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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo geral compreender a violência contra as mulheres 
no município de Ibiporã a partir do Sistema de Informações de Agravos e 
Notificações – SINAN no período de 2016 e 2017. Enquanto objetivos específicos: 
verificar a tipologia da violência, tendo em vista as de maior incidência; caracterizar o 
perfil das mulheres que sofreram esta violência, bem como dos agressores a partir 
do eixos: faixa etária, escolaridade, cor/etnia, renda e território; identificar os 
espaços/lugares de maior ocorrência da violência contra as mulheres. Para tanto, 
optamos pela pesquisa de natureza qualitativa, na modalidade descritiva e, quanto 
ao objeto, trata-se de uma pesquisa documental. Com relação a fundamentação 
teórica, foi realizado um levantamento bibliográfico, disposto nos primeiros capítulos 
da pesquisa, respaldando-se principalmente na autora Safiotti ao definir os conceitos 
de ordem patriarcal de gênero e violência de gênero. Para a coleta de dados foram 
utilizados os dados do Sinan a respeito da violência contra as mulheres no município 
de Ibiporã/PR. Enquanto técnica de análise e interpretação dos dados, optamos pela 
análise estatística, expondo os resultados em gráficos e interpretando-os. Como 
resultados, destacamos a importância da capacitação continuada aos profissionais 
da rede de serviços como meio de dar visibilidade a esta violência e romper com a 
subnotificação; a necessidade de reavaliação da estrutura da ficha, uma vez que 
não contempla informações importantes para o estudo destas situações; as 
condições objetivas dos profissionais para o preenchimento da ficha e, por fim, 
apontou-se a possibilidade de regionalização dos serviços, de modo a otimizar os 
recursos e possibilitar um melhor atendimento à esta demanda em municípios de 
pequeno e médio porte. 
  
Palavras-chave: Ordem Patriarcal de Gênero. Violência contra Mulher. SINAN. 
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ABSTRACT 
 
 

This work has as objective generality to understand the violence against the women 
in the city of Ibiporã from the System of Information of Agravos and Notificações - 
SINAN in the period of 2016 and 2017. While objective specific: to verify the tipologia 
of the violence, in view of the ones of bigger incidence; to characterize the profile of 
the women who had suffered this violence, as well as of the aggressors from the 
axles: etária band, escolaridade, etnia color/, income and territory; to identify to the 
spaces/places of bigger occurrence of the violence against the women. For in such a 
way, we opt to the research of qualitative nature, in descriptive modality e, how much 
to the object, one is about a documentary research. With regard to theoretical recital, 
a bibliographical survey, made use in the first chapters of the research, endorsing 
itself mainly in Safiotti author when defining the concepts of patriarcal order of sort 
and violence of sort was carried through. For the collection of data the data of the 
Sinan regarding the violence against the women in the city of Ibiporã/PR had been 
used. While technique of analysis and interpretation of the data, we opt to the 
analysis statistics, displaying the results in graphs and interpreting them. As results, 
we detach the importance of the continued qualification to the professionals of the 
net of services as half to give visibility to this violence and to breach with the 
subnotification; the necessity of reevaluation of the structure of the fiche, a time that 
does not contemplate important information for the study of these situations; the 
objective conditions of the professionals for the fulfilling of the fiche and, finally, it was 
pointed possibility of regionalização of the services, in order to optimize the 
resources and to make possible one better attendance to the this demand in cities of 
small and medium size. 
 
Key words: Patriarcal Order of Sort. Violence against Woman.  SINAN 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A violência contra as mulheres é uma das expressões do sistema de 

exploração e dominação pautado no patriarcado, racismo e capitalismo. Cabe 

destaque especial neste trabalho o conceito patriarcado que implica na legitimação 

das formas de opressão das mulheres por meio do poder masculino.  O patriarcado 

se estabelece também por meio da violência que pode ser perpetrada tanto na 

esfera pública, quanto na privada, sendo esta última o local de maior incidência. 

Os dados crescentes sobre violência contra as mulheres tanto em nível 

mundial, como nacional e estadual apontam para a necessidade de apreender suas 

particularidades, bem como pleitear junto ao Estado, serviços e políticas públicas 

que dêem conta do atendimento desta demanda.   

Dados dos Ministérios Públicos estaduais1 mostraram que de março de 2016 

a março de 2017 foram registrados oito casos de feminicídios por dia no Brasil. Além 

disso, o Mapa da Violência (2015) apontou que o Brasil, dentro de um grupo de 83 

países, é o quinto país com o maior índice de homicídio de mulheres. 

Outro dado bastante significativo a respeito da violência contra as mulheres 

no Brasil, também retirado do referido Mapa, a partir do Sistema de Informação de 

Agravos e Notificação (SINAN) é que a cada dia do ano de 2014, 405 mulheres 

procuram atendimento médico no SUS devido a algum tipo de violência sofrida. 

Já, se fizermos um recorte regional, utilizando apenas os dados do Paraná, 

observamos que este é o sexto colocado no ranking de estados brasileiros que mais 

atende mulheres no SUS devido a situações de violência, totalizando 22%, e ficando 

acima da porcentagem nacional (12,8%) (WAISELFISZ, 2015)2. 

Para além da relevância social, a inquietação a respeito do tema em estudo 

neste trabalho, se deu a partir de experiências vivenciadas pela pesquisadora no 

campo de estágio, o Centro de Referência de Assistência Social (CREAS). Durante 

os dois anos enquanto estagiária foi possível verificar diversas demandas relativas 

ao atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, que, desde o 

surgimento da instituição até meados de 2017, eram atendidas apenas por uma 

                                                 
1 Fonte: https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/noticias-violencia/brasil-registra-oito-casos-de-
feminicidio-por-dia-diz-ministerio-publico/ 
2 Há diversas versões sobre o mapa da violência. Entretanto, para a realização da pesquisa, foi 
utilizado a última versão (2015) que contempla especificamente dados sobre a violência contra as 
mulheres. 
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única psicóloga do CREAS. 

Foi identificado a partir de então, parcos serviços no município de Ibiporã, os 

quais prestam atendimentos a esta demanda, contudo sem estarem articulados, 

refletindo na dificuldade de medidas interventivas e preventivas no tocante à  

violência doméstica contra mulheres. Também foi constatado que há um fluxo e um 

protocolo elaborados no município, em 2016, os quais visam a organização dos 

serviços da rede em torno da demanda a ser atendida, contudo não é concreto o 

segmento contínuo deste fluxo, de acordo com as observações realizadas pela 

pesquisadora. 

A visibilidade sobre o tema também foi um dos fatores que despertaram o 

interesse para a pesquisa, uma vez que as questões relacionadas à violência, 

principalmente no que tange à violência contra as mulheres, fica restrita a grandes 

centros urbanos. Portanto, a pesquisadora se propôs a trabalhar com o tema, uma 

vez que identificou esta demanda presente em um município de médio porte e, desta 

forma, necessita de um espaço para discussão, bem como de serviços adequados 

ao seu atendimento.  

Neste sentido, o presente trabalho tem como objeto de estudo a violência 

contra as mulheres no município de Ibiporã, a qual possui especificidades e 

particularidades de acordo com a realidade do local estudado. Como objetivo geral 

pretende-se compreender a violência contra as mulheres em Ibiporã a partir da ficha 

de notificação SINAN. 

A partir de então, definiu-se enquanto objetivos específicos identificar a 

tipologia da violência, bem como as de maiores incidências; caracterizar o perfil das 

mulheres que sofrem violência assim como os agressores a partir de cinco eixos: 

faixa etária, cor/etnia3, escolaridade, renda e território; verificar quais os 

espaços/lugares4  de maior ocorrência da violência contra as mulheres.  

A pesquisa é de natureza qualitativa, a qual “se aplica ao estudo da história, 

das relações, das representações das crenças, das percepções e das opiniões, 

produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos” (MINAYO, 2007, p. 57). Quanto aos 

                                                 
3 Em que pese as orientações do CFESS/CRESS caderno 3 (2017) sobre a utilização do conceito 
raça/etnia, neste trabalho utilizou-se cor/etnia pois, conta desta maneira no formulário do SINAN em 
estudo 
4 O termo espaço/lugares foi utilizado a fim de conceituar os diferentes lugares de ocorrência da 
violência contra as mulheres. 
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objetivos é descritiva, uma vez que “têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, bem como caracterizar 

determinada situação ou fenômeno (GIL, 2008, p. 160). 

Com relação ao objeto é documental. “A pesquisa documental, tem-se como 

fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas 

sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 

documentos legais.” (SEVERINO, 2007, p. 122). A apropriação dos dados foi 

realizada por meio de análise estatística, a qual “contribui tanto para a 

caracterização e resumo dos dados, quanto para estabelecer relações entre as 

variáveis, a fim de verificar em que medidas as conclusões podem estender-se para 

além da amostra considerada” (GIL, 2008, p. 160)   

Tomou-se como instrumento de análise a ficha SINAN, ferramenta 

imprescindível para o atendimento das situações de violência, haja vista que 

oportuniza condições para o conhecimento das demandas existentes, propiciando o 

estudo de fenômenos como a violência doméstica e sexual contra mulheres, além de 

demonstrar as particularidades das situações de violência de acordo com cada 

recorte do território nacional. 

O Sistema de Informações de Agravos e Notificações é um instrumento 

utlizado pela rede de serviços da saúde, sendo alimentado por notificações ou 

investigações sobre doenças e agravos5 que constam na Lista Nacional de Doenças 

de Notificação Compulsória (Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 

2017). O SINAN tem como objetivo: 

 

coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo 
Sistema de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, 
por intermédio de uma rede informatizada, para apoiar o processo de 
investigação e dar subsídios à análise das informações de vigilância 
epidemiológica das doenças de notificação compulsória 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007, p. 9) 

 

É em 1998 que o SINAN é regulamentado tornando-se obrigatório a 

alimentação da base de dados pelos diferentes entes federativos. As unidades 

respnsáveis pela notificação são todas aquelas que prestam atendimento ao 

Sistema Único de Saúde, conforme o Manual de Normas e Rotinas (2007, p. 18). 

Contudo, outras unidades como hospitais ou clínicas particulares e também 

                                                 
5 Os agravos são entendidos como acidentes e situações de violência. 
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unidades não vinculadas ao setor da saúde podem ser cadastradas como fonte de 

notificação.  

Entretanto, no que tange a violência doméstica e sexual contra as mulheres, 

esta foi inserida recentemente do sistema, no ano de 2011 através da portaria nº 104 

de 25 de janeiro. A partir de então,  torna-se obrigatório a notificação por 

profissionais de saúde e de estabelecimentos de ensino público às secretarias 

municipais ou estaduais de saúde, sobre qualquer caso de violência doméstica ou 

sexual que atenderem ou identificarem (GOVERNO DO BRASIL, 2011). 

O acesso aos dados na ficha SINAN foram viabilizados por meio de uma 

reunião de rede contando com a presença do CREAS e da Vigilância 

Epidemiológica, um serviço vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde 

de Ibiporã. Durante a reunião, foi apresentado brevemente o projeto desta pesquisa 

e os objetivos do estudo. 

A acessibilidade aos dados se deu de forma muito tranquila. Houve um sujeito 

informante (SI) durante o processo da pesquisa, o qual detém informações de 

grande relevância para a análise dos dados. Foram realizados dois encontros com o 

SI, sendo que o primeiro foi para definir as formas de acesso aos dados, se ia ser 

manual, ficha por ficha, ou se os dados já viriam tabulados. O segundo encontro 

deu-se especificamente para esclarecimentos de questões pertinentes à tabulação 

dos dados. 

A pesquisadora optou por acessar os dados já tabulados em uma planilha por 

meio do sistema tabwinx6. Desta maneira, o segundo encontro com o SI foi para 

esclarecer algumas dúvidas quanto aos dados, haja vista que estes estavam 

codificados e foi importante a conversa para filtrar somente os dados necessários. 

Posteriormente, elaboramos algumas perguntas ao mesmo, sendo que estas 

surgiram durante o processo de análise.  

As tabelas dos anos de 2016 e 2017 recebidas pela pesquisadora, tiveram 

que ser filtradas extraindo-se somente os dados referentes aos objetivos da 

pesquisa. Desta forma, foram depreendidos das planilhas os dados referentes às 

violências contra homens e crianças, assim como aquelas que foram notificadas 

como autoprovocadas. 

É importante destacar que durante o processo de filtragem dos dados, 

                                                 
6 Sistema próprio da rede de saúde para tabulação dos dados presentes nas fichas de Sistema de 
Informações de Agravo e Notificação. 
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identificamos algumas fichas não foram preenchidas ou foram notificadas enquanto 

ignoradas no campo “autoprovocadas”. Entretanto tecendo cruzamentos com as 

demais informações, observamos serem situações de violência autoprovocadas, 

portanto, foram excluídas desta pesquisa7. 

Desde o início da pesquisa até sua finalização, foi realizada a revisão 

bibliográfica, bem como a elaboração da fundamentação teórica. A coleta de dados 

ocorreu entre os meses de agosto, setembro e outubro de 2018. Já a análise de 

dados, assim como a elaboração do relatório final se deu nos meses de outubro, 

novembro e dezembro.  

A apresentação e análise dos dados da pesquisa, constituem-se a partir de 

três capítulos. O primeiro, abordou questões referentes às relações de gênero, 

patriarcado e violência contra as mulheres. Expõe como a estrutura deste sistema de 

dominação-exploração são determinantes para influenciar situações de violência 

contra as mulheres, além de definir os conceitos citados. 

O segundo capítulo contemplou as diferentes manifestações da violência 

contra as mulheres no cotidiano, como estas se materializam e como podem ser 

classificadas. Já o terceiro capítulo trouxe algumas contribuições acerca da trajetória 

do movimento feminista na luta por políticas públicas estruturadas afim de atender 

as demandas pertinentes às mulheres, com ênfase às situações de violência.  

O quarto capítulo apresentou a análise dos dados, além de fazer uma breve 

caracterização sobre o município, cujas particularidades são necessárias para 

aproximação do objeto em estudo. A análise foi realizada a partir de três eixos, tendo 

em vista responder aos objetivos específicos apontados: tipologia de maior 

incidência; caracterização do perfil das mulheres que sofrem violência assim como 

os agressores; os espaços/lugares de maior ocorrência da violência contra as 

mulheres.  

Finalizou-se este estudo com algumas considerações sintetizando-se os 

principais elementos depreendidos durante o processo de pesquisa destacando-se 

seus pontos mais significativos. 

 

                                                 
7 A autora compreende que as situações de suicídio podem estar intrinsecamente relacionadas às 
situações de violência vivenciadas. Para maiores informações <https://www.paho.org/bra/index.php 
?option=com_content&view=article&id=5669:folha-informativa-violencia-contra-as-mulheres&Itemid=8 
20 >  Acesso em 24-nov-2018. 
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2 RELAÇÕES DE GÊNERO, PATRIARCADO E VIOLÊNCIA 

 

A compreensão da violência contra as mulheres em um locus específico, 

requer que tenhamos uma análise deste tema em sua totalidade, de modo a 

identificar as bases que dão sustentação a este fenômeno social. Desta forma, é 

pertinente iniciar este capítulo abordando as relações de gênero e o patriarcado a 

fim de contextualizar a violência doméstica contra as mulheres. 

O domínio do homem sobre a mulher surge, de acordo com Safiotti (1987, 

p.47) há cerca de seis milênios. Contudo, as discussões sobre os diferentes temas 

que perpassam a questão da mulher e das opressões sofridas por esta categoria 

social começaram a ser amplificadas a partir da década de 70 com o surgimento do 

conceito de gênero, o qual iluminará alguns aspectos importantes para a discussão. 

Segundo o Vocabulário Referido a Gênero (2003) esta palavra refere- se ao 

conjunto de características, produzidas no âmbito cultural, político, econômico, 

psicológico, jurídico e social designadas às pessoas, a fim de defini-las a partir do 

sexo. Trata- se de modelos pré-definidos, “masculino” e “feminino”, que na maioria 

das vezes, denotam inferioridade à mulher e superioridade ao homem. 

O mencionado termo começou a ser utilizado no final da década de 1960, 

com a força dos movimentos feministas8 e também no âmbito acadêmico, a fim de 

traçarem explicações claras sobre a dominação das mulheres, para além do 

“determinismo biológico” (PATRIARCHA, 2018, p.8). 

As desigualdades sociais existentes entre homens e mulheres eram 

justificadas através das questões biológicas. Neste sentido, corroboramos com 

Safiotti (2004, p.77) quando expõe que 

 

A naturalização do feminino como pertencente a uma suposta 
fragilidade do corpo da mulher e a naturalização da masculinidade 
como estando inscrita no corpo forte do homem fazem parte das 
tecnologias de gênero (LAURETIS, 1987), que normatizam condutas 
de mulheres e de homens. A rigor, todavia, os corpos são gendrados, 
recebem um imprint de gênero. 

 

O termo gendrado é originado da palavra inglesa gender, trata-se de “um 

neologismo utilizado para designar não o corpo sexuado, mas o corpo formatado 

                                                 
8 Termo utilizado no plural devido as diferentes vertentes presentes no movimento, como o negro, o 
radical, o liberal e entre outros. 
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segundo as normas do ser mulher ou do ser homem” (SAFIOTTI, 2004, p. 77). 

Também é possível observar o gendramento social dos sexos biológicos a partir de 

Beauvior (1949) quando afirma que “não se nasce mulher, torna- se mulher”. 

As diferentes perspectivas que se propuseram a analisar a questão do 

gênero, pautavam suas explicações para além das questões individuais, 

enaltecendo as relações sociais e as relações de poder construídas entre homens-

mulheres, homens-homens e mulheres-mulheres, conforme Safiotti (2004, p.135). 

As relações de gênero também possuem sustentação na divisão sexual do 

trabalho, a qual determina a esfera da produção ao homem e da reprodução à 

mulher: 

 

As atividades masculinas produtoras da existência estão imbricadas 
em espaços distintos das femininas, que resultam em duas esferas: 
Esferas da Sobrevivência (doméstica); Esfera da transcendência 
(pública). Cada uma dessas esferas constitui espaço social de um 
dos gêneros, sendo esfera doméstica o espaço próprio do gênero 
feminino e a esfera pública próprio do gênero masculino. (CARLOTO, 
2001).  

 

O homem, na esfera da produção, será o responsável por prover 

economicamente e dar subsistência à sua família, e a mulher, na esfera doméstica, 

será responsável pelos cuidados domésticos, com o ambiente familiar e com a 

criação dos filhos. Esta divisão dos espaços não demonstra uma 

complementariedade, mas sim uma relação de poder, haja vista que o trabalho 

doméstico é desvalorizado frente ao trabalho público. 

Concordamos com Carloto (2001 apud BRITO; OLIVEIRA, 1997, p. 252) 

quando afirma que: 

 

A divisão sexual do trabalho está inserida na divisão sexual da 
sociedade com uma evidente articulação entre trabalho de produção 
e reprodução. E a explicação pelo biológico legítima esta articulação. 
O mundo da casa, o mundo privado é seu lugar por excelência na 
sociedade e entrada na esfera pública, seja através do trabalho ou 
de outro tipo de prática social e política, será marcada por este 
conjunto de representações do feminino. 

 

Posto isto, podemos afirmar que os estudos voltados às mulheres tornam-se 

de grande importância, haja vista que buscam romper com as perspectivas que 

dicotomizam o público do privado, a produção da reprodução, cunhando o legado 
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pelos movimentos feministas de que “o pessoal é político” (SAFIOTTI, 2004, p. 127). 

Com o desenvolvimento do capitalismo essa relação desigual torna-se ainda 

mais intensa por meio do discurso de que o espaço doméstico é espaço de primazia 

feminina e a esfera pública é espaço masculino, a qual legitimará as desigualdades 

estabelecidas. 

Neste sentindo, corroboramos com Safiotti quando expõe sobre a fusão dos 

três sistemas de dominação-exploração: 

 

Com a emergência do capitalismo houve a simbiose, a fusão, entre 
os três sistemas de dominação-exploração acima analisados 
separadamente, [...] na realidade concreta eles são inseparáveis pois 
se transformam através deste processo simbiótico, em um único 
sistema de dominação-exploração, aqui denominado patriarcado-
racismo-capitalismo (SAFIOTTI, 1987, p. 60). 

 

Portanto, é importante, de acordo com a autora, balizarmos essa discussão 

de gênero relacionado ao termo patriarcado, para compreendermos o vetor da 

hierarquia (SAFIOTTI, 2004), pois apenas falarmos de gênero “camufla o poder que 

a ordem possui” (PATRIARCHA, 2018, p.15). 

A década de 1980 marca a expansão dos espaços governamentais de 

controle social, bem como a institucionalização deste conceito, sendo utilizado por 

diferentes entidades e organizações em nível mundial, uma vez que era considerado 

um termo mais “neutro” para o desenvolvimento da temática: 

 

Porque este conceito teve ampla, profunda e rápida penetração não 
apenas no pensamento acadêmico, mas também das (os) militantes 
feministas e ainda em organismos governamentais internacionais? 
Residiria a resposta tão somente na necessidade percebida de 
alterar as relações sociais desiguais entre homens e mulheres? Mas 
o conceito de patriarcado já não revelava este fenômeno, muito antes 
do conceito de gênero ser cunhado? Não estaria a rápida difusão 
deste conceito vinculado ao fato dele ser infinitamente mais palatável 
que de patriarcado, e, por conseguinte, poder ser considerado 
neutro? (SAFIOTTI, 2004, p.132). 
 

Todavia, é importante ressaltar que a institucionalização destes movimentos 

gerou aspectos positivos, haja vista que oportunizou ganhos no atendimento das 
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mulheres nas diferentes políticas, além da elaboração de uma política e serviços 

específicos para mulheres.9 

Desta forma, alastram-se as discussões sobre as temáticas das opressões e 

violências vivenciadas pelas mulheres para além do ambiente familiar, uma vez que 

a construção do gênero não se dá apenas no âmbito doméstico, mas também em 

outras esferas como a segregação no mercado de trabalho. Neste sentido, Safiotti 

contribui  quando expõe sobre o vetor dominação-exploração: 

 

Tanto a dona de casa, que deve trazer a residência segundo gosto 
do marido, quanto a trabalhadora assalariada que acumula duas 
jornadas de trabalho são objetos da exploração do homem, no plano 
da família. Na qualidade de trabalhadora é discriminada, obrigada a 
aceitar menores salários, a mulher é, no plano mais geral da 
sociedade, alvo da exploração do empresário capitalista. Desta sorte, 
fica patente a dupla dimensão do patriarcado a dominação e a 
exploração. (SAFIOTTI, 1987, p. 51). 

 

Diante da diversidade de significados referentes ao termo patriarcado, faz-se 

necessário o seu esclarecimento para que este não seja diluído nas relações sociais 

(LOURENÇO, 2008, p. 52), haja vista que trata-se de uma ordem que consolida as 

relações de hierarquia e poder estabelecidas entre os sexos, além de determinar o 

vetor violência. Logo, consentimos com Lourenço quando expõe que: 

 

Grande parte da confusão surge porque ”patriarcado” ainda está por 
ser desvencilhado das interpretações patriarcais de seu significado. 
[A substituição ou perda do conceito de patriarcado representaria a 
perda] do único conceito que se refere especificamente à sujeição da 
mulher e que singulariza a forma de direito político que todos os 

homens exercem pelo fato de serem homens [...]. Abandonar o 
conceito [de patriarcado, patriarcalismo e patriarcal] significaria a 
perda de uma história política que ainda está para ser mapeada 
(LOURENÇO, 2008, p. 52-53 apud PATEMAN, 1993, p. 39-40) 

 

Safiotti também esclarece este sistema de hierarquia entre homens e 

mulheres, o qual situa as mulheres abaixo dos homens nas relações sociais: 

O patriarcado refere-se a milênios da história mais próxima, nos 
quais se implantou uma hierarquia entre homens e mulheres, com 
primazia masculina. Tratar esta realidade em termos exclusivamente 
do conceito de gênero distrai a atenção do poder do patriarca em 
especial como homem/marido, “neutralizando” a exploração-

                                                 
9 As construção e implementação de políticas públicas para mulheres será tema abordado no 
subcapítulo a seguir. 
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dominação masculina. [...] o conceito de gênero carrega uma dose 
apreciável de ideologia. E qual é esta ideologia? Exatamente a 
patriarcal, forjada especialmente para dar cobertura a uma estrutura 
de poder que situa as mulheres muito abaixo dos homens em todas 
as áreas da convivência humana. É esta estrutura de poder, e não 
apenas a ideologia, que o conceito de patriarcado diz respeito 
(SAFIOTTI, 2004, p. 136). 

 

Neste sentido, entende-se por patriarcado o sistema masculino de opressão 

as mulheres. Todavia esta relação patriarcal ultrapassa a hierarquia dos sexos, 

estabelecendo também interesses contraditórios, conforme Lourenço (2008, p. 53), 

de um lado a busca por manter o status quo para os homens, e de outro a luta pela 

igualdade dos sexos pelas mulheres: 

 

[...] o patriarcado não se resume a um sistema de dominação, 
modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é também 
um sistema de exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos 
de análise, ser situada essencialmente nos campos político e 
ideológico, a exploração diz respeito diretamente ao terreno 
econômico (LOURENÇO, 2008, p. 53 apud SAFFIOTI, 1987, p. 50). 

 

A autora ainda afirma que o patriarcado, antecessor ao capitalismo, enovela-

se com este e com racismo, por um processo “simbiótico” (SAFIOTTI, 1987, p. 60) 

que unificará as três estruturas formando “nó” do sistema de dominação-exploração: 

 

Há três eixos principais que estruturam a sociedade brasileira: o 
gênero, a raça/etnia e a classe social. Estas contradições não 
operam isoladamente. As três hierarquias poderiam ser tomadas 
abstratamente, cada um per se, só fazem sentido no movimento que 
descrevem no interior do nó. As condições históricas determinam 
qual delas será dominante naquele momento, sem prejuízo de as 
demais assumirem este papel em outra conjuntura. Em outros 
termos, a sociedade não conhece uma única cisão, mas 
fundamentalmente três, e as mulheres, assim como os homens, não 
constituem uma categoria homogênea, apresentando interesses de 
classe e de raça/etnia inconciliáveis (PATRIARCHA, 2018, p. 16 
apud SAFIOTTI, 1999b, p. 142). 

 

Deste modo, o patriarcado, o racismo e o capitalismo unificam-se em uma 

estrutura de poder, a fim de manter o status quo e suas contradições, sejam elas de 

gênero, raça/etnia ou classe social. Lourenço (2008, p. 55), bem como Safiotti (1987, 

p. 61) compreendem que estes sistemas de exploração-dominação fundiram-se de 

tal forma que não é possível transformar um sem alterar os outros. 
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O patriarcado naturaliza as diferenças existentes entre os sexos, além de 

conceder poder aos homens para que estes tenham domínio sobre as mulheres e 

legitimando enquanto algo de ordem natural. Posto isto, corroboramos com Safiotti 

quando sistematiza os motivos pelos quais a ordem patriarcal de gênero é aceita 

naturalmente tantos nos espaços domésticos quando nos espaços públicos: 

 

1- Não se trata de uma relação privada, mas civil 
2- Dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, 
praticamente sem restrição;  
3- Configura um tipo hierárquico de relação, que invade todos os 
espaços da sociedade;  
4- Tem uma base material;  
5- Corporifica-se e Representa uma estrutura de poder, baseado 
tanto na ideologia quanto na violência. (SAFIOTTI, 2004, p. 57-58). 

 

“O patriarcado ou ordem patriarcal de gênero é demasiadamente forte, 

atravessa todas as instituições” (SAFIOTTI, 2004, p. 94), inclusive o Estado. Desta 

forma, este sistema determina as relações estabelecidas entre homens-mulheres, 

mulheres-mulheres e homens-homens, sempre vinculado as hierarquias estruturais 

de poder, no caso o patriarcado. 

Portanto, este sistema de exploração-dominação das mulheres é legitimado 

politicamente, uma vez que permeia as diferentes relações sociais. Tem como “valor 

central, gerado da cultura de dominação-exploração patriarcal o controle, valor que 

perpassa todas as áreas da convivência social” (SAFIOTTI, 2004, p. 122). O medo e 

controle também são formas de perpetuação desta ordem, principalmente no que 

tange o direito ao corpo e a sexualidade das mulheres: 

 

A dominação-exploração constitui um único fenômeno, apresentando 
duas faces. Desta sorte, a base econômica do patriarcado não 
consiste apenas na intensa discriminação salarial das trabalhadoras, 
em sua segregação ocupacional, em sua marginalização de 
importantes papéis econômicos e políticos-deliberativos, mas 
também no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua 
capacidade reprodutiva. (SAFIOTTI, 2004, p. 106). 

 

Todavia, é importante salientar que esta relação hierárquica entre os sexos 

não se dá de forma harmônica. A medida que se institui uma relação de exploração-

dominação pactuada entre os homens, há resistências e lutas, as quais resultarão 

nos interesses antagônicos: 
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Não podemos deixar de destacar que a imposição de condutas e 
normas não são vividas de forma tranquila numa assimilação simples 
e mecânica. Ao contrário, à medida que são impostos e não dados 
por uma pretensa natureza, há conflitos e resistências que vão sendo 
confrontados com os limites concretos impostos muitas vezes pela 
violência doméstica e sexual (CARLOTO, 2001). 

 

Faz-se necessário, deste modo, compreender as relações de gênero e o 

patriarcado, uma vez que só “o conceito de gênero não torna claro qual o vetor 

dominação-exploração que também se objetiva pela violência” (LOURENÇO, 2008, 

p. 58). 

A compreensão da violência perpassa pela análise e apreensão dos sistemas 

de exploração e dominação. Neste sentido, corroboramos com a afirmação de 

Lourenço sobre a violência (2008, p. 138): 

 

a violência estrutural se materializa envolvendo, ao mesmo tempo, a 
base econômica por onde se organiza o modelo societário (a 
infraestrutura) e sua sustentação ideológica (a superestrutura), sem 
que, com isso, seja endossada uma abordagem que fragilize o papel 
da segunda em relação a primeira. 

 

A violência estrutural pode ser caracterizada por um conjunto de ações que se 

produzem e se reproduzem na esfera da vida cotidiana, mas que frequentemente 

não são consideradas ações violentas (SILVA, 2004). Ao contrário, são tidas 

enquanto necessárias e imprescindíveis para o bom funcionamento da sociedade.  

Lourenço (2008, p. 138 apud ADORNO; CADIA, 1999, p. 67-68) descreve que 

a violência possui “raízes nos interesses antagônicos entre gênero, classes sociais, 

etnias, propriedade privada, riqueza e privilégios”. Ainda salienta que: 

 

Toda violência age contra a liberdade, contra a vontade e contra a 
espontaneidade do ser violentado, uma vez que brutaliza, coage, 
constrange e viola sua natureza, tratando seres racionais e sensíveis 
como objetos a serem manipulados pela intimidação, pelo medo e 
pelo terror. Isso, sem dúvida, expressa uma determinada forma de 
poder e de controle, embora possa não ser legitimada, em 
determinadas situações, pela maioria da sociedade (LOURENÇO, 
2008, p. 138). 

 

A violência também é um fenômeno humano e social (MINAYO, 2009), ou 

seja, é um fator conhecido por todas as sociedades. Todavia diferencia-se em cada 
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comunidade, uma vez que é mediada pela cultura, podendo existir sociedades mais 

violentas do que outras.  

Minayo (2009) ainda salienta sobre o aspecto histórico da violência, uma vez 

esta é influencia por fatores sociais, econômicos, políticos de cada tempo histórico 

sendo transformada conjuntamente com a dinâmica social. A autora ainda aponta 

para aqueles tipos de violência que persistem nas diferentes sociedades, como o 

sexismo e o racismo.  

Apesar da violência ser um problema social que acompanhou o percurso da 

história, especificando-se em cada tempo e espaço, sua discussão no âmbito da 

saúde é recente, tendo aproximadamente cerca de 20 anos no Brasil (MINAYO, 

2009). 

Em 2002, a Organização Mundial da Saúde se manifestou em relação a 

temática e divulgou o Relatório Mundial sobre Violência e Saúde, caracterizando a 

violência enquanto: 

 

uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação (KRUG et al., 2002, p. 5). 

 

No que tange a violência de gênero, esta pode ser caracterizada enquanto 

“uma categoria mais geral” (SAFIOTTI, 2004) que permeia as relações entres 

homens-mulheres, mulheres-mulheres e homens-homens, conforme abordado 

anteriormente. Desta forma, a violência de gênero pode ser perpetrada tanto por um 

homem quanto uma mulher. Contudo, a propagação desta violência se dá, via de 

regra, homem contra mulher, tendo enquanto pano de fundo a falocracia10 

(SAFIOTTI, 1987, p. 19). 

A violência doméstica contra mulheres exprime a relação de exploração-

dominação existente, apontando às desigualdades sociais estruturadas pelo poder 

da supremacia masculina em detrimento do gênero feminino. Logo, corroboramos 

com Lourenço (2008, p. 64): 

 

                                                 
10 De acordo com o Dicionário online, trata- se da ideologia cuja base se sustenta na premissa básica 
de que o poder político/econômico, em diversos âmbitos, deva ser exercido somente por homens. 
Disponível em: <https://www.dicio.com.br/falocracia/> Acesso em: 21 ago.  2018 
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Violência doméstica constitui-se em uma das formas de 
materialização da violência enquanto categoria histórica e 
socialmente situada em um sistema de dominação-exploração 
pautado no patriarcado, racismo e capitalismo. 

 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, realizada em 1979, em seu 1º artigo descreve a violência contra a 

mulher como “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público 

como no privado”. 

No âmbito doméstico há a materialização da violência intrafamiliar, sendo esta 

caracterizada como: 

 

Ocorre entre os membros de uma mesma família, 
independentemente de sua estrutura, isto é, seja ela: nuclear, 
extensa, monoparental, de casais, adotiva etc. Isso implica em dizer 
que uma das especificidades desse tipo de violência é que ela 
envolve pessoas que possuem vínculos não só de consanguinidade, 
mas também de afinidade, podendo se materializar para além do 
espaço domiciliar (LOURENÇO, 2008, p. 64-65). 

 

Desta forma, diante da especificidade da violência doméstica contra as 

mulheres, se faz necessário compreendermos que a materialização desta violência 

ocorre de diferentes maneiras. Posto isto, o capítulo seguinte busca descrever as 

diferentes manifestações da violência doméstica contra as mulheres no cotidiano. 
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3 EXPRESSÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 

O capítulo a seguir apresenta as formas de materialização da violência 

doméstica contra as mulheres, as quais possuem suas raízes apregoadas no 

patriarcado. Essa violência está localizada no amplo campo das violências 

relacionadas ao gênero. 

As opressões e violências de gênero ocorrem tanto em espaços privados 

como em espaços públicos, tendo suas particularidades a partir de cada ambiente, 

isto é, há a ocorrência de alguns tipo de violência em espaços públicos que não se 

materializam no doméstico, a exemplo da institucional. 

Torna-se importante compreendermos o rol de violências presentes na 

violência gênero. Esta por sua vez, pode ser entendida como o ato violento 

condicionado pelo vetor da dominação do sexo feminino pelo masculino. Já a 

violência familiar atinge “os membros da familia nuclear ou extensa, levando em 

consideração a consaguinidade e a afinidade” (SAFIOTTI, 2004, p.71).  

Neste sentido, também há a violência intrafamiliar, a qual extrapola os limites 

do domicílio, como aquela cometida por um avô contra sua neta, sendo que residem 

em ambientes separados (SAFIOTTI, 2004, p. 71). 

Entretato a violência mais disseminada é a doméstica, violência esta que 

também pode afetar aqueles que não são da família, mas que fazem parte 

integrante do território, apresentando entrecruzamentos com a violência familiar: 

 

A violência doméstica apresenta pontos de sobreposição com a 
violência familiar. Atinge, porém, também pessoas que, não 
pertencendo a família, vivem, parcial ou integralmente, no domicílio 
do agressor, como é o caso de agregadas(os) e empregadas(os) 
domésticas(os). (SAFIOTTI, 2004, p.71, 72). 

 

Assim, a violência doméstica caracteriza-se a partir do domínio do homem no 

interior do domicílio, porém ultrapassa as questões do território e atinge dimensões 

simbólicas. O que torna possível que o agressor ameaçe, espanque e até mate o 

sujeito que sofreu a violência, mesmo que este já tenha se afastado do território. 

Neste sentido, corroboramos com Lourenço (2008, p.52) quando expõe sobre 

o controle do território doméstico consolidado pela ordem patriarcal de dominação-

exploração: 
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Esse controle consolidado no espaço domiciliar está 
consubstanciado na sociedade patriarcal que exclui as mulheres dos 
processos de tomadas de decisão, desconsiderando-as como 
sujeitos históricos, seja no espaço privado ou no espaço público. 

 

Um ponto que deve ser analisado acerca da violência doméstica contra as 

mulheres é que esta ocorre em escalada, conforme Safiotti (2004, p.62), e 

“independe da condição de classe, raça/etnia, de cultura, de nível de escolaridade, 

embora possa ser potencializada pela questão econômica.” (LOURENÇO, 2008, p. 

67). O que evidencia que esta violência está presente nos mais diversos ambientes 

domésticos e tende a se itensificar gradativamente. 

A violência doméstica é ingeavelmente masculina, pois o homem detém o 

poder nas relações com a mulher (SAFIOTTI, 1987, p.19) e com seus herdeiros. 

Contudo, esta violência pode ser exercida por mulheres, uma vez que estão imersas 

neste ambiente e na hierarquia de poder familiar, sendo necessário a educação dos 

filhos e reprodução desses valores ideológicos: 

 

A violência praticada por pai e mãe contra a prole pode ser 
considerada violência de gênero, intrafamiliar e doméstica? 
Indubitavelmente, sua natureza é familiar. Para quem define a 
violência doméstica em termos do estabelecimento de um domínio 
sobre os seres humanos situados no território do patriarca 
considerado, não resta dúvida de que a hierarquia começa no chefe 
e termina no mais frágil dos seus filhos, provavelmente, filhas. 
(SAFIOTTI, 2004, p. 73). 

 

Outro fator que torna a violência doméstica ainda mais complexa, e especifica 

o tema trabalhado, é a relação de afeto existente entre o agressor e a vítima da 

situação de agressão e que, na maioria das vezes, demanda de uma intervenção 

externa para ser superada: 

 

A violência doméstica ocorre numa relação afetiva, cuja ruptura 
demanda, via de regra, intervenção externa. Raramente uma mulher 
consegue desvincular-se de um homem violento sem auxílio externo. 
Até que este ocorra, descreve uma trajetória oscilante, com 
movimentos de saída da relação e de retorno a ela. Este é o 
chamado ciclo da violência, cuja utilidade é meramente descritiva. 
(SAFIOTTI, 2004, p.79). 
 

Neste sentido, a Lei Maria da Penha (11.340/2006) institui que a violência 

doméstica e familiar contra a mulher é toda ação ou omissão baseada no gênero, 
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que causa a esta, morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 

ou patrimonal. Ainda configura, em seu 6º artigo, esta violência enquanto uma forma 

de violação dos direitos humanos, visto que incide diretamente sobre a vida e a 

integridade das mulheres. 

A violência doméstica contra mulheres materializa-se, conforme a Política 

Nacional de Enfretamento a Violência contra as Mulheres (2001), a partir da 

violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência 

patrimonial. Contudo, “na maioria das vezes, são perpetradas pelo agressor 

concomitantemente e, em muitos casos, reincidentemente”, de acordo com Lourenço 

(2008, p.17). 

No que tange a violência física, esta normalmente, acaba por ser a violência 

mais aparente, sendo exteriorizada através de hematomas, cortes e fraturas, as 

quais deixam evidente os sinais de violência sofridos.  

A Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres (2001, 

p.22) definirá a violência física enquanto “qualquer conduta que ofenda a integridade 

ou saúde corporal da mulher”. 

O Mapa da Violência (2015) aponta que a violência física é a mais frequente, 

principalmente, na faixa etária de jovens e adultas, totalizando 60% dos 

atendimentos registrados. Confirmando os dados acima citados, Saffioti (2004, p. 66) 

expôs que as Lesões Corporais Dolosas (LCD) são crimes predominantes contra 

mulheres. 

Outro dado relevante analisado pelo Mapa (2015) é acerca dos agressores, 

os homens de maior predominância neste campo, são aqueles que tiveram alguma 

relação de afeto e/ou amor com a vítima como companheiros, ex-maridos e ex-

namorados, totalizando 67, 2% dos atendimentos realizados pelo SUS. 

No tocante da violência psicológica, esta ocupa o segundo lugar de maior 

incidência, de acordo com o Mapa (2015). A Central de Atendimento à Mulher – 

Disque 180, também apontou dados que colaboraram com a discussão, do total de 

atendimentos de 2013, 30,3% foram relatos de violência psicológica, ficando atrás 

da violência física. 

Este tipo de violência torna-se mais difícil de ser reconhecido, haja vista que 

não deixa marcas expostas no corpo da vítima. Contudo, há uma gama de 

consequências à vida das mulheres que vivenciam esta violência. Os danos à saúde 

mental são os principais, acarretando em depressão, ansiedade, síndrome do pânico 
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e entre outros transtornos mentais, bem como as doenças psicossomáticas como 

hipertensão, gastrite, úlceras, inflamações e outras.  

Para tanto, a Lei Maria da Penha (11.340/2006), em seu sétimo artigo, define 

a violência psicológica: 

 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação. 

 

O que se observa a partir da realidade, é que por se tratar de uma violência 

verbal, há uma dificuldade em entender a dimensão e a complexidade desta 

violência, a qual pode ocasionar a diminuição da autoestima, abalar as demais 

relações sociais que a vítima estabelece e até chegar a situações de suicídio.  

Trata-se de uma agressão minuciosa e progressiva, e que se não denunciada 

e tomada as devidas providências, pode torna- se ainda mais intensa e ocorrer 

concomitantemente com as demais formas de manifestação da violência doméstica 

contra as mulheres.   

Desta forma, é de grande importância o acompanhamento das mulheres 

vítimas desta situação, a fim de trabalhar as questões emocionais que evolvem a 

circunstância, bem como evitar suicídios, outros crimes e até a não reprodução 

deste tipo de violência para com os demais, uma vez que identificado e trabalhado a 

violência psicológica enquanto um tipo de agressão. 

A violência sexual, segundo o Mapa da Violência (2015), aparece como a 

terceira violência de maior incidência. É caracterizada pelo uso da força, da coerção 

e da intimidação para obrigar o sujeito a ter relações sem seu consentimento ou a 

presenciar/participar de atos sexuais contra sua vontade. 

É definida a partir da Lei Maria da Penha como: 

 

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
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contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos. (BRASIL, 2006). 

 

A violência sexual tem em sua expressão mais infame o estupro, pode ser 

ocasionado por desconhecidos ou não, e também está presente na relação cojugal, 

uma vez que a mulher é forçada a realizar atos sexuais, contra sua vontade, a fim de 

satisfazer o prazer sexual do companheiro. 

É valido ressaltar que o estupro é apenas um dos tipos de violência sexual 

possível de ser perpetrada. Todavia, é a manifestação mais reeprensível, visto que 

trata- se de uma apropriação do corpo da vítima muito grande. O agressor invade e 

viola o que é de mais íntimo do ser humano por meio da coerção, da ameaça e da 

presença do medo.  

Segundo dados do Anuário de Segurança Pública, o Brasil registrou um 

estupro a cada 11 minutos no ano de 2015. Além disso, uma pesquisa do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revelou que 70% dos estupros são 

cometidos por pessoas próximas as vítimas como namorados, amigos ou parentes.  

Desta forma, os dados acima, retornam a discussão das raízes da violência 

doméstica contra as mulheres pautadas na ordem patriarcal de gênero, bem como a 

violênica seuxal inserida nesta. Safiotti (2004, p.105) contribui com esta discussão 

quando expoe sobre o vetor dominação-exploração: 

 

Neste regime, as mulheres são objetos da satisfação sexual dos 
homens, reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e de novas 
reprodutoras. Diferentemente dos homens como categoria social, a 
sujeição da mulheres, também como grupo, envolve a prestação de 
serviços sexuais a seus dominadores. 

 

Há, também, uma definição do estupro contida no Código Penal Brasileiro, 

estabelecendo sua punição, haja vista que é considerado crime contra liberdade 

sexual: 

 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso: 
Pena – Reclusão 6 (seis) a 10 (dez) anos. (Redção dada pela Lei 
nº12.015/2009); 
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Outra forma de violência doméstica é a moral. A Lei Maria da Penha 

(11.340/2006) descreve essa violência como qualquer “conduta que configure, 

calúnia, difamação ou injúria”. 

Trata-se de um violência localizada no campo verbal, assim como a 

psicológica, que é sucessiva. Contudo, é ainda mais difícil de ser compreendida, 

haja vista que refere-se a costumes e ideologias cristalizadas pela sociedade. 

Normalmente esta violência é perpetrada por meio de xingamentos que ferem 

diretamente a moral da vítima, como “porca”, “gorda”, “vagabunda” e entre outros 

absurdos, com o objetivo caluniar, humilhar e rebaixar a mulher.  

Corroboramos com Safiotti (2004, p.75) quando aponta que “qualquer que 

seja a forma assumida pela agressão, a violência emocional está sempre presente. 

Certamente, se pode afirmar o mesmo papel da moral.” Porém, a dificuldade em 

identificá-la acaba deixando os índices de ocorrência desta violência baixos. 

E por fim, a violência patrimonial como forma de materialização da violência 

doméstica. Essa violência está comumente presente na vida das mulheres, porém 

só entendida enquanto uma violência quando atinge níveis de agressões elevados.  

Está configurada na lei enquanto: 

 

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer suas necessidades (BRASIL, 2006). 

 

Pereira et al. (2013), completa que esta violência “consiste na recusa do 

agressor em entregar a vítima seus bens, valores, pertences e documentos, como 

forma de vingança ou, até mesmo, como meio de obrigá-la a se manter no 

relacionamento.” 

É importante salientar que os bens descritos na lei acima também são 

relacionados àqueles de importância afetiva e pessoal da vítima, sendo necessário 

para sua “digna satisfação das necessidades vitais” (PEREIRA et al., 2013).  

No tocante de violência patrimonial, a Lei Maria da Penha descreverá, em seu 

artigo 24º, as medidas protetivas de urgência, específicas às situações de violência 

patrimonial: 

 

I – restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à 
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ofendida; 
II – proibição temporária para a celebração de atos e contratos de 
compra, 
venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa 
autorização judicial; 
III – suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao 
agressor; 
IV – prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por 
perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência 
doméstica e familiar contra a ofendida. (BRASIL, 2006).  
 

Analisando a violência patrimonial, Pereira et al. (2013) apontou que as 

vulnerabilidades trazidas pelo ciclo de vida influenciam neste tipo de violência, tendo 

maior incidência em mulheres idosas, haja vista que estas passam por situações de 

exploração financeira cometidas por seus familiares, cuidadores ou outras pessoas 

que mantém um relação afetiva com a idosa. 

A expressão mais desumana das diferentes formas de violência contra a 

mulher é o feminicídio. O conceito é utilizado para denominar mortes violentas de 

mulheres por questão do gênero, isto é, por sua condição de mulher (BRASIL, 2016, 

p. 20). O pano de fundo é o sistema patriarcal que sedimenta a desigualdade 

estrutural da subordinação da mulher ao homem, gerando mortes de cunho sexista: 

 

Resumindo, a categoria do feminicídio permite tornar patente que 
muitos casos de mortes não naturais em que as vítimas são 
mulheres não são fatos neutros nos quais o sexo do sujeito passivo é 
indiferente, mas ocorre com mulheres precisamente por que são 
mulheres, como consequência da posição de discriminação estrutural 
que a sociedade patriarcal atribui aos papéis femininos (COPELLO, 
2012, p. 122 apud BRASIL, 2016 p. 20). 

 

A partir de 2015, foi sansionada a lei 13. 104 de 2015, a qual modificou o 

código penal e inseriou o feminicídio enquanto crime hediondo. A lei considerada 

que as razões da “condição” feminina se dão quando há violência doméstica e 

familiar, assim como menosprezo ou discriminação à condição de mulher.  

Diante das condiserações acima apontadas sobre as difentes formas de 

manifestção da violência contras as mulheres, bem como sua complexidade e 

especificidade, principalmente no que tange a necessidade de intervenção externa 

para ruptura desta situação (SAFIOTTI, 2004, p. 79), se estabelece a necessidade 

de serviços que possam atuar com essas demandas.  

Porém, como já observado, trata-se de uma discussão que entra para a 

agenda pública muito recentemente e ainda há muito a ser discutido e trabalhado. 
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Portanto, abordaremos no subcapítulo seguinte, um pouco do processo de 

construção de serviços e políticas destinadas às mulheres. 

 

3.1 OS MOVIMENTOS FEMINISTAS E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

MULHERES 

O presente subitem desenvolverá acerca do processo de construção das 

políticas públicas para mulheres no Brasil, de modo a compreendermos a 

importância destas políticas enquanto garantia de alguns direitos à essa população e 

também como pauta de reivindicação dos movimentos de lutas das mulheres.   

As políticas públicas para mulheres ganham foco no Brasil durante o século 

XX. Neste período a discussão dos movimentos feministas, nacional e 

internacionalmente, se afloram. Os índices alarmantes sobre as variadas formas de 

violência contra a mulher levam os organismos do Estado a incluirem o tema na 

agenda pública. Neste período alguns movimentos de lutas feministas 

institucionalizam- se, entrando nas discussões do âmbito estatal para reinvidicarem 

um posicionamento do Estado. (LOURENÇO, 2008, p. 14). 

Todavia, é importante ressaltarmos que a força do movimento feminsta no 

Brasil incitou grandes mudanças. Essa luta se faz presente desde o período 

abolicista com a luta das mulheres negras, se estende ao século XIX com o 

movimento de mulheres do campo e da cidade reivindicando pela emacipação 

feminina (LOURENÇO, 2008, p. 13). 

No período ditatorial as mulheres se unem aos homens no movimento de 

resistência contra a forte censura e repressão política. É em tempos de 

redemocratização do país, com a saída de um governo militar e entrada de um 

governo civil, que os movimentos de luta pelas mulheres se fortalecem.  

Então, os movimentos feministas ressurgem a partir da afirmação de que “o 

pessoal é político” (SAFIOTTI, 2004), “pensando este não apenas como uma 

bandeira de luta mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos 

parâmetros conceituais do político” (COSTA, 2005).  

A afirmação trazida pelo movimento feminista abre espaço para discussões 

no âmbito público e político sobre questões que até então eram denominadas como 

da esfera privada: 

 

As feministas fizeram finca-pé em mostrar como as circunstâncias 
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pessoais estão estruturadas por fatores públicos, por leis sobre a 
violação e o aborto, pelo status de “esposa”, por políticas relativas ao 
cuidado de crianças, pela definição de subsídios próprios do estado 
de bem-estar e pela divisão sexual do trabalho no lar e fora dele. 
(COSTA, 2005 apud PATEMAN, 1996, p. 47). 

 

Neste perído, no âmbito da militância, bem como no acadêmico a perspectiva 

de gênero começa a ser introduziada e inicia- se os estudos para a inserção desta 

perspectiva nas diferentes políticas públicas que tinham pautas direcionadas às 

mulheres. 

A violência contra as mulheres, desde o ínicio, foi pauta prioritária dos 

movimentos feministas, haja vista que é compreendida enquanto uma expressão da 

questão social11 que consolida a dominação masculina, e é validada pela sociedade 

e pelo Estado burguês. Entretanto, este tema toma força em meados dos anos 80: 

 

Radicalizava-se o movimento com a emergência de temáticas que 
tocavam mais direta e abertamente nas relações de gênero, como foi 
o caso da questão da violência contra a mulher, evidenciada pelo 
protesto contra casos de assassinatos de mulheres e 
espancamentos de mulheres pelos seus maridos, atrvés de 
denúncias, passeatas etc. (SARTI, 1988, p. 43). 

 

A trajetória dos movimentos de lutas da mulheres marcaram datas 

importantes na história do Brasil e do mundo. Em 1975 acontece a I Conferência 

Mundial da Mulher que “discutiu questões como divórcio, espaço público e privado, 

aborto, sexualidade, violência contra mulheres, participação política e autonomia das 

mulheres” (LOURENÇO, 2008, p. 13). 

A década de 1980 é caracterizada pela institucionalização do movimento 

feminista, visto que há um relação com o Estado a qual foi visível por meio da 

criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em 1985. Neste espaço de 

participação, as mulheres redigiram com uma carta com demandas pertintes ao 

grupo social e enviaram à Assembleia Constituinte. 

 

Este foi um marco da participação do movimento das mulheres, 
tornando-se a primeira plataforma política feminista brasileira, com 

                                                 
11 A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento 
como classe por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, 
da contradição entre proletariado e burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, mais 
além da caridade e da repressão. (CARAVALHO; IAMAMOTO, 2014, p. 85). 
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enfoque nos direitos de cidadania, que eclodiu na conquista do ponto 
de vista legal da igualdade entre homens e mulheres e na ampliação 
dos direitos civis e políticos das mulheres. (LOURENÇO, 2008, p. 
13). 

 

Dentre as demandas apontadas estavam a integridade da vida  das mulheres 

e a reconceituação do estupro, bem como sua colocação na classificação penal. 

Desta forma, não podemos deixar de reconhecer que o artigo 226, Cap. VII da 

Constituição Federal, foi uma conquista do movimento feminsta, quando em seu 

parágrafo 8º discorre que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de 

cada um que os integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de 

suas relações”.  

Entretanto, é importante salientar que esta relação de institucionalidade 

concentrou duas perpesctivas de discussão no âmbito do movimento feminsta, haja 

vista que para muitas mulheres “atuar no âmbito do Estado representava uma 

brecha na luta pela autonomia do movimento feminista” (COSTA, 2005).  

Em 1995 aconteceu a IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing na 

China, a qual mobilizou milhares de mulheres no Brasil, anos antes, devido as 

reuniões e conferências preparatórias ao evento.  

É neste mesmo ano que o Brasil integra a Convenção Interamericana para 

Previnr, Punir e Erradicar a Violência contra Mulher – “Convenção de Belém do 

Pará”. Nesta convenção, os “Estados integrantes deveriam adotar medidas eficazes 

de combate a violência contra a mulher” (LOURENÇO, 2008, p. 18). 

 

Além de conceituar a violência contra as mulheres, essa Convenção 
destaca, em seus artigos 7 e 8, um conjunto de obrigações dos 
Estados-Partes a serem concretizadas em políticas públicas dentre 
as quais: incluir em sua legislação interna normas penais, civis e 
administrativas, assim como as de outra natureza, que sejam 
necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher; criar os serviços especializados apropriados para o 
atendimento necessário à mulher objeto de violência [...]; fomentar a 
educação e capacitação do pessoal da justiça, polícia e demais 
funcionários encarregados da aplicação da lei, assim como do 
pessoal encarregado das políticas de prevenção, sanção e 
eliminação da violência contra a mulher (BARSTED, 2006, p. 71). 

 

A convenção será um marco positivo às políticas públicas para mulheres, pois 

é a partir de então que o Estado brasileiro assume o compromisso de enfrentamento 

da violência contra mulher, sendo que as medidas estabelecidas pela Convenção 
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Interamericana deveriam ser implementadas no território nacional.  

A herança de Beijing também foi um marco positivo, ampliou o movimento de 

mulheres brasileiras e latino-americanas que lutavam por afirmação de direitos, 

legislações de proteção à mulher, conquista de políticas públicas entre outras ações 

(COSTA, 2005).  

No entanto, é apenas em 2003, após a elaboração de um documento redigido 

pelo Comitê sobre a Eliminação da Discriminação da Mulher, o qual foi enviado a 

ONU e relatava uma série de questões pertintes a discriminação da mulher na 

sociedade brasileira, que foi criada a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres.  

Anteriormente a criação da Secretaria não havia uma política específica que 

atendesse as mulheres em situação de violência, o que havia era apenas algumas 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMS) e Casas Abrigos. 

Portanto, a implementação da Secretaria proporcionou uma melhor estrutura ao 

atendimento das mulheres nas diferentes políticas. 

O surgimento do I e II Plano Nacional de Política para Mulheres foi um 

importante documento e um marco no âmbito da Secretaria, haja vista que 

possibilitou uma sistematização dos serviços direcionados ao enfrentamento da 

violência contra a mulher. Os planos trouxeram uma gama de princípios que 

deveriam ser seguidos pelos  diferentes entes federativos: 

 

Orienta-se pelos princípios de igualdade e respeito à diversidade, de 
equidade, de autonomia das mulheres, de laicidade do Estado, de 
universalidade das políticas, de justiça social, de transparência dos 
atos públicos e de participação e controle social. (BRASIL, 2008, p. 
27). 

 

Levando em consideração a amplitude dos princípios postos acima, o Plano 

(2008, p. 28) contemplou uma série de diretrizes, as quais encaminham à 

materialização dos princípios, bem como da ações propostas pelo Plano, sendo 

essas diretrizes: 

- Garantir a implementação de políticas públicas integradas para 
a construção e a promoção da igualdade de gênero, raça e etnia; 
- Garantir o desenvolvimento democrático e sustentável levando 
em consideração as diversidades regionais, com justiça social, e 
assegurando que as políticas de desenvolvimento promovidas pelo 
Estado brasileiro sejam direcionadas à superação das desiguldades 
econômicas e culturais. Isto implica a realização de ações de caráter 
distributivo e desconcentrador de renda e riqueza; 
- Garantir o cumprimento de tratados, acordos e convenções 
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internacionais firmados e ratificados pelo Estado brasileiro relativo 
aos direitos humanos das mulheres; 
- Fomentar e implementar políticas de ação afirmativa como 
instrumento necessário ao pleno exercício de todos os direitos e 
liberdades fundamentais para distintos grupos de mulheres; 
- Promover o equilíbrio de poder entre mulheres e homens, em 
termos de recursos econômicos, direitos legais, participação política 
e relações interpessoais; 
- Combater as distintas formas de apropriação e exploração 
mercantil do corpo e da vida das mulheres, como exploração sexual, 
o tráfico de mulheres e o consumo de imagens esteriotipadas da 
mulher; 
- Reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência 
estrutural e histórica que expressa a opressão das mulheres e que 
precisa ser tratada como questão de segurança, justiça e saúde 
pública. 

 

No ano de 2005, criou-se outro instrumento para o atendimento de mulheres 

em situação de violência, a Central de Atendimento à Mulher – Disque 180, o qual 

tem por “objetivo orientar mulheres sobre seus direitos e direcioná-las aos serviços 

disponíveis para atendimento” (SILVA, 2017, p. 34). Entretanto, atualmente, a 

Central de Atendimento também é utlizada como um mecanismo de coleta de dados. 

 Em 2006, portanto, foi elaborada uma legislação específica para coibir a 

violência contra a mulher. Surgiu então a lei 11.340 de 07 de Agosto de 2006, mais 

conhecida como Lei Maria da Penha. A lei foi intitulada em homenagem a Maria da 

Penha Maia Fernandes12 que ficou paraplégica após levar um tiro do ex 

companheiro, que também a mantinha em cárcere privado, já havia perpetrado uma 

série de agressões contra a mulher, além de tentar assassiná-la eletrocutada em 

1983. 

A história de Maria da Penha foi levada à organismos internacionais, sendo 

que o Brasil sofreu sanções por não ter realizado a proteção das  mulheres em 

situação de violência. Então, foi promulgada a lei “reforçando o compromisso do 

Estado Brasileiro em garantir a articulação da rede de serviços para o enfrentamento 

das questões relacionadas à violência contra a mulher” (SILVA, 2017, p. 35). 

A lei além de classificar enquanto crime a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, ainda dispõe de medidas de assistência e proteção às mulheres 

expondo que o atendimento destas deve acontecer de forma articulada e integrada 

entre as políticas  

                                                 
12 Para mais informações sobre a história de vida de Maria da Penha acesse: 
<http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>. 
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Art. 9º - A assistência à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e 
as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no 
Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, 
entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso (BRASIL, 2006). 

 

 

Como já menciando anteriormente, neste trabalho realizamos uma análise 

acerca dos dados sobre violência doméstica contra a mulher contidos no SINAN13 , 

referentes ao município de Ibiporã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Para maiores informações acesse: <http://portalsinan.saude.gov.br>. 
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4  VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM IBIPORÃ 

 

4.1 CARACTERIZANDO O MUNICÍPIO 

 

No capítulo a seguir abordaremos algumas características do município onde 

foi realizado este estudo, a fim de compreendermos sua estrutura, sua população, os 

demais serviços presentes e como funciona o atendimento das mulheres que 

sofreram esta violência. 

O município de Ibiporã localiza-se no norte do estado do Paraná, a 16 km de 

Londrina, onde possui ligações administrativas importantes ao município. Por ser 

considerada uma cidade de médio porte14, Londrina torna-se referência para atender 

algumas demandas que não são contempladas em Ibiporã, como por exemplo, 

universidades, lazer, oferta de trabalho, bem como de políticas públicas sociais. 

A partir do CENSO (2010), Ibiporã possui 53.970 mil habitantes, sendo então, 

caracterizada como município de médio porte II. Quanto aos serviços dispostos no 

território, no âmbito da saúde o município contempla nove Unidades Básicas de 

Saúde, um Centro de Especialidades Odontológicas, um Centro de Referência de 

Especialidades Médicas, um Centro de Atenção Psicossocial infantil e um adulto, 

além do Hospital para atendimento de situações de média complexidade.  

No que tange os serviços de assistência social, estes são coordenados pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social, a qual é composta pelos serviços de 

proteção básica: dois CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), quatro 

SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e um CCI (Centro de 

Convivência do Idoso); pelo serviço de proteção social especial (média 

complexidade) que contempla um CREAS (Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social) e na alta complexidade há o acolhimento institucional para 

crianças.  

O município não dispõe de agências do INSS, sendo necessário dirigir-se à 

Londrina, bem como de serviços de habitação. Os serviços de segurança pública 

são efetuados a partir de uma unidade de polícia disposta no território. 

No tocante do atendimento das mulheres em situação de violência, estes 

centralizam-se no âmbito da saúde e da assistência social, haja vista que o não há 

                                                 
14 Utilizamos como referência a Política de Assistência Social, a qual define o município por portes, de 
acordo com a quantidade de habitantes. 
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centros de referência especializados nestas situações.  

Na área da saúde os atendimentos principais se dão quando há situações de 

agressão e violência sexual, sendo necessário a averiguação de profilaxias e até o 

encaminhamento para hospitais especializados em Londrina15. Já no âmbito da 

assistência social, é ofertado o atendimento psicossocial e alguns benefícios 

esporádicos, uma vez que a violência for identificada enquanto doméstica. 

Portanto, é perceptível a ausência de uma rede articulada de serviços que 

desempenhem esforços em coibir a violência contra a mulher, bem como ofertar 

uma gama de serviços à esta demanda.  

Neste sentido, validamos a fala de Maria da Penha16 quando expõe que a 

partir de 2013, as diferentes capitais se comprometeram a implementar políticas 

públicas de proteção às mulheres em situação de violência, bem como a punição do 

agressor. Isso realmente aconteceu nas capitais, entretanto há um parco número de 

municípios de pequeno e médio porte que conseguem atender as essas demandas. 

Diante do exposto sobre o município de Ibiporã, o tópico a seguir tece uma 

reflexão a acerca dos dados sobre violência contra as mulheres a partir do 

instrumento de notificação SINAN. 

 

4.2 Análise dos Dados 

 

Contemplando os objetivos específicos propostos pelo trabalho, analisou-se 

então as fichas de notificação SINAN tipificadas enquanto violência contra mulheres, 

decorrentes dos anos de 2016 e 2017 no município de Ibiporã. É importante 

destacar que estes anos foram escolhidos para a pequisa, haja vista que continham 

as informações do ano inteiro. 

Em 2016, houve um total de 103 fichas preenchidas, destas foram 

computadas 40 notificações sobre violência contra a mulher, resultando em 38,8% 

das fichas. Já em 2017 foram recebidas pela vigilância epidemiológica 214 fichas, 

sendo contabilizadas 85 notificações de violência contra a mulher, totalizando 39,7% 

das fichas recebidas.  

                                                 
15 Hospital da Zona Norte, localizado no município de Londrina 
16 Os dados utilizados no trabalho foram retirados de uma entrevista concedida por Maria da Penha 
ao Jornal Brasil de fato. Para visualizar a matéria na íntegra acesse: 
<https://www.brasildefato.com.br/2018/08/07/falta-protecao-contra-violencia-domestica-nas-cidades-
pequenas-diz-maria-da-penha/> Acesso em: 20-nov-2018>.  
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Vale ressaltar que é possível verificar o aumento significativo no volume de 

dados entre os respectivos anos em análise. De acordo com o Sujeito Informante 

isso se explica a partir da capacitação ocorrida em 2016 à diversos setores, “onde foi 

discutido o preenchimento da ficha de notificação e sua importância. Após este 

acontecimento, a ficha passou a ser notificada por diversos setores além dos 

serviços de saúde (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Estabelecimentos de Ensino), 

o que justifica o aumento expressivo de notificações, representando melhor a 

realidade que vivemos.” 

A primeira análise realizada foi quanto aos tipos de violências mais frequentes 

em cada ano, conforme o gráfico abaixo: 

 

 

 Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

Em um primeiro momento, é possível perceber que foram notificadas 

diferentes violências no ano de 2017, as quais não apareceram no ano de 2016 

como foi o caso das violências negligência/abandono e outras violências.  

A partir de então, identificamos que o instrumento de notificação não 

contemplou algumas expressões da violência doméstica contra as mulheres, uma 

vez que no item “outras” foi notificado a violência patrimonial e o cárcere privado. 

Estas são caracterizadas a partir de bibliografias sobre o tema, bem como previstos 

na legislação e, ainda assim, não estão presentes dentre as formas de violência 

estabelecidas pelo SINAN. 

Apesar do aumento expressivo de registros do ano de 2016 para 2017, houve 
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uma pequena diminuição de um tipo de violência, no caso a tortura. Entretanto, as 

violências financeira/econômica e a sexual aumentaram visivelmente, bem como a 

psicológica/moral e a física que aumentaram drasticamente mais de 50%.  

Vale ressaltar também que, “na maioria das vezes, estas violências não 

ocorrem de maneira isolada, mas sim concomitantemente, sendo praticado mais de 

uma violência ao mesmo tempo” (LOURENÇO, 2009, p. 18). Entretanto, por ser uma 

violência visível e impactante a violência física acaba por ser a mais notificada.  

Quanto a caracterização das mulheres que estão ou estiveram em situação 

de violência no município de Ibiporã, elaboramos alguns gráficos para realizar a 

análise de acordo com os dados que constavam nas fichas. 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O gráfico dois, exposto acima, nos apresenta uma leitura sobre a idade das 

mulheres em situação de violência nos respectivos anos de análise. Podemos inferir 

que na faixa etária dos 18-19 anos houve uma diminuição da violência, passando de 

cinco em 2016 para três em 2017. 

Também é possível identificar o aumento significativo de notificações no ano 

de 2017 sendo refletido nas faixas etárias de 25 aos 59 anos, que saltou de 21 

notificações para 54, bem como na de 60 ou mais, as quais foram de seis 

notificações em 2016 para 19 no ano posterior. Quanto a faixa etária dos 20 aos 24 

anos, os números não se alteraram, totalizando oito notificações. 
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Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O gráfico três, acima, demonstra a escolaridade das vítimas de acordo com 

cada ano. Podemos inferir que no ano de 2016 a escolaridade de maior índice foi de 

5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental. O segundo maior índice foi de 1ª a 

4ª série incompleta do ensino fundamental, o que aponta para o baixo nível de 

escolaridade dessas mulheres.  

Já no ano de 2017, esse contexto sofreu algumas mudanças. O campo 

“ignorados” cresce expressivamente passando de sete para 26 no referido ano. O 

grau de escolaridade também aumenta, haja vista que o segundo e o terceiro maior 

índice são ensino médio completo, seguido do ensino fundamental completo. O 

número de mulheres com ensino superior incompleto também aumenta. 

Também apontamos que no ano de 2016 houve a aparição do campo 

“vazias”, que não teve notificação no ano posterior. Contudo, em 2017, foi notificado 

o campo “não se aplica”. 
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Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O gráfico quatro aponta os dados referentes a cor/raça das mulheres em 

situação de violência. É preciso ressaltar que o conceito raça, é uma construção 

histórica e social, que foi “utilizado por regimes coloniais ou por sociedades onde a 

desigualdade é muito grande, a fim de perpetuar a submissão de uns sobre os 

outros e até perseguir culturas específicas, como tem sido feito com negros e 

judeus” (MINAYO, 2009, p. 37). 

Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda se 

utiliza, para fins de pesquisa, do conceito de raça, bem como da mesma 

classificação de cor de pele colocada pela ficha de notificação. 

É possível inferir que o número de mulheres brancas foi o mais notificado 

diante dos demais, em ambos os anos. Contudo, novamente, fica visível o aumento 

expressivo das notificações no ano de 2017 sendo refletido na cor/raça “branca”, 

haja vista que é a cor/raça que mais teve alterações.  

Com relação a cor preta, esta não sofreu alterações de um ano para outra. É 

interessante observar que “indígena” não é notificado em nenhum dos anos e que a 

cor/raça “amarela” apareceu apenas no ano de 2016. O item “ignorado” aparece em 

ambos os anos, contudo aumenta em 2017. 

Uma questão importante quando nos referimos a cor e etnia, é o seu caráter 

auto declaratório, ou seja, o mais indicado é que o próprio indivíduo identifique ao 

profissional, durante o preenchimento da ficha, como ele se declara enquanto sua 

cor. 
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Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

Os dados expostos no gráfico acima apresentam uma leitura quanto ao 

território de residência das mulheres que sofreram este tipo de violência durante os 

anos de 2016 e 2017. 

O território I comporta os bairros mais afastados do município (15 bairros no 

total e uma extensa área de zona rural); o território II é o que mais contempla 

bairros, totalizando 46 e localizado na área central do município; já o território III é 

composto por 13 bairros mais as zonas rurais próximas à localidade, bem como o 

território IV (12 bairros mais zona rural).  

O território V se constitui por 14 bairros, assim como a zona rural próxima. O 

último território, VI, engloba quatro bairros, os quais foram construídos recentemente 

através de programas sociais e localizam-se afastados da área central de Ibiporã17.   

Observa-se a partir do gráfico que o território com registro de um maior 

número de mulheres residentes é o centro, em ambos os anos. É preciso considerar 

que se trata do maior número de bairros. É visível também que o território sofre um 

aumento mínimo no intervalo de tempo estudado, se comparado aos demais 

territórios (25 notificações em 2016 e 26 no ano de 2017). 

Posteriormente, no ano de 2016, identificamos que o segundo maior território 

notificado foi VI (5 notificações) e, sucessivamente, o I (3 notificações). Já, no ano 

                                                 
17 A divisão territorial utilizada na presente pesquisa baseia-se na divisão usada pela Política 
Municipal de Assistência Social. 
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seguinte, território VI permanece como segundo mais notificado, desta vez, 

igualando-se ao território I (ambos obtiveram 14 notificações). É importante salientar 

que ambos os bairros, possuem vulnerabilidades quanto à disposição e acesso dos 

serviços públicos e sociais, aliado a questão geográfica, uma vez que estão 

localizados nas “franjas” da cidade. 

Os demais territórios também apresentaram um aumento no ano de 2017 

sendo eles o território III (passou de 2 notificações para 9), o VI (de 2 notificações 

para 6), com destaque ao território VI (passou de 2 para 13 notificações). 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

Outro dado analisado a partir das fichas foi a relação da vítima com o 

agressor. Em ambos os anos, os maiores agressores foram os cônjuges. Em 2016 o 

segundo maior agressor apontou para “ex cônjuge” e “filho” (ambos com três 

notificações). Já em 2017 o “filho” se mantem como segundo maior agressor, 

seguido do “namorado”. 

O gráfico acima demonstra que os maiores agressores são pessoas próximas 

às vítimas e majoritariamente do sexo masculino, demonstrando a particularidade 

desta violência, a qual envolve tanto vínculos biológicos de consanguinidade como 

também confiabilidade e convivência (LOURENÇO, 2008, p. 33). 
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Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O gráfico sete demonstra os lugares de ocorrência da violência a partir dos 

anos analisados. A residência é o local de maior ocorrência em ambos os anos. Os 

dados enfatizam que o lugar de predominância desta violência é no interior dos 

domicílios (SAFIOTTI, 2004, p. 72).  

A via pública é o segundo maior lugar de ocorrência. Contudo há uma 

diminuição de um ano para o outro em contrapartida à “residência” que aumentou 

expressivamente em 2017. Também pode- se inferir que o ano de 2017 apresentou 

novos lugares de ocorrência, como “escola”, “bar ou similar”, comércio/serviços” e 

“outros”. Neste sentido, corroboramos com Safiotti (2004, p. 92) quando expõe que: 

 

Na família, na escola e em outras instituições ensinam-se as crianças 
a não aceitar convites, doces e outros presentes de estranhos. 
Raramente uma mulher, seja criança, adolescente, adulta ou idosa, 
sofre violência por parte de estranhos. Os agressores são ou amigos 
ou conhecidos ou, ainda, membros da família. Isto é muito claro em 
casos de abuso sexual, crime no qual predominam parentes. Na 
violência de gênero, teoricamente podendo ter como agressor tanto 
homem como mulher, na prática a prevalência é, com uma 
predominância esmagadora, de homens, parentes, amigos, 
conhecidos, raramente estranhos. 

 

Tecendo uma relação do gráfico acima com o gráfico sete (frequência por ano 

segundo local de residência da vítima) é possível inferir que os locus de maior 

vulnerabilidade, principalmente no que tange a violência contra mulher é o território 
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III, bem como o VI, sendo a violência doméstica a de maior incidência. 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O gráfico oito, acima, expõe acerca da recorrência da violência, isto é, se era 

a primeira violência, desta mesma especificidade, sofrida pela vítima ou não. Os 

dados indicam, nos dois anos, que a maioria das notificações tratavam-se da 

primeira situação de violência. Contudo, a diferença entre “primeira ocorrência” e 

“mais de uma ocorrência” foi pequena, também em ambos os anos (três e seis 

consecutivamente). 

Os gráficos nove e dez, retratam a incidência dos diferentes tipos de violência 

de acordo com a idade das vítimas, nos anos de 2016 e 2017. 
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Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

Com relação ao gráfico 9 é possível observar que a violência física é a mais 

ocorrida em todas as faixas etárias, com exceção da idosa, “60 anos ou mais”.  

Também é possível observar que nesta faixa etária houve a notificação de outros 

tipos de violência que não são notificadas nas faixas etárias anteriores, como a 

sexual e a financeira.  

Já em 2017, gráfico 10, é possível visualizar que houve mais notificações em 
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diferentes tipos de violência com relação ao ano de 2016. Há uma diminuição de 

notificações nas duas primeiras faixas etárias do gráfico, sendo que a tortura não é 

notificada e aparece a “violência financeira”, a “sexual” e “outras” nesta mesma faixa 

etária. 

Em ambos os anos há a predominância da violência física e psicológica em 

todas as faixas etárias na de 25 a 59 anos. Pode então se inferir que a faixa etária 

adulta é que mais sofre este tipo de violência. Na faixa etária dos “60 ou mais” é 

possível identificar o maior número de notificações de violência financeira, bem 

como de negligência.  

Desta forma, concordamos com Pereira et. al (2013) quando cita a pesquisa 

de Faleiros (2007) realizada “em 27 capitais brasileiras, na qual 12% dos idosos 

sofriam algum tipo de violência, com manifestações tanto de natureza psicológica 

quanto física, financeira, de abandono e negligência”. 

Quanto a caracterização dos autores de violência contra as mulheres, 

também foram estabelecidos cinco eixos faixa etária, cor/etnia, escolaridade, renda e 

território. Entretanto, de todos os elementos definidos para realizar a análise, no 

material fornecido, constava apenas o sexo do provável agressor e o ciclo de vida, 

expostos nos gráficos abaixo. 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

A partir do gráfico, é possível identificar que, preponderantemente, os homens 

são os maiores autores de violência contra mulheres, revelando o sistema masculino 
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de opressão das mulheres, o patriarcado (LOURENÇO, 2008, p. 53 apud 

HARTAMANN, 1971, p. 232). Este sistema, de acordo com Safiotti (2004, p. 57), 

corporifica e representa uma estrutura de poder, baseado tanto na ideologia quanto 

na violência.  

Também é importante considerar que este sistema determina as relações 

entre os diferentes sexos, sendo sua perpetuação tanto pela ideologia quanto pela 

violência é realizada também por mulheres, como já citado anteriormente. 

Portanto, a partir do cruzamento qualitativos e quantitativos obtidos na ficha, 

verificamos que dentre as agressões cometidas por mulheres contra outras 

mulheres, estas foram motivadas pela disputa fundamentada no sistema patriarcal. 

Neste sentido, Safiotti (2004, p. 71) afirma que “a disputa por uma fêmea pode levar 

dois homens à violência, o mesmo podendo ocorrer entre duas mulheres na disputa 

por um macho”, uma vez que são relações estabelecidas a partir do teor sexual. 

 

 

Fonte: SINAN – Módulo Municipal (2018). 

 

O último gráfico analisado, 12, retrata o ciclo de vida do provável agressor. No 

ano de 2016 identificamos que o campo “ignorado” é o que mais teve notificações 

(19 no total), seguido da faixa etária adulta (13 notificações) e na sequência o jovem 

(5 notificações).  

Já, no ano de 2017, a faixa de etária de maior incidência foi a adulta, obtendo 

37 notificações, acompanhada pelo campo de “ignorados” (32 notificações) e, em 

seguida, da jovem (9 notificações).  
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É possível observar que as notificações no campo “ignorados” é expressiva 

em ambos os anos, assim como na “adulta”, a qual pode ser caracterizada como a 

faixa etária de incidência dos autores de violência contra as mulheres.  

Também é importante salientar que no ano de 2017, foram notificadas duas 

crianças como autoras de violência. Todavia, quando estabelecida uma relação 

entre o gráfico acima com o gráfico 6 (frequência por ano segundo relação com o 

agressor), identificamos que um foi notificado enquanto cônjuge e outro enquanto 

namorado, demonstrando na inconsistência dos dados. 

Salientamos que o número expressivo do campo “ignorado” também suscitou 

indagações desta pesquisadora. Nesse sentido, buscou-se esclarecimentos junto ao 

sujeito informante, o qual informou que “grande parte das vezes as notificações são 

preenchidas após o paciente sair do serviço, e passa a ser uma informação que não 

é perguntada no atendimento.” (sic) 

À exemplo disso, no gráfico sobre escolaridade, “o sistema de prontuário 

eletrônico não traz esta informação no cadastro do paciente, fato que justifica esta 

inconsistência. Já foi solicitado que seja incluído este campo no cadastro do 

paciente”. No campo cor/raça “é perguntado ao paciente qual cor ele se declara, 

mas muitas vezes o profissional utiliza a informação já cadastrada no prontuário 

eletrônico”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando que o objetivo do presente trabalho foi compreender a violência 

contra as mulheres em Ibiporã, a partir da tipologia de maior incidência; a 

caracterização do perfil das mulheres e dos agressores, além de identificar os 

espaços/lugares de maior ocorrência, foi possível extrair algumas conclusões.   

No decorrer da pesquisa, foi visível o aumento de notificações no intervalo de 

tempo dos anos em análise. Este fato está associado a capacitação profissional 

realizada no ano de 2016, a qual sensibilizou profissionais de diferentes serviços do 

município acerca da violência contra as mulheres, assim como da notificação dessas 

situações por meio da ficha SINAN.  

Neste sentido, destacamos a relevância da capacitação continuada aos 

profissionais de toda a rede, a fim de dar maior visibilidade a esta violência. Para 

além da questão da visibilidade, também faz- se importante as capacitações para 

que os profissionais tenham maior proximidade com o instrumento e possam 

preenche-los com maior fidelidade aos fatos. 

O alto índice de “ignorados” também suscitou em indagações referentes às 

condições objetivas do preenchimento da ficha pelos profissionais. É fato que trata- 

se de uma situação delicada e de um material denso, demandando tempo para o 

seu preenchimento. Entretanto, por ser uma questão complexa e com diferentes 

intercorrências, é passível para pesquisas posteriores. 

Inferiu-se, também, a necessidade de reavaliação da estrutura da ficha, haja 

vista que no campo das diferentes formas de violência, o instrumento não contempla 

algumas das expressões da violência, como é o caso da patrimonial e do cárcere 

privado. Também verificou- se a assertiva acima na questão da renda, a qual não foi 

possível realizar uma análise.  

Com relação aos agressores, observamos que a ficha não abrange muitas 

informações, uma vez que há dados apenas do sexo e do ciclo de vida do agressor. 

Deste modo, não foi possível verificar dados referentes ao território, a escolaridade e 

a renda.  

Propõe- se, então a partir da pesquisa, a possibilidade da regionalização dos 

serviços como forma de um melhor atendimento às mulheres em situação de 

violência. É visível que mesmo sendo um município de médio porte, esta demanda 

se faz presente.  
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Desta forma, é premente a necessidade da criação e articulação de uma rede 

de enfretamento a violência contra as mulheres atendendo também as 

particularidades de municípios de pequeno e médio porte, tendo em vista de fato a 

criação e a implementação de ações preventivas e interventivas, com vistas à 

complexidade deste fenômeno. Neste sentido, a proposta de regionalização afigura 

como uma alternativa possível e necessária otimizando os recursos existentes.  

Por regionalização entende-se: 

o processo político que envolve mudanças na distribuição de poder e 
o estabelecimento de um sistema de interrelações entre diferentes 
atores sociais (governos, agentes, instituições, cidadãos) no espaço 
geográfico. Inclui, ainda, a criação de novos instrumentos de 
planejamento, integração, gestão, regulação e financiamento de uma 
rede de ações e serviços no território (VIANA et. al., 2010).  
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