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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA TEMÁTICA QUE DEVE SER ABORDADA 
NA SALA DE AULA1 

 

Samira do Prado Silva2 

 

RESUMO: O presente artigo busca realizar reflexões sociológicas sobre a violência 
contra a mulher, a partir das atividades do GEEMAS (Grupo de Estudos e Extensão 
sobre Materiais Didáticos de Sociologia). O objetivo, com este texto, é de oferecer 
material de apoio ao ensino de Sociologia no nível médio, abarcando uma temática 
relevante nas pesquisas contemporâneas em Ciências Sociais, de forma a contribuir 
para a renovação dos conteúdos escolares. Existem diversos tipos de violência, e 
entre elas iremos abordar a violência contra a mulher, que para as ciências sociais, 
está ligada intimamente com as desigualdades de gênero existentes nas relações 
sociais e está presente nas mais diferentes sociedades, inclusive na nossa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é uma reflexão em torno da temática “violência contra a 

mulher”, analisada sob uma perspectiva de gênero, a fim de que possa ser utilizado 

como material didático de Sociologia no ensino médio. Percebemos que muitos dos 

livros de sociologia por nós analisados não tinham assuntos como a questão de 

gênero problematizados em suas páginas e, do mesmo modo, não contavam com 

qualquer referência à violência contra a mulher, apesar deste ser um problema há 

décadas pesquisado e debatido nas ciências sociais. 
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Por isso, analisaremos neste artigo, a construção do masculino e do 

feminino presente nas relações sociais, os vários tipos de violência existentes contra 

a mulher, pois isso é um problema sociológico que se faz necessário em sala de 

aula e nos materiais didáticos disponíveis na educação pública. Entendemos que 

discutir essas temáticas é trazer a tona discussões sobre as construções sociais que 

são naturalizadas e transformadas em desigualdades - principalmente as de gênero, 

mas que podem ser desconstruídas através da vinculação de materiais direcionados 

e da discussão dessas problemáticas, a fim de produzir futuros/as adultos/as que 

sejam reflexivos/as e responsáveis por seus atos.   

Os assuntos relacionados à questão de gênero, em especial a violência 

contra a mulher, foram abordados e discutidos no GRUPO DE ESTUDOS E 

EXTENSÃO SOBRE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SOCIOLOGIA – GEEMAS. Ao 

longo dessas discussões do grupo, planejamos e realizamos oficinas com 

dinâmicas, vídeos, slides, curtas metragens e charges com os/as estudantes do 

ensino médio, das redes de escolas públicas de Londrina e região, com o intuito de 

elaborarmos formas de tornar os conteúdos mais dinâmicos e viáveis para os/as 

mesmos/as, sem perder o conteúdo pedagógico e de caráter sociológico de cada 

tema proposto.  

 

 

DADOS SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

De acordo com BRASIL (2003, p.57) cerca de ¼ das mulheres em todo o 

mundo são vítimas de violência, independentemente de classe social, cor/raça, e/ou 

geração. Segundo os Documentos de Instituições Feministas Mineiras (1998), os 

dados mundiais nos mostram que, um a cada cinco dias de falta ao trabalho de 

mulheres é devido à violência doméstica; a cada cinco anos a mulher que sofre 

violência doméstica perde um ano de vida saudável; pesquisas revelam que a 

violência doméstica são as principais causas da incapacidade e morte de mulheres 
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em idade reprodutiva e que a mulher que sofre violência (física, psicológica, sexual, 

entre outras) recebe salários inferiores a uma mulher que trabalha e que não é 

vitima de agressão. 

A primeira pesquisa realizada sobre violência no Brasil foi feita pelo IBGE no 

ano de 1988. Essa pesquisa demonstrou que 63% das pessoas que sofriam 

violência no próprio domicílio eram mulheres e em mais de 70% dos casos, esse 

agressor era o seu companheiro/marido. Foi somente em 2001 que uma pesquisa 

realizada pela Fundação Perseu Abramo revelou informações sobre as agressões 

sofridas pelas mulheres de maneira mais ampla, contendo perguntas referentes a 

situações de violência praticadas contra a mulher dentro e/ou fora do domicílio. 

Segundo essa pesquisa, 19% das mulheres entrevistadas disseram 

espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência cometida por um homem em 

algum momento da vida e 16% comentaram casos de violência física. Quando 

dadas a essas mulheres entrevistadas os exemplos dos tipos de violência, houve na 

pesquisa, os seguintes percentuais: 43% declararam já ter sofrido alguma violência 

e 33% disseram terem sido vítimas de violência física, além de 53% dessas 

mulheres terem sido ameaçadas com armas e 70% terem participado de 

“quebradeiras” no ambiente doméstico. (SOARES, 2006, p.2 - 5). 

Segundo a Síntese de Indicadores sociais – IBGE (2010) com base em 

dados da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) do ano de 2009, através da 

Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), houve: 

 

“(...) quase 41 mil relatos de violência contra a mulher, o que 
representou 10,2% dos atendimentos, que incluem pedidos de 
informação, prestação de serviços, reclamações, sugestões e 
elogios. Do total de relatos de violência, cerca de 22 mil (53,9%) 
referiam-se à violência física e mais de 13 mil (33,2%) relatavam 
violência psicológica, enquanto 576 (1,4%) eram casos de violência 
sexual.” (SÍNTESE DE INDICADORES SOCIAIS – IBGE, 2010, 
p.59) 
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Algo extremamente importante a ser relatado é que além das perdas 

humanas e sociais que a violência produz, há uma grande perda econômica para o 

país, pois quando essas mulheres são agredidas, elas faltam ao trabalho, diminuem 

sua produtividade e motivação, fazendo com que o Produto Interno Bruto (PIB) do 

país caia. Gasta-se mais com saúde, visto que as mulheres vão com maior 

frequência aos serviços públicos de saúde; perde-se em produtividade no trabalho, 

incluindo a capacidade de iniciativa, entre outros problemas (JORDÃO, 2004, p. 29). 

De acordo com o Documento de Instituições Feministas Mineiras (1998) o Brasil 

perde 10,5% do seu PIB com gastos que envolvem a violência contra a mulher. 

Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2010, p. 6), 

no Brasil, 81,9% da população - sendo 81,7% de homens e 82,1% de mulheres -, 

consideram a violência contra a mulher um grande problema brasileiro; 14,9% 

acreditam ser um problema exclusivo das mulheres e somente 1,7 % acham que a 

violência doméstica não é um problema. Entre as regiões do Brasil, há diferenças 

com relação às respostas dessa pergunta, sendo que na região Sul 77,8% dos/as 

entrevistados/as acreditam que a violência doméstica é um grande problema, contra 

86% que possuem essa mesma opinião no Nordeste. (IPEA, 2010, p. 6).  Esse 

percentual nos permite dizer que, com base na pesquisa, existe uma maior 

desaprovação no que diz respeito a violência contra a mulher na região Nordeste. 

Uma das hipóteses a serem consideradas é de que na região Nordeste pode-se ter 

um maior conhecimento da Lei Maria da Penha, o que poderia explicar a menor 

tolerância em relação a violência contra a mulher por parte desses/as respondentes.  

O conhecimento da Lei Maria da Penha entre os/as entrevistados/as mostra-

se grande, cerca de 95% dos respondentes disseram ter conhecimento sobre a 

existência da Lei, de acordo com pesquisa realizada em 2010 pelo IPEA. Em 

pesquisa realizada pelo mesmo órgão em 2009, a porcentagem encontrada foi de 

78% de respondentes que afirmaram conhecer a lei na ocasião da pesquisa, o que 

nos permite dizer que houve uma ampliação da divulgação da lei. Podemos 

perceber, com base nos dados apresentados na pesquisa, que existe um certo 
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otimismo com relação à Lei, 42,6% dos/das respondentes acreditam que ela pode 

diminuir ou evitar os casos de violência contra a mulher. (IPEA, 2010, p. 8).  

Acreditamos que a violência contra a mulher pode ser muito mais expressiva 

que os números encontrados nas pesquisas citadas no presente trabalho, pois as 

ocorrências de agressões contra a mulher, muitas vezes, tendem a ser maiores do 

que o número de denúncias. Algo importante a ser salientado é que existem maiores 

registros de mulheres em situação de violência nas camadas mais pobres da 

população, o que não retira a presença das mulheres de camadas mais ricas de 

situações violentas. O fato é que essas mulheres, muitas vezes, não procuram os 

serviços públicos de proteção a mulher em situação de violência, optando por outras 

alternativas, o que acaba por minimizar a presença das mesmas nas estatísticas 

sobre violência contra a mulher. 

 

 

GÊNERO: CATEGORIA ANALÍTICA 

 

 O gênero pode ser compreendido como algo construído e representado 

com base nas diferenças percebidas entre homens e mulheres. Essas diferenças 

são construídas socialmente e variam dependendo da sociedade e da época o que 

nos mostra que esse fenômeno não é algo natural. De acordo com a historiadora 

norte-americana Joan Scott (1995, p. 75): 

 

[...]  o termo “gênero” [...]  é utilizado para designar relações sociais 
entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum, 
pra diversas formas de subordinação feminina, nos fatos de que as 
mulheres têm capacidade de dar à luz e de que os homens têm uma 
força muscular superior. Em vez disso, o termo “gênero” torna-se 
uma forma de indicar “construções culturais” – a criação 
inteiramente social de idéias sobre os papéis adequados aos 
homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às 
origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de 
homens e mulheres. 
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Conforme afirmamos o conceito de gênero é diferente do conceito de sexo, 

como podemos analisar nos escritos do sociólogo britânico Anthony Giddens (2004, 

p.109):  

 

[...] os sociólogos utilizam o termo sexo para se referirem às 
diferenças anatômicas e fisiológicas que definem o corpo masculino 
e feminino. Em contrapartida, por gênero entendem-se as diferenças 
psicológicas, sociais e culturais entre indivíduos do sexo masculino e 
do sexo feminino. 

 

Um mesmo entendimento do conceito de gênero de Joan Scott vem da 

importante teórica feminista e socióloga brasileira Heleieth Saffioti, que afirma que o 

estudo de gênero busca compreender a forma com que os mecanismos sociais se 

dão, e, como as diferenças comportamentais entre homens e mulheres se formam. 

Para a autora o entendimento sobre gênero é instável, visto que o mesmo é 

construído socialmente e passa por transformações ao longo dos tempos e nas mais 

variadas sociedades (SAFFIOTI, 1994, p. 271). 

Desse modo, iremos abordar sob a categoria analítica gênero, a violência 

em suas mais variadas formas, focando na violência exercida contra a mulher. É 

importante ressaltar que a violência é produzida e reproduzida por homens e 

mulheres e segundo Marilena Chauí (1985, p. 36) diz respeito a uma “ação que 

transforma diferenças em desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, 

explorar e oprimir.”  

 

 

VIOLÊNCIA(S) CONTRA A MULHER 

 

Conforme dito anteriormente, o social e o cultural constroem as identidades 

de gênero, que por sua vez não apenas diferenciam, mas produzem desigualdades 

que podem ser observadas na família, na escola e em outras instituições. 
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Pretendemos, assim, ao falar sobre violência contra a mulher a partir das 

teorizações de gênero, oferecer condições para a compreensão de que isto parte de 

relações desiguais entre homens e mulheres e que são construídas socialmente e, 

portanto, são passíveis de mudança. 

Segundo Lilia Blima Schraiber e Ana Flávia P. L. d´Oliveira (2003, p.8), 

violência contra a mulher está definida 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. Entende-se que violência, contra a 
mulher inclui violência física, sexual e psicológica: a) que tenha 
ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em qualquer 
outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja 
convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, 
entre outras, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; b) que 
tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 
pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, 
tortura, maus tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição 
forçada, seqüestro e assédio sexual no lugar de trabalho. 

 

 Violência de gênero pode ser compreendida como uma ação que 

resulta ou pode resultar em agressão (física, psicológica, sexual) em sua 

esmagadora maioria, à mulher.  Algumas dessas violências se mostram através de 

“coerção ou privação arbitrária de liberdade em público ou na vida privada, assim 

como castigos, maus tratos, pornografia, agressão sexual e incesto” (KRONBAUER; 

MENEGHEL. 2005, p. 696). 

Conforme Barbara Musumeci Soares (2006, p. 3) Os termos “violência 

doméstica” e “violência de gênero” são “todo tipo de violência perpetrada por 

parceiros íntimos, no primeiro caso, e daquelas dirigidas particularmente às 

mulheres, dentro ou fora de casa, no segundo.” 

Conforme exposto, é possível perceber que essa construção social do 

gênero determina os papéis de homens e mulheres, que acabam por reproduzir 

violências contra pessoas com as quais possuem laços afetivos, legitimando as 
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desigualdades existentes. A violência contra a mulher pode aparecer em diferentes 

níveis de agressividade, além de estar sempre presente na vida dessas mulheres 

agredidas, podendo aumentar com o tempo, chegando ao seu ápice no homicídio.  

De acordo Elaine Ferreira Galvão e Selma Maffei de Andrade (2004, p. 97):  

 

Romper com o ciclo da violência é extremamente difícil para grande 
parte das mulheres que vivem essa situação (...) Mesmo as 
mulheres que tomam a atitude de denunciar seus companheiros 
agressores, muitas vezes, acabam desistindo de manter a denúncia. 
Diante das promessas do companheiro de não mais agredi-las, da 
falta de perspectiva e de condições materiais para um recomeço, da 
vergonha e da falta de apoio da família e da sociedade, acabam 
acreditando numa possível reconciliação, o que acaba por gerar o 
processo chamado de “rotinização da violência” (GALVÃO; 
ANDRADE, 2004, p. 97). 

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (2001) reconhece a violência 

doméstica contra as mulheres como uma questão de saúde pública, pois: 

 

(...) a violência afeta negativamente a integridade física e a saúde 
mental. Viver em uma situação de violência aumenta o risco de 
adoecimentos. Há ocorrências expressivas de problemas mentais, 
depressão e tentativas de suicídio. (...) Tais fatores levam a um 
círculo vicioso das ‘idas e vindas’ aos serviços de saúde e, 
conseqüentemente, ao aumento dos gastos com saúde. (...) Além da 
incidência de várias patologias, a violência doméstica tem uma 
associação clara com a perda dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres. A camisinha comparece como um fator complicador: ao 
não ser usada, favorece a gravidez não desejada e a disseminação 
de DSTs e do vírus da Aids. (OMS apud JORDÃO, 2004, p. 28). 

 

Da perspectiva de uma sociedade mais igualitária e com base em escritos 

feministas entendemos que não se pode aceitar que se pratique violência como 

forma de resolução dos conflitos, por isso o debate e a conscientização de toda a 

sociedade fazem-se necessários, como forma de mudarmos práticas e rompermos 

com esse ciclo aparentemente sem fim.  
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LEI N° 11.340/06 OU LEI MARIA DA PENHA 

 

De acordo com Alessandra de Andrade Rinaldi (2007, p.17) a lei n° 

11.340/06, sancionada no dia 7 de agosto de 2006, em sua forma de aplicação, é 

vista como algo que pode animar as mulheres a fazer denúncias e tornar formal as 

agressões/violências sofridas. Essa lei tem como princípio proteger essas mulheres 

em situação de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral) ou 

ameaçadas de morte e deve afastar o agressor da (s) vítima (s) (mulher, filhos/as). 

Segundo a lei 11.340/06 no capítulo II intitulado “Das formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher”, em seu Art. 7°, são consideradas formas de 

violência doméstica e familiar contra a mulher: a violência física que é a ofensa a 

integridade ou saúde corporal do outro; a violência psicológica como dano 

emocional, diminuição da auto-estima, pleno desenvolvimento humano, entre outros; 

a violência sexual que é toda relação sexual não desejada, ou limite do exercício de 

direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo; a violência patrimonial que é a 

retenção, destruição parcial ou total de objetos, documentos, bens; e a violência 

moral que são as calúnias, difamações e/ou injúrias praticadas contra outrem. 

(BRASIL, 2006) 

Após a prisão do agressor e o registro do boletim de ocorrência, um inquérito 

policial é instaurado. A partir disso as provas (depoimentos, testemunhas, provas 

periciais e documentais) serão encaminhadas ao Ministério Público, que vai outorgar 

medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. A prisão 

preventiva é solicitada ao juiz e competirá a ele a sentença. (RINALDI, 2007, p.18) 

Com base nas autoras Lilia Blima Schraiber e Ana Flávia P. L. d´Oliveira 

(2003, p.8) toda mulher tem direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, 

que devem ser reconhecidos e protegidos pelo Estado.  
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a) o direito a que se respeite sua vida; b) o direito a que se 
respeite sua integridade física, psíquica e moral; c) o direito à 
liberdade e segurança pessoais; d) o direito de não ser 
submetida a torturas; e) o direito a que se respeite a dignidade 
inerente à sua pessoa e que se proteja sua família; f) o direito à 
igualdade de proteção perante a lei e da lei; g) o direito a um 
recurso simples e rápido diante dos tribunais competentes, que 
a ampare contra atos que violem seus direitos; h) o direito à 
liberdade de associação; i) o direito à liberdade de professar a 
religião e as próprias crenças, de acordo com a lei; j) o direito 
de ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a 
participar dos assuntos públicos, incluindo a tomada de 
decisões. (SCHRAIBER; D´OLIVEIRA, 2003, p.8) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta do Projeto GEEMAS é criar uma ponte entre a academia e a 

comunidade externa - mais precisamente a escola, para que esses materiais 

produzidos possam orientar professores/as de sociologia do ensino médio a 

realizarem discussões que tornem a educação mais emancipadora, com estudantes 

críticos/as e reflexivos/as. Juarez Dayrell (1996, p.136) diz que é necessário analisar 

a escola como “espaço sócio cultural” o que significa: 

 

“(...) compreendê-la na ótica da cultura, sob um olhar mais denso, 
que leva em conta a dimensão do dinamismo, do fazer-se cotidiano, 
levado a efeito por homens e mulheres, trabalhadores e 
trabalhadoras, negros e brancos, adultos e adolescentes, enfim, 
alunos e professores atores na história. Falar da escola como espaço 
sócio cultural implica assim, resgatar o papel dos sujeitos na trama 
social que a constitui, enquanto instituição.” 

 

Os objetivos das oficinas ou aulas ministradas pelos/as estudantes 

participantes do GEEMAS eram o de debater e levar os/as estudantes do ensino 

médio a refletir sobre as relações sociais presentes no cotidiano dos/as mesmos/as 

e desconstruir determinados conceitos de caráter não científico, propiciando a 
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possibilidade de acesso ao conhecimento sociológico desses assuntos abordados, 

ou seja, fazer nascer no/a aluno/a um olhar crítico sobre a realidade ao seu redor.  

Nesta perspectiva, nota-se a ausência frequente nos materiais didáticos de 

Sociologia e nas salas de aula, do tema violência contra a mulher.  Do ponto de vista 

das ciências sociais, o objetivo de abordar esses conteúdos em sala de aula seria o 

de diminuir as lacunas existentes pela falta dessa discussão nas escolas e materiais 

didáticos, que acabam por manter e perpetuar práticas sexistas e desiguais no 

interior da sociedade e, principalmente na escola.   

Posto isso e com base nos/as autores/as lidos/as, podemos compreender 

que nem todo homem é violento e existem muitos que lutam contra a agressão às 

mulheres. Portanto, a violência não é inerente ao homem, por isso devemos atentar-

nos aos processos de socialização masculinos desde cedo. Partindo de uma 

perspectiva mais igualitária nos direitos entre homens e mulheres e ao perceber a 

violência como fenômeno social, entendemos que é necessário que haja diversas 

formas de penetrar e promover ações por essa busca de igualdade entre os gêneros 

em nossa sociedade. Assim, precisamos intervir de forma conjunta na prevenção e 

punição da violência contra a mulher através: 

 

a)Educação – atividades envolvendo alunos, professores e 
corpo técnico-administrativo de escolas da rede pública e 
privada de ensino, bem como elaboração e divulgação de 
material informativo e capacitação de professores do ensino 
fundamental e médio. b) Saúde – ações voltadas às unidades 
de atenção básica de saúde da rede pública, gerando 
estratégias que ressaltem a noção de violência contra a mulher 
como um problema de saúde pública, principalmente, no 
contexto da saúde da mulher. c) Justiça, segurança pública e 
direitos humanos – ações voltadas aos profissionais que 
atuam na elaboração e implementação de medidas jurídicas 
relacionadas à violência doméstica e familiar. d) Programas 
para Jovens / grupos juvenis – Aplicar a perspectiva de 
gênero no trabalho com homens jovens que envolve: a) engajar 
os homens na discussão sobre as desigualdades de gênero; b) 
estimular a assunção da responsabilidade no cuidado com os 
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filhos; c) assumir a responsabilidade nas questões relativas à 
saúde sexual e reprodutiva; d) estimular medidas não violentas 
de resolução de conflito. e) Trabalho – atividades que 
envolvam trabalhadores e empresários, empresas e sindicatos, 
em comunidades urbanas e rurais. f) Políticas públicas – 
Interlocução com órgãos governamentais para promover 
controle social e estimular a ampliação do impacto social de 
campanhas de prevenção à violência, particularmente no 
contexto dos direitos sexuais e reprodutivos. (BRASIL, 2003, p. 
24-25) 

 

Dito isso, e emprestando os dizeres do sociólogo português Boaventura de 

Souza Santos (2002 apud BRASIL 2003, p.21), acreditamos que: 

 

(...) as lutas importantes no mundo, dos Direitos Humanos, contra a 
violência, contra a tortura... são lutas que não podem ser deixadas a 
um grupo social. É semelhante à luta do Movimento Negro que não 
pode ser deixada somente aos negros. As lutas feministas não 
podem ser deixadas unicamente às mulheres. É preciso que os 
homens se solidarizem, porque são a prova viva de que repudiam 
essa forma de agressão e que tudo farão para que esse número de 
pessoas – que infelizmente é muito grande e atravessa todas as 
classes e todos os continentes – se vá reduzindo através da 
oposição democrática de homens e mulheres.  
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