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Introdução  
 
        Este artigo tem por objetivo apresentar alguns dados da pesquisa em andamento, em 

âmbito de mestrado, que vem sendo desenvolvida, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba. Nesse sentindo apresentaremos a questão 

da violência contra a mulher de maneira mais geral para situá-la na proteção social de média 

complexidade e no momento histórico em que vivemos 

          Além disso, apresentamos o nosso direcionamento que seguimos para focar a análise do 

objeto, sob a luz da teoria marxista e feminista, isso se faz necessário, já que o movimento 

feminista trabalha com diferentes perspectivas teóricas e políticas, assim sendo, tais categorias 

analíticas e conceitos que perpassam nosso objeto de estudo: Violência, família, relações 

sociais de gênero e patriarcado, considerando as particularidades do Brasil contemporâneo.  

          Recorremos a essa perspectiva por acreditar que esta é a que melhor compreende a 

totalidade dessa realidade social que é dinâmica e que estar em constantes transformações 

múltiplas, ou seja, não é estanque, esse é o melhor caminho. “Pois é preciso que, em cada 

caso particular, a observação empírica coloque necessariamente em relevo – empiricamente e 

sem qualquer especulação ou mistificação – a conexão entre a estrutura social e política e a 

produção” (MARX, 1989, p. 35). 

 
1.1 A questão da violência contra a mulher  
 

 

                                                           
1 Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba/ UFPB (2014), aluna do Programa de Pós 
Graduação em Serviço Social, bolsista da Capes. 
2 Orientadora da pesquisa: Possui graduação (2000) e mestrado (2003) em Serviço Social pela UFPB e 
doutorado em Educação (2009) pela mesma universidade. Desde 2010 coordena o GEPEDUPSS (Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Popular, Serviço Social e Movimentos Sociais). Professora Adjunta 04 do 
Curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, do Curso de Pedagogia a Distância da 
Universidade Aberta do Brasil - UAB/UFPB, e de dois Programas de Pós-graduação da UFPB, o de Serviço 
Social. 
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         Antes de iniciar a discussão em torno do tema proposto, é necessário apresentar algumas 

considerações sobre a “categoria fenômeno”, tendo em vista que é um termo muito usado 

quando se trata o tema da violência contra mulher. Sendo assim, cabe dar destaque a essa 

discussão, já que a “questão feminina” não é, pois, uma questão qualquer. É uma questão que 

envolve a metade da humanidade conforme a classificação proposta por Zuleika Alambert 

(1997).  

          Partimos dessas considerações com o intuito de esclarecer o motivo pelo qual não 

utilizaremos essa categoria para identificar a violência contra a mulher na sociedade atual e 

para tanto, apresentaremos alguns argumentos. Um dos principais é o fato da categoria 

fenômeno está intimamente relacionada com a fenomenologia, tanto do ponto de vista 

filosófico quanto etimológico. 

          Em se tratando da etimologia do termo “fenômeno”, este se origina da palavra grega 

phainomenon que significa observável, podendo ser interpretada de diferentes maneiras, por 

isso o seu alto grau de complexidade e ambiguidade. Logo, se partindo da filosofia, das 

categorias kantianas que identifica o fenômeno como objeto do conhecimento não em si, mas 

sempre na relação direta que se estabelece com o sujeito humano que o conhece, ou seja, o 

fenômeno é aquilo que se apresenta. Assim como descreve Pascal (1977, p.57): “O fenômeno 

é a coisa, tal como esta nos aparece a nós, seres humanos, cujos espíritos são constituídos 

assim. Pois cumpre não esquecer que, ao falar em condições subjetivas, Kant3 pensa na 

estrutura do espírito, e não na estrutura do aparelho sensorial”.  

           Dessa forma, Netto (2011) afirma que o fenômeno é um fato observável que se 

apresenta, não possuindo nenhuma relação com a essência de um determinando problema. 

Portanto, com essa afirmação já podemos justificar o não uso da “categoria fenômeno”, para 

esse estudo, mesmo considerando que é bastante recorrente na maioria das pesquisas em torno 

da violência contra a mulher.  

         Além disso, afirmamos esse direcionamento, posto que, partiremos das análises de um 

pensamento marxista sobre a mulher, cujo qual o pesquisador deve ir além da aparência 

fenomênica, imediata e empírica em que não se podem compreender as opressões e 

explorações da mulher, a partir de coisas determinadas, porque a sociedade está em constantes 

                                                           
3 Faz análise preconceituosa sobre a mulher ele afirma, segundo pateman (1993, p 251-252) que as mulheres em 
geral não têm personalidade civil, e que a existência delas é, por assim dizer, puramente instintiva. Elas devem, 
portanto, ser mantidas bem longe do Estado, e também devem der submetidos aos seus maridos, os senhores 
delas no casamento. 
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transformações e determinações múltiplas. Vale lembrar, que o objeto de pesquisa não parte 

de um dado da realidade, pois ele não é resultado, visto que ainda não foi saturado. Ele é o 

ponto de partida ao concreto pensado. 

         Ainda se tratando do fenômeno, esse é algo que aparece ou se apresenta de forma 

contundente em um determinado momento. Depois que se torna evidente, ou seja, se tomam 

conhecimento em grande escala, ele já não pode mais ser considerado um fenômeno e sim um 

problema estrutural. E para exemplificar tal consideração, lembramos do pauperismo no 

século XIX que se apresentou como um fenômeno nunca antes observado e que hoje é um 

problema social, no qual possui diversas expressões. 

          Japiassu e Marcondes (2001) no dicionário de filosofia definem fenômeno “como um 

composto daquilo que recebemos das impressões e daquilo que nossa própria faculdade de 

conhecer tira de si mesma”. Dessa forma, é impossível ver a totalidade do objeto a partir 

dessa categoria, haja vista que a violência contra a mulher é um problema social, estrutural e 

também político que se apresenta na época atual com variadas formas e por isso é aqui tratada 

como sendo uma expressão da questão social, como já mencionamos acima. Nesse ponto, 

cabe ressaltar que, temos como objetivo compreender a totalidade da relação de dominação-

exploração e a luta para sua destruição. 

          Tais posicionamentos se fazem necessários, porquanto que se tratarmos a violência 

contra mulher como fenômeno, acabamos naturalizando-a, pois não se aproximamos da 

essência do problema. “Ainda, porque a situação das mulheres é diferente da de qualquer 

outro grupo social. Isto porque não se constituem em uma unidade de um número de unidades 

que podem ser isoladas, mas são metade de uma totalidade:  a espécie humana [...]”  

(MITCHELL, 2006, p. 203). 

          No que se refere ás denominações do que seja violência, segundo a organização 

mundial da saúde (OMS) a violência é definida como o uso intencional da força física ou 

poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação.  

          Já para Saffioti (2015) a violência é ruptura de qualquer forma de integridade da vítima 

seja ela: física, moral, psíquica e sexual. Partimos da perspectiva de que ainda que o termo 

violência seja associado à agressão, esses são resultantes de uma ideologia machista- 
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patriarcal que oprime e estigmatiza as mulheres. Entendemos também como violência 

qualquer relação social apoiada na violação e desigualdade de direitos. 

          No tocante ao patriarcado, este é um regime de dominação, é uma ideologia que pode 

ser expressa de diversas formas na nossa sociedade, sendo a mais comum através da educação 

sexista, que está enraizada na própria origem cultural da sociedade. O sexismo passa a 

perpetuar a diminuição do feminino em relação ao masculino adequando as mulheres a um 

sistema de hostilidade e estereótipos culturais, suscetível a atender aos interesses patriarcais e 

capitalistas. Conforme aponta Torres: 

A identidade de gênero insere-se, de certa forma, dentro desse processo mais 
geral de construção da identidade social. Todavia, trata-se da construção de 
uma identidade coletiva sob o prisma das chamadas “minorias sociais”, isto 
é, daqueles segmentos humanos estigmatizados que muitas vezes, 
encontram-se á margem das oportunidades sociais em decorrência da 
discriminação que enfrentam, sobretudo a discriminação étnica, de raça e de 
gênero (2002, p.37). 

 

          Diante dessa realidade, uma mulher é assassinada a cada um (1) hora e (30) meia no 

Brasil, e por isso o país ocupa o quinto lugar no mundo com mais crimes, conforme os dados 

do Mapa da Violência 2015 de Homicídios de Mulheres no Brasil, realizado pela FLACSO/ 

Brasil- Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, utilizando os dados finais de 

violências para o ano 2010. Esses dados são comprovados também pelo Mapa da violência de 

2015, em que expressa o grave problema enfrentado pelas mulheres brasileiras. O Mapa da 

violência utiliza como fonte base o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS). 

         Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas), todas as mulheres que foram 

vítimas de homicídio4 no mundo em 2012, quase metade foram mortas pelos parceiros ou 

membros da família, revelando a complexidade da violência doméstica contra a mulher. No 

caso específico da Paraíba o Estado ocupa a sexta (6º) posição, ficando atrás de Roraima, 

Espírito Santo, Goiás, Alagoas e Acre. Já no Município de João Pessoa a situação piora, tendo 

em vista que ocupa a terceira (3º) posição, ficando atrás Vitória e Maceió. 

          No que concerne aos dados sobre a violência contra a mulher, no país, se intensificam a 

cada ano, deixando cada vez mais clara a necessidade da criação de políticas públicas e de 

proteção social à mulher.  Com esses dados o Brasil fica atrás, somente, El Salvador, 

Colômbia, Guatemala e a Federação Russa. 

                                                           
4 Preferir o termo feminicídio. 
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          É importante difundir o uso do termo feminicídio no Brasil, já que existe uma lei 

específica para esse tipo de crime é a recente Lei Nº 13.104/ 2015, que “Altera o art. 121 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio 

como circunstância qualificadora do crime de homicídio”. O feminicidio cometido por 

parceiro acontece, numerosas vezes, sem premeditação, diferentemente do homicidio nas 

mesmas circunstâncias, que exige planejamento. Esse tipo de crime é cometido a mulher 

somente por ser mulher, por ódio, desprezo, parecido com genocídio. E por isso é importante 

“disseminar o conceito de feminicidio, já que o homicidio carrega o prefixo homem” ( 

SAFFIOTI, 2015, p.50).  

          Compreende-se que a violência acometida as mulher é um problema intrínseco a 

história da humanidade, já que “[...] as desigualdades atuais entre homens e mulheres são 

resquícios de um patriarcado não mais existentes ou em seus últimos estertores [...]” 

(SAFFIOTI, 2015, p.48, grifo do autor). Obviamente, com as diversas mudanças na vida 

social esse mecanismo de dominação também acompanhou essas transformações, por isso a 

necessidade de se considerar o feminismo alinhado à luta de classes, pois nesse sistema a 

opressão da mulher é intensificada de acordo com a posição social que ela ocupa, apesar da 

violência contra a mulher atravessar todas as classes sociais. 

         A violência doméstica contra a mulher é resultado de um longo processo que foi sendo 

construído dentro da relação afetiva ou fora dela. Em tempos de crise alguns valores são 

reforçados com o objetivo de fortalecer um papel para nós mulheres, em que os homens 

detêm o poder e as mulheres são cada vez mais oprimidas. 

          O fato é que não podemos confundir os diferentes tipos de violência, já que cada uma 

tem sua especificidade. Como vemos acima a violência contra a mulher não é sinônimo de 

violência de gênero5, violência de gênero é a forma mais geral, porque atinge homens e 

mulheres. Também se confunde muito a violência doméstica com a intrafamiliar. Assim, 

existem diferentes tipos de violência que não devem ser empregados como sinônimos.  

          E por muitas vezes os fatores socioeconômicos dificultam o rompimento com uma 

determinada violência, além de motivos psicológicos e emocionais, afetivos, reforçados por 

discursos de tolerância e legitimação da violência que tem por objetivo preservar a unidade 

familiar. A mulher também não consegue enfrentar por depressão, culpa diminuição da sua 

                                                           
5 O conceito de gênero não explica necessariamente, desigualdades entre homens e mulheres. Muitas vezes, a 
hierarquia é apenas presumida. [...] trabalha-se com o conceito de gênero para toda a história, como categoria 
gera, e o de patriarcado como categoria mais especifica de determinado período (SAFFIOTI, 2015, p.48). 
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autoestima, ansiedade, doenças de pânico, enfim vários motivos que agravam sua saúde, física 

e mental.  

          A situação da mulher pode ser vista grosso modo por duas vias, além de enfrentar todas 

essas dificuldades ainda é culpabilizada pela sociedade por causa da violência, ou seja, 

colocam a culpa na vítima, sendo a mulher penalizada, se de um lado não rompe com a 

violência é porque gosta de apanhar e se do outro rompe é porque não pensou nos filhos, e se 

apanha é porque não cumpriu, devidamente, o seu papel de esposa submissa. Isso é resultado 

das relações baseadas na hierarquia e no autoritarismo patriarcal, como uma das faces de 

opressão necessária para manter o sistema. 

          Percebe-se que a situação da mulher em situação de violência ainda é alarmante, 

homens permanecem a assassinar suas companheiras, na maioria dos casos com requintes de 

crueldades, torturando-as com materiais cortantes, esquartejando-as, ateando-lhes fogo e as 

deixando tetraplégicas, entre outros. O julgamento destes criminosos sofre, é óbvio, a 

influência do sexismo reinante na sociedade, que determina o levantamento de falsas 

acusações contra a assassinada (SAFFIOTI, 2014, p. 48).  

         Essa situação fica clara, quando um homem assassina sua companheira e justifica o 

crime com acusações contra a vítima, tais como: ela me traia não se dava o respeito, 

engravidou sem o meu consentimento, não cumpria com o papel de esposa cuidadora, enfim 

tantos outros “motivos” que a sociedade acaba por aceitar e a vítima depois de morta ainda é 

penalizada e a violência legitimada socialmente. 

          Então, entendemos a violência contra a mulher como um problema social, estrutural 

que é frequente e latente na nossa sociedade, a ser solucionado, mas este não pode ser 

estudado como algo natural, para não naturalizar as desigualdades, porque é questão de 

caráter público e político, no qual exige estratégias de enfrentamento, através da construção 

de políticas sociais e políticas públicas, já que também é uma violação de direitos humanos. 

 

2- O enfrentamento à violência contra a mulher: o papel da assistência social 
 
          Assistência social é a porta de entrada dos atendimentos as mulheres em situação de 

violência na rede de atendimento à mulher com os mecanismos de proteção à mulher dentro 

da Política Nacional de Assistência Social, no âmbito da proteção social de média 

complexidade, junto aos CREAS. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

7 

 

          Em se tratando do percurso metodológico, desta pesquisa, foi adotada pesquisa 

documental, realizada a partir dos prontuários dos usuários de todos os CREAS do Município 

de João Pessoa/ PB. A pesquisa tomou por base a hipótese de que como no município de João 

Pessoa/PB, existe, atualmente, quatro CREAS, que atendem todas as violações de direitos, ou 

seja, no que se refere a serviços mais especializados, destinados a pessoas e famílias em 

situações de risco.  

          O atendimento à mulher em situação de violência por meio desses serviços se dá de 

forma limitada, tendo em vista a inexistência de serviço específico de prevenção, atenção e 

acompanhamento a mulher que já sofreu ou sofre algum tipo de violência. Para um 

atendimento mais qualificado a mulher em situação de violência, entendendo tal violência 

como questão de caráter público é necessário uma melhor articulação entre os serviços da 

rede sem sobrecarregar um determinado serviço. 

          Tal atendimento à mulher em situação de violência, por meio da Política Nacional de 

Assistência Social (PNAS), se dá pelo Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social (CREAS), já que este presta serviços da proteção especial, especializados a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos 

         Para realização da pesquisa foram coletados os dados, a partir de pesquisa de campo, 

nos CREAS (Centros de Referência Especializado da Assistência social) com o objetivo de 

analisar a assistência social às mulheres em situação de violência no município de João 

Pessoa/PB. A pesquisa foi desenvolvida nos períodos de Junho a Agosto de 2017, em todos os 

CREAS municipais de João Pessoa, por meio de pesquisa documental nos prontuários dos 

usuários dos CREAS. Analisamos os prontuários de 2011 a agosto de 2017, dentre eles 

verificou-se o atendimento de 19 casos de mulheres em situação de violência.  

          No que se refere aos procedimentos para coleta de dados foram utilizados os 

respectivos instrumentos: Formulário previamente elaborado, diário de campo, pesquisa de 

campo e observação sistemática. O gráfico a seguir mostra os números dos atendimentos 

realizados pelos CREAS as mulheres em situação de violência. 

 

 Gráfico I – Quantitativo de atendimentos de mulheres em situação de violência do ano 

de 2011 - 2017 
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         Fonte: primária, João Pessoa/ PB, 2017. 
          Os dados indicam que o número de atendimentos, por meio desse serviço da assistência 

social é insuficiente, tendo em vista que apenas dezenove (19) casos foram identificados. 

Levando em consideração o estudo do Mapa da Violência 2015 de Homicídios de Mulheres, a 

capital Paraibana, ocupa a terceira posição entre todas as capitais brasileiras mais violentas 

para mulheres em 2013. Segundo o estudo, João Pessoa registrou uma taxa de 10,5 

homicídios de mulheres para cada 100 mil habitantes. A taxa é mais de cinco vezes maior que 

a média mundial, que é de 2/100 mil. Por isso, comprovamos que as mulheres em situação de 

violência estão carentes no que se refere ao acompanhamento familiar.   

          No sentido de fazer um contraponto com os dados coletados nos CREAS, utilizamos os 

dados da Gerência Executiva de Vigilância Socioassistencial do Estado da Paraíba, por meio 

da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Tal instrumento de proteção da 

assistência social visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a 

ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. 

          Nos meses de Janeiro de 2016 a Julho de 2017, o CREAS João Pessoa inseriu em 

acompanhamento 46 mulheres, totalizando 50 violações de direitos contra a mulher, o 

CREAS como mostra a tabela e o gráfico a seguir: 

 
 
 

Gráfico II- Quantitativo de atendimento nos CREAS Municipais de João Pessoa 
(Janeiro de 2016 a Julho de 2017) 

 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

9 

 

2016 2017

Total de casos em 

atendimento
176 168

164

166

168

170

172

174

176

178
N

ú
m

e
r
o

 d
e

 C
a

s
o

s

Total de casos em atendimento

 
Fonte: dados da Gerência Executiva de Vigilância Socioassistencial do Estado da Paraíba 

 
          Já os dados da vigilância, apesar de serem apenas de 2016 a junho de 2017, porque foi 

quando o serviço foi executado no Estado revelam a distorção que há das análises dos 

prontuários para com os dados da vigilância, já que mesmo nesse curto período os CREAS 

passou para a vigilância cinqüenta situações de violação de direitos, já a partir das analises 

dos prontuários, evidenciamos apenas 19 casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher de 2011 até agosto de 2017. 

         É importante deixar claro que a assistência social, junto aos serviços da proteção social 

de média complexidade, nos Centros Especializados de Assistência Social – CREAS, por 

meio do serviço de proteção social especial a indivíduos e famílias (PAEFI), têm centralidade 

na família e indivíduos, mas não tem um atendimento a especifico à mulher.  Dessa forma 

esses serviços da assistência social não realizam o atendimento a mulher em situação de 

violência de forma especializada, mesmo sendo um serviço denominado como porta de 

entrada da mulher a rede de atendimento. 

 

Considerações finais 
 

A nosso ver, é necessário criar ações no sentido de promover a garantia de direitos e 

assim fortalecer as redes sócio-assistenciais de integração entre as ações e serviços do 

município. Sendo tais redes intersetoriais e transversais, ou seja, integradas entre os poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo, junto à sociedade e aos movimentos de mulheres. 
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Essas ações devem ser realizadas nas diversas áreas governamentais sejam estaduais ou 

municipais: como Saúde, Assistência Social, Geração de Emprego e Renda, Habitação, 

dentre outras.  

No caso especifico da Assistência Social, o SUAS garante o atendimento à mulher em 

sua materialização como Proteção Social Básica e Especial. Conforme destaca: “a Proteção 

Social Básica está referida a ações preventivas, que reforçam a convivência familiar” (PNAS, 

2004, p. 27). Na Proteção Social Especial, refere-se a serviços mais especializados, destinados 

a pessoas em situação de risco pessoal e social, dirigido às situações de violação. 

E é por isso que no sentido desta garantia dada pelo SUS que a mulher em situação de 

violência dever ter acompanhamento sociofamiliar, pois tal situação enfrentada pelas 

mulheres é de extrema violação de direitos e de risco pessoal. 
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