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RESUMO 
 
A violência é algo que está presente no convívio em sociedade. 
Entretanto, a violência sofrida pelo gênero feminino nas 
relações amorosas será o objeto de análise do presente 
trabalho que tem como objetivo descrever a experiência de oito 
(8) encontros de um Grupo de Atendimento Social direcionado 
para o desenvolvimento da autonomia econômica e financeira 
de oito (8) mulheres em situação de violência doméstica 
encaminhadas e atendidas na Clínica Escola de Psicologia, 
visando contribuir com o seu processo de independência 
econômica e financeira. Os resultados mostraram que algumas 
participantes foram inseridas no mercado de trabalho e 
obtiveram melhoras significativas nas suas condições sócio-
economicas ao final do grupo. 
 
Palavras-chave: Gênero. Violência doméstica. Dependência 
Econômica e Financeira. Autonomia feminina. 
 
ABSTRACT 
 
The violence is something that is present in the conviviality in 
society. However, the violence suffered for the feminine sort in 
the loving relations will be the object of analysis of the present 
work that has as objective to describe the experience of eight 
(8) meeting of a Group of directed Social Attendance for the 
development of the economic and financial autonomy of eight 
(8) women in directed and taken care of situation of domestic 
violence in the Clinical School of Psychology, aiming at to 
contribute with its process of economic and financial 
independence. The results had shown that some participants 
had been inserted in the work market and had gotten significant 
improvements in its partner-economic conditions to the end of 
the group. 
 
Keywords: Gender. Domestic Violence. Financial and 
Economic Dependence. Feminine Autonomy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Fazendo-se de extrema importância na sociedade analisar critica e teoricamente 

como o fenômeno social da violência doméstica acontece, qual a sua relação com a 

subjugação do gênero feminino e quais as implicações na emancipação de mulheres que se 

veem presas a relações violentas, é que o Projeto de Extensão Universitária “Atenção 

Interdisciplinar à Mulher em Situação de Dependência Afetiva e/ou de Violência Doméstica e 

Familiar” se propôs a oferecer serviço especializado à este público em questão. 

 Para tanto, afirmou como proposta central reconhecer a violência em desfavor 

da mulher como uma mazela social que merece atenção e intervenção nas mais diversas 

áreas, e estabeleceu parceria com o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher – 

NAEM/Defensoria Publica do Estado do Pará, onde prestou atendimento a um grupo 

mulheres encaminhadas desta defensoria.  

Nesta perspectiva, a metodologia adotada perpassou a realização de estudos na 

área e a execução do projeto de intervenção, segundo as demandas apresentadas, as 

ações buscaram viabilizar a capacidade dos próprios sujeitos de modificar sua realidade e 

afirmar o trabalho em rede, incentivando a construção de uma cultura de valorização dos 

direitos e da liberdade de emancipação feminina. 

 

2 VIOLÊNCIA – FENÔMENO SOCIAL 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde3 a violência é definida como “uso 

intencional de força física ou poder, em forma de ameaça ou praticada, contra si mesmo, contra outra 

pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulta ou tem uma grande possibilidade de 

ocasionar machucados, morte, consequências psicológicas negativas, mau desenvolvimento ou 

privação”. 

A violência sempre esteve presente no convívio em sociedade, independe de 

tempo, território, cultura ou etnia, sendo sua manifestação observada em escala mundial, 

sua analise, por tal, deve ser realizar historicamente, observando os sujeitos que estão 

intrínsecos ao fenômeno e o espaço onde se deflagra. Muitos são os atos motivadores da 

violência que fazem desta um fenômeno social que merece atenção: 

Se é um fato universal, teremos que tomar como ponto de partida suas 
singularidades e seus modos específicos de manifestação em cada sistema com 
seus valores, ideologias e configurações que se combinam concretamente em 
situações históricas particulares. Dessa perspectiva, a violência é inerente às 
relações sociais e varia de acordo com a particularidade dessas relações em 
diferentes grupos e sociedades historicamente considerados. (LAURETIS, 1998, p. 
105). 

                                                           
3 Who Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health prority. Geneva World Health 
Organization, 1996. 



 
 
 

                  

Tomando por base as singularidades do fenômeno da violência urbana, os 

espaços públicos e privados são “arenas de deflagração” das várias formas de manifestação 

da violência, acometendo aos sujeitos envolvidos percepções diferentes sobre o fenômeno e 

respostas a estes de acordo com a particularidade de cada um, dado o momento sócio-

histórico.  

Estudos recentes4 demonstram que o crescimento da violência e os casos de 

homicídios estão apresentando elevados índices de forma alarmante, e que por isto 

necessitam de atenção especial, requisitando do poder público e da sociedade como um 

todo uma intervenção eficaz e uma análise do fenômeno para além do senso comum. 

Segundo o Mapa da Violência o numero de homicídios no Brasil equipara-se ao 

numero de vitimas nos conflitos armados:  

No Brasil - país sem disputas territoriais, movimentos emancipatórios, 
guerras civis, enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos, conflitos de fronteira ou 
atos terroristas foram contabilizados, nos últimos quatro anos disponíveis – 2008 a 
2011 – um total de 206.005 vítimas de homicídios, número bem superior aos 12 
maiores conflitos armados acontecidos no mundo entre 2004 e 2007. Mais ainda, 
esse número de homicídios resulta quase idêntico ao total de mortes diretas nos 62 

conflitos armados desse período, que foi de 208.349. (WAISELFISZ, J.J, 2013, p. 28) 

 

Segundo o que estipula os direitos fundamentais instituídos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos no artigo III “Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal.” e como estabelece no artigo XXII “Toda pessoa, como membro da 

sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela 

cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 

direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre 

desenvolvimento da sua personalidade”. 

E não só a partir da ótica dos direitos humanos, a violência seja qual for sua 

manifestação, também insere-se como relação de dominação e poder, onde indivíduos 

privam outros de exercer sua liberdade e formas de expressões, porque estão subordinados 

ao medo da agressão eminente. 

Vários autores, ao analisar o crescimento da violência urbana, estabelecem a 

relação do fenômeno com a expansão das cidades, da tecnificação dos meios de produção 

e os avanços tecnológicos, fatores estes que alteraram significativamente as próprias 

relações entre os sujeitos e o modo de conviver em sociedade e se relacionar com a 

natureza:  

A transição de uma economia pré-capitalista para uma economia 
capitalista complexa provoca uma transformação que altera a configuração social do 
bandido e a violência passa a ser um reflexo dessa sociedade. A evolução dos 
bandos mafiosos, com seus códigos de honra, originários da tradição rural, mostra 
como esse tipo de violência se reorganiza num processo de transição que vem 
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desde o clã familiar e atinge as formas mais complexas das atividades que se 
desenvolvem no âmbito da economia capitalista. (LAURETIS, 1998, p. 108) 

 

Observamos assim que o ato de infringir qualquer tipo de violência contra algo 

ou alguém, viola não só os direitos fundamentais estabelecidos em constituição, mas a 

liberdade dos próprios sujeitos que sofrem a violência. E este fenômeno apresenta-se de 

diversas formas e sobre diversos grupos, sentido de forma mais intensa em determinadas 

parcelas da sociedade, destacamos aqui violência sofrida pelo gênero feminino, como sendo 

o objeto desta análise.  

 

3 PARA ENTENDER A VIOLÊNCIA EM DESFAVOR DA MULHER 

 

3.1 Conceito de Gênero  

 

Segundo Shallat e Paredes (1995, p. 15) “gênero pode ser visto como  processo 

através do qual indivíduos que nascem em categorias biológicas de machos e fêmeas, 

tornam-se categorias sociais de mulheres e homens pela aquisição de atributos de 

masculinidade e feminilidade, definidos socialmente”. Entendendo-se como fenômeno 

social, as relações entre os gêneros devem ser entendidas dentro deste campo de análise: 

Não se trata de buscar qualquer outra igualdade situada fora do campo 
social, na medida em que isto levaria, inexoravelmente, a uma essência masculina e 
uma essência feminina. Tampouco se trata de negar DIFERENÇAS entre homens e 
mulheres, o que representaria intolerância, mas de entende-las como fruto da 
convivência social mediada pela cultura. (SAFFIOTI, 1994, p. 271). 

 

A relação entre os sexos é composta de desigualdades e contradições, onde 

papeis são socialmente impostos culturamente, imbricados de significados e limitações aos 

próprios sujeitos, não se restringindo ao lar ou a família, mas compondo todos os setores da 

sociedade, como um sistema de regras socialmente definidos. 

A violência de gênero aqui definida, incorpora as análises da violência entre os 

sexos, da descriminação e preconceito de um gênero sobre o outro, a violência sofrida pelo 

gênero dito feminino, que acontece pelo simples fato de ser mulher. Violência esta, presente 

fortemente em todas as esferas da sociedade.  

Os espaços ditos, “femininos”, sempre estiveram circunscritos ao lar, a família e 

a reprodução materna, historicamente a sociedade como um todo relegou a mulheres uma 

desvantagem em relação ao sexo oposto, disseminando uma cultura repassada em menor 

ou maior grau que favoreceu a violência em suas várias manifestações, sendo entendida 

como fenômeno “natural” ou “naturalizado”, pois obscurecia-se sua reprodução pelo 

velamento da família patriarcal e proteção desta contra qualquer ato que pudesse quebrar 

este seio familiar. 



 
 
 

                  

Para entender a relação do patriarcalismo e a violência, adota-se aqui os 

estudos e análises aprofundados da autora Saffioti, explicitados em seu livro “Gênero, 

Patriarcado e Violência (2004) ao entende-lo não só como um sistema de poder hierárquico 

que esta presente em todos os setores da sociedade, mas uma ideia baseada na ideologia e 

a violência. 

Por tal, ao analisar a historia do sexo feminino na sociedade patriarcal, as 

mulheres tiveram suas vozes caladas e sufocadas, dentro de relações violentas e 

corrosivas, pois carregavam a obrigação de zelar pelo lar e pelo bom funcionamento deste, 

e tinham por obediência, respeitar o patriarca, o chefe da família, representado pelo homem. 

Qualquer ato que rompesse com o vislumbre da “família ideal”, mesmo que estes fatos 

causassem lesões e danos psíquicos e físicos as vitimas, eram calados pois a normalidade 

deveria permanecer, e como acontecia e ainda permanece com várias formas de violência, 

a culpa é sempre da vitima e não do agressor. 

As concepções de masculino e feminino, nas quais todos os seres humanos 
são classificados, formam em cada cultura, um sistema de gênero, um sistema 
simbólico ou um sistema de significações que relaciona o sexo a conteúdos culturais 
de acordo com valores e hierarquias sociais. Vale destacar, pela pertinência ao tema 
deste texto, que embora os significados possam variar de uma cultura para outra, 
qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores 
políticos e econômicos em cada sociedade. Sob essa ótica, a construção cultural do 
sexo em gênero e a assimetria que caracteriza todos os sistemas de gênero através 
de diferentes culturas são entendidas como sendo sistematicamente ligadas à 
organização da desigualdade social (LAURETIS,1998, p. 212). 

 

A cultura disseminada em sociedade coloca as mulheres um papel de 

subordinação seja pela capacidade física e intelectual, pelas características ditas femininas 

como a “delicadeza” e “sentimentalismo” ou simplesmente pelo fato de serem mulheres. Em 

uma sociedade dividida em classes, notadamente excludente e preconceituosa, a 

necessidade de dar voz as parcelas menos favorecidas e descriminadas, se faz de extrema 

importância. 

Por tal, os estudos de gênero, engendrados nesta discussão, deram-se pelos 

estudos sobre a mulher, onde buscava-se entender as desigualdades entre os sexos e a 

cultura em sociedade que favorecia/favorece  um gênero mais que o outro (no caso o 

masculino) e a reprodução da violência sofrida por essas. 

A condição feminino e masculino é construído socialmente, e dentro deste 

enfoque deve ser analisada para fins de se entender as relações de dominação de um 

determinado gênero, no caso, o masculino, tão forte e enraizado na sociedade sobre o 

outro, o feminino.   Estas analises deram a base teórica para lutas e reivindicações por 

direitos aos movimentos de mulheres, pois a violência praticada esta legitimada no poder 

masculino. 

 



 
 
 

                  

3.2 Violência Doméstica  

 

A violência contra a mulher é definida, segundo a I Convenção de Belém do 

Pará (1984), como “qualquer ação ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano 

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

A Lei 11.340/06 (BRASIL, 2006), conhecida como Lei Maria da Penha, nos incisos do art. 5º, 

define violência doméstica ou familiar contra a mulher como sendo toda ação ou omissão, 

baseada no gênero, que cause morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

e patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação íntima de 

afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a agredida.  

Souza (2009, pag. 20) considera que a “a violência familiar recobre o universo 

das pessoas relacionadas por laços consanguíneos ou afins. A violência doméstica seria 

mais ampla, abrangendo pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas não necessariamente 

vinculadas pelo parentesco”. Analisamos aqui a violência doméstica sofrida pelas mulheres 

em suas relações amorosas. 

Cabe ressaltar que muitas das mulheres em situação de violência doméstica 

também dependem economicamente de seus cônjuges. De acordo com uma pesquisa 

conduzida pelo IPEA (2013), a expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito e 

que as mortes de mulheres decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo fato de serem 

mulheres, são denominadas feminicídios. Os resultados preliminares desta pesquisa 

mostraram que, entre 2009 e 2011, o Brasil registrou 16,9 mil feminicídios e que as regiões 

Nordeste, Centro-Oeste e Norte (na qual se encontra o Estado do Pará) apresentaram as 

taxas de feminicídios mais elevadas. Estes crimes são geralmente cometidos por homens, 

principalmente parceiros ou ex-parceiros, e decorrem de situações de abusos no domicílio, 

ameaças ou intimidação, violência sexual, ou situações nas quais a mulher tem menor poder 

ou menos recursos do que o homem (grifo acrescentado). Assim, o IPEA (2013) sugere uma 

possível relação entre violência doméstica e nível de renda, além de chamar a atenção para 

outras possíveis variáveis associadas à violência contra a mulher. Por exemplo, esta 

pesquisa também indicou que a maior parte das vítimas de feminicídios tinha baixa 

escolaridade. 

O Relatório Anual Socioeconômico da Mulher - RASEAM (BRASIL, 2013), ao 

analisar a forma de inserção das mulheres no mercado de trabalho, apontou que, em termos 

regionais, a maior taxa de atividade feminina está na Região Sul (69,5%), enquanto que a 

menor é observada na Região Nordeste (58,1%), seguida pela Região Norte (58,9%).  

Considerando a relação entre violência doméstica e dependência financeira, de 

acordo com os dados descritos, estudos e estratégicas como o trabalho em grupos, tornam-



 
 
 

                  

se importantes mecanismos para promover a independência econômica e financeira e 

autonomia de mulheres que vivenciam situação de violência doméstica por dependerem 

financeiramente de seus parceiros. 

Em face do cenário de subjugação do gênero feminino, a concessão de um 

tratamento diferenciado a estas mulheres, que não são respeitadas em seus lares, faz-se 

imprescindível, uma vez que somente a estruturação de um aparato judiciário aliado ao fiel 

cumprimento da lei e de um acompanhamento social e psicológico com formulação de 

conhecimento teórico-ciéntifico é capaz de equilibrar as desigualdades gritantes entre os 

sexos e garantir às mulheres condições mínimas de dignidade para que as mesmas possam 

construir seu projeto de vida. Tendo como norte direcionador mais do que autonomia 

financeira, é preciso também assegurar a estas mulheres autonomia econômica, pois isso 

inclui acesso à previdência e a serviços públicos, essenciais para o seu bem estar e o de 

seus filhos. 

 

4 GRUPO DE ATENDIMENTO SOCIAL – ROMPENDO A DEPENDENCIA ECONOMICA E 

FINANCEIRA. 

 

O grupo incluiu a participação de oito mulheres de 30 a 59 anos, com variados 

níveis de escolaridade (4 com ensino fundamental; 2 com nível médio e 2 com nível 

superior) em situação de dependência econômica e financeira de seus parceiros amorosos 

autores de agressão, sendo que seis (6) delas possuíam trabalhos informais e duas (2) 

estavam desempregadas. As participantes foram encaminhadas para o Grupo de 

Atendimento Social da Clínica de Psicologia da UFPA pelo Núcleo de Atendimento 

Especializado à Mulher – NAEM/ Defensoria Pública do Estado.  

O Grupo de Atendimento Social - coordenado pela Assistente Social, objetivou: 

a) estimular habilidades sociais e profissionais; b) trabalhar a construção de projetos de 

vida; c) informar sobre a rede de serviços relacionada ao aspecto econômico e social; d) 

orientar, encaminhar e acompanhar as participantes dentro da rede sócio-assistencial e e) 

principalmente, leva-las a buscar a autonomia econômica-financeira de seus parceiros 

autores de agressão, construindo por meios próprios condições sócio-econômicas de 

manter a si e sua família.  

O grupo constitui-se de oito (8) encontros durante seis (6) meses, onde foram 

realizados “Ciclo de Encontros”, com o objetivo de proporcionar momento de reflexão sobre 

a dependência econômica e financeira vivenciada pelas mulheres atendidas, levando-as a 

dialogar sobre diversos temas, sendo cada encontro um tema de relevância social, como 



 
 
 

                  

Movimentos Sociais, Políticas Públicas, Direitos Humanos, Lei Maria da Penha, dentre 

outros. 

Para tanto utilizamos como instrumentos de coleta de dados: a aplicação de 

questionários socioeconômicos, aplicação de testes para identificar possíveis déficits de 

habilidades sociais no que se refere à assertividade, empatia e resolução de problemas e o 

uso de gravador mp3 para registro das discussões em grupo.  Todas as atividades do 

atendimento em grupo foram gravadas com o devido consentimento das participantes 

através de assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

A fase posterior constitui-se de encaminhamento das participantes do grupo à 

rede de serviços, monitoramento destes encaminhamentos e avaliação das ações 

desenvolvidas através de reuniões semanais da equipe técnica para leitura das transcrições 

dos encontros do “Grupo de Atendimento Social” objetivando assim, identificar no relato das 

participantes o progresso quanto à dependência econômica e financeira de seus parceiros, 

a conscientização de seus direitos e seleção da melhor forma de intervenção para cada 

caso. 

Foi também formado um “Grupo de Estudos Mensal sobre Dependência 

Econômica/Financeira e Violência Doméstica”, composto pela equipe técnica do projeto, 

com o objetivo de reflexão sobre a pesquisa e a prática do tratamento para Dependência 

Econômica e Financeira e sua interface com a Violência contra a Mulher, definindo a 

literatura disponível sobre o tema, fichamento bibliográfico e discussão de textos e livros que 

pudessem subsidiar as intervenções realizadas pela equipe. 

O “Grupo de Atendimento Social” iniciou-se com oito (8) participantes mas, por 

motivos pessoais, duas (2) participantes abandonaram; assim o grupo terminou com 6 (seis) 

participantes, sendo que três (3) delas foram inseridas no mercado de trabalho e obtiveram 

melhoras significativas nas suas condições sócio-economicas ao final ao grupo. 

Acredita-se que o Grupo de Atendimento Social atingiu vários de seus objetivos, 

como o estímulo à conscientização das participantes quanto à importância da autonomia 

financeira como parte do processo de ser uma mulher adulta, independente, respeitada e 

livre, preparando-a para a construção de novas relações no campo afetivo e financeiro, 

trabalhando assim com as mesmas o estabelecimento de metas a serem atingidas no 

aspecto sócio-econômico, através de encaminhamentos e estímulo a autonomia econômica 

com orientação para o trabalho, emprego e geração de renda. 

Além disso, o Grupo de Atendimento Social também ofereceu assistência 

psicossocial especializada a mulheres em situação de dependência econômica, contribuiu 

para a capacitação e qualificação dos recursos humanos da Clinica de Psicologia e do 

NAEM- Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher/Defensoria Pública do Estado. 



 
 
 

                  

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A violência doméstica e de gênero é um problema complexo, que possui 

profundas raízes na organização social, nas estruturas econômicas e de poder na 

sociedade. Enfrentá-la exige o desenvolvimento de políticas públicas em diversas áreas e a 

mobilização e conscientização da sociedade.  

O engajamento dos governos e dos mais amplos setores sociais é fundamental 

para que se ergam bases para a construção de um profundo compromisso de respeito e 

igualdade nas relações de gênero. Porém, a sociedade ainda é patriarcal e machista, 

predominando o controle do macho sobre a fêmea e é em consequência desta dominação 

que mulheres necessitam de leis e de órgãos especiais que as ampare, já que, abafadas 

pelo medo e pela vergonha, não se expõem facilmente perante os órgãos do Estado. 

Dentro disto existe a necessidade de compromisso efetivo do Estado na 

implementação de políticas públicas sob a ótica de gênero, onde este deve promover e 

sistematizar alternativas para emancipação econômica de mulheres, pois o contexto de 

violência ocasiona prejuízos não só ao desenvolvimento pessoal e social destas, mas na 

sociedade como um todo. 

Para que as desigualdades de gênero sejam combatidas no contexto do 

conjunto das desigualdades, as políticas de proteção e segurança são essenciais para o 

enfrentamento à violência, mas é preciso avançar tanto em políticas de prevenção como na 

ampliação de políticas que articuladamente trabalhem para uma reversão da dependência 

financeira, elevação da autoestima das mulheres, fortalecimento da capacidade de 

representação e participação na sociedade, enfim, criem condições favoráveis à autonomia 

pessoal e coletiva.  

A experiência do projeto de extensão trouxe enriquecimento teórico sobre a 

temática, disponibilizou a um público fragilizado e vulnerável atendimento gratuito e 

comprometido com a emancipação feminina, com a superação de um problema social que a 

cada dia só se agrava, que é a violência. Buscou, alinhando ensino, pesquisa e extensão, 

oferecer as mulheres em situação de violência doméstica e/ou familiar acesso à políticas 

públicas e  direitos. 
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