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RESUMO 

 

A monografia ora apresentada se caracterizou em analisar a importância da auto-
organização das mulheres no enfrentamento da violência doméstica no Brasil, 
conhecendo o perfil das mulheres vítimas de violência e identificando como se dá o 
processo de auto-organização das mulheres e as formas de intervenção possíveis 
através da ação do movimento de mulheres. Consiste em uma pesquisa bibliográfica 
e documental de caráter qualitativo, e foi desenvolvida com base no método do 
materialismo histórico-dialético, para que fosse possível realizar uma análise da 
temática partindo da sua totalidade. Para fundamentar teoricamente as análises 
desenvolvidas neste trabalho, tivemos como principais referências as seguintes 
autoras: Camurça e Gouveia (2004), Davis (2016), Saffioti (1976; 2004) e Silva e 
Camurça (2010). Desse modo, ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível 
identificar e refletir sobre as conquistas e avanços alcançados por meio da 
construção de políticas públicas para as mulheres, assim como, os desafios que 
ainda são encontrados na realidade brasileira. Também vislumbramos a importância 
do movimento de mulheres para reivindicação e acompanhamento das situações de 
desigualdade que persistem na realidade atual. 
 
Palavras-chave: Violência doméstica. Políticas públicas. Movimento de mulheres. 
 



 

ABSTRACT 

 

The monograph presented here was characterized in analyzing the importance of 
women's self-organization in coping with domestic violence, knowing the profile of 
women victims of violence and identifying how the process of self-organization of 
women and the possible forms of intervention takes place through the action of the 
feminist movement It consists of a bibliographic and documentary research of 
qualitative character, and was developed based on the method of historical-
dialectical materialism, so that it was possible to perform an analysis of the theme 
based on its totality. To theoretically support the analyses developed in this work, we 
had as main references the following authors: Camurça e Gouveia (2004), Davis 
(2016), Saffioti (1976; 2004) e Silva e Camurça (2010). Thus, throughout the 
development of the work, it was possible to identify and reflect on the achievements 
and advances achieved through the construction of public policies for women, as well 
as the challenges that are still encountered. We also envision the importance of the 
women's movement to claim and monitor situations of inequality that persist in the 
current reality. 
 
Keywords: Domestic violence. Public policy. Women's movement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia trata sobre a importância da auto-organização das 

mulheres no enfrentamento a violência doméstica no Brasil. Nesse sentido, a 

curiosidade e motivação para abordar o tema surgiu a partir da vivência como 

mulher em uma sociedade capitalista e machista, visto que, o acesso ao amplo 

debate e discussão da temática apenas surgiu em minha vida, após contato com o 

espaço acadêmico. Milhares de mulheres passam ou já passaram por situações de 

violência no âmbito familiar, desse modo se faz necessário ampliar p debate sobre o 

tema. 

Ao longo da história, foi estabelecida uma visão delimitadora sobre a postura 

e comportamento de homens e mulheres na sociedade, desenvolvendo assim uma 

concepção engessada sobre os gêneros. Segundo Camurça e Gouveia (2004), o 

conceito de gênero se refere às pessoas e às relações sociais entre elas, pois se 

trata de uma construção social sobre o significado de ser homem e mulher, o que é 

considerado feminino e masculino. A partir disso, são construídas noções de como 

devem ser estabelecidas as relações patriarcais de gênero, entre as mulheres, entre 

os homens e a relação entre homem e mulher. As condições de gênero, como 

qualquer construção social, se diversificam segundo a cultura, classe social, raça, 

idade, entre outros aspectos sociais.  

Desse modo, apesar das mulheres compartilharem da opressão e 

discriminação, as situações entre elas se diferem. Nesse sentido, segundo Camurça 

e Gouveia (2004), devemos levar em consideração que as relações patriarcais de 

gênero são também relações de poder. Na medida em que posições de autoridade, 

prestígio, força etc., são concedidas de forma desigual, em que algumas pessoas 

terão mais liberdade e oportunidade de se desenvolverem do que outras, 

observamos as implicações disso.  

Dessa forma, partindo do pressuposto de que na medida em que as relações 

patriarcais de gênero são estabelecidas, culmina-se em uma inferiorização e 

objetificação da mulher, podendo ser constatada em uma sociedade 

terminantemente machista e patriarcal. Dito isso, é importante destacar a forma 

como essas características se expressam no silenciamento diário que a mulher 

sofre, e o modo como isso é intensificado no âmbito familiar.  
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Assim, o trabalho teve como objetivo geral analisar a importância da auto-

organização das mulheres no enfrentamento à violência doméstica. E os objetivos 

específicos foram: conhecer o perfil das mulheres vítimas de violência doméstica1; 

identificar como se dá o processo de auto-organização das mulheres e identificar as 

formas de intervenção do movimento de mulheres sobre a realidade da violência 

doméstica.  

Buscando analisar a forma como a auto-organização das mulheres pode 

contribuir no enfrentamento a violência doméstica, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica a partir de uma abordagem qualitativa, buscando compreender os 

significados da realidade social a ser estudada. (MINAYO, 2018). 

Para embasar a análise dos dados feitos na pesquisa, foi adotado o método 

do materialismo histórico-dialético. Tendo em vista que a dialética Marxista, 

considera a importância da construção histórica e seu constante movimento, no 

desenvolvimento dos processos sociais, para que seja possível compreender as 

nuances de uma sociedade.  

Para fundamentar teoricamente as análises desenvolvidas neste trabalho, 

tivemos como principais referências os seguintes autores: Almeida (2017), Barsted 

(2016), Camurça e Gouveia (2004), Chauí (1985), Davis (2016), Engels (1984), 

Modena (2016), Oliveira e Moreira (2016), Osterne (2006), Saffioti (1976; 2004), 

Silva (2007), Silva e Camurça (2010). Além dos autores citados acima, também 

foram utilizados alguns documentos e leis, como a Constituição Federal (1988), a Lei 

Maria da Penha nº 11.340 (2006), e a Lei do Feminicídio nº13.104 (2015). Ademais, 

como fonte de coleta de dados foram consultados os relatórios da Central de 

Atendimento à Mulher - Ligue 180 (2005), e os dados divulgados pelo Observatório 

de Violências da Universidade Federal do Rio Grande Norte, bem como, consultas 

às páginas e sites oficiais das principais Organizações de Mulheres do Brasil, sendo 

elas: Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB); Marcha Mundial das Mulheres 

(MMM); Movimento de Mulheres Camponesas (MMC);  Articulação de Mulheres 

Negras Brasileiras (AMNB). Além disso, foram consultados também alguns Coletivos 

Feministas do Rio Grande do Norte, sendo eles: Coletivo Leila Diniz, o Grupo 

Afirmativo de Mulheres Independentes (GAMI), o Coletivo Feminista Classista Ana 

Montenegro e o Coletivo Motim Feminista em Mossoró.  

 
1 Através do uso da revisão bibliográfica. 
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Por fim, para a construção da discussão da temática, o trabalho está dividido 

em cinco seções. A primeira se refere a esta introdução. O primeiro capítulo 

desenvolve uma análise sobre a desigualdade na vida das mulheres, e está dividido 

em dois subtópicos. O primeiro traz a discussão sobre a desigualdade de gênero no 

capitalismo e as implicações do machismo na vida das mulheres; e o segundo fala 

sobre as implicações de raça e classe nas expressões da desigualdade de gênero. 

 O segundo capítulo desenvolve uma análise sobre a violência doméstica 

contra a mulher e o feminicídio, e está dividido em três subtópicos. O primeiro 

questiona a problemática da violência doméstica, e estabelece de que forma essa 

violência pode ser compreendida e identificada. O segundo dispõe de uma análise 

sobre a relação entre homem e mulher, e a forma como a sociedade encara a 

violência doméstica. O terceiro faz uma análise sobre os impactos da violência 

doméstica nos índices de feminicídio do Brasil e do Rio Grande do Norte.  

O terceiro capítulo traz uma análise sobre o movimento de mulheres pelo fim 

da violência, e está dividido em dois subtópicos. O primeiro discorre sobre a forma 

como um movimento nasce, considerando o que ocorre na sociedade para que seja 

criada a necessidade de um movimento, trazendo uma breve reflexão sobre a 

história do movimento de mulheres e como ele se apresenta ao longo dos anos. O 

segundo faz uma reflexão sobre a luta das mulheres por políticas públicas de 

enfrentamento à violência contra as mulheres, mostrando a trajetória do movimento 

de mulheres na busca por direitos sociais, como se organizam, planejam e 

reivindicam direitos sociais. 

Por último, foi feita uma análise final sobre os resultados obtidos a partir da 

pesquisa desenvolvida, considerando o desenvolvimento de cada capítulo, o que 

possibilitou uma reflexão sobre os processos de conquista de direitos sociais das 

mulheres. 
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2 A DESIGUALDADE NA VIDA DAS MULHERES 

 

Neste capítulo, pretendemos abordar as expressões das desigualdades 

entre homens e mulheres impostos pela sociedade patriarcal e capitalista. Desse 

modo, tomando como referência o imbricamento das relações sociais, será 

abordada as particularidades de raça e classe e quais as implicações disso nas 

expressões da desigualdade de gênero entre homens e mulheres. Será ainda 

evidenciado de que forma as mulheres tiveram suas vidas impactadas ao longo da 

história pela visão de subalternidade à figura do homem.  

 

2.1 Desigualdade de gênero no capitalismo 

 

A partir de Friedrich Engels em sua importantíssima obra “A Origem da 

Família, da Propriedade Privada e do Estado”, que foi ponto de partida para diversos 

pesquisadores, em que mostra o desenrolar da história2, a fim de expor a figura da 

família que foi estabelecida e ainda o é seguindo a lógica vigente do capitalismo, 

vemos um desenho de como se deu o processo que levou o patriarcado a possuir 

tamanha influência na sociedade. 

Segundo Engels (1984), inicialmente a própria concepção de família e 

casamento se dava de modo muito particular, iremos partir de um momento histórico 

em que Engels utiliza a concepção de família sindiásmica feita por Morgan3, em que 

a ideia de família já se encontrava reduzida ao que ele considera como sendo sua 

“última unidade”, composta pela ideia de um homem e uma mulher. De acordo com 

a análise feita por Almeida (2017), é nessa concepção de família que um homem 

vive com uma mulher, no entanto a poligamia e infidelidade se mantinham como um 

direito dos homens, ainda segundo a autora (2017), o vínculo conjugal poderia ser 

dissolvido facilmente por ambas as partes. Diante disso, ao passar por uma 

 
2 “Engels, ao aderir ao esquema do Morgan ainda não tinha, naquele momento elementos históricos 

suficientes que o levassem a observar as múltiplas determinações de constituição da família na 
sociedade. Desta forma, os conhecimentos de Morgan e Bachofen sobre a organização da família e 
do parentesco em distintas regiões foram tomadas como delineamento de uma sociedade 
matriarcal que não existiu em nível de universalidade em contraposição a forma como se configura 
o patriarcado no mundo.” (ALMEIDA, 2017, p.69) 

3 Nas palavras de Engels, “Morgan foi o primeiro que, com conhecimento de causa, tratou de             
introduzir uma ordem precisa na pré-história da humanidade, e sua classificação permanecerá 
certamente em vigor até que uma riqueza de dados muito mais considerável nos obrigue a 
modificá-la.” (ENGELS, 1984, p.21)  
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separação o homem possuía a princípio o direito dos bens que acumulava, por outro 

lado a mulher detinha o direito à herança, isso configurava uma concepção que 

seguia o direito materno, de modo que a descendência se baseava pela linhagem 

feminina, assim como em grupos familiares anteriores ao modelo de casamento 

monogâmico.  

O matrimônio sindiásmico havia introduzido na família um elemento 
novo. Junto à verdadeira mãe tinha posto o verdadeiro pai, 
provavelmente mais autêntico que muitos “pais” de nossos dias. De 
acordo com a divisão do trabalho na família de então, cabia ao 
homem procurar a alimentação e os instrumentos de trabalho 
necessários para isso; consequentemente, era por direito, o 
proprietário dos referidos instrumentos e em caso de separação 
levava-os consigo, da mesma forma que a mulher conservava os 
seus utensílios domésticos. (ENGELS, 1984, p. 58) 

 

Dessa forma, seguindo essa lógica e os seus costumes o homem passava a 

ser igualmente proprietário da agricultura, da pecuária e mais a frente, também de 

pessoas escravizadas consideradas por eles instrumento de trabalho. No entanto, 

apesar de ser também proprietário, seus filhos não possuíam direito à herança do 

homem, pois o poder de herdar se dava pelo direito materno. Assim, ao passo que 

ele aumentava suas riquezas, caminhava rumo a deter mais poder que a mulher, 

mas esbarrava na questão de ter seus filhos deserdados.  

 Para que fosse possível mudar essa realidade seria necessário destituir o 

direito de herança da linhagem materna, e concedê-lo à linhagem paterna. Engels 

(1984) afirma que, nem se tratou de uma mudança tão complicada quanto ao que 

nos parece, bastou que fosse imposto que daquele momento em diante se valeria à 

linhagem paterna e não mais a materna. Com isso houve,  

 

O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do 
sexo feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da 
direção da casa; a mulher viu-se degradada, convertida em 
servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento 
de reprodução. Essa baixa condição da mulher [...] tem sido 
gradualmente retocada, dissimulada e, em certos lugares, até 
revestida de formas de maior suavidade, mas de maneira alguma 
suprimida. (ENGELS, 1984, p.61) 
 

Assim, ao passo do estabelecimento do direito paterno culminando nesta 

derrota do direito materno, passa a se caracterizar o patriarcado. Segundo Almeida 

(2017), esse processo revela a intensa relação entre a acumulação de riquezas 
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guiada pela concepção de uma sociedade capitalista e o sistema patriarcal. Esse 

sistema transmite ao homem a capacidade de exercer poder sobre a mulher, seu 

dinheiro, seu corpo e sexualidade, além dos filhos e do controle absoluto sobre o 

casamento, incluindo a dissolução dele. 

Seguindo essa lógica, assim como expõe Almeida (2017), a própria 

concepção da monogamia, essencialmente a unilateral exercida e estabelecida às 

mulheres está associada de forma direta à noção de propriedade privada e 

consequentemente a formação da sociedade capitalista.   

Assim, o patriarcado seria o regime de dominação e exploração das mulheres 

pelos homens, um conceito historicamente construído. De acordo com Saffioti 

(2004), o patriarcado caracteriza uma categoria específica de um determinado 

período, surgindo a alguns milênios mais recentes da história, em que se acredita ter 

havido uma prioridade direcionada aos homens, o que resultou, na herança das 

atuais desigualdades entre homens e mulheres.  

Como tal, o patriarcado está em constante transformação, a exemplo disso a 

autora traz a Roma antiga, em que naquele momento histórico o patriarca da família 

detinha poder de vida e morte sobre sua esposa e filhos, hoje tal poder não existe 

mais, ao menos não legalmente ou assegurado pelo Estado. Entretanto, homens de 

todos os lugares continuam a matar e violentar suas parceiras, por muitos anos 

alegando a legítima defesa da honra4. Sob influência do sexismo presente na 

sociedade, muitas vítimas são por vezes colocadas como culpadas, julgadas, e 

transformadas em rés.  

O modo como a mulher passa de vítima a culpada, é muito sutil. Começa 

como algo simbólico, enraizado no discurso machista que se adequa ao senso 

comum. A figura da mulher é objetificada, criada e recriada para suportar. “O 

patriarcado não se limita ao convívio familiar, ele atravessa a sociedade como um 

todo” (SAFFIOTI, 2004, p.47), chegando ao ponto de muitas mulheres se manterem 

alheias ao sexismo, a desigualdade, ao assédio, a discriminação etc. Ao passo 

dessas condições serem naturalizadas. Segundo Pateman (1993, apud SAFFIOTI, 

2004, p. 53 e 54),  

 
4 Não consta no código penal brasileiro, no entanto, segundo Ramos (2012), inúmeros casos de 

violência contra a mulher e feminicídio no país já tiveram reversão da pena ou absolvição por 
alegarem em suas defesas a prerrogativa da legítima defesa da honra. 
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A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de 
acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação do 
pacto original. O contrato social é uma história de liberdade; o 
contrato sexual é uma história de sujeição. O contrato original cria 
ambas, a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a 
sujeição da mulher derivam do contrato original e o sentido da 
liberdade civil não pode ser compreendido sem a metade perdida da 
história, que revela como o direito patriarcal dos homens sobre as 
mulheres é criado pelo contrato. A liberdade civil não é universal – é 
um atributo masculino e depende do direito patriarcal. Os filhos 
subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua 
liberdade, mas também para assegurar às mulheres para si próprios. 
Seu sucesso nesse empreendimento é narrado na história do 
contrato sexual. O pacto original é tanto um contrato sexual quanto 
social: é social no sentido de patriarcal – isto é, o contrato cria o 
direito político dos homens sobre as mulheres –, e também sexual no 
sentido do estabelecimento de um acesso sistemático dos homens 
ao corpo das mulheres. O contrato original cria o que chamarei, 
seguindo Adrienne Rich, de ‘lei do direito sexual masculino’. O 
contrato está longe de se contrapor ao patriarcado: ele é o meio pelo 
qual se constitui o patriarcado moderno (p. 16-17). 

 
Dessa forma, a mulher passa a compor uma extensão da propriedade do 

homem. Segundo Saffioti (1976), na esfera do trabalho, as mulheres das camadas 

sociais que lidavam com a produção de bens e serviços nunca foram alheias ao 

trabalho. Em sociedades pré-capitalistas as mulheres das camadas trabalhadoras 

possuíam um caráter econômico ativo, 

 

Nas economias pré-capitalistas, especificamente no estágio 
imediatamente anterior à revolução agrícola e industrial, a mulher 
das camadas trabalhadoras era ativa: trabalhava nos campos e nas 
manufaturas, nas minas e nas lojas, nos mercados e nas oficinas, 
tecia e fiava, fermentava a cerveja e realizava outras tarefas 
domésticas. Enquanto a família existiu como uma unidade de 
produção, as mulheres e as crianças desempenharam um papel 
econômico fundamental. (SAFFIOTI, 1976. p. 18) 
 

Já em relação aos burgos da Inglaterra medieval, Saffioti dispõe que a mulher 

podia se inserir no comércio, contanto que fosse casada, poderia inclusive 

desempenhar um papel comerciante independente do seu marido e arcar por suas 

ações como uma pessoa jurídica. Seguindo esse princípio sobre como era 

considerado o casamento, que possuía o caráter de contemplar o estado de 

plenitude que uma mulher poderia alcançar, Saffioti traz em suas palavras, 
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A felicidade pessoal da mulher, tal como era então entendida, incluía 
necessariamente o casamento. Através dele é que se consolidava 
sua posição social e se garantia sua estabilidade ou prosperidade 
econômica. Isto equivale a dizer que, fora as que permaneciam 
solteiras e as que se dedicavam às atividades comerciais, as 
mulheres, dada sua incapacidade civil, levavam uma existência 
dependente de seus maridos. E a asserção é válida quer se tomem 
as camadas ociosas em que a mulher dependia economicamente do 
homem, quer se atente para as camadas laboriosas nas quais a 
obediência da mulher ao marido era uma norma ditada pela tradição. 
Sob a capa de uma proteção que o homem deveria oferecer à mulher 
em virtude da fragilidade desta, aquele obtinha dela, ao mesmo 
tempo, a colaboração no trabalho e o comportamento submisso que 
as sociedades de família patriarcal sempre entenderam ser dever da 
mulher desenvolver em relação ao chefe da família. (SAFFIOTI, 
1976. p.19) 

 

Desse modo, a mulher se torna dependente da figura masculina, seja ela 

exercida por um parente próximo, caso não seja casada, ou pelo marido, a 

concepção de que a mulher permanece ao longo de toda a sua vida sob o jugo do 

homem. Essencialmente em relação às atividades econômicas, nas quais a mulher 

seguia ativa, contudo, era considerada uma auxiliadora do homem, a quem o poder 

econômico realmente pertencia. 

 Ao se estabelecer o sistema capitalista de produção, e a crescente 

necessidade de mão de obra, a população feminina caracteriza um excelente alvo 

para o trabalho industrial. Inserir as mulheres no mercado de trabalho, não vinha 

com a intenção de trazer independência econômica à mulher, mas sim uma forma 

de ter acesso à mão de obra barata e de maior possibilidade de exploração. 

Segundo Saffioti (1976. p.20), a inferiorização social a qual as mulheres foram 

submetidas é quem vai proporcionar esse “aproveitamento de imensas massas 

femininas no trabalho industrial”. 

 

As desvantagens sociais de que gozavam os elementos do sexo 
feminino permitiam à sociedade capitalista em formação arrancar das 
mulheres o máximo de mais-valia absoluta através, 
simultaneamente, da intensificação do trabalho, da extensão da 
jornada de trabalho e de salários mais baixos que os masculinos, 
uma vez que para o processo de acumulação rápida de capital era 
insuficiente a mais-valia relativa obtida através do emprego da 
tecnologia de então. (SAFFIOTI, 1976. p. 20) 

 

Foi dessa forma que o trabalho das mulheres e de crianças impulsionaram o 

estabelecimento do capitalismo, especialmente nas fábricas e indústrias, no entanto, 
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essa participação nos espaços de trabalho não configura independência econômica 

ou social. Os salários destinados às mulheres eram mais baixos, os ambientes 

insalubres e com altíssimas jornadas de trabalho. Aos homens trabalhadores 

também foram estabelecidas condições precárias de trabalho, mas às mulheres que 

já enfrentavam situações de precarização e desigualdade tiveram essas relações 

intensificadas. Ao passo disso, os seus salários caracterizavam uma 

complementação da renda, era na união dos salários de todos os componentes da 

família proletária que se chegava ao valor mínimo de sua manutenção. 

Assim como Saffioti traz a questão da inserção das mulheres no mercado de 

trabalho no início do estabelecimento do capitalismo industrial e fabril na Inglaterra e 

também na França, cabe a este momento observar algumas das particularidades 

disso no Brasil. Considerando inicialmente que a própria realização do processo de 

colonização “constitui, não uma tentativa de implantação de um sistema econômico 

feudal, mas o estabelecimento de uma economia colonial dependente, servindo aos 

interesses do florescente capitalismo mercantil europeu”. (SAFFIOTI, 1976. p. 76). 

Desse modo, a economia brasileira sempre esteve na dependência de atores 

externos atendendo assim às necessidades e interesses da burguesia. Associado a 

isso, tem-se a questão da mão de obra escravizada, principal mão de obra 

encontrada no Brasil colonial foi de pessoas negras escravizadas, assim como 

Saffioti traz em sua análise, a utilização do trabalho escravo possuía o interesse na 

produção e acumulação de riqueza, contudo, a utilização de mão de obra escrava 

não servia ao capitalismo em ascensão ao passo que esse sistema necessita de 

mão de obra assalariada, para o pleno desenvolvimento do capitalismo e circulação 

de bens e mercadoria.  

É a partir disso que o sistema capitalista vai se estabelecendo lentamente e 

de forma dependente no Brasil, na questão das mulheres brasileiras e sua situação 

econômica-social suas opções eram bem limitadas. Às mulheres brancas durante a 

Colônia e o Império estavam destinadas à "inferioridade social e a ignorância” nas 

palavras de Saffioti (1976, p. 102), desse modo, essas características eram 

incentivadas, tornando a mulher refém de um caráter submisso. Foi imposto às 

mulheres se portarem da forma mais retraída possível, limitando suas relações 

sociais, negando-lhes estudo e participação cultural. Por conta disso, não 

desenvolviam suas habilidades intelectuais, normalmente não aprendiam a ler ou 
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escrever, deviam ser essencialmente castas e estavam fortemente ligadas à 

religiosidade da Igreja Católica e ao que ela considerava apropriado para a mulher.  

De modo muito restrito, ao longo dos anos à mulher branca passava a ter 

acesso à leitura, escrita, música etc., a partir de sua introdução em conventos, 

segundo Saffioti (1976), apenas nos conventos a mulher poderia receber alguma 

instrução, ainda assim o número de meninas que recorriam aos conventos era muito 

baixo. Com o passar do tempo, quando foi permitido a mulher estudar, as disciplinas 

a elas ministradas eram muito distantes das direcionadas aos homens. Enquanto 

aos homens se incentivava o seu pleno desenvolvimento intelectual, à mulher ficava 

restrita ao estudo dos cuidados com o lar, manutenção do casamento e 

eventualmente línguas estrangeiras para que pudesse expor a qualidade da sua 

educação perante a sociedade, mantendo-se sempre conservadora. A situação do 

ensino educacional da mulher no Brasil foi muito complexa e frustrante, um árduo 

caminho foi trilhado para que fosse possível inserir de fato as mulheres no sistema 

educacional, e mesmo depois de serem inseridas a comparação entre homens e 

mulheres nos espaços educacionais se mantinha muito discrepante. 

Referente às mulheres negras lhes era negado inicialmente qualquer direito 

sobre si mesma, passando por um nível de opressão, exploração e controle 

absurdos. As mulheres negras escravizadas passaram e enfrentaram as mais 

diversas formas de degradação, eram submetidas a trabalhos forçados na produção, 

nas casas dos senhores, além do assédio e exploração moral e sexual. Mesmo após 

o fim legal da escravidão as dificuldades e a desigualdade enfrentadas pela mulher 

negra permaneceram imensas. Então pensar na sua inserção no plano educacional, 

profissional e social enfrenta duplamente as barreiras do machismo, enfrentado o 

patriarcado, o racismo, as desigualdades sociais e econômicas.    

Ao considerar a situação das mulheres, cabe trazer uma reflexão de Saffioti 

(1976), em que ela afirma que a mulher faz, segundo a sociedade, a figura do 

elemento obstrutor do desenvolvimento social, quando, na verdade, é a sociedade 

que coloca obstáculos à realização plena da mulher. Assim acontece na disposição 

das ofertas de emprego, nos salários, nas duplas jornadas de trabalho (em casa no 

trabalho doméstico, e em seu emprego) ocasionando a falta de tempo e incentivo de 

se aprimorar profissionalmente etc. 
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Desse modo, é importante considerar que o primeiro contato com o ambiente 

social que nós temos é o círculo familiar, é nele onde começamos a desenvolver 

nossas primeiras impressões sobre o mundo à nossa volta. Segundo Camurça e 

Gouveia (2004), as relações desiguais são muito claras no âmbito familiar. Os 

homens exercem mais poder que as mulheres, seja pelo lado afetivo ou econômico, 

frases como: “Eu faço isso para o seu bem!” ou “Cuidar da casa faz parte das suas 

obrigações como mulher!” passam a ser vistas de forma naturalizada, associado a  

rotinas de um homem que passa o dia todo fora, e volta apenas à noite, seja pelo 

trabalho ou qualquer outra coisa, sem precisar dar satisfação a ninguém, em que 

compreende-se que ele possui o dinheiro e toma a maior parte das decisões, isso 

configura uma posição de autoridade. Por sua vez, as mulheres se tornam 

responsáveis pela vida doméstica, e quando também trabalham fora de casa, 

possuem assim duas jornadas de trabalho, saem menos que os homens, consultam 

sua opinião sobre isso, e apesar do cansaço, o homem tem direito a mais descanso 

do que ela. Crianças aprendem na observação do seu dia a dia, e estão aprendendo 

que o trabalho das mulheres tem pouco ou nenhum valor, que estão sujeitas aos 

seus maridos e aos cuidados do lar, alicerçando as bases do patriarcado. 

Essas concepções de priorização do homem como responsável pela 

manutenção econômica da família, enquanto a mulher fica por conta dos cuidados 

domésticos, atravessa as paredes do lar e se expressa no mercado de trabalho. 

Além disso, costumam impor que a mulher possui uma inferioridade em sua 

capacidade física, além de serem questionadas quanto à gestação e à maternidade. 

É muito comum a priorização de homens nas ofertas de emprego tanto na 

contratação quanto na manutenção dele. Segundo dados do IBGE, em 2020 a taxa 

de desocupação de mulheres foi 37,8% maior que a dos homens, sendo assim, de 

acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) a probabilidade de uma 

mulher trabalhar era 26% inferior à de um homem, consolidando uma menor 

participação no mercado de trabalho, a partir dos dados que foram analisados, ao 

longo de 27 anos a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho 

passou por uma melhoria de apenas 1,9%.      

Esses dados são ainda piores se relacionados a mulheres mães, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho ocorre a chamada penalização da 

maternidade, isso implica na dificuldade do acesso ao mercado de trabalho de 
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mulheres mães de filhos com até de 3 anos. De acordo com um estudo realizado 

pelo IBGE, em 2021 mulheres entre 25 e 49 anos e com filhos de até 3 anos somam 

54,6% de ocupação no mercado de trabalho, enquanto mulheres não mães ocupam 

cerca de 67,2%. O que se torna curioso é que homens da mesma faixa etária e com 

filhos de até 3 anos demonstram um índice de ocupação de até 89,2%, o que é 

superior aos de homens sem filhos dentro dessa faixa etária, com 83,4%.    

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a desigualdade de gênero 

no mercado de trabalho ainda caracteriza um problema a nível mundial, não apenas 

do acesso ao emprego, mas também a cargos relevantes e que possuam 

importância nas tomadas de decisão. Segundo Kergoat (2009), isso ocorre mediante 

as expressões da divisão sexual do trabalho, que estabelece a divisão do trabalho 

social a partir das relações sociais de sexo. “Essa forma de divisão social do 

trabalho tem dois princípios organizadores: o da separação (existem trabalhos de 

homens, e outros de mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” 

mais do que um de mulher).” (KERGOAT, 2009, p.67). Dessa forma, os homens 

possuem prioridade na esfera de produção, e as mulheres na reprodutiva. Isso 

também se configura na priorização dos homens na ocupação de cargos de maior 

valor social. Atrelado a isso, pontua-se dentre os diversos obstáculos postos à 

mulher, a ainda existente divisão desigual dos serviços não remunerados como é o 

caso dos serviços domésticos, cuidados com o lar e os filhos.   

Em relação ao acesso à educação no Brasil, segundo os dados do IBGE, 

coletados em 2019, cerca de 14,5% dos homens possuíam nível superior completo, 

já as mulheres compunham 18,8%. Ao falarmos da relação à participação no 

mercado de trabalho, os homens apresentavam maior taxa de ocupação com 72%, 

enquanto as mulheres apresentavam 52,9%. Segundo a Organização Internacional 

do Trabalho, o retorno rentável de mulheres que concluíram o nível superior é bem 

menor que o dos homens, sendo que em nível mundial 41,5% das mulheres com 

título universitário não trabalham, enquanto apenas 17,2% dos homens são 

atingidos. 
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2.2 As implicações de raça e classe nas expressões da desigualdade de 
gênero 

 
As desigualdades enfrentadas por mulheres que compõem a classe 

trabalhadora e menos favorecida, especialmente as pretas e pardas, são ainda mais 

expressivas. Em decorrência da formação e ocupação do Brasil, e da exploração da 

mão de obra dos pretos e pretas que foram cruelmente usados como força de 

trabalho escravizada.  

Segundo Silva (2007), o conceito de exploração não é suficiente para 

compreender a classe trabalhadora no Brasil, porque na formação social brasileira, 

as relações raciais se articulam com as relações de exploração nesse processo de 

acumulação capitalista, por meio do trabalho escravo de pretos e pretas por séculos. 

Essa realidade histórica, é essencial para compreender a associação de 

desigualdade econômica e raça ao tentar entender os dados estatísticos que 

apontam que as pessoas pretas possuem o menor nível de renda do país. Silva 

(2007), traz as concepções de economia e cultura, e de como elas estão 

impregnadas na estrutura da sociedade. Segundo a autora, a economia é o 

processo de produção e socialização de bens materiais entre pessoas, enquanto a 

cultura representa o processo de produção e reprodução de bens simbólicos a partir 

da relação entre as pessoas. Nesse sentido, na economia o trabalho humano é 

central, considerando que a riqueza é produzida a partir da exploração do trabalho, o 

que “explica” as desigualdades econômicas, já a cultura fica responsável pela 

produção de bens simbólicos, do modo de pensar, da disseminação da 

compreensão social, sendo ambas interligadas. 

Assim como Silva (2007) vai pontuando as questões mais sobressalentes 

quando se trata das raízes das desigualdades, é preciso identificar esses pontos 

separadamente e em seguida associando como eles se relacionam no processo de 

produção e reprodução das desigualdades sociais. Desse modo, é essencial 

destacar três pontos, nas relações de classe, o proletariado está em situação de 

exploração e fica submetido à burguesia, nas relações patriarcais de gênero, o papel 

da mulher na sociedade é construído como subordinado ao homem, se tratando de 

poder econômico ou de posição social, é construído como “menor”; e na questão de 

raça, pretos e pretas são colocados também em papéis de subordinação social, 

econômica e muitas vezes cultural em relação aos brancos. Portanto, quando 
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falamos de mulheres pretas trabalhadoras, a gente observa três tipos de 

subalternidade, e nisso se destaca o acentuamento das condições de desigualdade 

enfrentadas pelas mulheres pretas na sociedade capitalista. 

É imprescindível destacar que a luta das mulheres como um todo é contra as 

injustiças de gênero e opressão das mulheres subjugadas em relação ao 

patriarcado, é a luta pela igualdade política, social e econômica. No entanto, desde 

seu início as mulheres com maior visibilidade e voz participativa nesse momento e 

nessas discussões eram mulheres burguesas e filhas da classe média, o que incitou 

a inserção dessas mulheres na luta por direitos foi o que Angela Davis (2016) chama 

de “desagradável condição da mulher branca da classe média” o que confere a sua 

situação doméstica de cuidadora do lar, do marido e dos filhos, incumbida das 

obrigações domésticas, pouco ou nenhum acesso à educação profissional, nenhuma 

participação política, estudos voltados a educação doméstica, e todos os aspectos 

da sociedade com a tendência dos homens controlarem as mulheres e todos os 

aspectos das suas vidas. 

Apesar da gravidade dessa situação, a reivindicação das mulheres brancas e 

da classe média não representava fielmente as necessidades das demais mulheres, 

nem das mulheres que compunham o proletariado e muito menos das mulheres 

pretas. A condição das mulheres pretas ainda permanecia um tanto quanto 

ignorada, e suas pautas não eram levantadas nos discursos mais ouvidos e 

difundidos (o que compreendia o discurso das mulheres brancas da classe média). 

Aos poucos, foi inserido de forma breve e um tanto mal elaborada a questão das 

mulheres trabalhadoras e das mulheres negras nos discursos das mulheres brancas 

mais abastadas.  

Segundo Davis (2016), as expressões do machismo sempre foram sentidas 

de forma mais brutal pelas mulheres da classe trabalhadora e negras, contudo, se 

trata de uma condição que afeta a todas nós. Ao passo que Angela Davis traz um 

resgate histórico do feminismo e do movimento pelo fim da escravidão em meados 

de 1840 - 1850, ela consegue passar a compreensão de como as pautas da mulher 

preta e trabalhadora estavam em segundo plano. Não eram negadas, mas também 

não ocupavam uma posição de prioridade, essa característica ainda é sentida nos 

dias de hoje, existem particularidades a serem reivindicadas pelas mulheres pretas e 
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pardas que não compõem necessariamente a lista de exigências das mulheres 

brancas e mais abastadas.  

Segundo os dados levantados pelas Estatísticas de Gênero do IBGE em 2010 

sobre o percentual de mulheres que possuem o nível superior completo mostra que, 

enquanto as mulheres brancas contemplavam 17,7%, às mulheres pretas e pardas 

tinham apenas 6,7% de conclusão do ensino superior. Na condição de mães, as 

mulheres pretas e pardas com filhos menores de 3 anos inseridas no mercado de 

trabalho, detinham o menor percentual de ocupação, com menos de 50%, enquanto 

as mulheres brancas mães registraram um percentual de 62,6%. A diferença de 

ocupação entre mulheres brancas e mulheres pretas e pardas é ainda maior, 

mulheres brancas de 16 anos ou mais representavam 64,3% de ocupação formal, 

enquanto mulheres pretas e pardas representavam 50,8%.  

Segundo os dados levantados pela Síntese de Indicadores Sociais do IBGE 

em 2019, 39,8% das pessoas extremamente pobres eram mulheres pretas ou 

pardas. De um total de 23,8 milhões de jovens sem ensino superior completo e que 

não frequentavam a escola, 53,2% eram compostos por mulheres pretas e pardas, e 

32% entre 15 e 29 anos não estudavam e não estavam inseridas no mercado de 

trabalho. 

Os dados acima demonstram algumas das formas como se expressam o 

racismo e machismo na sociedade brasileira. Desse modo, observa-se que as 

mulheres negras e pardas compõem uma parcela mais vulnerável a situações 

referentes a pobreza, baixa escolaridade e ocupação formal.   
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3 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES E FEMINICÍDIO 

 

Inicialmente este capítulo busca destacar o que configura violência 

doméstica contra as mulheres e suas formas de expressão/opressão no Brasil, 

usando inclusive leis e decretos que auxiliem na compreensão legal da 

problemática. Em seguida, estabelecer de que modo a violência doméstica contra as 

mulheres é vista pela sociedade ao longo dos anos, buscando observar o impacto 

que a visão da sociedade tem sobre a mulher, e como ela influencia no processo de 

identificar uma violência e se manifestar contra ela. Por conseguinte, pretendemos 

discorrer sobre a lei do feminicídio e sua importância, além de trazer e analisar 

dados sobre casos de feminicídio no Brasil e Rio Grande do Norte. 

 

3.1 O que é violência doméstica? 

 

Segundo Chauí (1985), a violência deve ser compreendida como toda e 

qualquer violação do direito à liberdade, à livre expressão, e às formas de ser 

impedido de ser quem realmente é, sendo despossuído do direito de indivíduo 

protagonista de sua própria história. Trata-se, portanto, das inúmeras formas de 

machucar e agredir alguém, seja no âmbito físico, sexual, psicológico, moral ou 

patrimonial.  

De acordo com Minayo (2006), a violência é múltipla e social, desse modo 

apesar de existir em todas as sociedades possuem graus de aprovação e 

desaprovação, considerando tempo, espaço e cultura, assim a sociedade passa a 

determinar quais tipos de violência são consideradas lícitas e ilícitas. Na sociedade 

contemporânea a violência é compreendida comumente como infracional e 

criminosa, de modo que o termo violência remete a ações que são desagradáveis. 

Por possuir um caráter social consequentemente desfruta de uma posição cultural 

na sociedade, 

[...] Se existe esta permanência cultural tão forte no sentido dado à 
violência social pelo povo, no inconsciente popular se localiza 
também a certeza de que a violência é parte intrínseca da vida social 
e resultante das relações, da comunicação e dos conflitos de poder. 
(MINAYO,2006, p.15) 

 

Ao se estabelecer que a violência ocorre em conflitos de poder, podemos identificar 

o ato de violência como uma ação de poder sobre o outro, como forma de atingir, 
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diminuir e se sobressair a ele. Assim, passa a se desenvolver uma visão de 

compreensão da violência como algo negativo e ofensivo que habita e atinge a 

sociedade. Ao passo que essa visão se consolida, e se torna facilmente perceptível 

a associação da violência como um fenômeno negativo, pode-se considerar um 

avanço social rumo à “ampliação da democracia e dos processos de 

reconhecimento social” (MINAYO, 2006, p. 17). 

Desse modo, quando tratamos do fenômeno da violência, consideramos as 

relações de poder, assim se torna imprescindível considerar isso nas relações de 

violência de gênero entre homens e mulheres, já que essas relações também se 

configuram como relações de poder.  Considerando a categoria gênero, 

 

Se gênero, como lembra Saffioti (2004), é uma categoria muito mais 
abrangente, uma vez que tanto dá conta das relações hierarquizadas 
entre desiguais, como de relações igualitárias, patriarcado, como 
caso específico de relações de gênero, é uma categoria bem mais 
apropriada para dar conta de relações que comportem o binômio 
dominação-exploração, como, de fato, é reconhecido, em grande 
parte dos estudos sobre violência de gênero. (OSTERNE, 2006, 
p.165) 

 

Desse modo, as relações patriarcais de gênero entre homens e mulheres 

precisam ser compreendidas considerando seu processo de construção e 

estruturação histórico-social, bem como a forma como as desigualdades se 

expressam mediante, entre outros elementos, o exercício de poder. 

Desse modo, Osterne (2006) pontua como os processos de divisão sexual e 

social do trabalho entre homens e mulheres, bem como as atividades cotidianas 

destinadas a cada um deles possui um caráter determinante, inclusive na hierarquia 

intrafamiliar. Esses aspectos geram condições e concepções de relações de poder 

no ambiente familiar, na qual o homem exerce papel de poder em detrimento da 

condição de mulher, onde o patriarcado se estabelece.  

 A visão da condição de superioridade do homem, dificulta os processos de 

reconhecimento da figura da mulher como membro social e indivíduo de direitos. Por 

esse motivo, a lei n. 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, conhecida como 

lei Maria da Penha5 é considerada uma das leis mais completas do mundo sobre a 

 
5 Segundo o Instituto Maria da Penha (2009) a lei foi batizada em homenagem a Maria da Penha 

Maia Fernandes, uma mulher brasileira vítima de violência doméstica. Sofreu diversas violências 
culminando em duas tentativas de feminicídio executadas pelo homem que era seu marido no 
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temática da violência doméstica contra as mulheres. De acordo com o Instituto Maria 

da Penha (2009), a lei se destaca por criar mecanismos que buscam prevenir e 

coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres em conformidade com a 

Constituição Federal. Ademais a lei prevê cinco tipos de violência: física, psicológica, 

moral, sexual e patrimonial.  

Contudo, até hoje as violências psicológicas, patrimoniais e morais são 

desmerecidas ou desestimuladas de serem consideradas formas de violência. 

Sendo constantemente naturalizadas como parte de qualquer relação, ao passo de 

se tornar comum o homem ter acesso e controle sobre a renda da mulher, suas 

propriedades, suas relações pessoais, seu corpo, sua fala, seus gestos etc. tudo a 

respeito da mulher passa a ser tratado como uma extensão dos direitos do homem. 

Assim, identificar uma violência psicológica, moral ou patrimonial se torna difícil, seja 

para a mulher que está sendo vítima ou para as pessoas que a cercam. 

Outro aspecto muito importante a ser destacado dentro das inovações 

trazidas pela lei, é o que determina que a mulher somente poderá renunciar à 

denúncia de violência perante o juiz, se trata de um ponto muito delicado e 

particular, muitas mulheres se arrependem da denúncia por diversos motivos, sejam 

eles referentes a sua relação pessoal com o agressor, algum tipo de dependência 

emocional, moral ou financeira, ou então mediante ameaças. Trata-se de uma 

questão delicada pelas nuances que a cercam, possuindo assim pontos positivos e 

negativos. Uma mulher sob ameaça nem sempre é amparada pelo Estado, e a 

própria concepção de amparo é um tanto deturpada, ao considerarmos que é a vida 

da mulher que passa por todas as mudanças, quase como uma segunda violência. 

Também se tornam proibidas as penas pecuniárias (pagamento de multas ou cestas 

básicas), e com a alteração do Código de Processo Penal possibilita ao juiz decretar 

a prisão preventiva quando houver riscos à integridade física ou psicológica da 

mulher. E por fim, destaca a alteração da lei de execuções penais para permitir ao 

juiz que determine o comparecimento obrigatório do agressor a programas de 

recuperação e reeducação, esses programas de caráter obrigatório são realizados 

na maioria das vezes nos Centros de Referência Especializado de Assistência 

 
período dos acontecimentos. Os crimes ocorreram em meados de 1983. Até 1996 ocorreram dois 
julgamentos, mas em ambos as sentenças não foram cumpridas. Em 1998 o caso passou a ganhar 
visibilidade internacional, mas foi somente em 2001 que o Estado brasileiro foi responsabilizado 
pela sua omissão e negligência.   
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Social, extrema importantes pois provocam a inclusão do agressor em um espaço de 

discussão, recuperação e reeducação. 

Segundo o art. 5° da lei Maria da Penha, a violência doméstica contra a 

mulher é caracterizada por qualquer ação baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, danos morais ou patrimoniais. A 

violência doméstica pode ocorrer em qualquer âmbito, no entanto, pode ser 

intensificado dependendo do ambiente em que a mulher esteja inserida. Para além 

da tipificação de crime, a Lei Maria da Penha aponta direcionamentos importantes 

no âmbito da assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar, como a 

inclusão das vítimas em programas sociais do governo federal, estadual e municipal, 

e como dito no Art. 3º da lei nº 11.340 “serão asseguradas às mulheres as condições 

para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária.” 

Contudo, mesmo com a implementação da lei, o número de violências 

cometidas contra as mulheres permanece alto. Segundo os dados do balanço anual 

da Central de Atendimento a Mulher - Ligue 180, ocorrera 92.663 denúncias de 

violência em 2018, e apenas nos primeiros seis meses de 2019 houve 46.510 

denúncias. De acordo com os números divulgados referentes ao ano de 2018, as 

denúncias foram motivadas especialmente por conta de violência doméstica e 

familiar (62.485), ameaças (12.878), violência física (3.263) e psicológica (3.209), 

cárcere privado (3.065), violência moral (2.320) e sexual (2.317), e tentativa de 

feminicídio (2.075).  

Referente ao ano de 2019, destaca-se ainda o número de denúncias de 

violência doméstica e familiar (35.769), tentativa de feminicídio (2.688), violência 

moral (1.921), ameaças (1.844), violência sexual (1.109) e cárcere privado (1.243). 

Vale salientar que os dados são de janeiro a junho de 2019, e foi possível observar 

que nos primeiros seis meses, o número de denúncias quanto as tentativas de 

feminicídio, ultrapassaram as do ano anterior.  
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3.2 Em briga de marido e mulher, quem mete a colher?  

 

 Inicialmente, é importante considerar os aspectos de público e privado e como 

eles interferem nas relações sociais. Segundo Osterne (2006), a dimensão do 

espaço público configura um cenário político por natureza. É nele que os indivíduos 

desenvolvem a liberdade de se posicionarem, discutirem e chegarem a um ponto em 

comum. Portanto a esfera pública é concebida como um espaço coletivo e que por 

isso necessita de um debate socialmente articulado para que seja possível chegar 

em consenso sobre determinados aspectos sociais que interfiram na vida comum, 

buscando assim o bem comum. Já em relação à dimensão privada, se restringia às 

atividades que ficavam ocultas e particulares, não abrindo espaço para discussão 

coletiva ou interação entre os indivíduos.  

Dessa forma, as concepções de lar e vida familiar se desenvolvem no espaço 

privado e sob suas características. Assim, torna-se ainda mais difícil discutir o que 

ocorre no âmbito das relações familiares, já que estas são consideradas relações 

privadas e particulares. Nesse sentido, as coisas se tornam cada vez mais 

complexas, ao passo que a privacidade do lar precisa ser respeitada, até que ponto 

não interferir é considerado socialmente saudável? 

 

Seria o caso de se perguntar: onde está a privacidade de uma 
mulher que é vilipendiada, espancada e/ou estuprada, como 
questiona Saffioti (1994, p.166)? Seria o espaço privado do domicílio, 
reservado apenas ao homem, cujo poder frente à mulher lhe permite 
a imposição de vontades? (OSTERNE, 2006, p.174) 

 

Esse questionamento se torna cada vez mais necessário, visto que, o lar 

ainda é considerado um espaço sagrado frente à intervenção externa. Contudo, 

assim como afirma Osterne (2006), não se trata aqui da violação do direito à 

intimidade do lar, mas sim de possibilitar que as mulheres tenham sua “subjetividade 

efetuada fora das amarras da disciplina, do controle e da normatização da vida 

doméstica que, simbólica e historicamente, lhes têm reservado condição de 

inferioridade.” (OSTERNE, 2006, p.174). 

A ideia da superioridade masculina compõe uma visão da mulher que é criada 

para suportar e ampara a ideia de submissão. Todas essas características são 

reforçadas mais uma vez no casamento, os próprios votos tradicionais de 
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casamento são problemáticos, desde as promessas de obediência e submissão até 

o “até que a morte os separe”. Com isso, o casamento também funciona como uma 

forma de controle social, sexual e reprodutivo da mulher.   

Desse modo, a mulher adquire um papel social estabelecido para manter a 

relação familiar saudável e indestrutível, concepção essa que é reforçada pelos 

padrões e princípios religiosos da Igreja, ao colocar a mulher mais uma vez como 

responsável pela edificação e consolidação do lar “a mulher sábia edifica a sua 

casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.”6, põe assim a mulher 

como responsável pelo sucesso familiar, bem como pelo seu “fracasso”. Segundo o 

IBGE (2010), cerca de 86,8% dos brasileiros são cristãos, isso implica diretamente 

na apreensão do lugar da mulher na sociedade contemporânea, já que a maioria dos 

ensinamentos referentes ao papel da mulher cristã e da mulher não cristã, 

costumam possuir um forte cunho tradicional, conservador e machista.   

Essa condição de tornar a mulher responsável cria uma carga de obrigações 

éticas e morais que a aprisionam em situações desconfortáveis e violentas. Isso faz 

com que a mulher esteja inserida em um ambiente molesto, sem ao menos 

identificar isso, normalizando situações de opressão essencialmente as de cunho 

psicológico, moral e patrimonial que configuram as mais difíceis de perceber. 

 

3.3 Impactos da violência doméstica nos índices de feminicídio do Brasil e do 

Rio Grande do Norte. 

 

O termo feminicídio corresponde ao assassinato de mulheres motivado pelo 

seu gênero, ou seja, a morte de mulheres por serem mulheres. Em 9 de março de 

2015, pela Presidenta Dilma Rousseff, foi sancionada a Lei nº 13.1047, passando a 

prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e o 

incluindo no rol de crime hediondos, ao passo que se configura ao ser cometido 

contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.  

 Ao longo dos anos, o complexo de dominação, exploração e violação de 

direitos essenciais das mulheres vem ocorrendo de forma velada, silenciada e 

 
6 Trecho retirado da Bíblia, em Provérbios no capítulo 14, versículo 1. 
7 Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o 

feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 
25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. (BRASIL, 2015, p.1). 
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suprimida, mas nem sempre é tão velada assim. No Brasil desde muitos anos atrás, 

está estampado em manchetes de jornais, matérias televisivas e demais meios de 

comunicação, diversos tipos de crimes cometidos contra a vida das mulheres. São 

casos chocantes de feminicídio, tendo como autores especialmente pessoas 

próximas à vítima, um companheiro ou ex-companheiro, familiar próximo, amigo da 

família, vizinho etc.  

São casos que possuem em comum a ação do homem sobre a mulher agindo 

como proprietário de seu corpo e de sua vida. É desse modo que o patriarcado 

mostra suas garras, exercendo controle sobre a vida da mulher. Trata-se de crimes 

motivados essencialmente pelo sentimento de posse, seja ciúme, não aceitação do 

término do relacionamento, desconfiança, ou simplesmente por se achar no direito 

natural de homem conter qualquer mulher sob seu domínio. 

As decisões em júri sofrem interferência direta da sociedade, e o contrário 

disso seria impossível. Somos seres sociais e como tal levamos nossas vivências a 

qualquer lugar. Ao considerarmos a sociedade na qual estamos inseridos, a qual é 

composta por uma sociabilidade capitalista, machista e racista, a resposta do júri, 

composto essencialmente de homens brancos, héteros e burgueses se torna muito 

clara. 

Segundo o Atlas da Violência (2020), em 2018 uma mulher foi assassinada 

no Brasil a cada duas horas, totalizando neste ano 4.519 vítimas de feminicídio. De 

acordo com os dados do Atlas, houve redução nas taxas de feminicídio entre os 

anos de 2017 e 2018 de cerca de 9,3%. No entanto, se observado em um maior 

espaço de tempo, é possível identificar que entre os anos de 2008 e 2018 o Brasil 

teve um aumento de 4,2% de assassinatos de mulheres. Dessa forma, de modo 

geral e com uma análise mais ampla observa-se que as taxas de violência letal 

aumentaram no país ao longo dos anos. 

Com relação ao feminicídio de mulheres negras e pardas as estatísticas são 

ainda piores, as taxas de redução entre os anos de 2017 e 2018 de feminicídio de 

mulheres brancas foi 12,3%, enquanto a de mulheres negras e pardas foi de 7,2%. 

De acordo com o Atlas, entre os anos de 2008 e 2018 as taxas de homicídio de 

mulheres não negras reduziu cerca de 11,7% enquanto a taxa de mulheres negras 

aumentou 12,4%, dados que revelam e estabelecem o acirramento da desigualdade 
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racial no país, que coloca a mulher negra em situação de duplo risco, 

vulnerabilidade e subalternidade. 

Segundo dados do IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 

2017 o Rio Grande do Norte registrou 148 casos de homicídio de mulheres, de 

acordo com o levantamento de dados realizado pelo Observatório da Violência da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (OBVIO), a cada três dias uma mulher 

é vítima de morte violenta no Rio Grande do Norte, a pesquisa realizada considerou 

dados registrados entre os anos de 2011 a 2020. Os dados mostram que 1.050 

mulheres foram mortas nesse período, em que 83,7% das vítimas tinham entre 15 e 

49 anos, sendo 76,2% das vítimas mulheres negras, e que 74,8% não chegaram a 

acessar o ensino médio. 

Segundo os dados da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, em 2018 

houve 63 denúncias de casos de feminicídios e 2.075 de tentativas, e nos primeiros 

seis meses de 2019 houve 36 denúncias de feminicídios e 2.688 de tentativas. 

Dados que representam ainda altos índices ação contra a vida das mulheres.  

A partir dos dados apresentados, é possível observar que nos últimos dez 

anos houve um aumento no atentado à vida das mulheres, principalmente no que se 

refere as mulheres negras e pardas8 e com maior dificuldade de acesso à educação. 

Mesmo com o avanço de políticas públicas e implementação da Lei do Feminicídio, 

o número de casos continua preocupante.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 O perfil ora identificado das mulheres em maior risco de sofrer situações de violência e morte, não 

conseguiu contemplar local de moradia e as dimensões da vivência da sexualidade das mulheres, 
como identidade de gênero e orientação afetivo-sexual. 
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4 MULHERES EM MOVIMENTO PELO FIM DA VIOLÊNCIA 

 

Buscamos abordar neste capítulo, a produção de conhecimento e 

organização vindos do movimento de mulheres, trazendo e desenvolvendo 

historicamente o movimento de mulheres ao longo dos anos. Em seguida, 

pretendemos mostrar como a organização de mulheres fortalece a luta por direitos, 

estabelecendo uma relação entre a organização e a forma como sua luta influencia 

positivamente na conquista por políticas públicas, assumindo um papel de 

protagonismo e de resistência na luta pelo fim da violência doméstica. Por fim, 

buscamos apresentar quais as conquistas sociais advindas da luta e organização de 

mulheres, expondo as políticas sociais implementadas em decorrência dessa 

atuação. 

 

4.1 Como nasce um movimento? 

 

Um movimento coletivo surge essencialmente da necessidade coletiva de 

mudança, quando indivíduos se identificam uns com os outros e com as situações 

de desigualdade e violações de direitos a que estão submetidos. Segundo Silva e 

Camurça (2010), um movimento nasce das lutas sociais, que acontecem quando 

pessoas de um grupo passam por situações de injustiça e se unem coletivamente 

com o propósito de mudar essa situação num determinado contexto social. 

Desse modo, é a partir das lutas sociais que uma determinada condição 

passa a ser vista e identificada de forma problemática, tanto pelos indivíduos que 

estão submetidos a ela, quanto aos que não são diretamente afetados por ela. Isso 

pois o processo de problematização faz com que essas situações deixem de serem 

vistas de forma naturalizada e passem a ser compreendidas como fruto e herança 

das relações sociais desiguais, provocando assim dúvidas e questionamentos que 

movimentam essa condição.  

Na medida em que um movimento se estrutura, se desenvolve e se organiza, 

suas pautas e reivindicações se tornam cada vez mais claras, fundamentadas e 

precisas. Diante disso, Silva e Camurça (2010), apresentam o feminismo ao mesmo 

tempo como uma teoria que analisa criticamente o mundo e a situação das 
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mulheres, um movimento social que luta por transformação e uma atitude pessoal 

diante da vida.  

Desse modo, ainda de acordo com as autoras acima (2010), o feminismo9 

representa uma perspectiva teórica que busca explicar a situação das mulheres 

desenvolvendo uma visão crítica do modo como ocorrem as injustiças sociais 

provocadas pela sociedade patriarcal. Ademais, essa perspectiva procura a 

igualdade social entre homens e mulheres, se recusando a seguir um papel de 

mulher previamente determinado.  

O feminismo não se limita a uma concepção engessada e limitada de um 

pensamento, ele representa um movimento amplo e plural, com isso, abarca 

diversas perspectivas e correntes que ao passo que se conflituam também podem 

se alicerçar. Contudo, apesar de todas as diferentes formas em que o feminismo 

possa se expressar, existe um consenso em comum, de acordo com Silva e 

Camurça (2010), o que nos une são nossas lutas por liberdade, igualdade10 e 

autonomia para todas as mulheres.  

Dessa forma o movimento feminista luta em prol das pautas de igualdade 

social, econômica e cultural de gênero, buscando a emancipação da mulher de 

todas as formas de opressão que lhe cercam. Para isso, o feminismo procura 

identificar e explicar a situação das mulheres na sociedade, apontando a 

interferência da estrutura patriarcal nessas relações. Desse modo, 

 

Em sua dimensão organizativa, o feminismo é a movimentação das 
mulheres na sociedade para fazer a luta por direitos, por mudanças, 
por igualdade, por justiça. Entretanto, a igualdade e a justiça que a 
gente quer não são possíveis nesta sociedade patriarcal, capitalista e 
racista. É preciso transformá-la. Por isto dizemos que o feminismo é 
um movimento que confronta o sistema de dominação e propõe a 
transformação social, pois quer transformar a vida das mulheres e 
toda a sociedade. (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 11 e 12). 
 

A organização do movimento de mulheres em busca de mudanças societárias 

parte inicialmente da mobilização social, das reivindicações, protestos, e da 

 
9 O movimento feminista se configura como um movimento de mulheres, contudo, não são sinônimos 

entre si. O feminismo é plural e diverso, possuindo diversas contradições em suas diferentes 
perspectivas. 

10 O termo igualdade usado pelas autoras, se refere a igualdade entre homens e mulheres. Sendo 
necessário destacar a importância da defesa e da conquista pela equidade, em seu caráter de 
“reconhecer as características individuais e necessidades específicas de cada pessoa’. 
(POLITIZE,2022, p.1) 
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expressão da insatisfação do posicionamento do Estado quanto à resposta às 

necessidades sociais da mulher. Inicialmente para a construção e desenvolvimento 

de leis que protejam seus direitos e lhe assegurem o direito à vida com dignidade, e 

posteriormente como mecanismo de se fazer cumprir leis e direitos estabelecidos 

anteriormente.   

 Com isso as organizações de mulheres possuem extrema relevância, já que 

reúne indivíduos que partilham de um mesmo ideal. No Brasil podemos destacar a 

Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), que se configura como um movimento 

feminista, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal e não partidário. Possui um forte 

caráter político, e visa essencialmente a ampliação da voz das mulheres e sua 

emancipação, além de estimular e fortalecer como essencial a auto-organização das 

mulheres, embasado na construção de uma sociedade alicerçada na igualdade de 

gênero, raça e classe. De acordo com o site da AMB seu surgimento se deu durante 

o processo de mobilização dos movimentos de mulheres brasileiras para a IV 

Conferência Mundial sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz da ONU11. Surgindo 

assim em 1994 no Rio de Janeiro, durante o processo de organização e preparação 

para participação da conferência. 

 

Na nossa luta para transformar o mundo pelo feminismo, atuamos a 
partir da compreensão de que as desigualdades de raça, de classe e 
de gênero dão lugar a um contexto repleto de interdições à 
autonomia das mulheres, que incide sobre a nossa subjetividade e 
sobre a nossa integridade física e emocional em espaços públicos e 
privados. A imbricação destas opressões dá lugar a experiências 
distintas para as mulheres em seus diferentes contextos e a sua 
superação exige a articulação de diferentes lutas. Por isso, 
acreditamos que a luta das mulheres não pode prescindir do 
enfrentamento ao capitalismo, ao patriarcado, ao racismo, à 
lesbotransfobia e à destruição cultural e ambiental dos nossos 
territórios, que estruturam as desigualdades que vivenciamos. (AMB, 
2022). 

 

Desse modo, a partir do feminismo essa organização busca atingir diversas 

expressões das desigualdades sociais, considerando suas implicações na vida das 

mulheres. Outra organização que também merece destaque, é a Marcha Mundial 

das Mulheres (MMM), de acordo com o seu site oficial, a inspiração para fundar a 

organização teve sua origem em meados de 1995 e Quebec no Canadá, onde 

 
11 IV Conferência Mundial sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz da ONU, realizada em Beijing 

(China), no ano de 1995. 
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ocorreu uma marcha de 200 quilômetros realizada por 850 mulheres com um pedido 

simbólico por “Pão e Rosas”, que findou na conquista de vários direitos sociais, 

inclusive trabalhistas. 

A partir disso, a ideia passou a se difundir e mobilizar mulheres de outras 

regiões e países, chegando também ao Brasil, no qual o primeiro contato com a 

MMM, ocorreu com as mulheres da Central Única dos Trabalhadores (CUT), onde 

passaram a discutir e estabelecer as propostas e também as representantes 

brasileiras para o primeiro encontro internacional da MMM, que aconteceu em 1998, 

em Quebec, e teve a participação de 145 mulheres de 65 países e territórios, deste 

encontro uma das principais pautas e reivindicações se referia a eliminação da 

violência contra as mulheres.  

O Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), é mais uma importante 

organização de mulheres aqui no Brasil. De acordo com o site oficial da 

organização, o movimento é composto essencialmente por mulheres camponesas, 

no entanto, engloba também mulheres indígenas, negras e descendentes de 

europeus, afirmando que representam a diversidade do país, e se posicionando 

como parte da classe trabalhadora. Assumindo uma luta pela causa feminista e por 

uma transformação societária. Segundo o site oficial do MMC, sobre o seu 

posicionamento e as suas lutas, a organização afirma que “em nossa trajetória, 

temos reafirmado a luta das mulheres pela igualdade de direitos e pelo fim de 

qualquer forma de violência, opressão e exploração praticada contra a mulher e a 

classe trabalhadora”. A mobilização de mulheres e da classe trabalhadora sempre 

andaram juntas e associadas à necessidade de mudança, além de ter muita força no 

campo. De acordo com o site oficial do MMC, seu surgimento se deu sobretudo em 

meados da década de 1980 com a mobilização e consolidação de diversos 

movimentos de mulheres associados à intensificação de movimentos sociais no 

campo. 

Por conseguinte, a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, fundada em 

setembro do ano 2000 se trata de uma organização em que suas principais 

motivações e pautas se estabelecem segundo o seu site oficial na promoção do 

fortalecimento do enfrentamento ao racismo, sexismo, à opressão de classe, a 

lesbofobia e a demais formas de discriminação. A AMNB se destaca por representar 

uma organização do feminismo negro que possui suas particularidades e 
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singularidades. As mulheres negras são as mais impactadas pelas expressões das 

desigualdades sociais, em uma sociedade demarcada pela supremacia branca e 

patriarcal. De acordo com a AMNB, as mulheres negras compõem 25% da 

população brasileira e estatisticamente representam a parcela da população que 

mais é afetada pelo desemprego, pelo assédio/abuso, e até mesmo pelas taxas de 

feminicídio. 

Dentre as principais pautas encontradas nas organizações citadas aqui12, 

destaca-se a luta por uma transformação societária, pela igualdade de direitos, e 

pelo fim da opressão e violência contra as mulheres. Como processo de 

emancipação as organizações também possuem em comum a necessidade de um 

forte posicionamento político que fortaleça sua auto-organização e determine com 

clareza as suas pautas. 

Assim como a nível nacional, no estado do Rio Grande do Norte existem 

organizações de movimentos e coletivos de mulheres que fortalecem os processos 

de avanço nos direitos sociais e emancipação das mulheres. São coletivos 

autônomos e muitas vezes ligados a organizações e movimentos nacionais. Dentre 

os quais destaca-se aqui o Coletivo Leila Diniz13, o Grupo Afirmativo de Mulheres 

Independentes (GAMI)14, o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro15, o 

Coletivo Amélias16, e o Coletivo Motim Feminista em Mossoró17 e o Coletivo de 

Mulheres Negras Obirin Ajagum18 

O Coletivos e Grupos não dispõem de um site oficial que os apresente, mas 

se mostram ativos nas redes sociais, segundo os dados presentes na biografia das 

suas contas do Instagram19. O Coletivo Leila Diniz, faz parte da Articulação de 

Mulheres Brasileiras (AMB), e existe na capital do Rio Grande do Norte, desde 2002. 

 
12 A escolha dessas quatro organizações se deu especialmente pelo seu caráter nacional, e por 

serem organizações que se declaram autônomas e apartidárias, além de estarem presentes em 
muitos estados brasileiros.  

13 Coletivo Autônomo Leila Diniz (@coletivoleiladiniz) • Fotos e vídeos do Instagram  
14 GAMI - RN (@gamimulheres) • Fotos e vídeos do Instagram  
15 Coletivo Ana Montenegro - RN (@cfcamrn) • Fotos e vídeos do Instagram 
16 Amélias (@amelias_rn) • Fotos e vídeos do Instagram. O coletivo existe e é atuante, contudo, na 

página não tem informações mais detalhadas sobre ele. De todo modo, a partir das publicações é 
possível ver um pouco das ações realizadas.    

17 Coletiva Motim Feminista (@coletivamotimfeminista) • Fotos e vídeos do Instagram 
18 Ajagún Obinrín (@obinrinajagum) • Fotos e vídeos do Instagram. O coletivo existe e é atuante, 
contudo, na página não tem informações mais detalhadas sobre ele. De todo modo, a partir das 
publicações é possível ver um pouco das ações realizadas.  
19 O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários. 
(INFLUU, 2018). 
 

https://www.instagram.com/coletivoleiladiniz/
https://www.instagram.com/gamimulheres/
https://www.instagram.com/cfcamrn/
https://www.instagram.com/amelias_rn/
https://www.instagram.com/coletivamotimfeminista/
https://www.instagram.com/obinrinajagum/
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Nas redes sociais, compartilha ideias, posicionamentos, pautas e reivindicações. 

Defende o direito à vida e a liberdade das mulheres, luta contra o controle de seus 

corpos e sua sexualidade. O Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes (GAMI), 

fundado em 2003, também na capital do estado, se afirmam lésbicas, feministas, 

antirracistas e antissistêmicas. Desse modo, levanta as bandeiras de luta 

enfrentando o machismo, o racismo e a lesbofobia. Já o Coletivo Feminista Classista 

Ana Montenegro, também se encontra ativo nas redes sociais, se trata de um 

coletivo feminista alinhado ao marxismo. Nesse sentido, o Coletivo busca o fim da 

opressão e exploração das mulheres da classe trabalhadora, e associa a luta pelo 

feminismo e pela superação da sociedade de classes.  

 Consideramos importante também identificar o coletivo Motim Feminista, que 

é parte integrante da Articulação de Mulheres Brasileiras, e se encontra em 

Mossoró/RN. Trata-se de um grupo autônomo de mulheres que visa o 

enfrentamento das desigualdades sociais entre homens e mulheres. De acordo com 

sua caracterização é composto por mulheres de diferentes idades, etnias/raça, 

sexualidade, identidade e situação econômica. 

São organizações que possuem o objetivo em comum de lutar contra as 

desigualdades sociais existentes entre homens e mulheres na sociedade. Sendo 

formadas por grupos de mulheres que levantam bandeiras contrárias ao machismo, 

a violência, ao racismo, lesbofobia, transfobia, e tantas outras expressões de 

opressão. A existência de organizações desse cunho fortalece os movimentos 

sociais e passam a constituir uma rede de apoio às mulheres.     

 

4.2 Luta e conquista das mulheres por políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres. 

 

A violência contra as mulheres sempre existiu na constituição da sociedade 

brasileira, a capacidade de reconhecer as expressões dessa violência é que 

mudaram com o passar dos anos. A mudança na forma de enxergar as situações de 

violência doméstica, partindo para identificá-la como uma violação de direitos, foi 

crucial para que começasse a ser pensada formas de enfrentamento a ela. 

No entanto, cabe salientar que na medida em que existem formas de 

opressão e violência na vida das mulheres, também passa a existir formas de resistir 
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a elas. Uma das formas mais significativas de resistência das mulheres foi o seu 

processo de organização e mobilização social. A principal pauta da luta das 

mulheres é pelo direito à vida. O direito de ser e existir, de ter segurança para ir e 

vir, direito à educação, direito sob seus corpos e sua sexualidade. Outra pauta de 

luta das mulheres historicamente, é a de ser reconhecida e respeitada como um 

sujeito de direitos. 

A luta das mulheres por direitos sociais e políticas públicas no Brasil 

percorreu um longo caminho. Segundo o Infográfico da luta das mulheres por 

direitos no Brasil produzido e disponibilizado pela Organização Politize20, destacam-

se especialmente as reivindicações pelo acesso à educação durante o Império 

(1822-1889), seguido pela reivindicação de ocupar os espaços de trabalho nas 

indústrias, nos serviços públicos e requerendo igualdade de direitos e salários na 

República Velha (1989-1930). Em 1910 foi criado o partido Republicano Feminino 

(PRF), que buscava promover a participação e colaboração da mulher para o 

progresso do país, combatendo a exploração das mulheres e lutando pelo direito ao 

voto. Mas foi somente durante o Estado Novo (1930-1945) que as mulheres 

conquistaram sua inserção política, tendo assim direito de participarem das eleições 

como eleitoras e candidatas. Entre as décadas de 1940 e 1970, as mulheres 

conquistaram o direito ao aborto seguro e legal em casos de risco a vida da 

gestante, ou em casos de gravidez resultante de estupro; o direito de trabalharem 

sem a necessidade de aprovação do marido e o direito ao divórcio. 

É necessário ressaltar que em meados da década de 1960, havia muita 

inquietação das mulheres e do movimento feminista na luta pelos seus direitos. 

Dentre os acontecimentos sociais mais marcantes do período destaca-se a 

conquista da primeira pílula anticoncepcional sendo comercializada, o que passou a 

proporcionar às mulheres um maior controle sobre suas vidas, com a perspectiva de 

possuir o controle sexual e reprodutivo de seus corpos, esse período ficou 

conhecido como revolução sexual das mulheres, ou liberação sexual. 

Por conseguinte, os movimentos feministas de diferentes países e articulados 

internacionalmente passaram a impulsionar a necessidade de dar visibilidade social 

às diversas formas de discriminação e opressão contra as mulheres. Segundo 

Barsted (2016), foi sob a influência e pressão dos movimentos feministas que em 

 
20 Uma organização da sociedade civil, que busca ampliar o acesso à educação política. (POLITIZE, 

2022) 
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1967, a Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração sobre a 

Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, que já representava um enorme 

avanço. Contudo, foi em 1975 com a realização da I Conferência Mundial das 

Mulheres e motivada por ela, que em 1979 é aprovada a Convenção para a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres21 ou em seu 

título original: Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Cedaw), 

sendo considerado o primeiro acordo internacional que dispõe sobre os direitos das 

mulheres. O que possibilitou com o passar dos anos que as Nações Unidas 

pudessem identificar e de certo modo acompanhar, os avanços, desafios e 

retrocessos que os países enfrentam em relação à questão da mulher.  

Foi especialmente a partir da década de 1980 que surgem os principais 

avanços nos direitos das mulheres, em que foram sendo estabelecidas as primeiras 

políticas com recorte de gênero no Brasil. Motivado e pressionado pelos movimentos 

e reivindicações feministas ressaltando a necessidade de reconhecer a mulher como 

um sujeito de direitos, essencialmente no contexto da violência doméstica sofrida 

por seus companheiros. Foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 

(CNDM), e a primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, ambos em 1985. 

 

Até a década de 1980, as mulheres em situação de violência 
doméstica não encontravam amparo policial, jurídico, de assistência 
psicossocial e de saúde específico. Nessa época, era habitual que os 
homens que as agrediam ou até mesmo as matavam, quando 
julgados, fossem defendidos com base nas teses do grave 
sofrimento emocional que a própria vítima lhes havia causado ao 
provocar neles o sentimento de rejeição por serem preteridos por 
suas companheiras, ou com a justificativa apresentada por seus 
advogados de que os homens haviam agido em nome da legítima 
defesa de sua honra. Assim, e não raras vezes, quando levados aos 
tribunais, os agressores permaneciam impunes. (OLIVEIRA e 
MOREIRA, 2016, p.732 e 733). 

 

Para além da impunidade, em muitos desses casos as mulheres passavam a 

ser consideradas culpadas pelos crimes cometidos contra elas mesmas. 

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) configura um 

dos primeiros aparelhos públicos a agir no enfrentamento a violência doméstica, 

desse modo, a criação e implementação da DEAM se torna um marco do movimento 

 
21 Apesar de aprovado em 1979, no Brasil a convenção entrou em vigor apenas em 1984, com 

algumas ressalvas.  Em 1994, o Brasil retirou as reservas, ratificando plenamente essa Convenção. 
(MADE FOR MINDS, 2014). 
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feminista, pois transforma a violência doméstica contra as mulheres em um 

problema social, público e de intervenção Estatal. 

 

A política de criação das DEAMs teve como motivação primária 
responder à demanda dos movimentos feministas e de mulheres por 
uma ação mais vigorosa por parte do Estado em relação à violência 
contra as mulheres. Os movimentos sociais de mulheres criticavam o 
descaso e/ou a tolerância com que o sistema de justiça criminal 
lidava com os crimes cometidos contra as mulheres, particularmente 
os homicídios ditos “passionais” e a violência doméstica e sexual. 
(BRASIL, 2010, p.7) 

 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher são unidades 

especializadas da Polícia Civil para o atendimento de mulheres em situação de 

violência. Possuem um caráter preventivo e repressivo, por esse motivo executa 

ações e atividades de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal. 

De acordo com a Norma Técnica de Padronização das DEAMS (2010), por possuir 

como atribuição investigar crimes cometidos contra as mulheres por questões de 

gênero, com o passar dos anos foi conquistando seu espaço em número e 

importância nas políticas de enfrentamento a violência contra as mulheres. Com a 

implementação da Lei Maria da Penha em 2006, e da instituição de uma nova 

política criminal e de procedimentos específicos para lidar com situações de 

violência contra as mulheres, foi necessária uma atualização na norma técnica das 

Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) que abarcasse as suas 

novas atribuições. 

Mesmo com o surgimento das DEAM’s, as unidades existentes no Brasil não 

são suficientes para contemplar as necessidades sociais das mulheres brasileiras. 

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais – MUNIC, feita em 

2018, foi constatado que apenas 8,3% das cidades tiveram a implementação de 

Delegacias de Atendimento Especializado à Mulher, ou seja, em 91,7% dos 

municípios não existe nenhuma DEAM. Ademais, elas não dispõem de 

funcionamento durante os finais de semana, o que pode ser configurado como mais 

um obstáculo ao seu acesso. 

Segundo a Coordenadoria da Defesa dos Direitos da Mulher e das Minorias – 

CODIMM, no estado do Rio Grande do Norte/RN atualmente existe cinco DEAM’s. 
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Duas se encontram na capital do estado, uma no município de Parnamirim, uma no 

município de Mossoró e outra no município de Caicó. 

Em relação a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) 

em 1985 até os dias atuais, deve-se considerar que suas atribuições e competências 

passaram por algumas modificações. Sendo em 2003 com a criação da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM), que o Conselho passou a integrar a sua 

estrutura. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

(2004), a Secretaria tem como objetivo, promover a igualdade entre homens e 

mulheres, e enfrentar todas as formas de discriminação e opressão, reconhecendo a 

herança preconceituosa de uma sociedade patriarcal e excludente. Ademais, é um 

órgão federal que tem como um de seus trabalhos o Ligue 18022, um canal de 

denúncias de casos de violência contra a mulher. 

O Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher foi desenvolvido em 2005, 

pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, e é caracterizado por ser um serviço 

governamental que tem abrangência em todo território nacional e dispõe de 

atendimento diário 24 horas. Segundo o último Balanço Anual de 2019 divulgado 

pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o serviço recebeu 

92.663 denúncias de violações contra as mulheres em 2018, referente aos casos de 

violência doméstica e familiar, as denúncias chegaram a somar 62.485 casos, 

constatando assim, que mais de 67% das denúncias são referentes a situações de 

violência doméstica e familiar. Já entre os períodos de janeiro a junho de 2019 

houve 46.510 denúncias, sendo 35.719 referentes a violência doméstica e familiar.  

No atual cenário de pandemia da covid-19, a Organização das Nações 

Unidas, fez um alerta a nível mundial sobre o impacto da pandemia nos números de 

casos de violência doméstica contra as mulheres. Pela necessidade do 

confinamento e isolamento social, como meio de suprimir o contágio e o avanço do 

vírus, milhares de mulheres passaram a ficar à mercê de parceiros abusadores 

dificultando, sobretudo, a denúncia.  

Nesse sentido, a subnotificação de casos de violência doméstica contra as 

mulheres, ganha um novo destaque. A ONU expôs o seu receio no surgimento do 

que denominou como sendo uma “pandemia invisível”. Segundo a ONU (2020), 

 
22A Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 presta uma escuta e acolhida qualificada às 

mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a 
mulher aos órgãos competentes. Criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres. 
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mesmo antes da covid-19 a subnotificação de casos de violência já era preocupante, 

e a violência doméstica já se caracterizava como uma das maiores violações dos 

direitos humanos. Segundo os dados disponibilizados por ela, menos de 40% das 

mulheres buscam algum tipo de ajuda ou denunciam o crime, e menos de 10% 

chegam a ir à algum departamento de polícia.  

Dessa forma, de acordo com as análises realizadas pela ONU pode-se 

considerar concomitantemente ao avanço da pandemia o aumento das 

subnotificações e o acirramento dos dados apresentados acima. Pois, o 

confinamento e distanciamento social passa a isolar as mulheres de pessoas de seu 

convívio e do acesso a serviços públicos que poderiam lhe oferecer algum tipo de 

suporte.    

É importante destacar, que o cenário de pandemia também culminou no 

aumento da desigualdade econômica e social, especialmente com o aumento nos 

índices de desemprego e de trabalhos informais. Situações que impactam 

negativamente a população brasileira, especialmente as mulheres. As 

características particulares do cenário de pandemia necessitam de ações de cunho 

específico, que possam lidar com a problemática considerando todos os seus 

aspectos, buscando superar suas limitações e agravamentos.  

Segundo Silva e Camurça (2010), os movimentos de mulheres vêm se 

dedicando à atuação sobre as políticas públicas, como uma forma de fazer com que 

os serviços públicos criados atuem com qualidade e permanência, sem que haja 

descontinuidade com a alteração de governos. Assim, 

 

A ação dos movimentos sociais se faz tanto frente ao Estado, seus 
governos e outros poderes constituídos, como frente à sociedade, 
pois estes movimentos não apenas têm demandas para políticas 
públicas, também pretendem mudar o modo de pensar e a maneira 
como o mundo está organizado. (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 9) 

 

Segundo Silva e Camurça (2010), o pontapé inicial ocorre na identificação dos 

problemas sociais e na sua transformação em demanda social, isso ocorre mediante 

observação técnica ou de pressão por parte da população. Assim, ao serem 

identificadas as expressões das mazelas sociais, como por exemplo as altas taxas 

de violência doméstica e feminicídio, daí ocorre um estudo para compreender a 

importância de responder a isso, nesse momento o Executivo determina se essa 

demanda deve ser transformada em política ou não. Desse momento em diante a 
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política será elaborada, considerando suas diretrizes, público-alvo, estratégia e 

metodologia de implementação, entre outros. 

 

No processo de luta por direitos, as organizações e os movimentos 
de mulheres constituíram um campo de poder que tem sido decisivo 
para a manutenção dos direitos conquistados e para a possibilidade 
de conquista de novos direitos. (BARSTED, 2016, p. 23) 

 

Cabe ressaltar que a necessidade da implementação de políticas públicas 

parte consideravelmente das expressões da população frente à necessidade social. 

Ao falarmos de políticas públicas para mulheres deve-se considerar que só é 

possível a implementação a partir da organização e reivindicação do movimento de 

mulheres, que precisa está em constante processo de luta para manter os direitos 

alcançados, avançar e batalhar contra os retrocessos que os cercam. Dessa 

maneira para a elaboração e aplicação de políticas públicas embarca-se em uma 

jornada de apreensão teórica, política e crítica da realidade e dos processos de 

construção sócio-histórica da sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho se propôs a analisar a importância que a auto-organização das 

mulheres tem no enfrentamento à violência doméstica, mas para isso, foi necessário 

compreender de que forma a desigualdade entre homens e mulheres se estabelece 

na sociedade capitalista ao longo dos anos, e suas implicações na vida das 

mulheres.  

Com isso foi possível observar que associado ao desenvolvimento do modo 

de produção capitalista e a concepção de propriedade privada, a mulher passou a 

ser considerada uma extensão das propriedades do homem. Fator que influenciou 

fortemente o processo de formação sócio-histórica e trouxe diversas consequências, 

pois cabia ao homem o direito sob todos os aspectos da vida social. Esse caráter de 

detentor de todo o poder colocou o homem em uma posição de superioridade, 

consagrando a mulher a um estado de submissão. Desse modo, a mulher não tinha 

os mesmos direitos que os homens, seja sob suas propriedades ou sua vida, ambas 

passavam a pertencer a figura masculina “responsável” por ela. 

Isso fez com que a mulher não fosse reconhecida como um sujeito de direitos, 

e consequentemente ficasse à mercê do patriarcado. Sem acesso à segurança, 

educação, saúde, trabalho ou salários dignos, a necessidade de ser vista e 

reconhecida como um indivíduo e assim ter acesso a direitos básicos foi se tornando 

cada vez mais intensa.  

Esse sentimento de injustiça se tornava mais espalhado e atingia cada vez 

mais mulheres que partilhavam a dor e o descaso da desigualdade. A luta pelo 

acesso a direitos básicos seguiu um longo percurso no decorrer da história, 

passando a serem consideradas necessidades básicas e de cunho público. Ao 

passo que as mulheres começavam a conquistar alguns direitos, a violência 

doméstica ainda permanecia um tabu.  

A forte concepção de propriedade e vida privada, buscava e ainda busca 

manter as relações familiares e pessoais longe dos olhares e da intervenção do 

Estado. Contudo, a problemática da violência no ambiente familiar passou a ser 

denunciada com avidez. Mesmo que a princípio a impunidade dos homens se 

mantivesse, isso não fez com que os movimentos feministas que encabeçavam 

diversas organizações, desistisse da luta pela vida das mulheres.  
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Assim, mesmo enfrentando diversos desafios, as mulheres mantiveram e 

expandiram suas reivindicações, movimentos e organizações, passando a 

conquistar espaço pouco a pouco. Desse modo, o Estado passou a identificar, a 

partir das reivindicações das mulheres, diversas particularidades das quais elas 

necessitam para poder ter acesso à dignidade humana.  

A luta por direitos sociais foi fundamental para que as mulheres passassem a 

ser consideradas cidadãs. Ao passo que conquistaram o direito à educação, ao 

trabalho, ao voto e a participação política, ao aborto seguro em caso de risco a vida 

da mulher gestante, ou gestação decorrente de estupro, o direito ao divórcio, entre 

tantos outros. Contudo, não se pode afirmar que conquista desses direitos, 

erradicaram a opressão e descriminação a qual são submetidas.  

Mesmo havendo a conquista da participação política, as mulheres ainda 

configuram minoria no cenário político. Mesmo conquistando o direito ao aborto 

seguro em casos específicos, a mulher ainda passa por diversos obstáculos 

inconstitucionais para a realização dele. Mesmo com o direito ao divórcio as 

mulheres ainda se sentem inseguras.  

Com todos os fortes avanços no enfrentamento a violência doméstica contra 

as mulheres, a partir da construção de políticas públicas com recorte de gênero, com 

a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, as Delegacias Especializadas 

de Atendimento à Mulher, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e tantas outras 

que dão suporte à mulher, ainda existe muito a ser percorrido.  

O grande ponto é que a sociedade não é estática e nenhuma conquista está a 

salvo do retrocesso, especialmente em um contexto de avanço do conservadorismo. 

Nesse sentido, é que se faz tão necessário que a organização e o movimento das 

mulheres continuem avançando e se mantendo como resistência.  

Ademais, a relevância deste estudo contribui para uma formação crítica, além 

de agir na disseminação de informações que possam conscientizar e estimular a 

observação de situações de abuso e violência e suas formas de enfrentamento. 

Academicamente esta temática possui grande pertinência, ao considerarmos que é 

necessário que haja maior debate, visibilidade, desmistificação e disseminação de 

conteúdos que abranjam a temática da violência doméstica. Ressaltando a 

importância de estudos científicos que instiguem compreender que a violência 

doméstica se trata de uma problemática social e que para tanto necessita de 
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intervenção social, não sendo tratada como mais um problema ou conflito familiar 

isolado.  
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