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RESUMO 

  

O presente trabalho constitui-se no estudo realizado com o objetivo de compreender 

Violência de Gênero, sexualidade. O estudo foi realizado através da abordagem 

qualitativa descritiva. O principal instrumento de coleta de dados foi a entrevista semi-

estruturada realizada com seis homens agressores, os quais se encontravam em 

atendimento pelo Serviço Social das instituições. Na análise dos dados percebemos 

que os homens que participaram da pesquisa, conceituam violência como o uso da 

força física, a utilização de armas de fogo e facas. Logo, eles não conseguem se 

inserir no perfil de homem violento, pois só conseguem perceber a temática quando 

praticada com os outros e pelos os outros como policiais, bandidos, e identificando a 

violência estrutural e sistêmica, não a violência doméstica/familiar em si. 
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Violência de Gênero 

  

A violência de gênero nas últimas décadas tem sido objeto de estudo de 

vários atores sociais: movimentos feministas, profissionais de diversas áreas, 

acadêmicos etc. É uma temática que conquistou a arena política e que inclusive tem 

demandado políticas públicas para o seu enfrentamento. Neste sentido para que 

possamos compreender essa questão apresentamos alguns conceitos básicos. 

 Pereira e Bezerra apud Scott (1995) conceituam gênero como “um 

elemento constituído de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos”. (2006:6). 

Outra autora que tem se destacado neste debate é Saffioti, a qual afirma 

que gênero é “um conjunto de normas modeladoras dos seres humanos em homens 

e mulheres, que estão expressas nas relações destas duas categorias sociais...” 

(1999:82). 

 Para esses autores homens e mulheres se relacionam entre si, baseados 

na desigualdade sexual, forjando o ser masculino e o ser feminino numa determinada 

sociedade. Neste contexto o homem tem a figura do ser forte, viril e agressivo que 

traz a segurança para o ser frágil, doce, delicado, a mulher. Ou seja, há a idéia de 

hierarquização entre homens e mulheres, e essa idéia encontram-se presente na 

cultura da sociedade representado e expresso no patriarcalismo. Neste o poder de 

decisão, da ação, da chefia é designada ao homem voltado para o espaço público. Já 

os cuidados da casa, e dos filhos ficam para a mulher – espaço privado. 

 Pitanguy apud Minayo contribui com tal discussão afirmando que: “a 

organização social de gênero, que se traduz por relações hierarquizadas e desiguais, 

modeladas a partir da diferenciação social dos sexos, embora mutáveis e 

reatualizadas continuamente, encerra em si mesma uma dimensão de violência.” 

(2005:19). 

A desigualdade social e sexual é percebida também no universo do 

trabalho, onde o aumento da força de trabalho feminino tem se expandido superando 

a força de trabalho masculino. Mas ao tratarmos a temática salarial o que vemos é 

uma desigualdade na remuneração da força de trabalho feminino que geralmente é 

inferior a remuneração masculina. Tais diferenças expandem-se ainda na 

diferenciação dos direitos e das condições de trabalho. 

 Como afirma Antunes: 

  

  
  
  
o contingente feminino superou recentemente o masculino. Sabe-se que esta expansão do trabalho 
feminino tem, entretanto, significado inverso quando se trata da temática salarial, terreno em que a 
desigualdade salarial das mulheres contradita a sua crescente participação no mercado de trabalho. Seu 
percentual de remuneração é bem menor do que aquele auferido pelo trabalho masculino. O mesmo 
freqüentemente ocorre no que concerne aos direitos e condições de trabalho. (2000:105) 

  

Tal reflexão aponta que as mulheres são exploradas de maneira mais 

intensa através da discriminação de gênero. Além de receber menos que o homem na 

realização da mesma tarefa, ou no trabalho informal, também assume a segunda 

jornada de trabalho, que são os trabalhos domésticos, o cuidar da casa, dos filhos, 

dos companheiros, contribuindo para a reprodução da força de trabalho, sem, no 

entanto significar custo ao capital. 

A divisão sexual do trabalho se expressa ainda no espaço fabril, nas 

atividades diferenciadas entre homens e mulheres. Geralmente os homens trabalham 



com tecnologia avançada, com atividades intelectuais, com as gerenciais, já a 

atividade feminina fica restrita a produção de menor qualificação, atividades mais 

rotineiras. 

 Conforme afirma Antunes apud Anna Pollert (1996): 
  

o prisma da divisão sexual do trabalho, afirma que é visível a distinção entre os trabalhos masculino e 
feminino. Enquanto aquele se atém na maior parte das vezes às unidades onde é maior a presença de 
capital intensivo (com máquinas mais avançadas), o trabalho das mulheres é muito freqüentemente 
restrito às áreas mais rotineiras, onde é maior a necessidade de trabalho intensivo. (2000:106) 

  

Sendo assim, o trabalho feminino enfrenta a desvalorização de sua força 

trabalho em relação à do homem e, conseqüentemente seu salário é inferior, como 

afirma Whitaker: 
  

que subcultura masculina e subcultura feminina, esta sempre desvalorizada em relação aquela. Por isso, 
a maioria das profissões tipicamente femininas são desvalorizadas e estão sob constante rebaixamento 
de salários...Homens e mulheres estão, muitas vezes, trabalhando bem próximos no espaço físico, mas 
há quilômetros de distância entre os significados simbólicos das tarefas que realizam. (1988:86-87). 

  

O fato é que muitas mulheres passaram a sair de suas casas, tendo como 

primordial o sustento de seu lar e a contribuição no orçamento doméstico. Mas 

atualmente, com o desemprego de seus companheiros, algumas mulheres, apesar de 

receberem salários inferiores aos dos homens, estão assumindo a função de 

provedoras únicas. 

Como corrobora Romanelli: 
  

  
  
  
  
Uma das transformações mais significativa na vida doméstica e que pendura em mudanças na dinâmica 
familiar é a crescente participação do sexo feminino na força de trabalho, em conseqüência das 
dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias. O fato de as mulheres, em particular as esposas, 
tornarem-se produtoras de rendimentos e parceiras importantes na formação do orçamento familiar, 
confere-lhes nova posição na estrutura doméstica e tanto altera os vínculos que as unem ao marido e 
aos filhos, quanto contribuem para o redimensionamento da divisão sexual do trabalho. (2000:77). 

  

A saída das mulheres do espaço privado para o público trouxe várias 

tensões nos seus lares, pois parte dos afazeres domésticos são redistribuídos entre 

esposa e marido, cabendo a este dividir com a mulher tarefas que eram realizadas 

exclusivamente. (ROMANELLI, 2000:77). Logo, pelo fato da esposa ter se tornado 

provedora ou colaboradora com o orçamento da casa, tem gerado conflitos com o 

marido que por ter sua autoridade marital reduzida, passa a reivindicar sua 

dominância no interior da família, resolvendo esses conflitos geralmente com a 

violência, que é “a resposta à demanda de desempenho de seu papel 

social”.(NOLASCO, 2001:62) 

  

  
Violência doméstica / familiar 

  

  

Na contemporaneidade a violência doméstica tem sido debatida por 

diversos atores sociais, nos meios de comunicação e por organismos que tratam e 

trabalham com esse tipo de violência. Sendo uma discussão ampla e complexa, faz-

se necessário entendê-la nos seus diversos aspectos e determinações. 



A violência doméstica/familiar pode ocorrer no interior dos lares ou mesmo 

no ambiente externo. O agressor em potencial geralmente tem afinidade com a 

vítima. A vítima pode ser a mulher, a criança, o adolescente, os agregados à família e 

também empregados domésticas que residam no domicílio do agressor. 

Uma vez identificado seu território, o chefe da família passa a reinar sobre 

todos os moradores do domicílio. Como afirma Saffioti: 

  
“Violência familiar é aquela que envolve membros de uma mesma família extensa ou nuclear, levando 
em conta a consangüinidade e afinidade... A violência doméstica apresenta pontos de sobreposição com 
a família podendo também atingir pessoas que, não pertencendo à família, vivem parcialmente ou 
integralmente no domicílio do agressor, como é o caso de agregados e empregados (as) doméstico (as). 
Estabelecido o domínio de um território o chefe, via de regra um homem, passa a reinar quase 
incondicionalmente sobre os demais ocupantes.” (1999:83). 

  

Sendo assim, todos os residentes do domicílio podem sofrer violência, 

pois o patriarca da família, o homem, tem o poder de resolver conflitos existentes em 

seu domicílio com violência e todos que estão em seu território têm de submeter-se a 

sua vontade, a sua ira ou a sua agressividade. Como afirma Saffioti: “O domicílio 

mostra-se o locus privilegiado do exercício da violência contra a mulher como forma 

de controle social e de reafirmação do poder do macho.” (1994: 163). 

A violência doméstica/familiar é definida como violência de gênero, onde a 

relação entre o homem e a mulher encontra-se relacionada à desigualdade social e à 

hierarquia do poder, ou seja, o ser masculino domina o ser feminino como aponta 

Rangel: 

  
“Violência pressupõe agressão, conflito de interesses entre opressores e oprimidos. Pressupõe relações 
sociais de dominação e subalternidade. A violência contra a mulher pressupõe que homens e mulheres 
têm uma participação social desigual em função de sua condição social.” (fonte: www.vermelho.org.br). 

  

Neste contexto podemos perceber que a violência perpetrada pelo homem 

contra a mulher está na intenção de submetê-la à sua vontade usando de intimidação 

e do uso da força, desenvolvendo, assim, a violência doméstica/familiar. 

Eggert traz essa afirmação “o público intimida o privado e incentiva as 

mulheres a ser relacionadas com a casa, o doméstico, a família e a quem devemos 

seguir e servir cuidando: os outros”. (2005:34). 

Essa subordinação da mulher ao homem vem desde sua infância quando 

aprende a se submeter ao poderio de seu pai. Saffioti traz essa afirmativa dizendo 

que “são muito tênues os limites entre quebra de integridade e obrigação de suportar 

o destino de gênero traçado para as mulheres: sujeição aos homens sejam pais ou 

maridos” (1994: 84), ou seja, a ordem social colocada sobre os ombros femininos, 

mecanismo de submissão, de subordinação ao homem, dando a este o poder de 

decisão quando e como dominá-la no âmbito doméstico. 

Gebera afirma: 
  

Para as mulheres, o lugar onde se pratica o mal é o lugar onde a cultura as colocou, isto é, de modo 
particular o âmbito doméstico, a partir deste lugar que aparecem as intrigas, as complexidades, as 
traições, as mentiras, as formas significativas de violência e de reprodução da violência. (2001: 148). 

  

Segundo pesquisa da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de 

Janeiro (2007), 37% das mulheres atendidas nas Delegacias de Polícia e Delegacias 

de Atendimento à Mulher (DEAM), sofreram lesão corporal dolosa proveniente de 

violência doméstica e 81,6% dos acusados eram companheiros da vítima, 

demonstrando que esse é um delito que se caracteriza pela agressão do 

http://www.vermelho.org.br/


companheiro contra a mulher. Já 38,6% das mulheres atendidas pelas Delegacias e 

DEAMs sofreram ameaças por violência doméstica e 46,1% dos acusados eram ex 

ou companheiros das vítimas. Nesse sentido podemos evidenciar que a maioria 

dos crimes cometidos contra a mulher se desenvolve no ambiente familiar e que o 

agressor faz parte desse convívio. 

Como afirma Saffioti: 
  

As mulheres sofrem violência masculina no seio da família. Seus agressores são, assim, via de regra, 
(ex) maridos, (ex) companheiros ou (ex) namorados. As características da violência doméstica são 
bastante específicas. Trata-se de agressão física, psíquica ou sexual praticada no chamado espaço 
privado. (1994: 166). 

  

Nesse contexto, a sociedade naturaliza e banaliza a violência cometida no 

“espaço privado”, como se não tivesse responsabilidade sobre esse ato utilizando do 

provérbio “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, garantindo a 

dominação do masculino sobre o feminino. 

É importante destacar que o Estado por meio de leis e outras ações 

legitimam o poder masculino sobre a mulher como consta no Código Civil/1969. Em 

seu art. 233 (de 1969) refere que o marido é o chefe da sociedade conjugal, função 

exercida com a colaboração da mulher e a ele compete à representação legal da 

família, a administração dos bens comuns e dos particulares, o direito de fixar 

domicílio da família e de prover. Já o artigo 247 diz que a mulher está autorizada pelo 

marido a desempenhar a economia doméstica, comumente e por natureza é 

atribuição mais afeta à mulher, mesmo porque, de modo geral, o marido não tem 

condições de administrar tais assuntos por força de seu trabalho e de suas atividades 

fora de casa. (Rocha, 2001:116 e 117) 

Nesse contexto podemos perceber claramente a legitimidade de leis que 

confirmam a discriminação contra a mulher e que a consideram incapaz de certos 

atos. 

Tal definição ignora a inserção das mulheres no mercado de trabalho, as 

quais convivem com a dupla jornada de trabalho, associando trabalho doméstico e 

externo. 

Sabemos que essas leis foram extintas do referido Código e que a 

Constituição Federal de 1988 traz a “igualdade entre homens e mulheres e o 

reconhecimento de que é dever do Estado coibir a violência doméstica.” (LINHARES, 

1998: 62). 

Apesar do aparato legal apontar para a igualdade entre homens e 

mulheres ainda enfrentamos a naturalização e banalização da violência contra a 

mulher respaldada inclusive na cultura patriarcal ainda vigente. Alvim e Souza apud 

Brecht dizem que “é necessário estranhar aquilo que se apresenta como natural.” 

(2004: 13). 

Os movimentos feministas comprovam isso, pois foi por meio de suas 

mobilizações que o Estado reconheceu a gravidade da violência doméstica e vem 

elaborando políticas públicas para as mulheres. É importante salientar que tais 

iniciativas correspondem inclusive aos compromissos assumidos pelo Estado, por ser 

signatário de Conferências e Tratado internacional. Neste sentido, delegacias de 

mulheres foram inauguradas, novas leis foram criadas e ampliaram-se os serviços de 

atendimentos às mulheres em situação de violência. Crimes passionais cometido pelo 

homem contra a mulher com a desculpa de que “era por amor”, passou a ser tratado 

de outra maneira pelo Estado e também pela sociedade. 



 É dada à mulher a liberdade para sair do ciclo de violência, mas 

raramente uma mulher consegue desvincular-se de um homem violento sem auxílio 

externo (Saffioti, 1999: 85). É necessária a ajuda de outras pessoas e, especialmente, 

de profissionais para que a mulher rompa com a violência crônica, pois envolve laços 

afetivos e outros aspectos, que para a mulher tem muita importância. A mulher por se 

considerar ainda inferior ao homem, por depender dele para seu sustento e também 

por querer preservar a família, tem uma conduta ambígua, num dia quer se livrar do 

agressor, no outro o quer de volta. Como confirma depoimentos de mulheres que 

participaram da pesquisa romper ou não romper com ciclo de violência [1] (2007): 

  

“... uma vez casada, somente deve separar-se com a morte, e ele não quer eu saia de casa.” (entrevista 

07) 
  
“Sempre fui muito agarrada com meus filhos e a família, isso dificultou tomar a decisão sendo que 
atualmente meus filhos já são casados e eu não preciso permanecer no ciclo. Mas tenho pena deixá-lo 
sozinho, pois sei que se eu fizer isto, ele vai piorar. Ele é diabético e por conta disso é impotente, já teve 
câncer de próstata.”(entrevistada 02). 

  

“Não tenho para onde ir, não tenho estudo e como conseguir um trabalho?” (entrevistada 05) 

  
 Essas narrativas trazem a clareza que a subordinação que a mulher sofre 

por depender do homem e por ter que viver com conceitos impostos a ela, dificulta o 

romper com esse ciclo, gerando uma conduta ambígua. 

Como afirma Saffioti: 
  

a ambigüidade da conduta feminina é muito grande e compreende-se o porquê disto. Em primeiro lugar, 
trata-se de uma relação afetiva, com múltiplas dependências recíprocas. Em segundo lugar, raras são as 
mulheres que constroem sua própria autonomia ou que pertencem a grupos dominantes.... Em terceiro 
lugar na maioria das vezes, o homem é o único provedor do grupo familiar.... E em quarto lugar, a 
pressão que fazem à família extensa, os amigos, a igreja, etc., no sentido da preservação da sagrada 
família... Razão suficiente para justificar a ambigüidade da mulher que num dia apresenta a queixa e 
no                   seguinte solicitava sua retirada. (1999:89).          
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