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Resumo: Este artigo pretende encaminhar a uma primeira discussão o tema de pesquisa 
proposto no projeto de pesquisa aprovado na seleção para o Mestrado em Serviço Social da 
Unioeste (Campus Toledo/PR), que se refere a violência contra a mulher. Nele almejo 
compreender de que forma a Política de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres no 
município de Foz do Iguaçu-PR contribuem para a promoção da igualdade de gênero.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo encaminha a uma primeira discussão o tema de pesquisa 

teórica proposto no projeto de pesquisa aprovado na seleção para o Mestrado 

em Serviço Social da Unioeste (Campus Toledo/PR), que se refere a violência 

contra a mulher. Pretendo, assim, receber sugestões, indicações, comentários 

e, sobretudo, críticas para iniciar o amadurecimento do que será a dissertação 

de mestrado. 

 O desenvolvimento da proposta de estudo tem como problema de 

pesquisa: De que forma a política de enfrentamento à violência contra as 

mulheres no município de Foz contribui para a promoção da igualdade de gênero?  

 Esse problema de pesquisa, nasce da minha inquietação, por 

compreender que a violência contra a mulher é um fenômeno social, histórico, 

grave e resultado de múltiplas determinações.   

 Segundo Lisboa (2005, p.201), “o termo violência contra a mulher surge 

nos anos 1970, através do movimento feminista”. Os dados de violência contra 

mulheres de acordo com Heleith Saffioti e Bongiovani Iara (2004), registrados 

não só no Brasil como nos outros países, denotam a característica endêmica da 

violência de gênero, atingindo todas as mulheres independentemente de sua 

condição de classe social, de cultura ou de nível educacional. 

 Segundo o Mapa da Violência: Homicídio de Mulheres no Brasil, de 2015, 

publicado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o Brasil piorou 

no ranking dos países com maior índice de homicídios femininos: passou da 
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sétima posição, em 2010, para a quinta, em 2013, em uma lista de 83 nações. 

De acordo com esse mesmo Mapa, o Paraná deixou o terceiro lugar e passou a 

ocupar a décima nona posição no ranking com relação ao feminicídio, ou seja, 

perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino. 

 O Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência (CRAM) de Foz do Iguaçu, em 2015, segundo matéria na Rádio 

Cultura2, registrou 464 atendimentos de mulheres em situação de violências.   

 

2. DESENVOLVIMENTO  

  

 As legislações que coíbem o uso da violência nas relações intrafamiliares 

são fundamentais, como a Lei nº 11.340/2006, denominada Maria da Penha, que 

é uma referência a Maria da Penha, que lutou no âmbito da justiça nacional e 

internacional de direitos humanos, para exigir que a violência cometida pelo seu 

ex-marido não ficasse na impunidade (DINIZ; QUEIROZ, 2014). 

 É considerada a terceira melhor Lei do mundo na questão de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres. Essa Lei tem salvado vidas e atua na 

desigualdade entre homens e mulheres, evidenciadas pela violência nas 

relações afetivas, domésticas e familiares. Ela está situada dentro do campo dos 

direitos humanos (SENADO, 2017). 

Em 2015 temos uma nova conquista, a Lei do Feminicídio, nº 13.104. O 

feminicídio é o assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. Suas 

motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do 

controle e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas 

pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso brasileiro.  

O sistema de proteção internacional de direitos humanos encampou as 

demandas das mulheres quanto ao direito de viver sem violência e exigiu dos 

Estados respostas a violação dos direitos humanos das mulheres. Assim uma 

série de pactos, protocolos, declarações, planos de ação, tratados e convenções 

vão tencionar os Estados a implementar seus sistemas de proteção para 
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promover a igualdade entre homens e mulheres na família e em outros campos 

da vida pública e privada (SENADO, 2017). 

A violência contra a mulher também é expressão das relações políticas 

entre homens e mulheres, e torna-se visível quando deixa de ser interpretada 

como um problema individual da mulher e passa a ser reconhecida como um 

problema social/coletivo e a constar nas agendas públicas de assistência, 

prevenção e punição para essas situações. Cabe destacar que o conceito de 

violência contra as mulheres resulta de uma construção histórica do movimento 

feminista, ou seja, o movimento luta pela desnaturalização das diversas 

opressões a que estão submetidas as mulheres. Cabe salientar que 

diferentemente de outros grupos sociais oprimidos, as mulheres são a metade 

da humanidade.  

O sistema de proteção à mulher vítima de violência, no qual faz parte a 

Lei Maria da Penha (LMP), provoca a sociedade patriarcal e machista ao 

expressar que não é pela sua conduta moral que a mulher deve ou não ser 

respeitada, e sim pela sua condição de sujeito político e de direito. 

É importante compreender que o patriarcado, como uma possibilidade de 

explicação da origem e as causas da subordinação das mulheres. A partir desse 

entendimento é possível demonstrar que a subordinação da mulher não é natural 

e que, portanto, é possível combatê-la (SAFFIOTI, 2015). 

É relevante definirmos o que é violência. A Organização Mundial da Saúde 

define violência como o “uso intencional da força física ou do poder, real ou em 

ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha grandes possibilidades de resultar em lesão, 

morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação” (KRUG et 

al., 2002, p. 5, apud Ministério da Saúde, 2010, p. 27). A violência se manifesta 

em todas as esferas do convívio social, assumindo contornos diferentes quando 

se trata de uma questão de gênero.  

Em 1994, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência Contra a Mulher, definiu que violência contra a mulher: “é qualquer ato 

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

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” 

(SENADO, 2017, p.30). 



 

Para efeitos da LMP, no seu Artigo 5º, 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 
(BRASIL, 2006). 
 

 Tendo por base a compreensão da violência contra a mulher como 

expressão do patriarcado, apontamos as definições das diversas formas de 

violência: 

 
Violência Familiar: aquela que envolve membros de uma mesma 
família extensa ou nuclear, levando-se em conta a consanguinidade e 
a afinidade. 
Violência intrafamiliar: extrapola os limites do domicílio. 
Violência doméstica: apresenta pontos de sobreposição com a 
familiar, podendo também atingir pessoas que, não pertencendo à 
família, vivem, parcial ou integralmente, no domicílio do agressor, como 
é o caso de agregados e empregadas domésticas (SENADO,2017, p. 
24). 

 

Temos também os Tipos de Violência: 
 

A violência física consiste no uso da força física, arma ou objeto, de 
forma intencional, causando ou não dano, lesões internas ou externas 
no corpo. Inclui todas as manifestações de agressão que resultam em 
lesões corporais ou morte da mulher agredida.  
A violência sexual é qualquer conduta que a constranja a presenciar, 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; comercializar ou utilizar, 
de qualquer modo, a sua sexualidade; 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. Tal prática é considerada crime mesmo se 
exercida por um familiar, seja ele pai, padrasto, companheiro ou marido. 
O estupro, ato libidinoso, abuso sexual na infância e adolescência, 
sexo forçado no casamento, assédio sexual, atentado violento ao 
pudor e abuso incestuoso são exemplos de violência sexual.  
A violência psicológica consiste na sujeição a agressões verbais 
constantes, ameaças, chantagem, privação de liberdade, humilhação, 
desvalorização, hostilidade, culpabilização, rejeição, indiferença, à 
identidade e ao desenvolvimento e equilíbrio emocional da pessoa 
(SENADO, 2017, p. 69).  



 
 

A LMP, define também outros dois tipos de violência: patrimonial e moral. 
 

A violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total dos objetos 
da mulher, como instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades.  
A violência moral é entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria (SENADO, 2017, p. 69). 
 

Além disso, podemos entender que existe também a violência 

institucional, em razão da falta ou inadequação dos serviços públicos que são 

responsáveis por proteger as vítimas. 

Antes da LMP, a maioria dos crimes cometidos em situação de violência 

doméstica e familiar contra as mulheres era reconhecida como crime de menor 

potencial ofensivo. A LMP incluiu o entendimento de que a violência é baseada 

no gênero e que portanto, a mulher é um sujeito de proteção no ambiente 

doméstico e familiar. Com a LMP foram criados os Juizados Especiais de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, as delegacias especializadas de 

atendimento à mulher, Casa Abrigo, a criação de serviços especializados que 

garantam assistência jurídica, social e psicológica às mulheres com caráter 

multidisciplinar e a articulação com os serviços das políticas públicas de saúde, 

assistência social, educação e trabalho (SENADO,2017). Portanto, a LMP vai 

estabelecer as medidas protetivas de urgência, voltadas à proteção da mulher 

em situação de violência. 

 Apresentamos alguns dados que fundamentam a importância da 

legislação de proteção às mulheres:  

1) O Brasil é o 5º país com as maiores taxas de homicídio feminino- 

feminicídio- entre 84 nações;3 

2) De acordo com o Mapa da Violência Contra a Mulher, divulgado em 

novembro de 20154, o Estado do Paraná deixou o 3ª lugar e passou 
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a ocupar a 19ª posição no ranking com relação ao feminicídio, 

perseguição e morte intencional de pessoas do sexo feminino; 

3) A pesquisa sobre a Violência contra a Mulher no Ambiente 

Universitário, realizada em 2015 pelo Instituto Avon em parceria 

com o Data Popular 5 , revela que, 25% das estudantes 

universitárias já foram xingadas ou agredidas por terem rejeitado 

uma investida nas dependências da universidade ou em festas 

acadêmicas, competições e trotes. Segundo essa pesquisa, 56% 

das estudantes já sofreram assédio sexual nas universidades; 49% 

já foram desqualificadas intelectualmente; uma em cada três já 

deixou de fazer algo na universidade por medo de violência; 

4) 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em 

relacionamentos, aponta pesquisa realizada pelo Instituto Avon em 

parceria com o Data Popular de novembro de 20146; 

5) 56% dos homens admitem que já cometeram alguma dessas 

formas de agressão: xingou, empurrou, agrediu com palavras, deu 

tapa, deu soco, impediu de sair de casa, obrigou a fazer sexo7; 

6) Pesquisa apoiada pela Campanha Compromisso e Atitude, em 

parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da 

Presidência da República8, revela 98% da população brasileira já 

ouviu falar na Lei Maria da Penha e 70% consideram que a mulher 

sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no 

Brasil; 
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8  Ver: https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/feminicidio/sobre-a-campanha/ 

http://www.institutoavon.org.br/instituto-avon/home
http://www.compromissoeatitude.org.br/3-em-cada-5-mulheres-jovens-ja-sofreram-violencia-em-relacionamentos-aponta-pesquisa-agencia-patricia-galvao-03122014/
http://www.compromissoeatitude.org.br/3-em-cada-5-mulheres-jovens-ja-sofreram-violencia-em-relacionamentos-aponta-pesquisa-agencia-patricia-galvao-03122014/
http://www.compromissoeatitude.org.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/
http://www.spm.gov.br/


 

7) Em entrevista concedida ao Instituto Avon 9 , a médica Jurema 

Werneck, militante do movimento de mulheres negra, destaca que 

64% das mulheres assassinadas no Brasil são negras e que, das 

2,4 milhões de mulheres que sofreram violência em 2013, 1,5 

milhões são mulheres negras. 

 

2.1 A PRODUÇÃO DE PESQUISAS DO SERVIÇO SOCIAL SOBRE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 

 Ao pesquisarmos no Catálogo de Teses e Dissertações do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CAPES, com busca 

refinada na qual identificamos como grande área conhecimento: Ciências 

Sociais Aplicadas e como área de conhecimento: Serviço Social e como descritor: 

“ violência contra a mulher”, identificamos 1.101 dissertações de mestrado que 

contemplam ao período de 2014 a 2018.  

 Na consulta aos anais do XVI Encontro Nacional de Pesquisadores em 

Serviço Social, como descritor: “ violência contra a mulher”, identificamos 12 

artigos registrado em 2018. 

 A Revista Serviço Social e Sociedade em sua edição número 132 de maio 

de 2018, aborda os seguintes temas: feminismo, gênero, violência  doméstica de 

gênero,  direitos reprodutivos, aborto, diversidade e liberdade sexual.   

 A Revista da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social- Temporalis, de 2012 a 2018, possui 06 artigos publicados refere ao tema 

“ violência contra a mulher”, quando pesquisado no descritor de busca do 

períodico.  

 Em 12 de agosto de 2019, ao pesquisarmos no Diretório dos Gupos de 

Pesquisa no Brasil Lattes da CAPES, como descritor: “ violência contra a mulher”, 

identificamos 8 grupos de pesquisa de responsabilidade da área Serviço Social.  

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Adentrar no estudo de um novo objeto expressa um novo desafio. É 

preciso compreender suas nuances, peculiaridades que cada tema traz consigo. 

Apesar de o problema visar a compreensão a forma como a Política de 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres no município de Foz contribuem 

para a promoção da igualdade de gênero, toda a discussão pretende, passará 

pela compreensão do feminismo materialista. 

 Para o sistema capitalista a exploração das mulheres é vital, pois sua 

força de trabalho é mais qualifica é mais barata comparada ao do homem, fora 

que seu trabalho excedente e não pago no ambiente doméstico é essencial para 

econômica capitalista. 

 Observa-se que o tema “violência contra a mulher” está presente nas 

produções do Serviço Social, evidenciando o quanto a capacidade teórico-

metodológica, técnico-operativa e ético-política é relevante para a compreensão 

da violência contra a mulher como expressão da questão social.  

 Sem dúvidas a força e a luta constante do movimento feminista é 

responsável por uma série serviços estatais que protegem a vida das mulheres, 

um exemplo é a Lei Maria da Penha, porém os dados referente às mortes das 

mulheres pela sua condição de gênero, demonstram que essa Lei executada por 

Estado liberal burguês é insuficiente para garantir a vida digna para todas as 

mulheres.  
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