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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo explanar sobre a violência contra a mulher e como 
o Serviço Social insere-se nesta temática, compreendida como uma das expressões da questão 
social, presente na atualidade. Ademais, destaca a importância do trabalho em rede para a 
integral proteção de mulheres em situação de violência. Para tanto, terá como universo dos 
estudos aqui sistematizados, as práticas desenvolvidas pelo setor de Serviço Social do Núcleo 
Maria da Penha, um Projeto de Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que 
desenvolve suas atividades com vistas à Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. 
Para que os objetivos propostos sejam atingidos, foram utilizadas metodologias como revisão 
bibliográfica e pesquisa documental, proporcionando um aporte teórico sobre a temática, além 
da apresentação das atividades do Projeto supracitado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A violência contra a mulher é um fato que demarca a atualidade, 

considerando que diariamente observamos discussões, fatos e notícias 

referentes à temática. É através do movimento feminista, por volta da década de 

70, que surge o termo violência contra a mulher, como uma forma de expressar 

as diversas formas de violência vivenciadas por mulheres ao longo dos séculos. 

Segundo Teles e Melo (2003, p. 19), esta expressão é concebida “por ser 

praticada contra pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua 

condição de mulher”.  

Este é um contexto da atualidade, que exige estudos e mobilizações para 

a superação de ações violentas contra mulheres, tendo em vista que “a violência 

doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos 

direitos humanos” (BRASIL, 2006). 
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 Tais considerações podem ser reafirmadas através das estatísticas, que 

apontam a periodicidade da violência em nossa sociedade. Segundo pesquisa 

realizada pelo DataSenado em 2017, das 1.116 mulheres participantes do 

estudo, 67% relataram já ter sofrido violência física. Já 47% disseram ter 

vivenciado situações de violência psicológica, outros 36% violência moral, 15% 

violência sexual e 8% violência patrimonial.  

 71% das mulheres entrevistadas relataram que conhecem alguma outra 

mulher que já sofreu algum tipo de violência doméstica e familiar e 69% delas 

consideram que no último ano os índices de violência contra a mulher 

aumentaram. Estes são dados que fazem parte da realidade de diversas 

mulheres brasileiras, sem deixar de atingir municípios como o de Ponta 

Grossa/PR. 

 Neste sentido, surgem iniciativas com vistas ao atendimento e 

enfrentamento à violência contra a mulher, à exemplo do Núcleo Maria da Penha, 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (NUMAPE/UEPG), que será o 

universo dos estudos aqui apresentados. O principal objetivo deste trabalho é 

demonstrar como acontecem as práticas desenvolvidas pelo NUMAPE/UEPG, 

especialmente pelo setor de Serviço Social, frente à questão da violência contra 

a mulher. 

 Realizadas tais pontuações, serão estabelecidas considerações sobre a 

essencialidade do trabalho com a rede local de proteção e atendimento à mulher 

em situação de violência, considerando que a articulação entre o Serviço Social 

do NUMAPE/UEPG e a rede é fundamental à proteção integral da mulher 

atendida pelo Projeto. 

 Para tanto, foram necessárias a utilização de algumas metodologias, a 

exemplo da revisão bibliográfica, para abordar conceitos iniciais que 

correspondem à temática da violência contra a mulher, fornecendo suporte às 

considerações seguintes. Além disso, a pesquisa documental também esteve 

presente, através da análise de documentos do setor de Serviço Social do 

NUMAPE/UEPG, que correspondem às intervenções realizadas junto à rede. “A 

análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a 



 

partir de questões e hipóteses de interesse” (CAULLEY apud LÜDKE e ANDRE, 

1986, p. 38), ou seja, compreender a importância do trabalho em rede através 

das articulações realizadas pelo Serviço Social do Projeto. 

 Os objetivos expostos serão desenvolvidos nos itens a seguir, 

corroborando com a afirmativa da fundamentalidade de discussões e estudos 

sobre a temática da violência contra a mulher, primeiramente pela necessidade 

de discutir e dar visibilidade ao tema, além disso, porque a violência doméstica 

e familiar, com suas diferentes faces, é  espaço de intervenção de Assistentes 

Sociais. 

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Historicamente, uma das expressões da desigualdade reproduzida 

através da cultura, é a desigualdade entre homens e mulheres, expressa pela 

existência e manutenção do patriarcado, estrutura sócio histórica que subordina 

mulheres face a dominação masculina. As diferenças biológicas não são 

suficientes para pensar as desigualdades sociais entre os sexos. Pensando 

nisso o movimento feminista distinguiu sexo e Gênero, compreendendo que 

gênero é uma construção social, de caráter histórico, enquanto sexo tem 

vinculação biológica. 

 Assim, gênero é a categoria usada para debater desigualdades entre 

homens e mulheres através das diferenças socioculturais entre os sexos. O 

gênero tem como uma de suas expressões papéis atribuídos para homens e 

mulheres, papéis estes que são exclusivamente sociais, através de uma 

significação das categorias biológicas de feminino e masculino. É desta forma 

que a existência do gênero sustenta uma realidade social dicotômica, opressiva 

às mulheres e a qualquer sujeito que transgride a norma pressuposta para seu 

“sexo”, o que enraíza a violência de gênero.  

A sociedade é especialmente violenta com as mulheres. Nos anos 70, o 

movimento feminista dá significado ao termo “violência contra a mulher”, como 

categoria derivada diretamente da violência de gênero, visto que nesta as 

mulheres são as principais atingidas. As relações entre homens e mulheres se 

constituem como relações de poder, que aliada a outras formas de opressão 



 

sustentam relações sociais exploratórias, violentas e naturalizadas de opressão 

das mulheres. 

Podemos definir como violência contra a mulher qualquer tipo de violência 

que se dê pelo simples fato de ser mulher, colocando em risco sua integridade 

física, psicológica ou moral. A violência contra as mulheres é exclusivamente 

social (SAFFIOTI, 1987, p. 15), ou seja, é baseada em concepções sociais do 

que é designado às mulheres. Sendo sócio histórica, é reproduzida através da 

cultura, por gerações, pela oratória, pela educação, pelas mídias, etc. o que 

decorre em sua naturalização no imaginário social. 

Existem diversas formas de violência contra a mulher, presente em todas 

as formas de relações sociais, o que é demonstrada pela notória desigualdade 

social entre os sexos. Uma das formas desse tipo de violência, é a que se dá em 

âmbito das relações familiares ou íntimas de afeto, denominada violência 

doméstica e familiar contra a mulher, que será especificamente tratada neste 

trabalho, por ser objeto de intervenção e pesquisa do NUMAPE/UEPG.  

Visto que historicamente corpos e direitos femininos são regulados pela 

família, igreja, o tempo todo pelo Estado, e posteriormente pelo marido, os 

homens são considerados 'donos' de suas esposas, e estas encaradas enquanto 

propriedade. Isto demonstra o caráter de dominação do homem sobre as 

mulheres em todos os âmbitos da sociedade, especialmente no ambiente 

doméstico, onde a violência doméstica e familiar é grande expressão da violência 

cometida contra as mulheres, 

No Brasil, a legislação que visa enfrentar a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, desde 2006, é a lei 11.340, popularmente conhecida como Lei 

Maria da Penha, que estabelece meios para coibir e prevenir este tipo de 

violência. Esta lei considera enquanto 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" 

(BRASIL, 2006), e estabelece parâmetros de serviços e atendimento à mulheres 

em situação de violência.  

 

2.2 SERVIÇO SOCIAL E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

Uma das profissões que demonstram-se essenciais no atendimento à 



 

situação de violência doméstica, é o Serviço Social. O Serviço Social enquanto 

profissão interventiva deve atuar nas diferentes demandas postas pela Questão 

Social, e a violência contra a mulher é uma de suas expressões, sendo este um 

importante espaço de atuação de Assistentes Sociais. 

A Assistência Social, enquanto política pública,, deve fazer parte do 

atendimento às mulheres em situação de violência, como propõe a própria  Lei 

Maria da Penha (art. 9º). Assistentes Sociais, de acordo com seu Código de Ética 

(CFESS, 1993, p.23) devem atuar na defesa intransigente dos direitos humanos, 

bem como "opção por um projeto profissional vinculado ao processo de 

construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 

classe, etnia e gênero". 

Além de essencial no atendimento, a orientação e informação sobre os 

direitos das mulheres também é competência do Assistente Social, visto que 

deve possibilitar a participação popular, visando emancipação social. A partir 

disso as autoras Lisboa e Pinheiro (2005, p. 205) nos colocam que: 

em relação à temática da violência contra a mulher, o projeto ético-
político convida os profissionais de Serviço Social a desempenhar seu 
papel, orientando, discutindo estratégias e encaminhando as mulheres 
para onde possam receber atendimento eficiente e ter seus direitos 
garantidos. 

É competência do Assistente Social compreender mulheres enquanto 

seres integrais, inseridas em um contexto social, percebendo outras demandas 

além da situação de violência, colocando em prática um atendimento voltado não 

apenas ao fim da violência imediata, mas visando retirar a mulher do ciclo de 

violência. A formação e atuação do Assistente Social está em concordância com 

o caráter humanizado de atendimento à mulheres em situação de violência, o 

que torna esse profissional fundamental na composição da equipe 

multidisciplinar e no enfrentamento à violência contra a mulher.  

Compreendendo a violência de gênero como um fenômeno social, 

especialmente a  violência doméstica e familiar contra a mulher, é crucial que 

seu enfrentamento seja estratégico, por meio de ações integradas, de 

atendimento e prevenção. Dessa forma, é importante que o atendimento seja 

multidisciplinar, compreendendo sujeitos integrais para além da violência. 



 

Baseado na Lei Maria Penha surgem iniciativas como a do Núcleo Maria da 

Penha da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que contando com uma 

equipe multidisciplinar presta atendimento à mulheres em situação de violência. 

 

2.3 O NÚCLEO MARIA DA PENHA, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

PONTA GROSSA 

 Atuante no município de Ponta Grossa/PR desde o mês de Janeiro de 

2018, o Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(NUMAPE/UEPG), é um Projeto de Extensão vinculado à referida Universidade. 

Também encontra-se presente e atuante em outras sete Universidades 

estaduais do Paraná. 

 Realiza suas atividades sob a supervisão da Superintendência de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, que atua desde outubro de 2018 definindo e 

executando a políticas públicas nas áreas de sua competência (Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior), por meio de ações extensionistas junto às 

universidades e faculdades públicas do Paraná, estando em mais de 200 

municípios. Além disso, o NUMAPE/UEPG recebe financiamento através do 

Programa Universidade Sem Fronteiras (USF). 

 Visando o trabalho e atendimento multidisciplinar, sua equipe é formada 

por três profissionais, sendo eles: uma Advogada, uma Assistente Social e uma 

Psicóloga, além de estagiários de cada área. O NUMAPE/UEPG proporciona à 

população do município em que está inserido, atendimento humanizado e 

gratuito à situações de violência contra a mulher, através do atendimento 

multidisciplinar da equipe que o compõe. 

 Esta configuração da equipe se faz essencial ao desenvolvimento das 

atividades do NUMAPE/UEPG, considerando que “o trabalho multiprofissional 

consiste no estudo de um objeto por diferentes disciplinas, sem que haja 

convergência entre os conceitos e métodos” (GELBCKE, et al. 2012, p. 33). 

Portanto, a equipe procura, através do atendimento das três áreas atuantes no 

Projeto, a integral proteção e efetivação de direitos da mulher em situação de 

violência. 



 

 Quanto às atividades desenvolvidas pelo NUMAPE/UEPG, destacam-se 

o acolhimento às demandas de mulheres em situação de violência, concessão 

de informações e orientações àquelas que chegam ao Núcleo,  bem como a 

solicitação de Medidas Protetivas de Urgência, com vistas à Lei Maria da Penha, 

além do acompanhamento psicológico e também ações socioeducativas em 

ambientes externos ao do NUMAPE/UEPG. 

 Em suma, o NUMAPE/UEPG possui suas atividades voltadas à questão 

da violência contra a mulher, pautando suas ações nas previsões feitas pela Lei 

11.340, de 7 de Agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. 

 Integrante da equipe multidisciplinar do NUMAPE/UEPG, o profissional de 

Serviço Social inserido neste espaço sócio-ocupacional possui atividades 

específicas à sua formação, além daquelas compartilhadas com a equipe. Ao 

estar inserido no referido Projeto, o profissional de Serviço Social possui o 

trabalho de intervir na realidade social de mulheres em situação de violência, 

que buscam pelos serviços.  

 Cabe a este profissional, a atuação na garantia dos direitos das mulheres, 

compreendendo sua individualidade e subjetividade para além da demanda 

pertinente à situações de violência, que a mulher atendida apresenta durante 

suas intervenções.  

 Através das dimensões técnico-operativa, teórico-metodológica e ético-

política, a Assistente Social possui escopo para intervir frente à demandas de 

situação de violência contra a mulher. Ao que consiste a atuação no 

NUMAPE/UEPG, este profissional utiliza-se de instrumentais como a entrevista 

social, escuta qualificada, encaminhamentos, produção de relatórios e pareceres 

sociais, além daqueles que perpassam o atendimento direto à usuária, a 

exemplo de reuniões com a equipe multidisciplinar,  planejamento, pesquisa e a 

articulação com a rede local. 

 Para aproximar-se da demanda do NUMAPE/UEPG, o profissional de 

Serviço Social encontra-se inserido no processo de acolhimento desta mulher, 

que é realizado, preferencialmente, pela equipe multidisciplinar, evitando a 

revitimização da mulher. Para Santos (2006, p. 11):  



 
o acolhimento é um processo de intervenção profissional que incorpora 
as relações humanas. Não se limita ao ato de receber alguém, mas a 
uma seqüência de atos dentro de um processo de trabalho. Envolve a 
escuta social qualificada, com a valorização da demanda que procura 
o serviço oferecido, a identificação da situação problema, no âmbito 
individual, mas também coletivo.  

 Durante o acolhimento, a Assistente Social utiliza-se da escuta qualificada 

para compreender as demandas trazidas pela mulher atendida, além de mantê-

la livre para relatar aquilo que compreender como necessário. Outro instrumental 

fundamental neste momento é a entrevista social. Para Santos, a entrevista 

social: 

É o momento de articular o maior número possível de informações 
sobre a situação apresentada, possibilita fazer a tipificação da violência 
e o diagnóstico da situação. O assistente social deve primar pela 
escuta sem julgamentos, pela compreensão e reflexão em relação aos 
encaminhamentos, sempre numa atitude de respeito à pessoa usuária. 
(SANTOS, 2005, p. 206). 

Através da modalidade de entrevista semi-estruturada, a Assistente 

Social realiza perguntas previamente preparadas, a fim de conhecer a realidade 

da mulher, para além das situações de violência apresentadas. Com tais 

perguntas pode ser reconhecido o perfil socioeconômico da atendida, bem como 

questões pertinentes à habitação, renda, trabalho, estrutura familiar, dentre 

outras questões. 

Identificadas as demandas, caso hajam situações de violação de direitos 

externos à questão da violência, a Assistente Social é responsável por realizar 

os procedimentos necessários, com destaque aos encaminhamentos. Estes são 

fundamentais para o atendimento às questões que fogem das competências do 

NUMAPE/UEPG, sendo aliado à articulação em rede, essencial ao trabalho da 

Assistente Social. 

2.3 TRABALHO EM REDE 

Podemos abarcar o conceito de rede como “(...) idéia de articulação, 

conexão, vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, 

interdependência de serviços/ações/programas, para garantir a atenção integral 

aos segmentos vulnerabilizados.” (LAVORATTI,  2013, p. 131).  



 

Tal definição é vista no desenvolvimento das atividades do setor de 

Serviço Social do NUMAPE/UEPG, ao passo que este depende de outros órgãos 

para que possa atender integralmente às demandas apresentadas por suas 

usuárias, bem como outros órgãos também necessitam dos trabalhos do Projeto, 

com a mesma finalidade. Considerando a incompletude profissional e 

institucional, é o trabalho em rede que proporciona desenlaces a questões 

pertinentes à violência contra a mulher. 

 Além disso, o trabalho em rede também possui sua essencialidade quanto 

às atividades socioeducativas que constituem os objetivos do NUMAPE/UEPG. 

Nestas ocasiões, a equipe do Projeto frequentemente é convidada a participar 

de atividades promovidas por outros órgãos, bem como, ao promover tais 

atividades, convida órgãos da rede a estabelecerem parcerias com o Núcleo. 

Essas características do trabalho do Serviço Social do NUMAPE/UEPG 

podem ser exemplificadas através de dados estabelecidos pelo setor 

supracitado. Com vistas aos encaminhamentos que se fizeram necessários 

durante os atendimentos realizados, de um total de 27 Entrevistas Sociais 

realizadas no período de Março à Junho do ano de 2019, foram realizados 39 

encaminhamentos à órgãos do município, que abarcam demandas externas às 

competências do Projeto. 

Vale ressaltar que a Entrevista Social “é o momento de articular o maior 

número possível de informações sobre a situação apresentada, possibilita fazer 

a tipificação da violência e o diagnóstico da situação.” (WOTTER, 2015, p.40). 

Portanto, é através do reconhecimento da realidade da usuária e da identificação 

da demanda, que são observados os possíveis encaminhamentos a serem 

realizados. 

Os encaminhamentos, em sua maioria, foram realizados à Delegacia da 

Mulher, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Anexos da 

Comarca de Ponta Grossa, ao Núcleo de Prática Jurídica da UEPG, ao Centro 

Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), à serviços de saúde, 

aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), dentre outros. Além 



 

disso, diversos encaminhamentos são realizados à equipe do NUMAPE/UEPG 

quando identificadas demandas que possam ser destinadas aos setores de 

Direito e de Psicologia. 

Tais encaminhamentos afirmam a ideia de que, para que seja integral a 

proteção, o atendimento e a plena efetivação de direitos da mulher em situação 

de violência, é necessária a atuação de diversos órgãos e profissionais.  

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como apresentado o caráter histórico da violência contra a mulher, é 

notório que seu enfrentamento é mais que urgente, por meio de ações integradas 

em todos os âmbitos da sociedade, a fim de atingir o imaginário social e romper 

com visões opressivas às mulheres. Frente a este fenômeno social, o trabalho 

prestado pelo Assistente Social demonstra-se em concordância com um 

atendimento humanizado à todas as formas de violências, trabalhando em rede 

acolhendo as diferentes demandas postas pela Questão Social, incluindo a 

violência contra a mulher. 

As pontuações realizadas ao longo do trabalho aqui sistematizado, 

demonstram que o trabalho em rede é fundamental para o atendimento à mulher 

em situação de violência. Pois é ele que engloba todas as demandas que a 

mulher atendida pode apresentar, garantindo-a a efetivação de seus direitos, 

para além das demandas relacionadas à violência que esta apresenta. Para o 

Assistente Social é crucial o contato e inserção na rede de proteção, para que 

possa compreender em sua integralidade a mulher em situação de violência, 

suprindo suas demandas. 

 Vale ressaltar a importância de discussões e trabalhos voltados à questão 

da violência contra a mulher, a exemplo das práticas desenvolvidas pelo 

NUMAPE/UEPG, com atendimento especializado e diversas atividades de 

prevenção. São ações como estas que contribuem para o enfrentamento à ações 

violentas contra mulheres, considerando a perpetuação histórica que este 

contexto apresenta ao longo dos anos. 



 

 Ainda sobre o trabalho em rede, estas podem ser exploradas em 

continuidade, demonstrando a fundamentalidade de trabalhos frente à situações 

de violência contra a mulher, bem como sua relação com o Serviço Social. 

Portanto, a discussão não se esgota, podendo ser continuada em outros 

trabalhos, bem como a explanação acerca das atividades do NUMAPE/UEPG.  
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