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“Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a 
liberdade seja a nossa própria substância.” 
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                                             RESUMO 

 

A violência doméstica e familiar, na particularidade da violência contra a 

mulher, é um dos mais graves problemas a serem enfrentados pela sociedade 

contemporânea, que ocorre diariamente no Brasil e em outros países. Apesar da 

consolidação destes aspectos legais, que ampliou o sistema de proteção dos 

direitos das mulheres contra a violência e logo o da família, os estudos 

demonstram que a mulher ainda está bastante vulnerável no âmbito doméstico. 

Diante do quadro de violência contra a mulher desenvolveu-se uma pesquisa 

sobre as conseqüências da violência doméstica na dinâmica familiar sob a ótica 

da Lei Maria da Penha. Os dados e informações foram coletados através de 

entrevistas estruturadas ao longo de todo o processo da pesquisa, sendo em 

seguida analisados de forma quantitativa, sempre a luz do referencial teórico. Os 

sujeitos da pesquisa foram às partes processuais atendidas pelo Serviço Social 

Forense da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a 

mulher da cidade de Manaus, compreendidas como homens e mulheres 

atendidos, no período de outubro de 2011 a março de 2012. Diante do exposto, 

a pesquisa apresenta-se com um enfoque relevante e necessário na 

contemporaneidade, por possibilitar uma melhor compreensão acerca dos 

papéis sociais e seu modo de interação familiar, identificando as relações de 

hierarquização existentes. 

 

Palavra Chave: Família, Violência Doméstica, Lei Maria da Penha. 
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ABSTRACT 
 

The domestic and family violence, in particular violence against 

women is one of the most serious problems facing contemporary society, which 

occurs daily in Brazil and other countries. Despite the consolidation of these legal 

aspects, which expanded the system to protect the rights of women against 

violence and soon the family, studies show that women are still very 

vulnerable at home. Faced with a situation of violence against women developed 

a research on the consequences of domestic violence on family dynamics from 

the perspective of Maria da Penha Law. Data and information were 

collected through structured interviews throughout the research process, 

and then analyzed quantitatively, where the light of the theoretical. The study 

subjects  were  met  by  the parties  procedural Forensic  Social  

Work Specialized Court of Domestic and Family Violence against women in the 

city of Manaus, understood how men and women served during the 

period October 2011 to March 2012. Given the above, the research is presented 

with a focus on relevant and necessary nowadays, as it enables a better 

understanding of social roles and their way of family interaction, identifying the 

hierarchical relationships existing within. 

 

Key words: Family, Domestic Violence, Law Maria da Penha 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica e familiar na particularidade da violência contra 

a mulher é um dos mais graves problemas a serem enfrentados pela sociedade 

contemporânea que ocorre diariamente no Brasil e em outros países. Apesar da 

consolidação de alguns aspectos legais, a exemplo da Lei 11.340/06, 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha que ampliou o sistema de 

proteção dos direitos das mulheres contra a violência e logo o da família, os 

estudos demonstram que a mulher ainda está bastante vulnerável no âmbito 

doméstico, pois os dados estatísticos sobre a violência doméstica contra a 

mulher são alarmantes. Segundo a pesquisa realizada pela Fundação Perseu 

Abramo (2001:3) “2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano no país; 

175 mil/mês; 5,8 mil/dia; 243/hora ou 4/minuto”, evidenciando a dimensão da 

problemática que a cada 15 segundos uma mulher é vítima da violência 

doméstica e familiar no Brasil. 

A violência doméstica e familiar praticados contra a mulher não é um 

fenômeno que atinge somente as mulheres, mas sim todos os membros que 

compõem a rede familiar, de alguma forma as que sofrem as conseqüências da 

violência doméstica, seja todos os membros que estão inseridos no âmbito da 

unidade familiar ou coabitando no mesmo espaço desta mulher, sofrerá de 

alguma das faces violência. Para Dias (2010:60) as relações familiares ou a 

entidade familiar são todos “os indivíduos que se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais ou de por afinidades e expressa vontade”. 

A família representa uma unidade social com condições e posições 

socialmente reconhecidas e com diferentes níveis de poder, reconhecida com 

um espaço de privacidade. A violação deste espaço por muito tempo foi tema 

para debates e criticas por se tratar de espaço privado e protegido legalmente. 

Todavia, desde o final do século XX, a problemática ganhou visibilidade, 

demonstrando a importância dos conflitos familiares inseridos no contexto da 

violência, ou seja, ela era praticada no ambiente doméstico, assim as denúncias 
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e estudos sobre a violência doméstica despertaram a atenção do poder público 

para o espaço da intimidade. 

Conforme Toledo (2007:31), o espaço da intimidade é um ambiente 

dicotômico, em razão de este espaço ser abrigo para manifestações de 

afetividade é também muitas vezes local de conflitos que acabam culminando 

em violências que segundo a autora “o espaço da intimidade pode ser até um 

verdadeiro campo de batalha sangrento e violento, mas não anula a sua 

representação como um porto seguro para a expressão dos sentimentos”, assim 

a violência no seio familiar passou de forma silenciosa há décadas, em razão da 

família e do domicílio serem reconhecidos na sociedade como entidades 

invioláveis, deste modo limitando o acesso da justiça. 

A ideia sacralizada e a inviolabilidade do domicilio serviram de 

justificativa para restringir a interferência da justiça, todavia com o advento da 

Lei Maria da Penha, a violência doméstica passou a ter a atenção especializada 

da justiça, tornando-a efetiva aos preceitos constitucionais, e causando uma 

revolução no sistema processual brasileiro.  

A princípio os crimes de violência contra mulher tinham amparo jurídico 

na Lei 9.099/95 que eram de competência dos Juizados Especiais Criminais e 

executavam infrações penais de menor potencial ofensivo, mostrando o descaso 

com as mulheres que sofriam violência. Com o intuito de atender as 

reivindicações dessa demanda aprovou-se a Lei 11340/06 - Maria da Penha, 

que criou mecanismos para coibir e prevenir à violência doméstica e familiar 

contra a mulher, sendo mais rigorosa e efetiva, que a lei anterior, trazendo maior 

celeridade aos processos e maior credibilidade ao Poder Judiciário. Segundo 

Dias (2010:43), a Lei Maria da Penha “veio assegurar maior proteção a uma 

parcela da população visivelmente mais frágil quando o assunto é violência 

doméstica”. 

É neste aspecto que a Lei Maria da Penha representa mais do que 

mudanças legais, ela requer uma postura acerca do enfrentamento da violência 

doméstica representando mudanças nos paradigmas da sociedade, 

enfraquecendo esse efeito multiplicador que vem comprometendo todos os 
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membros da entidade familiar, principalmente os filhos, possíveis agentes 

repetidores do comportamento que vivenciam dentro de casa (DIAS, 2010:07). 

A violência contra a mulher é apontada como um dos problemas que 

mais preocupa a sociedade brasileira, conforme pesquisa realizada pela 

Fundação Perseu Abramo (2001 apud Liane e Rovinski 2004:13.), 2.502 

mulheres brasileiras participaram, os resultados mostraram que a cada 5 

mulheres (19%) declararam sofrido algum tipo de violência por parte de algum 

homem e 33% admitiram, que em algum momento de sua vida, sofreram alguma 

forma de violência, nesse contexto a Organização Mundial da Saúde a OMS 

(2002 apud Dias 2010:20) afirma que apenas  10% das agressões sofridas por 

mulheres, são levadas a conhecimento da polícia, em razão do  vínculo afetivo e 

financeiro que essas mulheres possuem com seus agressores, sendo obstáculo 

pra efetivação da denúncia. 

Diante do quadro de violência contra a mulher a presente pesquisa visou 

estudar os efeitos da violência doméstica e familiar na ótica da Lei Maria da 

Penha. Na qual se desdobrou nos seguintes intentos: perceber as mudanças na 

dinâmica familiar geradas pelo processo de violência doméstica e familiar; 

identificar as relações de hierarquização entre os gêneros no interior da família; 

desvelar os efeitos da violência doméstica nas relações familiares entre pais e 

filhos; além de detectar as relações de poder existentes durante a convivência 

marital. 

Diante do exposto, a pesquisa apresenta-se relevante e necessária na 

contemporaneidade, haja vista o pioneirismo deste estudo em que almejou uma 

analise das consequências da violência doméstica na família das partes 

litigantes atendidas pelo Serviço Social Forense da Vara da Especializada da 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – VEVDFM na cidade de 

Manaus. Desta forma o locus da pesquisa foi a Vara Maria da Penha, situada no 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas . 

Este trabalho está dividido em quatro momentos. O primeiro contemplou 

a  processualidade histórica da instituição familiar e a dominação masculina 

sobre a mulher; no segundo, tratou sobre a violência doméstica e sua relação 
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com Lei Maria da Penha; no terceiro momento, apresentamos  os procedimentos 

metodológicos. Por fim, o último, expôs os resultados da presente pesquisa. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nesta parte do relatório serão apresentadas as principais categorias 

analíticas que nortearam o estudo. As categorias serão apresentadas na 

seguinte seqüência: a) Família e a dominação masculina sobre a mulher; b) 

Violência Doméstica e a Lei Maria da Penha. 

 

 

3. FAMÍLIA E A DOMINAÇÃO MASCULINA SOBRE A MULHER 

 

3.1 Conceituando Família e Gênero 

 

O mundo familiar mostra-se dinâmico no que diz respeito ao seu modo 

de organização, crenças, valores e práticas, que no passar dos séculos foram se 

adaptando as novas demandas emergentes da sociedade.  

A processualidade histórica da instituição familiar desafia qualquer 

conceito uniformizador, na qual estão ligadas a mudanças que correspondem 

um universo de relações diferenciadas e múltiplas, que na visão de Sarti (2003: 

39) essas mudanças atingem de modo diverso cada uma destas relações e cada 

uma das partes da relação. Essas mudanças estão condicionadas as 

transformações dos costumes, e de novos comportamentos femininos 

provocados pela industrialização e pelo intenso processo de urbanização, além 

da inserção da mulher no mercado de trabalho que se concretizam conforme 

Giordani (2006:75) “nas novas representações sociais do papel feminino e nos 

princípios do modelo familiar”. 

A partir das reflexões de Engels (1982), à luz da obra Sociedade Antiga 

(1877) de Lewis H. Morgan, é elucidada as transformações pela qual a família 

passou. Morgan aponta três estágios pré-históricos de cultura em relação aos 
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modelos de família, o primeiro corresponde ao modelo do selvagem em relação 

ao matrimônio por grupos, o segundo sugere uma relação entre barbárie e o 

matrimônio sindiásmico, por fim a civilização relaciona-se com a monogamia, 

complementados pelo adultério e a prostituição. 

Segundo Engels (1982:15), a expressão “família” foi inventada pelos 

romanos para designar um novo organismo social, surgido entre as tribos latinas 

na qual foram introduzidas à agricultura e à escravidão legal, tendo a existência 

de chefe que mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo número de 

escravos, com o pátrio poder romano e o direito de vida e morte sobre todos 

eles. 

Conforme o autor na fase superior da barbárie o matrimônio sindiásmico 

e a monogamia intercalaram-se, ocorrendo à poligamia e a sujeição aos homens 

das mulheres escravas. À medida que o homem desenvolvia o seu grau de 

trabalho, a família e sua ordem social também se modificavam. 

Para Engels (1982:07) na família consangüínea consistiu o primeiro 

desenvolvimento de família, tendo em vista a exclusão de pais e filhos dos 

direitos e deveres do matrimônio. Todavia, os irmãos, irmãs, primos e primas de 

primeiro, segundo e outros graus eram maridos e mulheres uns dos outros, 

implicando nesse período, a relação carnal mútua. 

Em seguida, na Família Punaluana a relação carnal entre os irmãos e 

irmãs é excluída, desta forma fazendo surgir os sobrinhos (as), primos (as). 

Essa configuração foi denominada de gens por Engels, sendo no seu 

entendimento um círculo de parentes consaguíneos por linhagem feminina que 

não podiam casar entre si correspondendo ao Estado Selvagem, em que 

teríamos a dominação da apropriação de produtos da natureza. 

Diante da consolidação das gens para o autor ocorreu um acréscimo da 

classe de “irmãos”, em decorrência da impossibilidade do casamento entre os 

mesmos gens, sendo consolidada pela Família Sindiásmica, com o início da 

domesticação de animais, a criação de gado e o acúmulo de riquezas e da 

propriedade privada. 
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De acordo com Engels (1982:10) neste tipo de família, o homem vive 

apenas com uma mulher, mas tem direito à prática da poligamia e da 

infidelidade. A mulher, em contrapartida, é exigida a fidelidade como forma de 

assegurar a paternidade dos filhos, mas quando o vínculo conjugal é dissolvido 

por uma das partes, cabe à mulher o direito aos filhos. 

No estágio da monogamia, surge o patriarcado com a substituição da 

filiação feminina e do direito hereditário materno pelo paterno e a introdução de 

um novo elemento na família, ou seja, além da presença da mãe existia também 

a presença de um “verdadeiro pai”. Outro ponto relevante era a divisão de 

trabalho conforme se modificava e o homem acumulava as riquezas, o mesmo 

passava a ascender uma posição mais relevante que a da mulher na família, 

restando para esta a vantagem de modificar, em proveito de seus filhos, a ordem 

da herança estabelecida.  

O estágio da monogamia consolida-se a partir do sistema do 

patriarcado, que pode ser conceituado como: 

 

[...] conjunto de relações sociais que tem uma base material e no qual 
há relações hierárquicas entre homens, e solidariedade entre eles, que 
os possibilitam a controlar as mulheres. Patriarcado é, pois, o sistema 
masculino de opressão das mulheres (HARTMANN, apud. SAFFIOTI, 
2005:41).  

 

Segundo a definição de patriarcado exposta por Hartmann, percebe-se 

que as mulheres são como elemento para a satisfação sexual dos homens 

encarregada na reprodução de herdeiros, da força de trabalho. Assim essa 

opressão não ocorre somente no espaço privado, muitas vezes se expande para 

todos os setores da sociedade, saindo do espaço privado para o público e, 

assim, ganhando aspecto cultural. 

Nesse sentido, um sujeito que está sofrendo influência do patriarcado, 

colocará em prática seus valores e crenças além do convívio familiar, ou seja, 

ocorrerá no âmbito escolar, nas relações de trabalho, e sociabilidade como um 

todo. Desta forma, observa-se uma reprodução desse aspecto cultural em 
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âmbito privado, mas também em situações que afirmam intensamente a 

presença do patriarcalismo nos espaços públicos.  

Segundo Engels (1982:16) da Família Sindiásmica nasce a Família 

Monogâmica, no período de transição entre a fase média e a fase superior da 

barbárie correspondente ao período da indústria e da arte propriamente dita 

baseando-se no predomínio do homem e de sua finalidade expressa na 

procriação dos filhos, sendo sua paternidade de herdeiros direto incontestável 

para que um dia recebam a posse dos bens do pai. 

Desta forma, as transformações pela qual a família passou, seja no seu 

modo de organização social, na exploração da força de trabalho, no acúmulo de 

capital, bem como a submissão da mulher para o espaço privado condicionou  a 

legitimação no século XVIII do modelo familiar burguês europeu (Toledo 

2007:18). 

O modelo nuclear burguês tem como característica a privacidade que 

limita o relacionamento básico entre pai e filhos, em que estão voltados para um 

projeto de realização individual tendo como perspectiva a ascensão social e 

superação de gerações. Nesse sentido, a família burguesa legitima o espaço do 

privado na qual representa o espaço da intimidade, do lazer, da paz, do refúgio e 

do público representado pela exterioridade da rua, do trabalho e da socialização. 

A conceituação de família burguesa é expressa por Romanelli (1995 

apud Toledo 2007:21) a partir de alguns atributos: 

 

 [...] uma estrutura hierarquizada, no interior da qual o marido/pai 
exerce autoridade e poder sobre a esposa e filhos; a divisão sexual do 
trabalho bastante rígida, que separa tarefas e atribuições masculinas e 
femininas; o tipo de vínculo afetivo existente entre os cônjuges e entre 
esses e a prole, sendo que neste último caso há maior proximidade 
entre mãe e filhos; o controle da sexualidade e a dupla moral sexual. 
 

 

A diferença existente no relacionamento entre pais e filhos e suas mães 

era de acordo com o padrão hegemônico de família nuclear que conferia ao 

homem/pai a condição de provedor financeiro do consumo doméstico e à 

mulher/mãe o encargo pela socialização da geração e a concessão do afeto. 
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Conforme Toledo (2007:22-23), o processo de modernização ocorrido na 

década de 1930, e consolidado na década de 50, colocou em questão a família 

patriarcal no Brasil, denominada de “crise” da organização clássica da família, 

que encontrou maior força na revolução dos costumes dos anos 60 e das 

reivindicações do movimento feminista que estimulavam a saída das mulheres 

para o mercado de trabalho. 

Dentre algumas das modificações sentidas pela família pode-se  citar: a) 

a inserção da mulher no mercado de trabalho, desencadeando em uma dupla 

jornada (o trabalho fora e dentro de casa), ao mesmo tempo, esta passou a ser 

a principal provedora da família, devido à situação de abandono do cônjuge ou 

de viuvez precoce; b) a modernidade também trouxe consigo a violência e um 

rol de atividades para serem desenvolvidas fora dos limites da casa, gerando a 

super proteção do lar, e principalmente dos filhos; c) as separações e divórcios 

que  transformam questões familiares em verdadeiras brigas judiciais. Portanto, 

observa-se que as mudanças ocorridas na família não anularam os significados 

estruturados contidos no modelo tradicional ainda que tenha apontado para 

novas direções. 

Não obstante às inúmeras transformações pelo qual a família passou e 

ainda vem passando, o modelo de família nuclear burguês ainda sobrevive, já 

que a posição de chefe da família ainda é culturalmente vinculada ao homem, 

mantendo-o em posição hierarquicamente superior à mulher, apesar desta 

gradativamente estar assumindo as responsabilidades na maioria das famílias. 

Neder (2005) defende que não existe um modelo padrão de organização 

familiar, mas sim vários modelos, o que implica na necessidade de pensar em 

famílias de forma plural. 

Os autores Neder, Szymanski (2005:2003) defendem que se deve 

aceitar o modelo de família burguês como um modelo construído historicamente 

e não como norma, pois ao tê-lo como “padrão” aceita-se também as crenças e 

valores burgueses. Desta forma, quando se diz que uma família é 

desestruturada por não se “encaixar” no modelo de família nuclear burguesa, na 
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verdade o que se leva em conta é a estrutura da família e não a qualidade de 

suas inter-relações. 

As novas configurações ou organizações familiares reconhecidas na 

atualidade constituem-se em novas demandas por parte da modernidade. Nesse 

contexto, emergiu para o público, aspectos da dinâmica familiar, por esta não 

satisfazer sua tarefa primordial o cuidado e a proteção dos seus membros. 

Assim percebeu-se que no espaço da intimidade é bastante controverso, por 

haver manifestações de afetividade e poder (TOLEDO, 2007:31). 

Desta forma, conforme Giordani (2006:96), a partir da década de 70 

iniciaram estudos relacionados ao gênero para elucidar as expressões culturais, 

sociais, psicológicas do feminino como o propósito de reconstruir o conceito de 

feminino e suas significações simbólicas, no sentido de superar e erradicar os 

referenciais “biológico-sexuais” que envolviam a temática feminista, investigando 

os diversos domínios da cultura, da sociedade e da história, denominadas as 

relações entre homens e mulheres como “relações de gênero”.  

Para as autoras Teles e Melo (2003:16) o conceito de gênero discorre 

sobre explicar as diversidades socioculturais que permeiam os homens e as 

mulheres, na qual “repercutem na esfera da vida pública e privada de ambos os 

sexos, impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos 

historicamente e criaram pólos de dominação e submissão”. 

De acordo com Giordani (2006:96), Carreira et al. (2001) o conceito 

gênero foi criado por um grupo de feministas da Universidade de Sussex, na 

década de 1970, na Inglaterra, ao analisarem como as pessoas são “treinadas” 

para desenvolverem determinados comportamentos caso nascessem homem ou 

mulher. No entanto, Louro (2001:97) defende que tenha surgido no final da 

década de 1960, quando estudiosas e militantes feministas problematizaram e 

debateram com pesquisadores e críticos o que compreenderia gênero. 

Diante do exposto, nota-se as discordâncias entre os autores sobre a 

origem do conceito gênero, sendo consenso entre eles à discriminação histórica 

contra as mulheres. 
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Teles e Melo (200:17) elucida metaforicamente que ao falar de gênero, o 

mesmo pode ser entendido como uma ferramenta, que facilita a compreensão  

em relação às desigualdades sociais e econômicas existentes entre mulheres e 

homens advindos da discriminação histórica contra as mulheres. 

No Brasil, o uso do gênero serviu para questionar paradigmas como o 

patriarcado, a divisão do trabalho, a separação entre produção/reprodução e as 

relações sociais entre os sexos conforme as reflexões de Giordani (2006:97). 

Nesse sentido, os papeis sociais reforçados por tradições patriarcais 

estabelecem uma relação de dominação e violência entre homens e mulheres.  

Desta forma, a cultura patriarcal sustenta e justifica os atos violentos do 

homem contra a mulher, para Chauí (1985:02) e Monteiro (2007:27) a violência 

se manifesta como uma ação contra um ser humano que não é visto como um 

sujeito e sim como uma coisa, permeando as questões de desigualdade, 

passividade e silêncio da vítima. Nesta dinâmica social desigual, homens e 

mulheres encontram-se inseridos e desempenhando papéis consolidados ao 

longo da história, que segundo Monteiro (2007:27) são de caráter de dominação, 

por designar para a mulher a condição de submissão, obediência, reprodução, 

cuidadora do lar e educação dos filhos. 

 

 

3.2 Família e Violência entre o público e o privado. 

 

Na Grécia Antiga, a casa, os escravos, a família era algo relacionado à 

esfera privada. Segundo Aristóteles (1991:12) em sua obra intitulada “A Política”, 

este retrata a República, bem como a família que nela habita, um governo 

doméstico composto pelo “senhor e o escravo, o marido e a mulher, o pai e os 

filhos”.  

Este governo doméstico, segundo o autor, é uma espécie de monarquia 

na qual toda casa é governada por uma só pessoa, deste modo o homem é 

reconhecido como o senhor da casa, assim como o chefe de família, pessoa que 
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detem o poder soberano sobre os demais, ou seja, este possui poder sobre os 

escravos; a mulher; e os filhos.  

Assim, o chefe da família em relação às atividades domésticas tinha a 

responsabilidade de proporcionar alimentos, segurança aos subordinados, 

contando com a ajuda dos escravos, cabendo à mulher como propriedade do 

chefe da família a responsabilidade em gerar e cuidar dos filhos. 

As desigualdades na esfera privada da cultura ocidental eram existentes 

e comuns, tendo em vista que o chefe da família tinha o comando despótico, 

com poder ilimitado assegurado por lei, exercendo assim um poder totalitário 

sobre a vida e a morte da sua mulher, filhos e escravos.  

Em oposição à esfera privada, está à esfera pública, tendo em seu 

escopo dois fenômenos distintos o da acessibilidade e da ideia de comum. 

Deste modo, a acessibilidade está relacionada a tudo que se torna público, 

torna-se acessível a todos, assim como o comum está para a realidade de um 

bem em comum ou interesse comum nos negócios humanos. 

Conforme Aristóteles a esfera pública era o domínio da vida política, 

exercida através da ação e do discurso, na qual os habitantes da polis exerciam 

a sua vida política interagindo com os assuntos relacionados a esta.  

Portanto, ultrapassar as indigências da vida privada constituía numa 

condição para elevar-se à vida pública, ou seja, se os assuntos da casa estivem 

em dia o homem teria disponibilidade e liberdade para participar de forma 

igualitária e sem opressão da vida política da polis. Segundo ARENDT (1989:39-

40) 

 
 “O que distinguia a esfera familiar era que nela os homens viviam 
juntos por serem compelidos por suas necessidades e carências [...]. 
A esfera da polis, ao contrário, era a esfera da liberdade, e se havia 
uma relação entre essas duas esferas era que a vitória sobre as 
necessidades da família constituía condição natural para a liberdade 
na polis.” 

 

Assim, a relação público/privado demonstra oposições entre os dois 

domínios, na qual cada um estabelece para cada individuo determinados 

comportamentos e/ou padrões normativos.  
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Na esfera privada, a mulher tinha que ser dócil e submissa ao comando 

do homem, tendo em vista que este possuía sobre a mesma poder marital, ou 

seja, “qualquer que seja a idade da mulher, o homem deve conservar sua 

superioridade, sendo ressaltado nas virtudes morais, “A força de um homem 

consiste em se impor; a de uma mulher, em vencer a dificuldade de obedecer” 

(ARISTÓTELES 1991:27-29). 

Destarte, percebe-se que os papéis sociais destinados tanto para os 

homens, quanto às mulheres, não foram atribuições naturais e/ou biológicas, 

mas papéis construídos historicamente conforme as necessidades sócio-

econômicas de uma determinada sociedade.  

Assim, compreendem-se com maior clareza as atribuições e 

características diferenciadas para cada indivíduo na história. O público e o 

privado, ou seja, a mulher foi limitada ao espaço privado, sendo reconhecida 

como responsável pelos cuidados com a família, dos afazeres domésticos, 

quanto aos homens coube o gerenciamento da esfera pública, do poder, da 

liberdade, e do provimento do lar. 

Os estudos sobre gênero confirmam as discriminações vivenciadas 

pelas mulheres, principalmente dos papéis sociais destinadas a esta, tendo 

como exemplo: a sensibilidade, a protetora do lar e dos filhos. Para o homem 

eram exigidas características de provedor do lar, insensível, não sendo 

permitidas demonstrações de emoções ou sensibilidade. 

A luta das mulheres, sobretudo por nascer em meio a padrões 

normativos socioeconômicos na qual persistem entender como naturais a 

subordinação da mulher ao homem, fez com que essas mulheres saíssem para 

a cena pública, com a finalidade de construir um conceito de gênero que 

representasse o protagonismo das mulheres na luta pelos seus direitos 

humanos e de cidadania.   

Desta forma, o movimento feminista conseguiu por meio de suas 

reivindicações evidenciar a violência doméstica sofrida pelas mulheres, dando 

assim visibilidade ao assunto em questão, pois este é um assunto considerado 

privado, da esfera do lar.  
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Em meio às conquistas, as mulheres iniciaram a desnaturalização das 

várias formas de violências de que eram submetidas, nos espaços públicos, 

dando visibilidade política, tornando o respeito a sua pessoa uma questão de 

direitos humanos, uma questão de políticas públicas. 

A violência é entendida com um fenômeno social variável e complexo, já 

que suas manifestações estão em constantes mudanças na sociedade, segundo 

Giordani (2006:01), a violência é uma realidade plural, uma vez que não há 

possibilidade de uma ótica limitada sobre o tema.   

A identidade assumida tanto pelos homens quanto pelas mulheres que 

de acordo com Pinheiro (2005:38) são construídas com o auxílio de diversas 

variáveis, tanto de ordem objetiva quanto subjetiva, ou seja, um padrão cultural 

permeado na sociedade que trabalha na perspectiva de difundir os papéis do 

que é ser homem e do que é ser mulher. 

Nesse contexto de desigualdade está inserida a violência doméstica 

contra a mulher, que na concepção de “Teles & Melo (2002:19) é definida como 

a violência que ocorre dentro de casa nas relações entre pessoas da família, 

entre homens e mulheres, pais/mães e filhos, entre jovens e pessoas idosas. Tal 

posição é ressaltada por Pinheiro (2005:37) ao dizer que este conceito delimita o 

espaço, deixando aberto o campo de quem pode ser o agressor, principalmente 

contra crianças e adolescentes, deste modo permite a compreensão da violência 

doméstica a partir das relações sócio-familiares. 

As consequências da violência doméstica perpassam a dinâmica do 

casal tendo em vista que gera consequências desastrosas para todos os 

membros da família, conforme afirma Azevedo (1985:37), interferindo no 

desenvolvimento psicossocial de todos os indivíduos envolvidos na relação 

conflituosa. 

Por fim, entendemos que a noção de dominação patriarcal é insuficiente 

para dar conta das mudanças que vêm ocorrendo nos diferentes papéis que as 

mulheres em situação de violência têm assumindo. Defendemos uma 

abordagem da violência contra as mulheres como uma relação de poder, 

entendendo-se o poder não de forma absoluta e estática, exercido via de regra 
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pelo homem sobre a mulher, como quer-nos fazer crer a abordagem da 

dominação patriarcal, senão de forma dinâmica e relacional, exercido tanto por 

homens como por mulheres, ainda que de forma desigual. 

 

3.3 As relações de poder e hierarquia familiar 

 

A estrutura familiar está associada a fatores econômicos, sociais e 

culturais, convergindo para um processo histórico-cultural, com modo de 

organização interna específica do grupo familiar. Assim essa estrutura 

demonstra-se de forma hierarquizada e permeada de relações de poder.  

Esse modo de organização da estrutura familiar é um elemento de 

grande valor, tendo em vista que nela ocorre o processo de socialização dos 

membros familiares. É na família que os membros recebem sua primeira 

formação socializadora, ou seja, a educação, valores, normas, disciplinas que 

variam conforme período sócio-histórico vigente. 

Segundo Romanelli (2003:75) a família possui atributos básicos, isto é 

“uma estrutura hierarquizada, no interior da qual o marido/pai exerce autoridade 

e poder sobre a esposa e os filhos; a divisão sexual do trabalho bastante rígida”, 

separando de forma distinta as atribuições masculinas e femininas. 

A hierarquia envolve a compreensão de como é estabelecida a 

organização da família com base na cultura do patriarcado.  O que sedimenta 

essa rígida hierarquia verticalizada entre os membros familiares é o poder  e 

autoridade  centrada na figura do marido/pai.  

 Desta forma, a hierarquia tem sido definida a partir de  uma estrutura 

de poder, que envolve influência, controle e adaptabilidade, pautada na dinâmica 

da relação do casal.  O conteúdo oriundo do poder e da autoridade  do chefe da 

família repercute nesse espaço a partir de regras, normas e controle sobre os 

demais membros, assim sendo os homens figuram como 

dominadores/exploradores, a esposa como a segunda na hierarquia é aquela 

que viabiliza esse poder junto aos filhos, os  mais dominados-explorados.                                   

Conforme Welzer-Lang (1991:23), a violência doméstica pode ser entendida 
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como algo masculino, no entanto vale ressaltar que a mulher do mesmo modo, 

pode cometer a violência e o poder sobre os demais membros familiares através 

da incumbência do chefe familiar/homem, pois a mulher enquanto mãe é o 

“primeiro modo de regulação das relações sociais entre os sexos”, do mesmo 

modo os filhos sofrem desde a infância a dominação-exploração, seja pelo pai 

na figura de chefe e autoridade ou pela mãe enquanto mulher. 

Na família, especificamente no caso dos pais, estes exercem um 

conjunto de condutas normativas em relação a seus filhos, na qual produzem 

uma hierarquia entre gerações. Entretanto, os pais, não possuem as mesmas 

condições para o exercício do poder e da autoridade, e decorrência de 

tradicionalmente o comando pertencer ao marido/pai. 

Conforme Romanelli (2003:80) há distinção entre poder e autoridade, 

o autor utiliza Arendt, Weber e Foucault para explicar a distinção. Para Arendt “a 

autoridade não se assenta na razão comum, mas supõe uma hierarquia cuja 

legitimidade os envolvidos reconhecem”, por outro lado para Weber “conceito de 

poder supõe o processo de imposição da vontade de alguém, mesmo contra a 

resistência do outro”, no entanto para Foucault permite-se “o uso da força e da 

violência – física ou simbólica – a coerção, persuasão” 

A partir dessa distinção entendemos que tanto o marido/pai quanto  a 

mulher/mãe possuem autoridade, contudo o abuso do poder pelo marido/pai  

pode destituir a autoridade da mulher/mãe no ambiente familiar. Isso pode 

ocorrer  pela quebra da resistência ou por meio da violência. 

Nesse sentido, a violência doméstica é produzida em face dessa 

relação de força estabelecida na dinâmica familiar, o que trata Cavalcanti 

(2008:29):  

 

Poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo 
das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência 
de opinião ou uma discussão de somenos importância se transformam 
em agressões verbais e físicas, capazes de conseqüências danosas 
para toda a família. Nesses conflitos, a palavra, o diálogo e a 
argumentação dão lugar aos maus tratos, utilizados cotidianamente 
como forma de solucioná-los. 
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 A violência doméstica apresenta pontos de sobreposição na família, 

em que o chefe da família logo após de estabelecer seu território, e domínio 

sobre este, o mesmo passa a governar sobre os demais membros familiares de 

forma soberana. 

Em razão, à relação de poder e à dominação existente entre o marido 

e mulher, no caso do homem em relação à mulher na qual ele pratica a 

violência, tanto de forma física quanto psicológica, além do poder econômico. 

Lembrando que este poder se exerce por meio de complexos instrumentos de 

controle social, ou seja, tanto violência física quanto pela psíquica que oprimem 

e marginalizam os membros familiares envolvidos nesta dinâmica conflituosa. 

No ambiente doméstico para se concretizar a relação de poder e 

dominação entre o homem e a mulher, primeiramente ocorre o processo de 

territorialização do domínio, sendo um processo de conquista geográfica, que 

ocorre de forma gradativa e complexa.  

Neste momento o dominador vai ganhando espaço e autoridades 

sobre os dominados, algo considerado importante e simbólico, haja vista que é 

nesta ocasião que o homem delimita o seu espaço e estabelece suas vontades 

e regras, utilizando-se da violência caso necessário para fazer valer o seu direito 

sobre os demais, e mesmo que o membro não seja pertencente ao território do 

chefe, este pode sofrer algum tipo de violência. (SAFFIOTI, 1997a). 

O homem dentro do ambiente familiar exerce o poder majoritário, mas 

a mulher também exerce algum tipo de poder, mesmo que menor escala ou por 

delegação do homem, estando sujeita a “síndrome do pequeno poder” (Saffioti, 

1989) ou seja, a mulher acaba exercendo a opressão contra crianças, na qual 

estas são o último elo da cadeia de assimetrias. 

Nesse sentido, tanto a mulher quando as crianças dentro do âmbito 

doméstico estão vulneráveis a violência doméstica, sendo que no caso dos 

filhos, estes sofrem opressão pelos dois lados, ou seja, pelo pai enquanto o 

provedor da família, e pela mãe enquanto educadora do lar. Para Tomaszewski 

(2004:174), essas crianças que enfrentam situações relacionadas à violência 

doméstica, estatisticamente, possuem maior capacidade de perpetuar a 
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violência no âmbito do lar, uma vez que estes acreditam ser o único meio para a 

resolução dos problemas.  

As transformações, a democratização familiar, ocasionam evoluções 

e benefícios. Processo este, que de certa maneira, não ocorrem tão tranqüila e 

pacificamente. 

Nesse sentido, em relação às crianças a violência adentra no íntimo 

do ser, perpetuando-se através de gerações. Enquanto adultas constituirão 

famílias e possivelmente contribuirão para a clássica afirmação de que os filhos 

de um agressor, no ambiente doméstico, reúne todos os pressupostos para se 

tornar um igual. 

A naturalização do poder e autoridade na sociedade estabelecem 

papeis sociais tanto para os homens quanto para as mulheres, direcionados 

para funções de dominantes e dominados, originados pelos fundamentos sociais 

e culturais, que repercutem na vida familiar,  

Essa repercussão influência no silêncio das mulheres que sofrem 

violência doméstica em razão da concepção que os membros tem da 

inviolabilidade do domicílio, ou sacralidade deste, ou seja, o que acontece no lar 

fica no lar. Portanto, sendo a família instituição social complexa, possuidora de 

valores e normas culturais construídas historicamente, dificulta o rompimento do 

ciclo de violência. 

Nesse sentido, o ambiente doméstico continua apresentando-se de 

forma ambígua, isto é espaço de afeto ou de violência. Devendo levar-se em 

conta a concepção de proteção da família, destacando as novas formas de 

relacionamento entre homem e mulher, admitindo o direito de cidadania, em 

razão de ser um déficit histórico no que concerne à sua cidadania. 

A conquista dos direitos políticos, pela mulher, constitui-se num 

elemento pela configuração dos seus direitos de cidadania. Destacando que 

essas conquistas se processam por meio de árduas lutas, vitórias e derrotas. 

Quanto a Constituição de 1988, esta afirma os direitos individuais e 

sociais da mulher, sendo um evidente avanço comparado ao período anterior a 

constituição vigente.   
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O cuidado jurídico com a família tem-se apresentado como um 

princípio jurídico implícito, intimamente ligado ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, voltado para a efetivação dos mecanismos de proteção do 

Estado a cerca da coibição da violência no âmbito doméstico, em face do 

sentido ético advindo da imperiosidade de proteção deste núcleo social e como 

forma de concretizar a afetividade, no campo das relações familiares. 

Partindo princípio do cuidado, e do princípio da dignidade da pessoa 

humana, Lei Maria da Penha surge, constituindo-se num importante instrumento 

legal, de política jurídica de proteção dos entes familiares contra as ações 

agressivas praticadas contra quaisquer dos seus membros. 

Assim a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), originou-se da 

importância de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, efetivando 

a Constituição Federal que proclama em seu art. 226 que “a família, é a base da 

sociedade, tem especial proteção do Estado”, garantindo art. 226, § 8.º “que o 

Estado assegure a assistência à família na pessoa de cada um dos que a 

integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas 

relações”. 

Portanto, a Constituição estabelece que os direitos fundamentais dos 

cidadãos, dentre os quais os de proteção dos indivíduos contra toda a forma de 

violência doméstica, constituem-se em condição de legitimação do Estado e 

fundamento de existência deste Estado, sendo que a concretização dos valores 

fundamentais se mostra como função inaceitável do Estado Democrático e 

Social de Direito. 

 

 

4. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A LEI MARIA DA PENHA 

 

4.1 A Lei Maria da Penha e suas inovações 

 

As violências perpetradas contra as mulheres no Brasil ocorriam no 

âmbito privado, permanecendo ocultas e inquestionadas pelo Estado. Nesta 
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época vigorava a ideologia dominante que reforçava o poder de dominação do 

homem em relação à mulher, na qual a violência doméstica sofrida pela mulher 

era compreendida de forma naturalizada na sociedade, em que reforçava a idéia 

do homem como detentor do poder e do direito sobre a mulher de fazer com 

esta, o que bem entendesse. 

 Somente na década de 70, as mulheres obtiveram êxito e visibilidade 

efetiva na esfera pública. Surgindo novas formas de pensar a relação de gênero, 

novos dispositivos jurídicos para o enfrentamento da violência e novas 

representações sociais decorrentes da violência. 

As lutas feministas, sob influência do movimento feminista internacional e 

os movimentos contra culturais da década de 60, serviram de base de 

sustentação para essa conquista.  Embora, date de 1891, a aparição pública das 

mulheres brasileiras, reivindicando o seu direito ao voto à Assembléia Nacional 

Constituinte reunida para  elaboração da primeira Constituição Republicana, em 

1891. 

  Assim, surge na década de 70 à Lei do Divórcio, que diminuiu a opressão 

enfrentada pela mulher no espaço doméstico, contudo na década de 80 os 

Estados foram estimulados na criação de delegacias especializadas em casos 

de violência contra a mulher, sendo que em 2006, a sociedade brasileira tem um 

ganho considerável com a Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006, mais 

conhecida como a Lei Maria da Penha, reforçando os mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher. 

A Lei Maria da Penha apresenta-se não apenas como um mecanismo 

legal de coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, mas 

também, como um instrumento de proteção à mulher. O seu texto foi baseado 

em diversos documentos resultados de Convenções e pactos internacionais, que 

integram um sistema especial de proteção dos direitos humanos da mulher, tais 

como: Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (1994) e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra as mulheres (1979). 
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Portanto, as transformações jurídicas relacionadas à violência contra a 

mulher surgiram com o propósito de mudança na ordem social de inferioridade 

entre gênero, em que Estado passa a reconhecer esse grupo social como 

vulnerável e passa a intervir nas relações entre os gêneros, a fim de assegurar 

que a mulher não tenha seus direitos sociais violados. 

Nesse contexto, pela luta por direitos igualitários entre homens e 

mulheres que se insere o histórico de vida da biofarmacêutica Maria da Penha 

Maia Fernandes, vítima de violência por parte de seu marido, o economista 

Marco Antonio Herradia, o qual tentou matá-la por duas vezes. Na primeira vez, 

em 29 de maio de 1983, ele lhe deu um tiro com uma espingarda enquanto 

dormia, deixando-a paraplégica. Uma semana depois, ela sofreu uma forte 

descarga elétrica enquanto tomava banho (Lima, 2009). 

Embora Marco Antonio Herradia negasse a autoria do primeiro ataque 

simulando um assalto, as provas obtidas no inquérito policial foram suficientes 

para que o Ministério Público ofertasse a denúncia na 1ª Vara Criminal de 

Fortaleza em 28 de Setembro de 1984. Em 04 de maio de 1991, o réu foi levado 

a júri e condenado, porém o mesmo recorreu alegando falha na elaboração dos 

quesitos. Foi então, submetido a novo julgamento em 15 de março de 1996 

quando foi condenado a dez anos e seis meses de prisão. Apelou novamente e 

dirigiu recursos aos tribunais superiores. Apenas em Setembro de 2002, ou seja, 

mais de 19 anos depois da prática do crime, Marco Antonio Herradia foi preso 

(Cunha e Pinto, 2007 p. 12). 

Segundo Lima (2009), durante este processo, exatamente após 15 anos 

sem uma decisão final quanto ao crime, Maria da Penha recorreu aos Tribunais 

Internacionais. Ela peticionou junto à Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) por atraso 

injustificado da jurisdição brasileira.  

No ano de 2001, a Comissão responsabilizou o Estado Brasileiro por 

negligência, tolerância e omissão à violência contra as mulheres, punindo-o a 

indenizar Maria da Penha com R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e obrigando-o 

a repensar a legislação brasileira em relação à violência contra a mulher. 
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Para a realização da petição da Maria da Penha foi fundamental a 

existência de dois documentos internacionais a favor da eliminação da violência 

contra a mulher: a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, também conhecida como a Convenção de Belém do 

Pará, por ter sido aprovada nesta cidade durante a Assembléia Geral da OEA 

em 06 de junho de 1994.  

Esta Convenção define 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’ (Teles 

e Melo, 2003 p.23).  

A outra é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as mulheres, ratificada pelo Brasil em 1964. Esta 

convenção obriga os Estados que a assinaram a erradicar a discriminação e 

garantir a igualdade de direitos entre mulheres e homens.   

O anteprojeto da Lei 11.340/2006 (batizada com o nome Lei Maria da 

Penha em homenagem à biofarmacêutica) foi elaborado por ONGs 

(Organizações Não Governamentais) de defesa da mulher, votado pelo 

Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva em 

07 de agosto de 2006, entrando em vigor 45 dias após a sua publicação. (Lima, 

2009). 

A Lei Maria da Penha representa um avanço na prevenção e na coibição 

da violência doméstica contra a mulher, dentre as inovações trazidas pela nova 

lei podemos citar a tipificação e a definição deste tipo de violência. Segundo 

Dias (2007 p. 40), “A violência passa a ser doméstica quando praticada: a) no 

âmbito da unidade doméstica; b) no âmbito da família; ou c) em qualquer relação 

íntima de afeto, independente da orientação sexual”. A violência do patrão em 

face da empregada doméstica e a agressão cometida pelo namorado, mesmo 

que o agressor e a vítima não morem juntos também é protegida pela Lei Maria 

da Penha, assim como a violência sofrida pela mulher homossexual que teve 

como agressor a sua parceira. 
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O art. 5° da Lei n° 11.340/2006 define ainda a violência doméstica e 

familiar contra a mulher como “qualquer ação ou conduta baseada na relação de 

gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial”. 

Dentre as novidades trazidas pela Lei Maria da Penha, não se pode 

deixar de citar a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a mulher – JVDFMs – com competência cível e criminal, que após devolvida a 

prerrogativa investigatória à autoridade policial, cabe ao JVDFM instalar o 

inquérito. “A vítima estará sempre acompanhada de advogado (art.27), tanto na 

fase policial como na judicial, sendo-lhe garantido o acesso aos serviços da 

Defensoria Pública e da Assistência Jurídica Gratuita” (Dias, 2007 p.25). 

Essa lei surge com o fim de coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, compreendidas como uma das formas de violação dos direitos humanos 

(art. 6º). Assim, apenas com esse esclarecimento sobre a finalidade da nova 

legislação, é possível prevermos qual o espaço favorável às práticas de 

violência contra mulher que está sendo priorizado pelo Estado e pelos 

movimentos feministas, isto é, o espaço privado, já que tais transformações 

legislativas respondem às aspirações daquelas. E assim nos confirma o artigo 5º 

da referida Lei: 

[...] configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual (grifo nosso). 

 
Desta forma, alguns aspectos da Lei Maria da Penha nos informam sobre 

onde persiste o patriarcado na sociedade atual. E não existindo surpresa, é 

justamente o âmbito das relações afetivas: o âmbito doméstico e familiar.    

Deve-se entender que o termo violência engloba aspectos de discriminação, 
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exploração, crueldade e opressão. A partir desse esclarecimento, os tipos de 

violências apresentadas pela legislação (art. 7º) são: 

 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
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; 
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 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; 
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; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

 
Nesse contexto está inserida a Vara Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher (VEVDFM) – a Vara Maria da Penha, que 

foi instalada na comarca de Manaus/AM, em 08 de Março de 2007, através da 

Resolução n°016/2007 – TJ/AM, situada na Avenida Grande Circular, s/n° - 

Jorge Teixeira. 

Segundo Cavalcante (2008 p.45), a Vara Maria da Penha funciona de 

acordo com as diretrizes impostas pela Lei n°11.419/2006 que dispõe sobre a 

informatização do processo judicial, sendo uma vara híbrida, isto é, tem 

competência nas esferas cível e criminal para processar e julgar as ações que 

envolvem conflitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher 

que contenham medidas de proteção de urgência, bem como todas as ações 

futuras diretamente relacionadas com a medida de proteção requerida.  
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A Vara conta também com uma equipe multidisciplinar composta por 
advogados, assistentes sociais e psicólogos que contribuem para a 
recuperação física e psicológica da vítima, assim como fornecem 
subsídios aos magistrados na sua avaliação sobre as medidas de 
proteção e prevenção à mulher. (Cavalcante, 2008:45) 

 

 

 

 

4.2 A violência doméstica contra a mulher na dinâmica familiar 

 

Em uma dinâmica familiar permeada de violência doméstica, percebe-

se com clareza que a mulher luta pelo respeito e sobrevivência e o homem para 

continuar no controle, e poder. Neste tipo de ambiente conflituoso, os casais 

desenvolvem um padrão na rotina de violência, podendo ser definida para 

Hirigoyen (2006:106) como: 

 

Uma violência conjugal cíclica, em que a opressão não fica em primeiro 
plano, a alternância de fases de agressão, de calmaria ou até mesmo 
de reconciliação cria todo um sistema de punições e recompensas. 
Todas as vezes que um homem violento se excede, podendo levar a 
mulher a ver-se tentada a ir embora, ela é ‘religada’ a ele por um pouco 
de gentileza e de atenção. Ao induzir a uma confusão entre amor e 
sexualidade, o homem procura uma reconciliação na cama. Ao mesmo 
tempo, desvaloriza a companheira e ela perde a confiança em si. Ele a 
infantiliza: ‘Que é que você faria sem mim’? Em pouco tempo ela se 
convence de que, sem ele, não conseguiria fazer nada.  

 

O homem para exercer o seu poder sobre a mulher, inicialmente a isola 

da família, dos amigos, tendo em vista que estes representam para a mulher 

apoio financeiro e social no caso desta sofrer violência doméstica. 

Nesse sentido, a violência afeta o percepção da mulher a respeito do 

caráter destrutivo destas relações conjugais conflituosas, chegando ponto 

destas se permitirem seduzir, mesmo sabendo que podem se machucar, todavia 

presumem, e idealizam ou até mesmo negam-se a diante da realidade. 

Percebemos o quanto é difícil, para essa mulher voltar a ser ela mesma, 

devido ela ter perdido seu referencial. A maioria apresenta uma baixa auto-

estima, a ponto de concordar com as agressões verbais, na qual a mesma vem 
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recebendo de seu marido, comprometendo a sua auto-confiança, até mesmo 

pela dependência financeira, afetiva. 

Para Williams et al (2008) a violência doméstica divide-se em três fases, 

sendo a primeira fase de tensão no relacionamento, a segunda fase é a da 

explosão e a terceira da lua de mel. 

Na primeira fase, constitui-se pelo acúmulo de tensão no relacionamento, 

tendo em vista que neste momento ocorrem formas de violências relacionadas 

às agressões verbais, conflitos de ciúmes, ameaças, e destruição de objetos. A 

duração para este período é indefinida, sendo que a mulher na maioria das 

vezes tenta acalmar o homem com o comportamento agressivo, demonstrando-

se prestativa e dócil. 

Nesse contexto, a mulher acredita que pode prevenir que a raiva do 

homem se torne constante. Sentindo-se responsável pelo comportamento do 

seu companheiro, passando a justificar os atos destes com pensamentos e 

práticas de que se fizer às coisas corretas os incidentes chegam ao seu término.  

A segunda fase está relacionada à fase da explosão, na qual a violência 

contra a mulher atinge o seu ápice tendo como conseqüência a descarga da 

tensão acumulada pelo homem durante a primeira fase.  

Os efeitos desta fase são as agressões físicas geradas por tapas socos, 

bofetadas, pontapés, mordidas, ou utilizar qualquer instrumento que possa servir 

de arma para a agressão física. Para a mulher esta segunda é sentida com 

sentimentos de nervosismo e impotência diante da situação de violência.  

Em seguida, após a ameaça intensa ou comportamento agressivo, inicia-

se um período de bonança, conhecida como "Lua de Mel". Pois neste momento 

o homem/agressor passa a demonstrar sentimentos de arrependimentos, e para 

amenizar a situação de violência chega a chorar, e fazer juras de amor e 

possíveis mudanças, com o intuito de conseguir o perdão da mulher/vítima, 

passando a tratá-la com uma atenção especial.  

A mulher que sofre a violência sensibiliza-se com a situação e por muitas 

vezes, permite uma nova chance ao seu companheiro. E para tanto chega a 

negar agressão sofrida, minimizando seus efeitos, acreditando na possibilidade 
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de mudança do homem. Nessa fase, o casal se aproxima, intensificando a 

relação de co-dependência.  

Essas fases de violência são repetitivas no cotidiano de várias famílias na 

sociedade, na qual tendem a se tornar cada vez mais graves. Quanto mais 

espaçados os episódios violentos, maior é a resistência das mulheres a romper 

com o ciclo da violência. As fases da situação de violência doméstica compõem 

um ciclo que pode se tornar vicioso, repetindo-se ao longo de meses ou anos.  

 

 

5. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

Segundo Michel (2005) a metodologia cientifica e entendida como um 

conjunto de métodos e procedimentos técnicos utilizados numa ação; caminho a 

ser percorrido para atingir o objetivo; maneira de conduzir uma pesquisa; busca 

das ferramentas dos caminhos para se fazer ciência e o conhecimento geral e 

as habilidades que são primazes ao pesquisador para orientar no processo de 

investigação.  

Nesse sentido, esta investigação científica se desenvolveu dentro de 

uma abordagem quali-quantitativa, elegendo para o processo de investigação 

uma perspectiva de eterno devir, visto que o “objeto das ciências sociais é 

complexo, contraditório, contextual e inacabado” (IDEM:24). 

A pesquisa foi subdividida em três fases, na primeira centra-se esforços 

na construção do referencial teórico, por meio de levantamento bibliográfico e de 

fichamentos das categorias centrais e secundárias. A pesquisa bibliográfica 

sobre a temática estudada foi realizada durante todo o decorrer do trabalho, 

buscando um melhor entendimento e compreensão sobre o tema proposto. 

O levantamento preliminar dos dados foi realizado juntamente com a 

apresentação oral do projeto da pesquisa junto ao Comitê de Ciências Sociais 

Aplicadas do PIBIC. Em seguida nos apreendemos na elaboração do relatório 

final, ora apresentado ao referido Comitê de Pesquisa. Realizamos também a 
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revisão de literatura para subsidiar a construção do referencial teórico da 

pesquisa, que deu suporte a analise dos dados coletados. 

A segunda fase constituiu-se na aplicação do pré-teste para validação 

do formulário, observando se a linguagem das perguntas estavam sendo 

compreendidas pelos respondentes, sendo reordenadas para assegurar-lhes 

maior clareza e objetividade em sua aplicação. 

Nosso instrumental baseia-se no uso da técnica de entrevista que está 

sendo aplicada às partes processuais atendidas no setor de Serviço Social da 

Vara Maria da Penha. Conforme MINAYO (2001) a entrevista é o método pelo 

qual se conserva a presença do observador numa situação social, com a 

intenção de realizar uma investigação científica, armazenando informações e 

verificando pistas durante a observação participante é um trabalho duro e 

prolongado.  

O momento posterior foi o da implementação da pesquisa, ou seja, o 

momento da pesquisa de campo, propriamente dita. Trata-se da coleta de dados 

e informações, através dos instrumentais construídos e testados. É um momento 

essencial, pois as informações apreendidas serão fundamentais para as 

análises futuras, permitindo a afirmação ou negação de hipóteses, dependendo 

de cada situação, bem como a consolidação e/ ou refutação de aspectos 

teóricos. 

Nessa fase foi realizado o trabalho de campo com base nas abordagens 

qualitativas sem excluir os aspectos quantitativos. As técnicas utilizadas foram 

entrevistas do tipo semi-estruturada e formulários contendo perguntas abertas e 

fechadas. As entrevistas foram aplicadas em 17 sujeitos da pesquisa que 

compõem o processo sendo: seis casais, e cinco individuais, dentre homens e 

mulheres atendidos, no período de outubro de 2011 a março de 2012 pelo 

Serviço Social Forense.  

As entrevistas foram coletados na Vara da Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher – VEVDFM , localizada na Avenida 

Grande Circular s/n , bairro Jorge Teixeira - Manaus-AM. Inicialmente, 

explicávamos o objetivo da pesquisa e qual seria sua participação; em seguida, 
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antes de iniciar a entrevista, era solicitado que a participante assinasse um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As falas, gravadas com seu 

consentimento, foram transcritas literalmente As entrevistas foram marcadas em 

locais de melhor conveniência para as participantes. 

Os critérios de inclusão adotados foram: todos os casais atendidos pelo 

Serviço Social, independente do tipo de violência e que aceitem o convite para 

participar da pesquisa campo. 

Os critérios de exclusão foram: casais atendidos fora do período 

estabelecido para a pesquisa e os atendidos pelo Serviço Social e que não 

passaram pelo processo de violência doméstica. 

Ressaltamos que para realização da pesquisa procurou-se alcançar um 

quantitativo de 20 casais em decorrência do caráter qualitativo das informações 

a serem obtidas. No entanto, algumas pessoas convidadas a participarem da 

pesquisa, não aceitaram o convite, justificando fragilidade emocional no 

momento. 

 A terceira fase se intitula pós-implementação e constitui no registro das 

análises e resultados da pesquisa. Neste momento foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: aplicação das entrevistas, coleta de dados e construção 

relatório científico a partir do tratamento e análise dos dados/informações. 

 Por fim, afirma-se que ao se “cumprir as etapas para a aquisição do 

conhecimento científico é a metodologia, que pode ser definida como arte de 

dirigir o espírito na investigação da verdade; o instrumento e apoio que orienta o 

pesquisador na tomada de decisões, escolha dos caminhos e do instrumental 

necessário” (MICHAEL: 2005:25). 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Esta parte do relatório, objetiva apresentar os resultados obtidos no 

estudo. Deste modo, o relatório está estruturado em quatro momentos: no 

primeiro serão trabalhadas as mudanças na dinâmica familiar geradas pelo 

processo de violência doméstica; no segundo momento desvelar os efeitos da 
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violência doméstica nas relações familiares entre pais e filhos; no terceiro 

identificar as relações de hierarquização entre os gêneros no interior da família, 

e por fim detectar as relações de poder existentes durante a convivência marital. 

No intuito de resguardar o sigilo dos sujeitos entrevistados fizemos à 

opção metodológica de numerarmos os processos e convencionamos dentro 

destes, a letra “A” equivale ao sujeito masculino e a letra “B” correspondente ao 

sujeito feminino.  

 

6.1 As mudanças na dinâmica familiar geradas pelo processo de violência 

doméstica. 

 

Observa-se na fala dos nossos interlocutores, mudanças na rotina 

familiar em razão dos conflitos vivenciados por estes. E que no decorrer da 

convivência conflituosa as partes não percebem o dano causado pela violência 

entre a relação conjugal que segundo Dias (2010:24) “forma-se um ciclo em 

espiral ascendente que não tem mais limite”. Como constata-se nos relatos 

seguintes:  

 

Mudou aquele ambiente entre eu e ela, de marido e mulher. Um jogava 
uma coisa na cara um do outro e os conflitos ficaram constantes. 
(Sujeito “A” Processo 01, entrevista/2010). 
 
Mudou no modo de tratamento, no sentido normal de um casal de você 
ter um relacionamento carinhoso de ser atencioso, isso entre nos já 
não havia. (Sujeito “A” Processo 02, entrevista/2010). 

 
Para questões de dominação o homem/esposo, submete a mulher as 

suas vontades e para ter o controle maior sobre a mesma, “procura isolá-la 

mundo exterior, afastando-a da família” (DIAS, 2010:22), desta forma 

dificultando o acesso da mulher pela busca de apoio e a possibilidade de romper 

com o ciclo de violência. Vejamos: 

 

Ele me proibiu de ir na casa da minha mãe, dos meus irmãos, de falar 
com colega, com os amigos com tudo, me isolou do mundo 
praticamente. (Sujeito “B” Processo 04, entrevista/2010). 

 



 37 

 

 
Além disso, a violência sofrida pela mulher interfere na sua qualidade de 

vida e no seu desenvolvimento social, por afetar seu ciclo vital causando sérios 

danos a sua saúde, assim “todas as mulheres vitimas de violência partilham 

sentimentos se insegurança, isolamento, culpa, medo, vergonha, contribuintes 

para sua baixa auto-estima (RUSCHE, 2002 apud GIORDANI 2006:204). 

Entendemos que violência doméstica não é uma doença, contudo a 

mesma produz e/ou perpetua doenças emocionais como: estresse, baixa auto-

estima, depressão, ansiedades, disfunções sexuais, distúrbios alimentares e 

desordens de personalidade, colocando a vida desta mulher em risco.  

Muitas dessas mulheres, que sofrem violência doméstica, se adaptam 

às mais diversas formas de violências, na qual as mesma passam a se 

desvalorizar e desacreditar no seu potencial, e em razão disso não buscam 

ajuda.  

 

 

Me sinto mais nervosa, com certeza mudei meus hábitos, houve muitas 
mudanças porque a gente queira ou não eu vivia nervosa dentro de 
casa eu vivia angustiada. Eu não me sinto mais a mesma mulher. 
(Sujeito “B” Processo 03, entrevista/2010). 

 
 

 

Por todos esses aspectos somos levados a acreditar que a violência 

sofrida pela mulher no ambiente doméstico causa sérios danos a sua saúde, e 

na sua qualidade de vida, pelo fato destas manifestarem em seu cotidiano 

sentimentos relacionados ao medo, sofrimento. Nesse sentido Wilton (2008), 

corrobora conosco afirmando que mulheres vítimas de violência de seus 

companheiros expressam sentimentos inadequados com sofrimentos 

significativos e baixa auto-estima, gerando situações e comportamento de 

depressão e baixa qualidade de vida. 
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6.2 Os efeitos da violência doméstica nas relações familiares entre pais e 

filhos 

 

A violência doméstica prejudica as relações familiares que ocorrem entre 

pais e filhos. Uma vez que os (as) filhos (as) precisam que o ambiente familiar 

saudável para se desenvolver. Assim “as atitudes e os comportamentos dos pais 

causam impacto decisivo no ajuste psicossocial dos filhos” (CABRAL apud 

GIORDANI 2006:195).  

Quando nascemos possuímos uma natureza original, que vai 

transformando-se conforme os estímulos do meio em que habitamos. Deste 

modo se uma criança ou adolescentes está inserido dentro de um ambiente 

familiar violento, o comportamento deles que está em processo de formação, 

tende a uma cultura de violência, proporcionado pela família em que está 

inserido, reproduzindo assim este comportamento agressivo/violento em todas 

as relações sociais. Segundo Maldonado (1998, p. 116) 

 

[...] ninguém nasce violento, embora a agressividade faça parte da 
natureza humana. Assim, a violência pode ser desaprendida. Para isso 
faz-se necessário a promoção de um programa de prevenção 
envolvendo ações não governamentais e civis conjuntas, para que as 
pessoas possam criar um clima harmônico em seus relacionamentos. 

 

Nesse sentido entendemos que a problemática da exposição das 

crianças e adolescentes a cenas de violências doméstica contra a mulher/mãe 

se faz necessário, em razão destes futuramente apresentarem enquanto adultas 

tendências violentas/agressivas na qual influenciarão nas preferências, 

acontecimentos e na conduta. 

Desta forma percebemos nesta pesquisa elementos nas relações 

familiares, em que os filhos demonstram características de práticas punitivas, 

disciplinares, cometidas através da violência doméstica contra a mãe. Em outras 

palavras, no momento em que o pai/homem age numa conduta agressiva, 

estabelecendo uma relação de violência e desigualdade, na qual envolvem 

questões de hierarquia e poder. 
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Meu filho fala com referencia ao pai dele com muita raiva então eu digo 
ate pra ele, meu filho é errado, mas é teu pai […] ele fala de uma forma 
assim, que eu sinto que ele ta muito revoltado sabe. (Sujeito “B” 
Processo 03, entrevista/2010). 
 

 
Consequentemente, sendo a família um modelo de comportamento 

violento para os filhos, evidencia que essas crianças ou adolescentes utilizaram 

a violência como forma apropriada para a resolução dos conflitos e das 

diferenças. 

 
 

Minhas filhas não gostam dele, também não tem como gostar né. 
Depois que eu e ele brigamos elas ficam restritas, calada. E quando ele 
tá em casa é silêncio, conversa menos, porque não pode falar alto, não 
pode rir, não pode brincar que ele vem grita, chama nome. (Sujeito “B” 
Processo 04, entrevista/2010). 

 

 

Há de fato, uma reprodução também da cultura da violência, que 

perpassa os processos educacionais, punitivos, que os filhos aprenderam no 

transcurso do seu aprendizado entre gerações. Demonstrando parte de uma 

cultura violenta e agressiva que vem se estabelecendo no âmbito familiar. 

 

Ela (filha) fica um pouco assustada, por causa que a gente é 
estressado né, a gente começa a gritar e falar alto, e as vezes assusta. 
(Sujeito “A” Processo 06, entrevista/2010) 
 

 
Geralmente tanto as crianças como os adolescentes que estão 

presenciam violência dentro de casa apresentam problemas na escola e/ou no 

grupo social ao qual pertencem. 

Assim sendo, conforme Graham-Bermann (1998) a maioria das 

pesquisas realizadas sobre saúde mental, relacionados à violência doméstica, 

afirmaram que a exposição de crianças e adolescentes causa danos a estas se 

configurando como uma forma de violência psicológica, tendo em vista as 

mesmas testemunhar a agressão sofrida pela mãe. De acordo com autora esta 

exposição à violência faz com que tanto as crianças como adolescentes 
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adicionem nas suas relações sociais estratégias de agressão, manipulação, bem 

como comportamentos anti-sociais. 

Deste modo, percebe-se a importância sobre a compreensão do 

comportamento agressivo/violento das crianças e adolescentes, por se tratar de 

um indicador que o mesmos encontram-se em situação de risco frente a sua 

exposição à violência doméstica.  

Dado o exposto as crianças expostas à violência domésticas praticadas 

contra a mãe são propícias a uma series de problemas psicossociais na qual 

prejudicam o seu desenvolvimento, bem como o seu convício social.   

 

 
6.3 Relações de hierarquização entre os gêneros no interior da família 

 

Nas relações sócio-familiares os membros estão organizados 

hierarquicamente e desempenham papeis hierárquicos, condicionados a uma 

estrutura de poder, na qual envolve processos de influência, domínio e 

adaptação. Este domínio está relacionado ao poder de decisão de um 

determinado sujeito em relação ao outro, desenvolvendo a capacidade de 

mudanças nos papeis sociais. Nesse sentido a família sendo uma dos principais 

responsáveis pelo desenvolvimento psicossocial de seus membros, e do 

processo de socialização, transmite a estes, modelos de conduta, normas 

valores, que conduzem seus membros “a direitos e deveres no universo 

doméstico e no domínio público”, conforme Romanelli (2003:73) logo resultando 

em relações hierárquicas entre os membros familiares, na qual a exemplo disto 

o poder que os pais exercem sobre os filhos.  

Nesse contexto, observa-se que o papel da mulher no seio familiar, não 

obstante sua trajetória de luta pelo espaço público está na contemporaneidade 

limitada ao espaço privado por normatizações que ainda perduram na 

sociedade. Segundo Dias (2010:21) “ao homem coube o espaço público. A 

mulher foi confinada nos limites da família e do lar, formando dois mundos: um 



 41 

 

de dominação, externo, produtor; outro de submissão, interno e reprodutor.” 

Conforme podemos constatar nas seguintes falas: 

 

Eu vejo que um pai dentro de casa é fundamental, [...] Eu sustento e 
mantenho a casa, ela ajudava à medida que dava pra ajudar né, mas 
eu o meu salário que mantinha a casa, a família (Sujeito “A” Processo 
03, entrevista/2010).  
 
 
Ele não queria que eu trabalhasse, porque ele dizia que meu papel era 
fica dentro de casa, trabalhando dentro de casa e ele trabalhando 
fora[...]Meu papel era aquela mãe dedicada só que eu não mexia muito 
com a parte financeira tais entendendo, eu me preocupava de dar o 
melhor pros meus filhos de fazer o melhor pro meu esposo de tratar 
bem, de cuidar bem. (Sujeito “B” Processo 03, entrevista/2010). 
 
 

 

A mulher/esposa em razão desse condicionamento ao espaço privado, a 

mesma não desempenha o seu papel social dentro da família com êxito, devido 

à mesma está subordinada a autoridade no homem/marido. Para Dias (2010:21-

22) “com o sucesso do par e o desenvolvimento dos filhos, a mulher não 

consegue encontrar, em si, o centro de gratificação própria”, manifestando no 

decorrer da convivência sentimentos de “inferioridade, de menos valia, 

decorrentes da ausência de espaços de realização pessoal”. Como percebemos 

a fala seguinte: 

Eu acho que minha função, não estou cumprindo ela totalmente, faço o 

que posso pra proteger minhas filhas [...] Mas ele o responsável pelo sustento 

da família. (Sujeito “B” Processo 04, entrevista/2010). Nesse sentido, essa 

autoridade masculina está legitimada através da condição de provedor financeiro 

que o homem exerce para os que dependem deste, concentrando uma figura de 

“chefe de família”, Conforme as reflexões de Romanelli (2003:81-82), aferindo a 

todos, posições hierárquicas, ou seja, de marido e de pai e representante da 

unidade doméstica tendo o direito de articular sobre o passado, presente e 

futuro. Assim na fala dos sujeitos da pesquisa algumas destas questões: 

 

Meu papel é de Chefe de família, como pai, como marido, como chefe 
de família. Com comprometimentos, com obrigações, e 
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responsabilidades que um homem, um chefe de família tem que ter. 
(Sujeito “A” Processo 02, entrevista/2010). 
 
Trabalho pra manter a minha família. Ela cuida de casa, e bem dos 
meus filhos. (Sujeito “A” Processo 05, entrevista/2010). 

 
 

Deste modo, se o homem detém sua autoridade como chefe de família, 

não obstante a mulher esta condicionada à autoridade de mãe e da esposa, 

responsável na criação dos filhos e da execução dos afazeres domésticos. 

 

Mãe? Acho que só mais no nome, por que eu era a mulher e mãe de 
uma filha, de como autoridade mesmo de mãe, de esposa, eu não 
tinha. Porque não tinha espaço pra isso. [...] o que eu falasse, algumas 
coisas que eu dissesse era o que menos valia. [...].(Sujeito “B” 
Processo 02, entrevista/2010). 
 
Eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Ele não ajuda na 
educação dos filhos, ele nunca foi ao colégio, quando os meninos 
chegam do colégio, nunca procura saber, como foi, como foi com a 
professora o que ela ensinou, nunca. Mas ele é responsável pelo 
sustento da família. (Sujeito “B” Processo 05, entrevista/2010). 
 

 

Por todos esses aspectos entendemos a dificuldade vivenciada pelas 

mulheres que sofrem violência doméstica em assumir de forma efetiva seus 

papeis sociais, de forma autônoma e plena, dentro do âmbito familiar devido às 

relações de poder existente na vida conjugal permeadas de subordinação e 

dependência. 

 

 
6.4 As relações de poder existentes durante a convivência marital 

 

Fazendo um recorte nos casos atendidos pela Vara VEVDFM, um dos 

relatos apresenta, como justificativa, a tentativa de resgate da relação conjugal, 

na qual observamos a existência de uma rígida hierarquia, bem como uma 

relação de poder entre o homem e a mulher, permeada por laços de afetividade 

em que tornam esta relação tão complexa. 
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Inicialmente eu sempre perguntei para ela sobre o que faríamos. Se 
comprávamos isso ou aquilo, ou se faríamos isso ou aquilo, ou se 
vamos pra lá ou pra cá. E ela sempre deixou na minha mão. (Sujeito 
“A” Processo 02, entrevista/2010). 
 
Algumas coisas eu tomava por contra própria porque a gente já se 
conhecia, tanto tempo de convivência, eu tomava decisão. (Sujeito “A” 
Processo 05, entrevista/2010). 
 

 

 

As relações de poder existentes na convivência marital de homens e 

mulheres estão naturalizadas na sociedade por crenças que condicionam a 

mulher e os filhos à subordinação do marido/pai, preservando a posição 

hierárquica do homem no interior da família. Deste modo grande parte dos 

assuntos ou pendências pertinentes à família é resolvida mediante o uso de 

poder, cabendo a mulher a subordinação aos comandos do marido. Vejamos 

alguns relatos em torno deste debate: 

 

Nas decisões da família eu participava mais assim como eu to dizendo 
ele me comunicava e depois por mais que prevaleceria a dele, mas ele 
falava pra mim, fazia reunião às vezes pra decidir algo, mas que a dele 
era a que ficava (Sujeito “B” Processo 05, entrevista/2010). 
 
 
Era mais da parte dele. Opinava mais não mudava muito. De certa 
forma não existia um consenso, por que assim eu dava minha opinião, 
mas era sempre o que ele queria, por mais que eu discordasse daquilo, 
acabava sendo feito o que ele queria […] o que eu falasse, algumas 
coisas que eu dissesse era o que menos valia, ele ditava e eu fazia. [...] 
(Sujeito “B” Processo 04, entrevista/2010). 
 
Nas coisas de casa ele não me ajudava, e nos cuidados com nosso 
filho falava que isso não era pra ele, que isso era pra mim, que filho era 
pra mim tá cuidando. (Sujeito “B” Processo 02, entrevista/2010) 
 
Sempre ele decidia tudo, sempre que eu falava alguma coisa ele dizia 
que não. Me sinto um lixo, não me sinto bem, vivo pelos meus filhos, 
mas não tem vontade de trabalhar de estudar de nada. (Sujeito “B” 
Processo 06, entrevista/2010) 
 
Ele não é homem de chegar comigo e falar o que está certo e o que 
está errado, não existe conversa com ele só briga, é só briga! ele não 
sabe conversar não, só era desse jeito. (Sujeito “B” Processo 07, 
entrevista/2010) 
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Todavia, percebe-se que apesar da existência do diálogo entre os 

sujeitos durante a convivência marital, não se deve concluir que haja consenso 

nas decisões, que as ideias expostas pelas mulheres/esposa sejam aceitas ou 

postas em práticas pelos homens/maridos. Vejamos: 

 

Algumas coisas eu tomava por contra própria, porque a gente já se 
conhecia tanto tempo que eu tomava decisão. (Sujeito “A” Processo 03, 
entrevista/2010). 
Nas decisões da família eu participava mais ele me comunicava e o 
que prevalecia era a ideia dele. Ele falava pra mim, fazia reunião às 
vezes pra decidir algo, mas a opinião dele era a que ficava sempre. 
(Sujeito “B” Processo 03, entrevista/2010). 
 
Às vezes eu tomava as decisões em casa, porque se eu não tomasse 
ele não tomava. (Sujeito “B” Processo 02, entrevista/2010) 
 
Sempre que tem que tomar as decisões é eu porque ele não é desses 
de chegar e falar, conversar, dizer o que ele vai fazer, nunca. (Sujeito 
“B” Processo 07, entrevista/2010) 
 

 

Em relação fator econômico, a violência permite que as mulheres se 

sujeitem a relações conjugais abusivas perpetradas pelo homem por conta da 

dependência financeira, na qual favorece violência doméstica tornando este 

fenômeno de certa forma tolerável para a mulher. 

 

Meu papel era aquela mãe dedicada só que eu não mexia muito com a 
parte financeira tais entendendo, eu me preocupava de dar o melhor 
pros meus filhos [...] eu não tinha esse contato com o dinheiro, assim 
de ele não me dava dinheiro por isso que fui trabalhar porque ele 
nunca foi aquele de chega comigo e da o dinheiro ele administrava a 
renda e eu não me preocupava com nada (Sujeito “B” Processo 05, 
entrevista/2010). 
 

 

 

Por fim, na pesquisa verificamos que os entrevistados caracterizam a 

família, com papeis socialmente padronizados como ideais. Demonstrando certa 

rigidez nos papéis atribuídos tanto ao homem e a mulher no ambiente 

doméstico. Logo as reflexões apresentadas demonstram que a mulher ainda 

encontra-se sensível as relações desiguais permeadas de poder decorrentes da 
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intimidação, ameaça e controle masculino, mesmo diante das mudanças 

ocorridas na sociedade vigente 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade contemporânea é permeada de normas que concedem aos 

homens o controle e o poder sobre a vida da mulher, a aceitação da violência 

doméstica como uma forma de resolver os conflitos ocorridos no lar, em razão 

da vinculação do homem à dominação, e aos rígidos papéis definidos 

socialmente para cada um. 

Essa assimetria de poder favorece ao homem na relação conjugal, na 

qual criam um ambiente propicio para a ocorrência e naturalização da violência 

doméstica contra a mulher, submetendo-a condições de submissão e 

exploração. 

Percebe-se, portanto a complexidade que envolve a violência doméstica 

e familiar contra mulher, no que diz respeito às transformações na dinâmica 

familiar em razão do processo de violência, em seu escopo relações 

hierárquicas e de poder e diferentes posições, ora de submissão, ora de 

resistência.  

Em razão deste ambiente doméstico ambíguo, ora e afeto outrora de 

violência é importante destacar inserção dos filhos nesta dinâmica, pois em 

razão da exposição destes em conflitos constantes e severos por parte dos pais, 

acabam sendo prejudicados em seu crescimento, sendo prováveis que este 

possua tendências agressivas enquanto adultos. 

Por todos esses aspectos concluímos a importância da participação das 

instituições governamentais e não governamentais referentes a esta 

problemática, haja vista a violência doméstica ser um problema de saúde 

publica. Dessa forma se faz necessário que a mulher tenha sim seus direitos 

garantidos e assegurados nas políticas públicas, sobretudo ressaltamos que a 

violência doméstica não atinge somente as mulheres, mas sim todos os 
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membros que compõem o ambiente familiar conflituoso.  Devendo o Estado 

assegurar para todos esses membros sua emancipação bem como a 

valorização de sua cidadania. 

Por fim, percebe-se que o âmbito doméstico historicamente mostra-se 

um espaço de luta para as mulheres protagonizarem novas relações de gênero 

para a quebra de tabus objetivando ocupar patamar de igualdade na sociedade, 

antes consentido exclusivamente aos homens. 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

             PIBIC - 2011/2012 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
                                                                                                                                                         

 
I – IDENTIFICAÇÃO DA REQUERENTE  
 

Data:_______________Entrev.:___________________________________________________    (____) 

NOME___________________________________________________________RG___________________
___ 

DN:_____________idade________ Estado 
civil____________________________Escolaridade:____________ 

Ocupação/profissão_________________________Situação de 
trabalho:_______________________________ 

Renda:(  ) s/ renda (  ) meno 1- S.M ( ) 1- 2 S.M ( ) 2- 4 S.M ( ) 4 -6 S. M ( ) 6 - 8 S.M. ( ) + 8 S.M.  

Fonte da Renda: (   ) emprego (   ) trabalho informal (   ) aposentadoria     (   ) pensão   (   )benefício    (   ) 

contribuição familiar   

Endereço:___________________________________________________________________________ 

Ponto de 
Ref.:_______________________________________________Contato:________________________ 

Moradia: (  ) própria (  ) alugada (  ) cedida (  ) mora com parentes (  ) 
outros____________________________ 

Tipo de construção: (  ) alven.(  ) mad.(  ) mista (  )outro:________________ 
NºCômodo:__________________ 

 

2.CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Álcool       (  ) Não usa       (  ) diariamente      (  ) esporadicamente       (   ) finais semana       (  ) deixou  

Cigarro     (  ) Não usa      (  ) diariamente      (  ) esporadicamente        (   ) finais semana       (  ) deixou  

Drogas ilícitas  (  ) Não usa    (  )diariamente    (  ) esporadicamente      (   ) finais semana       (  ) deixou  

Tipo : (    ) maconha (   ) cocaína (   ) mel  (   ) pasta base (    )  

outros___________________________________ 

 

Apresenta Doenças após ocorrência de violência? 

 (  ) Nervosismo (  ) Ansiedade (  ) Medo (  ) Depressão (  )está em tratamento (  ) não  

 

Grupo Religioso:  (  ) não   (  ) católica   (  ) protestante  (  ) espírita   (  ) outras _______    

 
II – Composição Familiar (Estrutura sócio-educacional e ocupacional da família) 

Nome Filhos/enteados/outros Id D.N ano/sér
. 

Grau parentesco 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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I – IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIDO 
 

Data:_______________Entrev.:___________________________________________________    (____) 

NOME___________________________________________________________RG_________________ 

DN:_____________idade________ Estado 
civil____________________________Escolaridade:____________ 

Ocupação/profissão_________________________Situação de 

trabalho:_______________________________ 

Renda:(  ) s/ renda (  ) meno 1- S.M ( ) 1- 2 S.M ( ) 2- 4 S.M ( ) 4 -6 S. M ( ) 6 - 8 S.M. ( ) + 8 S.M.  

Fonte da Renda: (   ) emprego (   ) trabalho informal (   ) aposentadoria     (   ) pensão   (   )benefício    (   ) 
contribuição familiar   

Endereço:_____________________________________________________________________________
____ 

Ponto de 
Ref.:_______________________________________________Contato:________________________ 

Moradia: (  ) própria (  ) alugada (  ) cedida (  ) mora com parentes (  ) 
outros____________________________ 

Tipo de construção: (  ) alven.(  ) mad.(  ) mista (  )outro:________________ 

NºCômodo:__________________ 

 

2.CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Álcool       (  ) Não usa       (  ) diariamente      (  ) esporadicamente       (   ) finais semana       (  ) deixou  

Cigarro     (  ) Não usa      (  ) diariamente      (  ) esporadicamente        (   ) finais semana       (  ) deixou  

Drogas ilícitas  (  ) Não usa    (  )diariamente    (  ) esporadicamente      (   ) finais semana       (  ) deixou  

Tipo : (    ) maconha (   ) cocaína (   ) mel  (   ) pasta base (    )  
outros___________________________________ 

 

Está fazendo tratamento médico? 

  
Grupo Religioso:  (  ) não   (  ) católica   (  ) protestante  (  ) espírita   (  ) outras _______    
 

 (    ) Outro Processo (Anterior/ andamento)__________________________________________________ 

 
II – Composição Familiar (Estrutura sócio-educacional e ocupacional da família) 
 

Nome Filhos/enteados/outros Id D.N ano/sér
. 

Grau parentesco 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 
MUDANÇAS NA DINÂMICA FAMILIAR 

 

1. Qual o tempo de convivência marital? 
2. Qual período entre o namoro e a convivência marital? Qual o motivo para a 

convivência? 
3. Com quantos anos de convivência ocorreu a 1º violência doméstica (física, 

psicológica, moral, patrimonial)? Qual o motivo gerador do conflito?  
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4. Buscou ajuda? 
5. Como o (ex) casal relacionava-se (se havia diálogo) antes da violência 

doméstica? 
6. E qual a freqüência que ocorriam à violência? 
7. O que mudou na rotina do (ex) casal após a violência? 
8. Houve rompimentos em decorrência da violência doméstica? Qual motivo? 
9. Vocês ainda mantêm o relacionamento? 
10. Você percebeu que a violência doméstica ocasionou algum dano para a sua 

saúde? Qual? 
11. Houve mudança nos hábitos ou comportamento da família em razão da 

violência? 
12. Você percebeu que alguma fragilidade ou dificuldade na maneira de se 

relacionar com seus familiares ou amigos em decorrência da violência 
doméstica? 

13. Como está o diálogo entre os membros após a violência? 
14. A abertura do Processo nesta Especializada interferiu no na rotina familiar, por 

quê? 

 
RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE PAIS E FILHOS 

 

15. Como era seu relacionamento com o(s) filho(s) antes da violência? 
16. Você percebeu alguma mudança no seu comportamento na forma de tratar seus 

filhos após a violência? 
17. Houve mudanças no comportamento do (ex) companheiro (a) em relação ao(s) 

filho(s)? 

18. Quanto ao(s) filho(s) houve mudanças no comportamento após 
presenciarem violência doméstica? 

19. Percebeu mudanças no comportamento do (s) filho (s) com o genitor (agressor)? 
Qual? 

 
RELAÇÕES DE HIERARQUIZAÇÃO 
 

 
20. Como você se percebe (papel social) na família?  
21. Qual sua função no cotidiano familiar? 
22. Quem é o responsável pelo sustento da família? Quem determinou? 
23. Quem é o responsável pela educação dos filhos? Quem determinou? 

 
RELAÇÕES DE PODER 
 
 

24. Existe liberdade para expressar sentimentos, pensamentos, 
posicionamentos? 

25. Existe espaço para o diálogo entre o casal? 
26. Como as decisões são tomadas na família?  Existe um consenso? Existe 

Respeito de opiniões? 
27. Você percebeu mudanças na formas de como eram tomadas as decisões 

após a violência? 
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                                         UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

             PIBIC - 2011/2012 
 

  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) 

 
Convidamos o (a) Sr(a). para participar do Projeto de Pesquisa “As 

conseqüências da violência doméstica na dinâmica familiar na ótica da Lei Maria da 

Penha.” desenvolvida pelas pesquisadoras Dra. Lucilene Ferreira de Melo e Ana Paula 

Ferreira Carvalho, do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do 

Amazonas, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com o 

objetivo de Estudar os efeitos da violência doméstica na família das partes litigantes 

atendidas pelo Serviço Social Forense da Vara da Especializada da Violência Doméstica 

e Familiar contra a Mulher – VEVDFM na cidade de Manaus. A pesquisa pretende 

registrar as conseqüências da violência doméstica no que se refere à dinâmica familiar 

sob a ótica da Lei Maria da Penha, deste modo possibilitará um melhor entendimento 

sobre a estrutura e organização familiar, propiciando uma compreensão aprofundada 

acerca dos papéis sociais e interação familiar. 

A referida pesquisa será desenvolvida na Vara da Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher – VEVDFM - Manaus-AM, por meio de pesquisa 

documental e bibliográfica, observação sistemática, aplicação de formulário, entrevistas 

semi-estruturadas e análise de dados. 

Serão respondidas as perguntas que o Sr. (a) souber e quiser, e terá total 

liberdade de pedir explicações à pesquisadora. O Sr. (a) não terá nenhum gasto de 

dinheiro, assim como não receberá nenhum benefício financeiro em troca. Terá total 

liberdade de participar ou não da pesquisa, sem que haja qualquer penalidade ou prejuízo. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr.(a). poderá entrar em contato com as 

pesquisadoras pelo endereço: - Av. General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 3000, 

Coroado I - Universidade Federal do Amazonas - ICHL/ Setor Norte, Departamento de 

Serviço Social, - Manaus/Amazonas Telefone (92) 9128-4220. 

Fui informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa de 

minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do 

projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Estou 

recebendo uma cópia deste documento, assinada, que vou guardar.  

 
 

___________________________________     ____________________ 

            Assinatura do Participante                                R.G. nº 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador:_______________________________________ 

 

 

Manaus,___de_____________de 2011. 

 

  Impressão 

dactoscópica 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS 

VARA ESPECIALIZADA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

Eu, Dr. Francisco Pessoa Almada, Juiz de Direito da Vara Especializada da Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher – Vara Maria da Penha - declaro para os devindos fins que 

concordo em apoiar o desenvolvimento do Projeto intitulado “As conseqüências da violência 

doméstica na dinâmica familiar na ótica da Lei Maria da Penha” a ser realizado pela 

discente do curso de Serviço Social, Ana Paula Ferreira Carvalho, sob orientação da Profª. Drª. 

Lucilene Ferreira de Melo, docente do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM). 

 A referida pesquisa tem por objetivo o conhecimento denso e acurado das mudanças 

na dinâmica familiar das partes processuais na Vara Maria da Penha a partir da violência 

doméstica, percebendo sua estrutura e organização familiar e as formas de interação entre 

os membros que coabitam no mesmo espaço, e identificando as relações de 

hierarquização existentes no seio familiar. Para tanto, aplicar-se-á às participantes a técnica de 

entrevista, tendo como instrumental um roteiro de entrevista . Todas as abordagens constarão da 

observação da pesquisadora autorizados pelos entrevistados. Ressalta-se, ainda, que a identidade 

dos participantes será mantido em sigilo. 

Fui informado que a qualquer momento posso realizar contato para obter esclarecimento 

sobre o andamento da pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica 

– PIBIC nos seguintes endereços e número de telefone: Avenida A n.º 251 - Alvorada 

 

E-mail: anapaullacarvalho@yahoo.com.br ; Fone: (092) 8201-5265 

 

Manaus, _____de _______________ 2011 

 

 

______________________________________________________________________ 

      Juiz de Direito da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – 

Vara Maria da Penha  

 

mailto:anapaullacarvalho@yahoo.com.br

