualismo exacerbado, a banalização da vida humana, a crise ética dos tempos atuais, 

o frágil e incipiente exercício da cidadania e a incipiente vontade política em resolver 

questões coletivas constituem-se em elementos fomentadores de violência em nossa 

sociedade.  

Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde (2002) define como violência, 

“[...] o uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, contra 

outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade 

de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”.  

A violência afeta uma parcela significativa das mulheres em nossa sociedade e 

no mundo de uma forma geral. Estudos multipaíses realizados pela OMS - Organização 

Mundial da Saúde (2002), sobre a saúde da mulher e violência doméstica contra as 

mulheres em 10 países, principalmente em desenvolvimento, constataram que, entre 

aquelas com idades entre 15 a 49 anos: 1) entre 15% das mulheres no Japão e 70% das 

mulheres na Etiópia e no Peru relataram violência física e /ou sexual por um parceiro íntimo; 

2) entre 0,3% e 11,5% das mulheres relataram ter sofrido violência sexual por um homem 

que não o parceiro; 3) a primeira experiência sexual para muitas mulheres foi relatada como 

forçada – 24% na zona rural do Peru, 28% na Tanzânia, 30% na área rural de Bangladesh e 

40% na África do Sul. 

No Brasil, entre 1980 e 2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres, 43,7 

mil somente na última década. Segundo o Mapa da Violência 2012 divulgado pelo Instituto 



 
 
 

                  

Sangari, o número de mortes nesse período passou de 1.353 para 4.465, que representa 

um aumento de 230%. Já o Mapa da Violência 2013: Homicídios e Juventude no Brasil 

aponta que, de 2001 a 2011, o índice de homicídios de mulheres aumentou 17,2%, com a 

morte de mais de 48 mil brasileiras nesse período. Só em 2011 mais de 4,5 mil mulheres 

foram assassinadas no país. 

Pode-se afirmar que a nível nacional vemos que até 2008, 10 mulheres eram 

mortas por dia e 40% deste percentual eram mortas dentro de casa, de acordo com dados 

do Mapa da Violência (2011). A nível regional já é possível observar um aumento no número 

de denúncias, o que não prova que a violência só se expandiu agora, mas que as mulheres 

tomaram, enfim, coragem de denunciar e lutar pelos seus direitos.  

Dados da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

vinculada a Presidência da República, revelam que nos últimos indicadores, do ano de 

2010, verifica-se uma média de 4,92 o valor da taxa de homicídios femininos. Além disso, 

comparando-se os dados de 2008 com 2010 verifica-se que, em apenas 2 anos, houve um 

aumento da taxa em mais de 10%. Os dados revela-nos a necessidade primaz de enfrentar a 

questão da violência contra as mulheres por meio de medidas de políticas públicas; de 

ações concretas como forme de coibir esse fenômeno em nossa sociedade. 

 

 

2. AS DIMENSÕES DA VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE DO CAPITAL: A VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER EM ANÁLISE 

 

 

A violência é um produto histórico presente nas sociedades. Violência significa o 

uso coercitivo da força física, psicológica ou intelectual cujo objetivo é obrigar outra pessoa 

a fazer algo que não está com vontade. É constranger, é tolher a liberdade do outro; se 

incomodar ou impedir outra pessoa de manifestar seu desejo e sua vontade. Manter a outra 

pessoa frequentemente ameaçada, ou até mesmo espancada, lesionada ou morta (TELES, 

2002). 

Quando se afirma que a violência é um produto histórico é que na sociedade 

capitalista “o processo de produção e reprodução ampliada do capital, é, em si, violento” 

(SIQUEIRA DA SILVA; CARMO, 2013, p.90) refere-se ao entendimento que deve-se 

analisar a violência numa perspectiva de totalidade, pois “é fundamental lidar teórica e 

praticamente, de forma profunda, com a violência e com suas formas particulares de 

manifestação na sociabilidade burguesa1” (IDEM, p.92). 



 
 
 

                  

A violência é uma das faces mais perversas da questão social, visto que como 

expressão das relações sociais e fenômeno sociológico expresso no cotidiano, explicita 

duas características presentes em suas principais formas de manifestação: não é 

autoexplicável e é pluricausal. (SALES; MATOS; LEAL, 2006).  

Por ser pluricausal e por afetar diversos segmentos de nossa sociedade, ratifica-

se que a violência constitui-se em um fenômeno que requer enfrentamento urgente e 

imediato, pois dados extraídos do Mapa da Violência (2014) revela-nos o brutal incremento 

dos homicídios a partir dos 13 anos de idade: as taxas pulam de 4,2 homicídios por 100 mil 

para 75,0 na idade de 21 anos; também nos acidentes de transporte a vitimização prioritária 

acontece na faixa jovem e também idoso, no caso dos jovens, explica-se pela crescente e 

elevada mortalidade de motociclistas, veículo mais utilizado por jovens. No caso dos idosos, 

deve-se fundamentalmente a elevada vulnerabilidade de pedestres com mais de 65 anos de 

idade. Surpreende, também, a elevação significativa dos índices de suicídio a partir dos 17 

ou 18 anos de idade. Em conjunto, a partir dos 19 anos de idade, e até os 26, as taxas de 

mortalidade violenta ultrapassam os 100 óbitos por 100 mil jovens. 

A violência é tecida pela sociabilidade burguesa, visto que na sociedade 

capitalista há um processo de mercantilização das relações, de coisificação de seres 

humanos, de banalização da vida. Trata-se de uma sociedade que avilta a relação homem-

natureza, que aliena que aprisiona as potencialidades do trabalho humano, pois “o que seria 

fonte de humanização é, ao contrário, base para o embrutecimento” (SIQUEIRA DA SILVA; 

ALVES DO CARMO, 2013, p.93) 

Diante do exposto, ratifica-se que a ordem do capital é por gênese desigual e 

violenta, pois ao apropriar-se do trabalho humano o capital “age como um vampiro que 

drena forças genuinamente humanas” (Idem, p.93) e imprime uma sociabilidade que 

fomenta um violento processo de violência social cujas raízes encontram-se na estrutura da 

sociedade capitalista, pois conforme ensina-nos Mészáros (2009, p.189) “o atual curso do 

desenvolvimento destrutivo do capital propiciará a objetivação da violência na sua forma 

mais intensa e perversa: a aniquilação da humanidade”. 

Longe de sermos pessimistas e catastróficos, chama-se atenção para o fato de 

que medidas devem ser edificadas no sentido de se reverter o processo em curso e de se 

enfrentar a ordem burguesa em defesa radical da vida humana. Sendo assim, esse estudo 

analisa a violência como um fenômeno engendrado pela sociedade do capital, por meio do 

aviltamento do trabalho, atividade fundante do ser social, bem como concebe a violência 

como estrutural proveniente da ordem burguesa e que se expressa nas múltiplas 

expressões da questão social que se espraia no cotidiano da atuação profissional do 

assistente social que é marcada pela tensão e contradição inerente das relações sociais 



 
 
 

                  

estabelecidas na sociedade que fomenta um visceral processo de desigualdade, visto que a 

“desigualdade não é fruto do acaso ou da natureza humana. Pelo contrário, a desigualdade 

social foi criada, inventada e construída pela própria sociedade para atender a interesses de 

determinados grupos” (TELES, 2002, p.35-36) sociais. 

Do exposto, recorte-se um traço da violência: a violência contra as mulheres. 

Sabe-se que em muitas famílias as mulheres são foco de violência geralmente praticada 

pelos seus maridos ou ex-maridos, companheiros ou ex-companheiros, namorados ou ex-

namorados.  

Essa assertiva fundamenta-se nas denúncias feitas pelo Disque 180 da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) de 2011, que revela um total de 41 mil 

denúncias de violência contra a mulher, sendo as principais: 22 mil de casos de violência 

física, 13 mil casos de violência psicológica e 576 casos de violência sexual. Os dados 

demonstram a escalada da violência praticada contra as mulheres em nossa sociedade e 

que tem sido reconhecida com uma realidade a ser enfrentada por meio de medidas de 

políticas públicas que coíbam esse fenômeno em nossa sociedade 

Ora, coibir a violência em especial a violência contra a mulher é defender os 

direitos humanos, pois “neste mundo em vertiginosa evolução, proteger a vida e a dignidade 

humanas exige esforçar-se por obter um consenso e estabelecer normas universais de 

comportamento baseadas no desenvolvimento de direitos humanos” (OMS, 2002, p.34). 

Contudo, sabe-se que isso é muito complexo e de difícil materialização em uma sociedade 

que desumaniza, que avilta e que traz em sua estrutura a marca indelével da violência.  

Ademais, a violência contra as mulheres constitui uma das preocupações do 

Estado brasileiro, por este motivo busca-se o desenvolvimento de políticas públicas 

específicas para o seu enfrentamento, já que o Brasil ocupa, atualmente, o sétimo lugar no 

ranking mundial dos países com mais crimes praticados contra as mulheres (SPM, 2012). 

Faz-se necessária a formulação de diversas políticas públicas de enfrentamento à violência 

contra as mulheres, nesse sentido a Lei Maria da Penha tem sido uma das mais destacadas 

iniciativas para coibir as diversas formas de violência que afeta parcela significativa das 

mulheres em nossa sociedade. 

Marilena Chauí (1985) elucida que por diversas vezes a mulher é instrumento de 

dominação masculina porque acaba naturalizando a agressão por ser resultante de uma 

ideologia de inferioridade à condição masculina. Para ela os tipos de violência são ações 

que transformam diferenças em desigualdades hierárquicas com finalidade de dominação, 

exploração e opressão.  

Heleieth Saffioti (2004) reitera que é uma ideologia machista que socializa o 

homem para dominar a mulher e ela para se submeter ao poder do homem. Essa violência 



 
 
 

                  

pode ser compreendida tomando como ponto de partida a discussão de gênero que está 

relacionada com a construção social, política e cultural da sociedade, que embora venha 

lutando por mudanças culturais, educativas e sociais no intuito de enfrentar as dimensões 

de etnia, de geração e de sexo, ainda tem enraizada uma cultura machista onde a mulher 

geralmente ocupa lugar de menor empoderamento, de desvalorização e de subalternidade. 

Num breve recorte acerca da questão de gênero, pode-se inferir que “os estudos 

de gênero mostram o quanto o poder masculino tem subordinado a população feminina de 

modo geral e também indicam como se desenvolvem essas relações sociais” (TELES, 2002, 

p.35). Contudo, defende-se que a discussão de gênero adquiriu mais capacidade 

transformadora quando se associa à perspectiva feminista, na luta pela ampliação, garantia 

e defesa dos direitos das mulheres em nossa sociedade, visto que a discussão de gênero 

ao “adotar o ponto de vista feminista, gênero reveste-se de mais poder para impulsionar os 

questionamentos fundamentais a fim de romper com as ideias patriarcais ainda presentes 

nos dias de hoje” (Idem, 2002, p.56).  

Nesse sentido, o enfrentamento desse fenômeno é vital, para tanto, faz-se 

necessária a adoção de políticas públicas que facilitem o acesso ao trabalho, a assistência 

ao desenvolvimento e a promoção da participação das mulheres na vida econômica, bem 

como políticas na área de violência contra as mulheres que atuem conjuntamente para o 

enfrentamento, como também, prevenção, combate, assistência e garantia de direitos, para 

assim trabalhar em prol da desconstrução da naturalização da violência contra as mulheres 

em nossa sociedade. 

Sabe-se que ao longo dos anos as mulheres sofreram situações de violência em 

suas próprias casas, mas com o advento da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) em 2006, 

enfrenta-se a violência doméstica e familiar, objetivando proteger as mulheres contra todos 

os tipos de violência, não interessando: idade, classe social, cor, raça, lugar onde mora, 

religião e orientação sexual. Essa lei abomina abusos e brutalidades cometidas contra a 

mulher no âmbito familiar, bem como aumenta o rigor das punições das agressões com 

penalidade mais séria a fim de coibir atos de reincidência de violência contra as mulheres na 

atualidade.  

 

 

3. VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E AS CARACTERÍSTICAS DO PERFIL 
DOS AGRESSORES: OS HOMENS EM FÚRIA REVELAM SUAS FACES 

 

 

Revelar a “face” do violentador requer conhecimento acerca de dados e 

informações sobre esse sujeito. Assim, com base nos formulários aplicados com 122 



 
 
 

                  

usuários atendidos no Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE está 

localizado no Departamento de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos – SEJUS no ano de 2013, pode-se caracterizar o perfil dos agressores a 

partir dos critérios de: escolaridade, idade, estado civil, situação de trabalho, ocupação, 

renda, zonas que moram, uso do álcool, uso de drogas, filhos presenciavam a violência, 

quem é o agressor, convivência e violência, formas de violência, causas da violência, o 

agressor reconhece a violência, outros denunciantes.   

Em relação à escolaridade dados nos mostram que o fato de terem instrução e 

informação não os impedem de cometer atos violentos, tendo em vista que 41% dos 

agressores têm o ensino médio completo, 29% possuem o ensino fundamental incompleto, 

8% possuem o ensino fundamental completo, 8% possuem o ensino superior completo, 6% 

possuem o ensino médio incompleto, 6% possuem o ensino superior incompleto e apenas 

2% são analfabetos.  

No que se refere à idade, observamos que os agressores se encontram em 

maior número por volta dos 30 e 45 anos, já que dados nos revelam que 32% têm entre 32 a 

38 anos, 25% entre 39 a 45 anos, 18% têm entre 25 a 31 anos, 8% têm entre 18 a 24 anos, 

7% têm entre 46 a 52 anos, 7% têm entre 53 a 59 anos, 3% têm entre 60 a 65 anos. 

 No que tange ao estado civil, vemos que as mulheres sofrem violência dentro de 

suas próprias casas, já que 34% dos agressores são casados, 30% são frutos de união 

estável, 26% são solteiros, 7% são divorciados, e apenas 3% são separados.   

Em relação às zonas da cidade que residem, 33% moram na zona Leste, 25% 

moram na zona Norte, 19% moram na zona Oeste, 11% moram na zona Sul, 7% moram na 

Centro-Sul e 5% moram na zona Centro-Oeste.  

A Vara Especializada em Violência contra a mulher da cidade de Manaus 

registrou, no ano de 2007, um número crescente de homens agressores que relataram em 

juízo problemas com uso de drogas licitas e ilícitas e problemas de desemprego. No 

entanto, quando perguntados se ingerem bebida alcoólica, 46% dos entrevistados alegaram 

não ingerir bebida alcoólica, 28% deles alegaram ingerir somente nos fins de semana, 13% 

deles disseram ingerir diariamente, 6% deles disseram que estão em tratamento, 4% bebe 

esporadicamente e 3% alegam ter parado de beber.  

Quando perguntados quanto ao uso de drogas, 91% declararam não usar, 3% 

declararam ter parado de usar, 3% declararam usar diariamente, 2% declararam usar 

esporadicamente e 1% declararam estar em tratamento.  

A renda familiar que é um fator que acarreta a violência, de acordo com a Vara 

Especializada de Violência contra a mulher, nos revela que 48% dos agressores recebem 

menos de 1 salário mínimo, 46% alegam receber de 1 a 2 salários mínimos, 3% recebem de 



 
 
 

                  

3 a 5 salários mínimos e 3% alegam não ter renda familiar. No que tange à situação de 

trabalho, constatamos que 47% são empregados formais, 21% são autônomos, 15% são 

informais, 14% estão desempregados e 3% são aposentados. Ainda nessa temática, no 

quesito ocupação, destacam-se os industriários e técnicos com 29%, os vidraceiros, 

lavadores de carro e ajudantes com 24%, os comerciantes, empresários e administradores 

com 3% e a categoria outros com 44%.  

Quando perguntados se os filhos presenciavam a situação de violência, 69% 

disseram que sim, 25% disseram que não e 6% disseram que não possuem filhos com a 

agredida. Já em relação à convivência e à violência pudemos constatar que ela ocorre em 

sua maioria em relacionamentos duradouros, já que 43% disseram ter acima de 10 anos, 

21% disseram ter de 5 a 9 anos, 19% disseram ter acima de 15 anos, 15% disseram ter de 1 

a 4 anos e 2% disseram ter até 01 ano. 

No que tange às formas de violência, dados dos usuários do SARE coincidem 

com os dados da SPM que apontam um maior índice de violência física. 51% foram de 

violência física, 29% foram de violência patrimonial, 16% foram de violência psicológica e 

4% foram de violência sexual. E os motivos que acarretam a violência foram 56% por ciúme, 

17% foram por falta de diálogo, 12% foram por motivos financeiros, 8% foram por 

álcool/drogas, 7% foram por infidelidade.  

O agressor tem a relação de parentesco para com a vítima em sua maioria como 

marido ou ex-marido com porcentagem de 56%, 27% companheiro ou ex-companheiro, 7% 

como namorado ou “ficante”, 4% como cunhado ou irmão, 4% como tio, pai, genro ou avô, 

2% como filho ou filha.  

Quando questionados se reconhecem que cometem a violência, 57% dos 

agressores alegaram que sim, mas justificam que a companheira mereceu a agressão, 34% 

alegaram que não reconhecem, e 9% reconheceram a agressão e se arrependeram.  

Os dados evidenciam a pluralidade dos sujeitos e ratificam a necessidade de 

politizar a discussão acerca desse fenômeno sem rotulações, dogmas, pré-conceitos e pré-

noções, pois a violência contra as mulheres é um fenômeno que afeta todas as esferas da 

vida em sociedade. Conhecer o perfil do agressor é um dos indicadores para se propor 

medidas, ou melhor, ações para coibir, responsabilizar e reconstruir laços e ressignificar a 

relação homem e mulher tanto na esfera privada quanto na esfera pública. 

No SARE os agressores são acompanhados pelo profissional de Serviço Social. 

Sendo assim, perguntou-se quais são os principais encaminhamentos que o Serviço Social 

efetiva no Sare junto aos autores de violência contra a mulher, vejamos as falas abaixo: 

 

“encaminham para atendimento social e psicológico, a defensoria pública para 
orientação sobre pensão alimentícia, separação, entre outros” (sic) (Profissional 01). 



 
 
 

                  

 
“AA - Alcoólicos Anônimos e NA - Narcóticos Anônimos” (sic) (Profissional 02).  

 

Ressalta-se que a atuação junto ao agressor sob o prisma da responsabilização 

de forma conceitual é um serviço responsável pelo acompanhamento das penas e das 

decisões proferidas pelo juízo competente no que tange aos agressores, conforme previsto 

na Lei 11.340/2006 e na Lei de Execução Penal, além de se constituir parte da Rede de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e deverá atuar de forma articulada com os 

demais serviços da rede (Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

Casa-Abrigo, Centro de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher, Defensorias/Núcleos Especializados da Mulher, Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social, serviços de saúde), no sentido de contribuir para a 

prevenção e o combate à violência contra as mulheres. (SPM, 2012). 

Assim, deve ser um serviço especializado que possui diretrizes para além de um 

encaminhamento, pois tem diretrizes educativas e pedagógicas, com ênfase para a 

educação em direitos humanos, discutindo a questão de gênero, a partir de uma abordagem 

feminista. Além disso, deve ter meios de monitoramento e avaliação por meio de relatórios 

técnicos e acompanhamento especializado primando pela articulação com os demais 

serviços da Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência. 

Sabe-se que é importante que o Assistente Social atue na promoção dos direitos 

humanos, bem como no acesso à informação, pois de acordo com o Art. 5º do Código de 

Ética Profissional é dever do Assistente Social nas suas relações com os usuários “contribuir 

para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais”.  

Ora, somos cientes que o Sare não constitui um espaço de ‘tratamento’ dos 

agressores, seu escopo de atuação se restringi ao acompanhamento dos homens 

processados criminalmente (apenados ou não), com base na Lei Maria da Penha. Além 

disso, não cabe ao Sare a realização de atividades referentes ao atendimento psicológico e 

jurídico dos agressores, à mediação, à terapia de casal e/ou terapia familiar e ao 

atendimento à mulher em situação de violência. Porém, as ações devem primar para a 

defesa dos direitos humanos das mulheres sob o ponto de vista feminista, revertendo 

situações de violência contra a mulher. 

Por fim, ratifica-se que a atuação profissional nesse espaço terá um maior 

potencial se buscar uma prática interdisciplinar no que tange às atividades pedagógicas e 

educativas com o agressor, a partir de uma abordagem responsabilizante e de uma 

perspectiva feminista que elucidem os determinantes da violência na sociedade do capital e 

enfrente de forma efetiva essa questão na atualidade. 

 



 
 
 

                  

4. CONCLUSÃO 

 

Inicia-se essas considerações finais afirmando que o assistente social deve dar 

respostas plenas de qualidade, coerência e consistência às diferentes e antagônicas 

demandas que lhe chegam ao cotidiano das atividades profissionais. 

Sabe-se que a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) foi quem forneceu subsídios 

para a criação do Serviço de Responsabilização e Educação do Agressor – SARE, que 

surgiu a partir da necessidade de enfrentar a violência conjugal por meio da reeducação e 

responsabilização junto aos agressores da violência doméstica e familiar com processo 

judicial desde maio de 2012.  

Partindo do princípio de que muitas mulheres não deixam seus companheiros 

depois de terem cometido a agressão, o SARE se torna indispensável, sobretudo pelo fato 

de propiciar a eles momentos de reflexão sobre suas atitudes a fim de que não cometam 

mais atos violentos.  

Dados nos revelam que o SARE, atendeu mais de 122 usuários, e de acordo 

com a fala de uma das Assistentes Sociais: “ajudou bastante o agressor a se reaproximar de 

sua família, podendo ser notória a mudança de comportamento ao término da pena, e até 

hoje não retornou nenhum usuário por reincidir ato violento” (PROFISSIONAL 01).   

Ratifica-se que a atuação do Assistente Social junto aos agressores de violência 

contra a mulher é relevante tendo em vista que atua na defesa dos que têm os seus direitos 

violados e pode atuar frente às mais variadas expressões da questão social, tais como, 

desemprego, violência, família multifacetada, álcool, drogas, exploração sexual, dentre 

outras, bem como, pode orientar e acompanhar os usuários sobre serviços e a Lei Maria da 

Penha, potencializando o respeito, a ampliação dos espaços de inclusão social, a unidade 

familiar, o fortalecimento da cidadania, a favor da equidade e da justiça social.  Porém, a 

investigação revelou a necessidade de dar qualidade a essa atuação a luz do que preconiza 

o Projeto Ético-Político Profissional. 

Ratifica-se que a prevenção da violência contra a mulher necessita de uma 

interrelação com o Estado, o engajamento da Rede de Proteção das Mulheres, a 

capacitação dos profissionais, bem como da comunidade universitária e da população numa 

perspectiva multidisciplinar, a fim de encorajar e informar as mulheres a não serem 

coniventes com situações de violência.  

Para tanto, cabe ao Estado atuar na prevenção, proteção e promoção da 

garantia dos direitos das mulheres, através de políticas públicas e ações que visem o 

combate à violência, à garantia da assistência e do acolhimento das mulheres em situação 

de violência a fim de que diminuam os índices de violência contra a mulher.   



 
 
 

                  

A investigação revelou que o perfil dos usuários atendidos são principalmente 

homens entre os 32 a 38 anos, que possuem o ensino médio completo, casados, e que na 

maioria das vezes trabalham no mercado informal e recebem menos de 1 salário mínimo a 1 

salário mínimo, moram na zona leste, ingerem bebida alcoólica somente no fim de semana e 

não usam drogas, na maioria dos casos os filhos presenciaram a agressão já que 56% dos 

agressores são casados e tem convivência familiar acima de 10 anos com a vítima.  

O problema central da pesquisa é como que a atuação do Serviço Social pode 

auxiliar na promoção dos direitos das mulheres que sofrem violência doméstica no SARE? A 

resposta é que atuação desse profissional deve restabelecer o equilíbrio das relações 

familiares e coibir as causas que levam o homem a agredir suas companheiras. A ação do 

Serviço Social visa contribuir para o processo de reintegração do agressor à sociedade e à 

família a partir da atenção e cuidado específico às causas diretas da violência, que de 

acordo com a pesquisa com 122 usuários foi constatado que o principal motivo que acarreta 

a violência é o ciúme com 56% e o tipo de violência é a física.  

Por fim, qualificar e aprimorar as ações implementadas aos agressores no 

Serviço de Reeducação dos agressores, com base no real conhecimento desses sujeitos e 

de sua realidade, é vital para coibir que eles comentam novos atos violentos.  
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