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RESUMO 

 

 

 
Esta dissertação possui como objetivo discutir as ações desenvolvidas no município de Lages pelo fim da 

violência contra mulheres. A escolha do assunto se deu pelo fato do município ser, de acordo com o Mapa da 

Violência 2012, o 1º colocado em Santa Catarina e 17º no Brasil em feminicídio, sendo um problema social a ser 

combatido. Possui como problemática, quais as políticas de enfrentamento de violências de gênero 

desenvolvidas na cidade de Lages. Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que os dados foram coletados por 

meio de pesquisa documental e entrevistas focalizadas. A pesquisa documental foi realizada com áudios 

gravados em audiências públicas de Lages no segundo semestre de 2015, sobre o tema de violências contra 

mulheres. As doze entrevistas focalizadas aconteceram em 2016, com cinco mulheres em situação de violência e 

sete representantes das políticas públicas que acontecem em Lages para enfrentar violências de gênero. Os dados 

foram estudados de acordo com a análise de conteúdo qualitativo de Mayring. Relativo às mulheres 

entrevistadas, buscamos saber o entendimento que tinham sobre as violências que sofreram, e sobre formas de 

enfrentar e mudar a situação. Constatamos que as políticas públicas desenvolvidas em Lages para o 

enfrentamento de violências de gênero são avanços realizados, mas ainda insuficientes, é preciso intensificá-las, 

para que haja o empoderamento das mulheres. Para médio e longo prazo, vimos a educação como mediadora nas 

reflexões de combate a comportamentos machistas, sexistas e discriminatórios, inicialmente, por meio da 

formação dos profissionais - o que demanda de políticas públicas que proporcionem condições para tanto - ao 

terem a apropriação em sua formação inicial e continuada, de teorias e conceitos, que assegurem a construção de 

competências para suscitar nas pessoas a rejeição de violências, a busca pela equidade entre os gêneros e de 

direitos humanos, para que diversidade e diferença não sejam pensadas como problema, mas enquanto 

possibilidade de crescimento coletivo. Entendemos como processo de mudança de conceitos relativo aos papeis 

de gênero, que somente será possível,  se o poder público e órgãos relacionados à busca da cidadania, oferecerem 

apoio e parceria aos profissionais da educação, para que juntos construam, apliquem, fiscalizem e primem por 

políticas públicas educacionais que visem a equidade entre os gêneros e suas formas de se relacionar. 

 

 

Palavras-chave: Violência contra as mulheres. Políticas de enfrentamento. Formação. Ações do 

município de Lages. Profissional da educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to discuss the actions developed in the municipality of Lages to end violence against 

women. The choice of subject was due to the fact that the municipality is, according to the Map of Violence 

2012, the 1st placed in Santa Catarina and 17th in Brazil in femicide, being a social problem to be fought. Does 

it have as a problem what are the policies of coping with gender violence developed in the city of Lages? This is 

a qualitative research in which the data were collected through documentary research and focused interviews. 

The documentary research was conducted with audios recorded in public hearings of Lages in the second half of 

2015, on the subject of violence against women. The twelve focused interviews took place in 2016, with five 

women in situations of violence and seven representatives of the public policies that take place in Lages to face 

gender violence. The data were analyzed according to Mayring's qualitative content analysis. Regarding the 

women interviewed, we sought to understand their understanding of the violence they suffered, and about ways 

to confront and change the situation. We note that the public policies developed in Lages to confront gender-

based violence are advances, but still insufficient, they must be intensified in order to empower women. In the 

medium and long term, we have seen education as a mediator in the reflections to combat sexist and 

discriminatory behaviors, initially, through the training of professionals - what demands of public policies that 

provide conditions for this - by having the appropriation in their formation Initial and continuous, of theories and 

concepts, that ensure the construction of competences to raise in people the rejection of violence, the search for 

gender equity and human rights, so that diversity and difference are not thought of as a problem, but as a 

possibility Of collective growth. We understand as a process of changing concepts regarding gender roles, but 

that it will only be possible if the public power and bodies related to the pursuit of citizenship offer support and 

partnership to education professionals, so that together they construct, apply, supervise and Educational public 

policies that aim at gender equity and their ways of relating. 

 

 

Key words: Violence against women. Coping policies. Formation. Actions of the municipality of Lages. 

Professional education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A vontade de pesquisar sobre mulheres em situação de violência, surgiu antes do 

meu ingresso no curso de Mestrado em Educação. Lembro-me que desde muito jovem me 

sentia incomodada com histórias de mulheres que recebiam maus tratos dos esposos.  Meus 

pais residiam na zona rural do município de Lages, lugar que era comum acontecer casos de 

violência contra mulheres.  

Ao refletir sobre as violências de gênero daquela época, vejo que mesmo pensando 

que minha mãe não as sofria, hoje entendo que nenhuma mulher escapava delas. 

Exemplificando, elas não tinham o direito de opinar sobre negócios, para efetuar qualquer tipo 

de mercantilização lembro-me do termo “negócio é feito de homem pra homem”, o simples 

assistir a missa, era separado em dois mundos, mulheres de um lado da igreja e homens do 

outro. Sentar-se à mesa, somente depois que todos os homens já tivessem ocupado seus 

lugares. A violência psicológica era naturalizada e repetida como se não houvesse outra 

maneira de se relacionar entre os gêneros.  

Sempre me sentindo incomodada com as formas de conceituar e conceber as 

mulheres, fui crescendo, estudando, e casei-me aos dezessete anos. Evento que me 

possibilitou ter dois filhos. Acredito que mesmo tendo em minha bagagem a cultura do 

machismo, procurei construir neles conceitos de papeis de gênero mais justos.  

Iniciar o curso de Mestrado era um desejo há muitos anos, no entanto, nem sempre o 

ideal que almejamos é o real no momento. Enfim, no final de dois mil e quatorze iniciei o 

processo de seleção e obtive a aprovação para ingressar, o que gerou satisfação pessoal 

imensa que me acompanha até o momento. 

Durante os vinte anos de atuação como profissional da educação, tive a oportunidade 

de trabalhar na educação infantil, nos anos iniciais, no curso de Pedagogia oferecido pela 

UNIPLAC, e também com a formação de professores da rede municipal de Lages. Acredito 

que o percurso me possibilitou conhecer e crescer em vários níveis do conhecimento.  

A necessidade de pesquisar sobre violências de gênero está relacionada também às 

minhas obrigações de ser professora. Contribuir significativamente para a construção de um 

mundo melhor é uma das funções sociais enquanto educadora em espaços formais e não 

formais. 
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A pesquisa se justifica dentro de um sentimento de tristeza e indignação, entendendo 

que ações de enfrentamento em relação às violências contra mulheres por razões de gênero 

são urgentes, haja vista, Lages ocupar nacionalmente o 17º lugar, e em Santa Catarina a 1ª 

colocação em mortes de mulheres por razões de gênero (segundo o Mapa da Violência de 

2012), ou seja, pelo simples fato de ser mulher, tendo como agressores, os companheiros, 

maridos, ex-maridos ou namorados.  

Considerando a importância de conhecer como diversos segmentos da sociedade de 

Lages, su@s
1
 representantes e profissionais trabalham na perspectiva de enfrentamento das 

violências de gênero que ocorrem no município, bem como mulheres em situação de violência 

organizam-se

                                                           
1
 O uso do @ tem a finalidade de contemplar linguisticamente os gêneros masculino e feminino.  
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 para sair ou não, do ciclo de agressão, é que justificamos a relevância da pesquisa.  

Esta dissertação possui como problemática: Quais são as políticas de enfrentamento 

de violências de gênero desenvolvidas na cidade de Lages? Tendo em vista Lages ser 

destaque nacional e estadual em casos de morte de mulheres por questões de gênero, buscou-

se entender ações que estão sendo desenvolvidas para diminuir índices de violências contra as 

mulheres lageanas. A pesquisa possui como objetivo geral analisar as ações desenvolvidas no 

município de Lages pelo fim da violência contra as mulheres. Como objetivos específicos:  a)  

Conhecer a história das mulheres desde o período colonial; b) Identificar os principais 

referenciais teóricos que abordam sobre violências de gênero; c) Compreender aspectos 

sociais e culturais do município de Lages e a relação com a produção de violências de gênero; 

d) Identificar políticas educacionais de enfrentamento às violências de gênero na cidade de 

Lages. 

 O desenvolvimento da pesquisa também buscou junto a representantes de órgãos 

como Gerência Regional de Educação - GERED, Secretaria Municipal de Educação de Lages 

- SMEL, Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, Casa de 

apoio à Mulher e outr@s, conhecer ações que estão sendo discutidas e trabalhadas para 

enfrentar violências de gênero em Lages. Teorias produzidas sobre violências de gênero, 

conceito dos papeis de gênero ao longo da história, vida das mulheres desde o Brasil Colônia 

e conceitos sobre a pedagogia da equidade fizeram parte da pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa é de caráter qualitativo, contando com a coleta de dados por meio de 

entrevista focalizada em 2016 e pesquisa documental das audiências públicas realizadas no 

ano de 2015. Doze pessoas foram entrevistadas, sendo sete representantes de órgãos públicos 

e privados e cinco mulheres em situação de violência. A pesquisa documental aconteceu a 

partir de áudios gravados durante as doze audiências que aconteceram em diferentes polos da 

cidade, das quais participei como ouvinte. Foram gravadas as falas de representantes das 

esferas pública e privada que se manifestaram durante as audiências sobre o tema violências 

contra mulheres que acontecem em Lages. A análise de conteúdo qualitativo foi a forma 

utilizada para interpretar os dados das entrevistas e dos áudios das audiências públicas. 

A dissertação é composta de quatro capítulos. Sendo o Capítulo I a contextualização 

da história das mulheres incluindo o período colonial, imperial e inicio do período 

republicano brasileiro.   

A legislação que garante direitos às mulheres de não ser vítima de violência, a Lei 

Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, e dados do Mapa da Violência, encontram-se no 

Capítulo II. 
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Correntes que abordam violências de gênero, a construção do conceito de violências 

e de relação de poder dentro do patriarcalismo, da dominação masculina e da visão relacional 

da mulher em situação de violência, são categorias também descritas no Capitulo II, segundo 

as teorias de Wania Pazinatto, Miriam Grossi, Teresa Kleba Lisboa , Filomena Gregori, Maria 

Amélia Telles, Monica de Mello, Joan Scott e Heleith Saffioti. 

O terceiro capítulo explana políticas públicas de enfrentamento de violências contra 

mulheres, resgate de seguridade de direitos e também a educação na perspectiva da formação 

de pessoas que repudiem e enfrentem todas as formas de violências. 

O quarto capítulo apresenta a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, 

alguns aspectos socioculturais do município de Lages e a análise dos dados coletados de 

acordo com as seguintes categorias: Em Lages: Perfil de mulheres em situação de violência; 

O reconhecimento somente da violência física pelas mulheres em situação de violência; 

Estranhamento: Mulheres Lageanas em situação de Violência aceitam e reforçam o 

Patriarcado e a Supremacia masculina; Busca da solução do problema da violência contra 

mulheres pela religiosidade; Atendimento da mulher em situação de violência em Lages, de 

acordo com profissionais da Assistência Social e da área Jurídica; Diminuição da violência de 

gênero em Lages por meio do empoderamento da mulher; A educação escolar pode ajudar na 

construção de relações de gênero mais justas. 

 

 

 

 

 

 

1 CONTEXTUALIZANDO HISTORICAMENTE  MULHERES NO BRASIL 

 

 

Contextualizar a história das mulheres no Brasil, significa perceber o quanto ao 

longo dos anos ela é marcada pelo silenciamento das mesmas em relação a sua vida, sendo 

ainda maior ou menor o descaso de acordo com os marcadores sociais da diferença como 

etnia, poder econômico, idade, cor e outros. De acordo com @s autor@s que embasaram a 

escrita do capítulo, o registro da história das mulheres desde o período colonial até as 

primeiras décadas do período republicano, encontra-se na maioria das vezes através das lentes 
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do masculino, da branquitude da pele, da justiça que a incriminava caso se comportasse fora 

dos padrões estabelecidos na época, de doçura, amabilidade e obediência, da medicina que via 

as particularidades da condição biológica da mulher como doença e da religião católica que 

designava à mulher a condição de pecadora. 

A supremacia masculina que por vezes parece ser da natureza humana, teve em seus 

discursos ao longo da história um lugar para o homem e outro para a mulher, como se fosse 

possível separá-los em dois mundos. O mundo do homem é o da valentia, das certezas e das 

conquistas. O da mulher contrariamente, o da fragilidade, dos medos e incapacidades. Assim 

sendo, de acordo com a organização e determinação masculina só foi possível à mulher viver 

o mundo do lar e sob ordens masculinas. Sob essa ótica, a fragilidade feminina, inclusive das 

estruturas mentais e também do corpo físico, a impediram de reger sua própria vida. Cuidar da 

casa, ter os filhos, ser dócil, recatada e obediente era desenvolver ao máximo suas 

capacidades humanas.  

Para a autora 

Falar de mulheres não é somente relatar os fatos em que estiveram presentes, mas 

reconhecer o processo histórico de exclusão de sujeitos, desconstruir a história da 

história feminina para reconstruí-la em bases mais reais e igualitárias. (COLLING, 

2004, p. 36). 

 

 Conhecer a história das mulheres é discernir que a tecitura da mesma aconteceu sob a 

lente masculina de privilégios e poderes, e suprimiu a condição de sujeito da mulher. 

Inúmeros prejuízos foram causados à vida das mulheres e justificado em muitas nuances. 

Talvez a maneira que mais abala o nível de autoestima feminino seja o fato que 

A mulher acaba internalizando a naturalidade da discriminação, tornando-se difícil 

para ela romper com esta imagem de desvalorização de si mesma. Ela termina por 

aceitar como natural sua condição de subordinada, vendo-se através dos olhos 

masculinos, incorporando e retransmitindo a imagem de si mesma criada pela 

cultura que a discrimina. (COLLING, 2004, p. 36). 

 

A autora reafirma seu posicionamento, ao descrever discursos que sustentaram a 

história da mulher na perspectiva do não reconhecimento de pessoa de direitos, por conta de 

“seu fascínio e sua irracionalidade” (COLLING, 2004, p. 32), posicionamentos certificados e 

atestados pela igreja, pela lei e pela medicina.  

A igreja católica vê a mulher através de Eva e sua condição pecadora que levou a 

humanidade a perder o paraíso. Para redimir-se de tamanha maldade, a mulher ficou com a 

função de parir os filhos sob a égide da dor e a submissão e obediência ao marido. As autoras 

Silva e Andrade (2009), ao analisar uma versão da bíblia, sobre a história de Adão e Eva, uma 
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“[...] versão medieval portuguesa do Antigo Testamento date do final do século XIII.” 

(SILVA e ANDRADE, 2009, p. 321), afirmam 

com a desobediência a mulher deixa de ser ajudadora e semelhante ao homem, uma 

Virago
2
, para tornar-se um ser submisso e sofredor. A hierarquia, então, é 

transformada pela noção de dominação. Devido à desobediência, a relação 

hierárquica, mas até então harmônica, entre o homem, a mulher e a natureza, se 

quebra. Todos serão punidos, mas caberá ao homem dominar a mulher. (SILVA e 

ANDRADE, 2009, p. 336). 

 

 O olhar da medicina a partir do século XVII, segundo Colling (2004) em relação à 

mulher, é para um ser doente, tomado por pensamentos da maldade. Sua identidade passa ser 

o útero, a condição de ser mãe é que a tira de tanta fragilidade. Assim, parece que medicina e 

bíblia católica convergem ao conceituar mulheres: “Criadas para serem ajudantes, as mulheres 

se tornam seres inferiores que devem ser tutelados e que sofrem para cumprir sua missão de 

parir.” (SILVA e ANDRADE, 2009, p. 338). 

Ainda, para a psicanálise
3
,  

O sexo feminino é definido negativamente em relação ao masculino. Mulheres são 

homens castrados. Pela inveja da falta de um pênis, o feminino não terá senso de 

justiça e sofrerá de um sentimento de inferioridade. (COLLING, 2014, p. 34). 

 

 Nessa perspectiva, para ter direitos conquistados e inquestionáveis é necessário 

nascer com pênis. Situação que mesmo parecendo estar em desuso, afinal a psicanálise surgiu 

na década de 1890, com Sigmund Freud, e já passou mais de um século. No entanto, a 

superioridade atribuída a um ser do sexo masculino, solidificou-se de maneira que muitas 

pessoas não conseguem observar outras formas de pensar e ver a mulher como pessoa de 

direitos que conduz sua vida e almeja as próprias conquistas. 

 

1.1 MULHERES NO PERÍODO COLONIAL DO BRASIL 

 

Os preceitos religiosos católicos orientavam a vida das mulheres no Brasil Colônia
4
, 

balizando suas condutas por meio de duas figuras religiosas da tradição judaico-cristã, Maria 

                                                           
2
 “Esse termo, derivado do latim vir, originariamente significava ‘mulher semelhante ao homem e, portanto, 

forte, destemida, heróica’, e era usado para denominar mulheres heroínas.” (SILVA e ANDRADE, 2009, p. 334) 
3
 A psicanálise surgiu na década de 1890, com Sigmund Freud, um médico interessado em achar um tratamento 

efetivo para pacientes com sintomas neuróticos ou histéricos. Conversando com os pacientes, Freud acreditava 

que seus problemas se originaram da inaceitação cultural, sendo assim reprimidos desejos inconscientes e 

fantasias de natureza sexual . Mais informações em: http://www.webartigos.com/artigos/introducao-a-teoria-da-

psicanalise/19134/#ixzz49885XlCW  Acesso em 13 maio de 2016. 

 
4
 A partir do descobrimento no ano de 1500 até 7 de setembro de 1822 o Brasil foi colônia (esteve sob o 

comando)de Portugal. 

http://www.webartigos.com/artigos/introducao-a-teoria-da-psicanalise/19134/#ixzz49885XlCW
http://www.webartigos.com/artigos/introducao-a-teoria-da-psicanalise/19134/#ixzz49885XlCW
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e Eva. Maria representando santidade, honradez e honestidade, e Eva, ser imperfeito e 

pecador. 

Para Del Priore 2014, os ideais de família e de comportamento impostos pelo 

colonizador europeu eram aqueles definidos pela Igreja católica, que procurava universalizar 

as normas e condutas da família e do casamento.  O modelo de família era o patriarcal
5
 e 

A Igreja católica explorou as relações de dominação que presidiam o encontro de 

homem e mulher dentro de casa, incentivando a última a ser exemplarmente 

submissa. [...] A relação de poder se reproduzia nas relações mais íntimas entre 

marido e mulher, condenando esta a ser uma escrava doméstica, cuja existência se 

justificasse em cuidar da casa, cozinhar, lavar a roupa, servir ao chefe de família 

com sexo, dando-lhe filhos que assegurassem sua descendência e servindo como 

modelo para a sociedade com que sonhava a Igreja. (DEL PRIORE, 2014, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, Araújo (2002, p.49) diz que toda mulher “[...] carregava o peso do 

pecado original e por isso, sobretudo sua sexualidade, devia ser vigiada muito de perto.” A 

tentativa de superar as impurezas biológicas através de uma vida pura desde pequenas, era 

ficar dentro de casa, obedecendo ordens do pai, dos irmãos e ao crescer sufocar desejos 

referentes a sexualidade e tudo o que implicasse gosto ou escolhas para sua vida.  

A idade do casamento chegava rápido, e a mulher deveria conservar a virgindade, 

como forma de equiparar-se a “virgem Maria”. Aos doze ou treze anos o pai já encaminhava a 

filha para ser esposa de alguém escolhido por ele, que podia ser pessoa bem mais velha, 

dependia dos interesses financeiros estabelecidos entre o pai e o futuro marido. 

Depois de casada teria que seguir os comandos do marido e alcançar a purificação com 

a graça de ser mãe, e caso continuasse com uma vida dentro das normas da moralidade da 

época imposta às mulheres até o último dia de vida, lhe dariam a denominação de mulher pura 

e honrada. 

De acordo com Araújo (2002), o casal continuava sofrendo interferência da igreja 

católica em sua vida conjugal. Por exemplo, o homem não poderia despertar sexualmente a 

esposa e nem demonstrar muito desejo pela mesma, sendo a procriação o objetivo das 

relações sexuais com ela. Ser mãe era mais uma possibilidade de se distanciar da imagem 

pecadora de Eva e se aproximar da imaculada Maria, para  

Ser, enfim, a ‘santa mãezinha’. Se não o fizesse, seria confundida com um ‘diabo 

doméstico’. Afinal, sermões difundiam a ideia de que a mulher podia ser perigosa, 

mentirosa e falsa como uma serpente. Pois ela não havia conversado com uma no 

paraíso? O modelo ideal era Nossa Senhora. Modelo de pudor, severidade e 

castidade (DEL PRIORE, 2014, p. 12). 

                                                           
5
 Segundo Castells (2013, p. 169), O patriarcalismo caracteriza-se pela autoridade, imposta 

inconstitucionalmente, do homem sobre mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser 

exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo 

à política, à legislação e à cultura.  
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Por mais que parecesse natural esse adestramento feminino para a época, algumas 

mulheres, ou poucas, não se sujeitavam a essa alienação e mesmo que muito sigilosamente, 

arriscavam buscar prazer em alguns momentos da vida, 

O adultério, com efeito, assombrava os homens como um fantasma que podia 

aparecer nos lugares e nos momentos mais inesperados, aterrando suas mentes 

sempre apavoradas com o estigma de marido que não satisfaz sexualmente a mulher. 

(ARAÚJO, 2002, p.59). 

  

A condição de ser um homem traído era atenuada pela defesa da honra, pois no 

período colonial a lei permitia ao marido enganado matar sua esposa e o homem com quem 

ela se relacionasse. No entanto, mulheres que matassem seus esposos não tinham justificativa 

para cometer o crime e receber absolvição da justiça. 

Del Priore (2014) afirma que há registros de mulheres terem sido presas por cometer 

ou encomendar a morte do marido. Segundo ela, “Em 1795, quatro mulheres foram presas na 

cadeia do Rio de Janeiro por terem assassinado os seus.” E também “no Maranhão, presa na 

cadeia da Casa de suplicação, dona Maria da Conceição teria mandado matar, ou melhor, 

assistido à ‘morte aleivosa’ do consorte.” (DEL PRIORE, 2014, p. 34).  

 Portanto, mulheres que possuíam outro parceiro certamente tinham muita coragem e 

determinação. Os cintos de castidade, segundo Araújo, não estavam mais sendo fabricados 

nessa época, então alguns maridos para fazer viagens longas deixavam as esposas em 

conventos, e acabavam inclusive esquecendo de retirá-las de lá, como relata o autor, “Em 

Salvador, por exemplo, graças a um inquérito, descobriu-se certa mulher confinada no 

convento de Nossa Senhora da Lapa havia quase vinte anos;” (ARAÚJO, 2002, p.58-59).  

Del Priore também relata sobre os registros de esposas obrigadas a ir para os 

conventos,  

Em 1771, Bento Esteves de Araújo, suspeitando da traição da mulher, Ana da Cruz, 

confinou-lhe no convento de N. Sra. da Ajuda, no Rio de Janeiro. Mas a paixão 

devia ser grande, pois lhe escrevia: ‘não tenho tempo de narrar o que tenho sentido a 

seu respeito... Estando o prego fora avise que lá irei dizer-lhe um adeus, ouviu. 

Rasgue logo esta. Seu marido’. (DEL PRIORE, 2014, p. 35). 

 

O trecho da carta denota que mesmo o marido sentindo falta dela, visitando-a 

escondido, não rompia com o tabu de ser enganado pela esposa, apesar de não ter confirmação 

do caso, apenas “suspeitando da traição da mulher” já foi motivo para se afastar dela e 

garantir seu status social de homem que dominava a mulher. Possivelmente a teria matado se 

tivesse certeza do ato, fato que aumentaria seu prestígio perante os demais homens e apoio da 

justiça. Pois “Na legislação lusa e na sociedade colonial,[...] aos homens a defesa da honra 
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perante o adultério feminino comprovado encontrava apoio nas leis. (DEL PRIORE, 2014, p. 

34). 

Nos primeiros tempos da colonização, a medicina por sua vez, também julgava as 

mulheres acometidas de doenças com base na tradição da igreja católica, como castigo de 

Deus e possibilidade de redimir-se dos pecados, infidelidades e impurezas 

Num cenário em que doença e culpa se misturavam, o corpo feminino era visto, 

tanto por pregadores da Igreja católica quanto por médicos, como um palco 

nebuloso e obscuro do qual Deus e Diabo se digladiavam. (DEL PRIORE, 2002, p. 

78). 

 

 A autora diz que médicos criavam mais conceitos sobre mulheres, do que visavam 

descobrir cura para as doenças. Ainda, convergiam sobre a natureza feminina em relação à 

procriação ser coisa divina, e os poucos documentos científicos que tinham sobre a mulher 

estavam relacionado ao útero, chamada de “madre”. Assim, fica claro que o mais importante 

não era a saúde da mulher, mas sua capacidade de gerar filh@s, pois, “No entender de muitos 

médicos da época, a mulher não passava de um mecanismo criado por Deus exclusivamente 

para servir à reprodução.” (DEL PRIORE, 2002, p. 83). 

 Outro consenso entre os médicos era de que a mulher, e somente ela, seria e estava 

propensa a coisas demoníacas, que fugiam da competência da medicina para resolver. Assim,  

Ao estatuto biológico da mulher, estava sempre associado a outro, moral e 

metafísico [...] Para a maior parte dos médicos, a mulher não se diferenciava do 

homem apenas por um conjunto de órgãos específicos, mas também por sua 

natureza e por suas características morais. (DEL PRIORE, 2002, p. 79). 

 

 Os relatos deixam claro que o Brasil Colônia era feito por e para homens. Mulheres 

não participavam de decisões políticas, domésticas, de fatos relacionados aos filhos ou a 

própria vida. Principalmente as de elite serviam aos pais, irmãos, maridos, enfim, a uma 

figura masculina. Usavam vestuário requintado, sedas, veludos, filós debruados de ouro e 

prata, conforme cita Araújo (2002), penteados e chapéus exuberantes, no entanto, não 

possuíam autoridade ou vontades expostas.  

 A maioria das mulheres do período colonial, destinou a vida a tarefas manuais, 

ficando longe das instruções acadêmicas. As poucas que sabiam ler, tinham o acesso a 

publicações rigorosamente controlado. No entanto, mesmo que em número muito reduzido, 

algumas se destacaram no mundo intelectual. Batista (2011), registra que, “apesar de todas as 

dificuldades, encontra-se, a título de exemplo, Ângela do Amaral Rangel (a 

Ceguinha/1725/?)”. A autora diz que Ângela teve sucesso na escrita e na língua espanhola, 

mesmo tendo recebido uma educação auditiva. Assim, Ângela tornou-se 
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Participante da Academia dos Seletos
6
, teve sua obra, ainda que pequena (dois 

sonetos laudatórios ao Excelentíssimo Senhor Gomes Freire Andrade
7
 e de dois 

romances líricos em espanhol), publicada. Graças a isso, essa produção literária não 

se perdeu. (BATISTA, 2011. s/p). 

 

 Também de acordo com Batista (2011) o período colonial brasileiro foi contemplado 

com a primeira jornalista do Rio Grande do Sul, sendo destaque enquanto feminista, poeta, 

educadora e escritora, Maria Josefa Barreto (1775- 1837) travou luta constante para defender 

suas ideias políticas. Em sua casa fundou uma escola mista, para sustentar os filhos, depois de 

ter sido abandonada pelo marido.  

 Ainda,  

Nessa galeria, também se faz presente Beatriz Francisca de Assis Brandão (1779-

1868), que se dedicou à poesia, à prosa e à tradução, assinando seus textos com o 

pseudônimo “D. Beatriz”. Voltada, também, para as questões educacionais, dirigiu, 

em Vila Rica, um educandário para meninas. Autodidata, uma vez que aprendeu 

sozinha as regras poéticas, foi indicada para ser sócia do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, o que lhe foi negado. (BATISTA, 2011. s/d). 

 

 A história escrita e comandada por homens, certamente não permitiu registrar muitas 

das mulheres que se destacaram no período colonial brasileiro, ou melhor, mulheres que 

contestaram formas de viver dentro do poder inquestionável do homem. Mesmo assim, os 

registros que aparecem, denotam mulheres de luta por seus ideais, sobreviventes a todas as 

negações de acesso e poder. Certamente, na luta por seus ideais, algumas foram bem 

sucedidas e outras não, haja vista, que a mulher brasileira no período colonial deveria crescer 

dentro de princípios de obediência ao homem. As que se arriscaram afrontar as ordens e 

buscar algum poder, ou a realização de desejos, principalmente relacionados ao próprio corpo 

e a sexualidade, fizeram veladamente, e a maioria foi cobrada severamente, até mesmo com a 

própria vida. 

 

1.2. MULHERES NO PERÍODO IMPERIAL  

 

                                                           
6
 A Academia dos Seletos tem sua data de fundação provável em 1751 ou início de 1752 na cidade do Rio de 

Janeiro. A única sessão que realizou foi a 30 de janeiro de 1752. Em louvor de Gomes Freire de Andrade que 

acabava de ser elevado ao posto de Mestre de Campo Geral. Foram, na oportunidade, lidas as produções o 

secretário Manuel Tavares de Siqueira e Sá, tão longas que cansaram a todos os presentes. Entre elas 

mencionam-se dois sonetos em vernáculo e dois romances líricos em castelhano de Ângela do Amaral Rangel, 

poetisa cega de nascença, natural do Rio de Janeiro. A sessão gerou relatório volumoso que foi publicado em 

Lisboa, em 1754, com o nome de Júbilos da América. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_dos_Seletos  
7
 Passou a ser Mestre de Campo Geral. Título dado aos oficiais superiores comandantes dos terços de infantaria 

do Exército Português. Por extensão, "mestre de campo general" era a designação do oficial general que 

comandava vários terços de infantaria. O seu adjunto era denominado "tenente de mestre de campo general". 

Mais informações: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_campo  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1751
https://pt.wikipedia.org/wiki/1752
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gomes_Freire_de_Andrade,_1.%C2%BA_Conde_de_Bobadela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soneto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vern%C3%A1culo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Castelhano
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82ngela_do_Amaral_Rangel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1754
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_dos_Seletos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Portugu%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_campo_general
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oficial_general
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tenente_de_mestre_de_campo_general
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestre_de_campo
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O período imperial
8
 brasileiro mostra as amarras da dependência e do 

empobrecimento das pessoas de classe popular, principalmente em relação ao nível de 

autoestima, conhecimento e gerenciamento de suas vidas. Em relação às mulheres o 

distanciamento de uma vida cidadã é ainda mais acentuado independente da condição 

econômica, pois mulheres desempenhavam papeis diferentes ideologicamente dos homens, 

em aspectos sociais e culturais, restringindo-se mais à área privada doméstica, enquanto o 

homem podia fazer uso e se expressar nos mais diversos espaços públicos, ou seja, a casa era 

o espaço destinado às mulheres, e a rua aos homens.  

A casa e a rua segundo Da Matta (1997) são duas das muitas “categorias 

sociológicas”
9
, as quais fundamentam e justificam códigos de valores e ideias atribuídos em 

determinado grupo social, e servem para  

Traduzir aquilo que a ‘sociedade vive e faz concretamente’ – o seu sistema de ação 

que é referido e embebido nos seus valores. [...] o perigo que existe em separar e, 

pior ainda, universalizar uma ‘razão teórica’ ou moral – ideal por natureza e 

definição – e uma outra razão, prática e contraditória por essência, razão que seria 

sempre mais verdadeira ou mais palpável que outro, simplesmente por ter uma 

‘visibilidade’ que nós lhe atribuímos. (DA MATTA, 1997, p.14-15). 

 

Também, a influência da igreja católica, assim como no período do Brasil colônia foi 

determinante na vida das mulheres brasileiras brancas de família mais abastada no período 

imperial. Santana (2014, p.143), afirma “[...] a mulher deveria seguir os passos da figura de 

Maria – mulher imaculada, concebida sem pecado algum, sinônimo de castidade, pureza e 

devoção.” Assim, para mulheres negras, escravas e as brancas pobres, uma das funções era 

desempenhar serviços sexuais a homens ricos, haja vista, suas esposas brancas estarem 

preparadas somente à reprodução e longe dos prazeres sexuais, que era uma condição 

biológica pertencente somente ao sexo masculino. 

De acordo com Santana (2014), mulheres negras, escravas e brancas pobres 

iniciavam sua vida sexual como fonte de renda para sustento próprio e de sua família, já na 

adolescência, havendo registros até mesmo aos dez ou doze anos de idade. As prostitutas 

muito apreciadas pelos homens imperiais, pois com elas podiam satisfazer suas fantasias e 

desejos, eram ao mesmo tempo, rigorosamente discriminadas por esses homens e pelas 

demais mulheres, não podendo frequentar casas onde houvessem pessoas consideradas 

distintas para os padrões morais da época. 

                                                           
8
 O período imperial teve início em 1822 e terminou em 1889 com a Proclamação da República. 

9
 Roberto da Matta (1997), diz que categoria sociológica é um termo originário da sociologia francesa clássica, 

criado por Durkeim e Mauss.  
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Assim, as formas como viviam as mulheres, tanto as recatadas, obedientes e 

submissas, quanto as prostitutas, fortaleciam o poder masculino de uma sociedade patriarcal, 

onde aquelas que tinham uma vida apenas doméstica não sobreviveriam sem um senhor que 

as alimentasse e as que ofereciam serviços sexuais, também não resistiriam sem o sustento 

oferecido por tais senhores.  Portanto, poucas mulheres da época imperial decidiam a própria 

vida ou opinavam em questões políticas, sociais ou mesmo familiares, nem aquelas que 

tinham relações fora e antes do casamento, pois as casadas corriam risco eminente de serem 

mortas pelos maridos
10

. Segundo Santana (2014), atos sexuais fora do casamento desonrava a 

família toda, por isso, gerava ódio e discriminação intensa, inclusive por parte das outras 

mulheres, sendo impossível mudar a condição de desonra 

Amaral (2011, p.1) destaca a visão da ciência, “A mulher para as Ciências Naturais, 

era tida como ser inferior, débil, mais propenso a doenças, menos inteligente, de musculatura 

escassa.” Nessa perspectiva, mulheres precisariam ser comandadas por homens, que a Ciência 

conceituava como geneticamente fortes, inteligentes e capazes de tomar atitude correta 

mediante qualquer situação.  

Quando a esposa adoecia,  

O marido é que a examinava, supervisionado pelo médico. A obstetrícia, baseada em 

conselhos de mães, ficava a cargo de parteiras, aparadeiras e comadres, pois 

preconceitos impediam homens de exercê-la. O amor era considerado uma doença e 

havia emulsões de castidade para combatê-lo. As adúlteras estavam sujeitas a surras 

ou mesmo à morte. (DEL PRIORE, 2014, p. 19). 

 Parece evidenciar-se que a vida da mulher não tinha importância para a sociedade 

imperial, a não ser pelos aspectos da reprodução, pois para a igreja católica “[...] evitar filhos 

era considerado desobediência e, portanto, pecado. (DEL PRIORE, 2014, p. 20). 

Aspectos psíquicos e físicos, fatores biológicos como menstruação e gravidez, 

segundo Amaral (2011), também eram considerados agravantes à capacidade de compreensão 

e inteligência da mulher. Dessa forma, os papeis sociais desenvolvidos por homens e 

mulheres e dentro da família no Brasil Imperial, foram fundamentados pela igreja católica e 

pela ciência, assim como acontecia no período Colonial 

Tal família era inteiramente subordinada à figura do pai. Rei em casa, ali ele 

representava o Estado e a Igreja. Da mulher, além de submissão, esperava-se que 

exercesse plenamente a função de procriar e transmitir aos filhos valores morais e 

éticos; dos filhos, que aceitassem todas as regras, tanto afetivas quanto disciplinares, 

sem procurar questioná-las. (DEL PRIORE, 2014, p. 20). 

 

                                                           
10

 O marido em legitima defesa da honra poderia tirar a vida da esposa que o traísse, de acordo com o Código 

Penal de 1940. A alegação jurídica é que o fator motivador do crime era o comportamento da vítima, no caso a 

mulher.  
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A autora justifica esse posicionamento ao enfatizar que embora houvesse a mesma 

lei da maioridade aos vinte e um anos de idade vigente na época, para a mulher tornava-se 

quase impossível exercer seus direitos civis, pois ao casar-se saía do poder do pai para ser 

submetida ao poder do marido, o que geralmente acontecia antes de completar vinte e um 

anos. O marido costumeiramente era escolhido pelo pai, atendendo principalente a seus 

interesses econômicos, decorrendo em grave afronta não querer casar-se com o homem que 

lhe fosse escolhido. A recusa, geralmente originava a pena de ser deserdada, principalmente 

se o pretendente escolhido por ela tivesse menor condição econômica que o candidato 

designado pelo pai. 

O ano de 1879 marcou a história e a vida de algumas mulheres brasileiras, a partir de 

então, se tornou possível frequentar cursos de nível superior, as quais até meados do século 

XIX só poderiam ter educação fundamental. A garantia de acesso ao ensino superior se deu 

pela concessão do Imperador do Brasil, Dom Pedro II. No entanto, a participação efetiva de 

mulheres em cursos de nível superior, certamente não aconteceu assim. Podemos imaginar a 

batalha que mulheres travaram com seus pais, maridos e irmãos para frequentar cursos 

superiores, e, quantas continuaram aquém desse beneficio, pelo simples fato de uma pessoa 

do gênero masculino “não dar ordem” para que pudessem estudar. Bezerra lembra que 

somente depois de quase uma década da autorização de Dom Pedro II é que se efetivou “A 

primeira mulher a ingressar na universidade no Brasil, foi no estado da Bahia, formando-se no 

ano de 1887 pela faculdade de medicina
11

.” (BEZERRA, 2010, p.4).  

Del Priore (2014), diz que com a economia cafeeira em ascensão e o crescimento das 

cidades, houveram mudanças na vida dos brasileiros e brasileiras e as mulheres 

paulatinamente começaram a ganhar maior visibilidade. Porém, a negação de direitos, e de 

uma vida política e social para as mulheres, predominou no período imperial brasileiro. 

                                                           
11

 Rita Lobato Velho Lopes: Médica, feminista e política brasileira nascida em São Pedro do Rio Grande, então 

província do Rio Grande do Sul, a primeira brasileira a obter um diploma regular de medicina e a terceira sul-

americana a formar-se em Medicina. Filha de um casal de estrangeiros, Francisco Lobato e Dona Carolina, 

curiosamente foi graças a um pedido feito pela mãe em seu leito de morte, ao marido, que a levou a realizar seus 

estudos acadêmicos. Para cumprir sua promessa, seu pai levou-a até o Rio de Janeiro, onde ela cursou o primeiro 

ano de faculdade, e depois seguiu para a famosa Faculdade de Medicina da Bahia, em Salvador, onde foi a única 

a concluir o curso, quatro anos depois (1887), tornando-se especialista em ginecologia e pediatria. Em seu 

diploma, datado de 11 de dezembro (1887), lia-se para que possa exercer a respectiva profissão com todas as 

prerrogativas concedidas pelas Leis do Império. Retornando ao sul, casou com seu namorado de infância, 

comerciante em Rio Pardo, e passou a clinicar em casa e nos arredores da cidade, atendendo à população mais 

carente, assim como no hospital onde sofria muita discriminação por parte dos outros médicos homens. Com a 

abertura dos votos para as mulheres, ingressou na carreira política, tornando-se vereadora em Rio Pardo. Morreu 

com a avançada idade de 93 anos, em Porto Alegre, entrando para a história como a primeira médica diplomada 

e profissional no Brasil. Disponível em: http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RitaLoba.html. Acesso 1º julho 

de 2015.  

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/RitaLoba.html
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Dessa forma, não há registros de muitas mulheres que sobressaíram na esfera política 

ou tiveram conquistas sociais. No entanto, como Rita Lobato Velho Lopes se destacou no 

campo da medicina e da política, também a Princesa Isabel
12

 foi notória na política do período 

imperial, defendendo as causas abolicionistas, efetivando com a assinatura da Lei Áurea que 

declarou extinta a escravidão no Brasil. A literatura brasileira do período imperial teve 

contribuição de autoras, mesmo que sendo reconhecidas tardiamente, como Julia Lopes de 

Almeida (nasceu em 24/09/1862 no Rio de Janeiro e morreu em 30/05/1934 )13
, da educadora 

e escritora Isabel Gondim (Rio Grande do Norte, 1839-1933)14, de Nísia Floresta15, educadora, 

poetisa e escritora que publicou vários artigos sobre a condição feminina em um jornal de 

Pernambuco. Nísia ainda atuou em outras partes do Brasil, indo até o Rio Grande do Sul para 

assumir a direção de um colégio para meninas. Também no Rio de Janeiro dirigiu outros 

colégios. 

Telles (2002, p. 410) destaca que elas “[...] tentaram se livrar da tirania do alfabeto, 

tendo primeiro de aprendê-lo para depois deslindar os mecanismos de dominação nele 

contidos.” As normas da Igreja católica registravam que a mulher não poderia sentir amor, 

desejar uma pessoa, então, não deveria ter acesso e ler certos textos. Nessa linha Telles (2002, 

p. 410) considera que na sociedade imperial “O romance, por mais inocente que fosse, era 

ainda um gênero literário malvisto, pernicioso para as moças.” 

                                                           
12

 Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Gonzaga de Bragança, a Princesa Isabel, nasceu no 

palácio de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1846. Filha de D.Pedro II, passou para a história 

do Brasil como a responsável pela assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 

1888. Foi responsável também pela assinatura da Lei do Ventre Livre (1871), que estabeleceu liberdade aos 

filhos dos escravos a partir daquela data. Ela assumiu a regência do trono do Brasil em três situações em que o 

imperador estava viajando. Disponível em http://www.suapesquisa.com/pesquisa/princesa_isabel.htm Acesso 1º 

julho de 2016.  
13

 Memórias de Marta, romance que tem como centro do enredo um cortiço, é o primeiro romance publicado por 

Júlia Lopes de Almeida em 1888, um ano antes da publicação de O Cortiço de Aluisio Azevedo. Porém 

Memórias de Marta somente veio à luz algumas décadas depois de ser ignorada pelos críticos e historiadores 

literários. Disponível em http://www.recantodasletras.com.br/resenhasdelivros/2077764 Acesso 2 julho de 2016. 
14

Uma preocupação de Isabel Gondim foi a família. Nesta instituição ela deu os primeiros passos de escritora, ao 

se aproximar de uma literatura que incluía, entre outros pensadores, Rousseau e Spencer. Em meados do ano de 

1866 ingressa no magistério, aposentado-se em 1891 (p. 249). MORAIS, Maria Arisnete Câmara de. Isabel 

Gondim: uma nobre figura de mulher. Natal: Terceirize, 2003. Disponível 

http://www.periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/8391/6049 Acesso 2 julho de 2016. 
15

 Dionísia Gonçalves Pinto, mais conhecida por seu pseudônimo Nísia Floresta Brasileira Augusta, foi uma 

educadora, poetisa e escritora nascida em Papari, no Rio Grande do Norte em 12 de outubro de 1810, e faleceu 

em 1885. Apesar da grande importância histórica e cultural de sua obra, Nísia Floresta é pouco 

conhecida. “Infelizmente, a falta de divulgação da obra de Nísia tem sido responsável pelo desconhecimento de 

sua vida singular e de seus livros considerados de grande valor”, diz Veríssimo de Melo em seu livro sobre 

personalidades da Academia Norte-Riograndense de Letras. Disponível em 

http://rfidbrasil.com/blog/index.php/conheca-a-historia-de-nisia-floresta-brasileira-pioneira-na-literatura/ Acesso 

2 julho de 2016. 

 

http://www.suapesquisa.com/cidadesbrasileiras/cidade_rio_de_janeiro.htm
http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
http://www.suapesquisa.com/pesquisa/princesa_isabel.htm
http://www.recantodasletras.com.br/resenhasdelivros/2077764
http://www.periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/8391/6049
http://rfidbrasil.com/blog/index.php/conheca-a-historia-de-nisia-floresta-brasileira-pioneira-na-literatura/
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Nem mesmo todas as recomendações e proibições da Igreja para sufocar sentimentos 

de amor das mulheres impediram a maranhense Maria Firmina dos Reis de publicar em 1859 

o romance Úrsula, 

[...] o primeiro romance de autoria afrodescendente da literatura brasileira, o qual se 

apresenta como pioneiro no tratamento da escravidão, visto que esta é narrada a 

partir da perspectiva dos escravos. Neste romance, a autora dá voz para que relatem, 

a partir de suas memórias (não só de sua terra natal, mas da travessia até chegar ao 

Brasil), a violência a que os escravos eram submetidos. (ANDRETA, 2013, p.194). 

 

Estar fora dos parâmetros considerados normais para mulheres, ou seja, estar 

somente na vida doméstica, certamente causou inúmeras discriminações às mulheres. Nesse 

sentido, Del Priore destaca 

A Igreja e o Estado apostavam no sucesso do papel feminino. Dentro de casa, a 

mulher poderia comandar alianças poderes informais e estratégias. Mas apenas 

dentro de casa. Na rua, era outra coisa. O risco da perda da honra crescia; conversas 

com homens eram inadmissíveis; estar fora depois das Ave-Marias era sinônimo de 

se prostituir. (DEL PRIORE, 2014, p. 19). 

 

 Nessa perspectiva, Del Priore, salienta o fato de que muitas meninas não aprendiam a 

ler, suas vidas resumiam-se a fazer trabalhos manuais como bordados, costuras e rendas. 

Telles (2002, p. 410) mostra dados, “Em 1857, entre os alunos de aulas públicas e particulares 

na província, havia 1849 meninos e 347 meninas cursando o primário.” Meninas estarem 

ausentes de casa, era permitido somente para compromissos com a igreja. Para elas, os dias 

passavam um após o outro sem mudanças, bastava viver, crescer e esperar o momento de 

casar e depois ser mãe.  

Em relação a mulheres escravas, pode-se dizer que experienciavam todas as 

consequências de ser mulher numa sociedade para homens, agregada as demais dificuldades 

que permeavam a vida dos escravos, como fome, sede, maus tratos, descaso, separação dos 

entes da família e tudo que @s desconsiderava enquanto seres humanos. O medo de ser 

vendid@, aterrorizava escrav@s, pois cortaria laços com a nova identidade que estava sendo 

construída. A venda de homens e mulheres em situação de escravidão poderia acontecer em 

várias situações, dentre elas, pagamento de dívidas, caso da morte do senhor seu dono, na 

divisão entre os herdeiros e outras, de acordo com Cavalcante e Sampaio (2012). 

A Lei do Ventre Livre16 a partir de 1871 possibilitou a escrav@s acumular pecúlio, 

gerando uma pequena chance de ser livre, através da compra de sua alforria. Cavalcante e 

Sampaio (2012), abordam sobre a história e fuga de escravas no Amazonas e também sobre a 

                                                           
16

 A Lei do Ventre Livre de 1871, artigo 4º: “É permitido ao escravo a formação de um pecúlio com o que lhe 

provier de doações, legados e heranças, e com o que, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e 

economias.” Disponivel em: http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_ventre_livre.htm. Acesso 14 abril 

2016.  

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/lei_ventre_livre.htm
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compra da carta de liberdade por essas mulheres. O caso de Joaquina e seu amado José 

Maria
17

 é assim citado  

Encerrado o expediente do dia 21 de outubro de 1855, Joaquina esperou cair a noite, 

vestiu seu ‘vestido de chita roxa e camisa de riscadinho cor de rosa’ e fugiu. Subiu a 

rua Brasileira, dobrou para o pequeno Largo da Imperatriz, segurou firme sua 

lanterna e, em minutos, estava às margens de um pequeno braço do igarapé do 

Espirito Santo. Lá estava o índio José Maria com sua montaria, a pequena canoa 

adaptada aos rios amazônicos. Era comum fugir assim. José Maria também era um 

fugitivo, um desertor. De seus destinos pouco sabemos, até que ela retornasse à 

cidade quase um ano depois. (CAVALCANTE e SAMPAIO, 2012, p. 106). 

O desejo de muitas mulheres escravas de libertar-se do comando do seu dono, a 

encorajava à fuga, pois além de ficar livre, segundo os autores, a vontade de cuidar ou 

construir família, escolher parceiro, não viver o terror de separar-se de quem amava, quando 

negociad@ entre os senhores, e também de poder circular pela cidade, ter a liberdade de ir e 

vir, lavar roupas, trabalhar no comércio local. Enfim, muitas eram as razões que levavam 

algumas escravas a planejar e efetivar ações que possibilitassem a fuga 

As fugas de Joaquina, Raimunda, Alexandrina, Benedita, Lucrézia revelam algo 

mais que a recusa ao cativeiro. A maioria destas histórias manifesta uma 

preocupação comum: o estabelecimento de laços familiares. Isto pode indicar que a 

autonomia para formação dos lares, criação dos filhos, escolha de parceiros para 

compartilhar a vida esteve no âmago daquilo que as mulheres escravizadas 

entendiam como liberdade. (CAVALCANTE e SAMPAIO, 2012, p. 114). 

 

Tanto autoridades policiais como senhores donos de escravos, o fato de ver negros 

que adquiriram liberdade ou que se encontravam em fuga circular pela cidade e participar do 

comércio local, era motivo de desagrado e irritação, e a evidência da autoridade desafiada. 

Assim, impetuosamente estavam nos jornais da época, penalidades como cem açoites em 

praça pública aos escravos e escravas foragid@s. 

 O status social e político dos senhores da agricultura e do comércio da época 

imperial, se determinava pela quantidade de escravos que possuíam. Cavalcante e Sampaio 

(2012) relatam sobre uma escrava chamada Joaquina que em média após um ano de fuga 

retorna ao seu dono com dinheiro para pagar a carta de liberdade. A posse da escrava 

Joaquina era de um famoso comerciante e descendente de família de militares, que recusa o 

pagamento, dizendo ser a quantia insuficiente, comparada à falta de seus serviços durante o 

tempo que estivera longe. 

                                                           
17

 Contudo, é certo que a menina Joaquina fazia parte da terceira ou quarta geração de escravos de origem 

africana vivendo em terras amazônicas. Joaquina era escrava de Antônio Lopes Braga, que era membro de uma 

família de comerciantes e militares, com uma bem sucedida carreira pública e atuação na política local. O índio 

José Maria também era um fugitivo, um desertor. (CAVALCANTE e SAMPAIO, 2012, p.100) 
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Pode-se ver que o dinheiro não era determinante na liberdade d@s escrav@s, pois 

para os senhores, quanto maior o número de cativos, mais ascensão no jogo do poder, na força 

econômica, social e política. 

Cavalcante e Sampaio (2012) dizem que de acordo com os documentos pesquisados, 

as cartas de liberdade eram onerosas e na época foram majoritariamente compradas pelo 

gênero feminino, resultante do trabalho e acumulação de pecúlio das mulheres escravas 

fugitivas, que rejeitavam a vida de cativeiro, de objeto e do processo de desumanização 

imposto a elas. 

Após a compra da carta de liberdade, Cavalcante e Sampaio (2012) relatam não ter 

encontrado registros sobre como seguiu a vida dessas mulheres. No entanto, sabe-se que elas 

marcaram a história, alteraram contextos, mostraram outros papeis de ser mulher, rejeitando a 

vida que lhes era imposta, pois almejavam uma vida diferente, queriam a condição de 

escolher seus companheiros, ter e criar filh@s de acordo com as possíveis formas de vida, ou 

simplesmente não estar atrelada a um dono, como condição de objeto. 

Ser mulher no período imperial significou estar dentro da categoria da inferioridade, 

da submissão e da obediência. Ser mulher negra nessa mesma época, acrescentou a essa 

categoria muitas outras exclusões, a de não ter direito a moradia, alimento digno e a tantas 

outras necessidades básicas. A categoria de condição de vida de submundo foi dada às 

mulheres negras, que mesmo assim, não baixaram a cabeça. Muitas delas buscaram formas 

para viver diferente, mesmo em situação de fuga.  

Cavalcante e Sampaio (2012) reiteram que as cartas de liberdade tiveram na maioria 

mulheres como compradoras, o que torna possível perceber a força de luta e vontade de 

liberdade que embasavam as mulheres negras do período imperial brasileiro. 

 

1.3 MULHERES NO INÍCIO DO PERÍODO REPUBLICANO BRASILEIRO 

 

A intenção é abordar no texto que segue sobre mulheres das classes populares 

durante as primeiras décadas do Brasil República. Rachel Soihet (2002) enfatizou no livro 

Historia das mulheres no Brasil a dificuldade de encontrar registros sobre o cotidiano dessas 

mulheres, pois,  

Durante longo tempo, somente os feitos dos heróis e as grandes decisões politicas 

eram considerados dignos de interesse para a história. [...] a dificuldade em se obter 

fontes para buscar reconstruir a atuação das mulheres é desalentadora. (SOIHET, 

2002, p. 363-364). 
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O processo de urbanização brasileiro é intensificado com o período republicano
18

, a 

maioria da população pobre principalmente nas capitais, se concentrava perto dos mercados 

de trabalho. Atitude que não agradava aos governantes, cujo objetivo era mostrar o Brasil 

pronto para atender pessoas de elite mais especificamente homens e estrangeiros. Assim 

davam ordens para expulsar os desafortunados, dos centros das cidades, das praças, dos 

lugares onde moravam, e especialmente as mulheres que se encontrassem em situação de 

miséria. 

Principalmente em cidades como Rio de Janeiro19, então capital do país e São Paulo, 

de acordo com Soihet (2002), a necessidade de derrubar os cortiços habitados por essas 

pessoas passava a ser de interesse e urgência econômica, para mostrar os lugares como cartão 

de visita. 

Soihet (2002, p.365), diz “[...] exercendo tarefas como lavadeiras, engomadeiras, 

doceiras, bordadeiras, floristas, cartomantes, [...]”, as mulheres desafortunadas foram mais 

afetadas com a destruição das moradias, pois executavam tais serviços nas próprias casas para 

garantir seu sustento e o de familiares. 

Da mesma forma como aconteceu no período colonial e republicano, as normas 

sociais para mulheres eram impostas pela Igreja católica e, de acordo com Soihet (2002), 

mulheres das classes populares não eram vistas como honestas por circularem sozinhas pela 

cidade para ir e vir do trabalho, fazer entregas de roupas lavadas, ou sair à procura de novo 

trabalho, pois era na rua que desempenhavam seus papeis informais e desenvolviam a 

sociabilidade.  

Segundo a autora, sermões da Igreja, prescrições médicas e segmentos jurídicos 

diziam que mulheres honradas só frequentariam espaços públicos estando acompanhadas e em 

determinadas ocasiões.  

O que fica claro é o empenho das autoridades em impedir a presença dos populares 

em certos locais, [...] No caso das mulheres, acrescentavam-se os preconceitos 

relativos ao seu comportamento; sua condição de classe e de gênero acentuava a 

incidência da violência. O desrespeito às condições existenciais traduzia-se em 

agressões físicas e morais. (SOIHET, 2002, p. 366). 

 

A violência contra a mulher parece evidenciar-se nas formas física, sexual, 

patrimonial, moral e psicológica20. À mulher era necessário durante toda sua vida aperfeiçoar 

                                                           
18

 Ano de 1889 em 15 de novembro o Brasil passa a ser República.  
19

 Rio de Janeiro foi capital do Brasil desde 1763 até 1960.  
20

 Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher reconhecidas e descritas na Lei 11.340 de 7 de 

agosto de 2006, também chamada de Lei Maria da Penha. 
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a conduta moral, conter desejos, reprimir a sexualidade e sair de casa em poucas situações e 

sempre acompanhada, pois segundo o modelo burguês europeu de medicina, as mulheres 

Aquelas dotadas de erotismo intenso e forte inteligência, seriam despidas do 

sentimento de maternidade, característica inata da mulher normal, e consideradas 

extremamente perigosas. Constituíam-se nas criminosas natas, nas prostitutas e nas 

loucas que deveriam ser afastadas do convívio social. (SOIHET, 2002, p.363). 

 

A autora ainda diz que relações amorosas para as mulheres das classes populares na 

maioria das vezes não aconteciam formalmente com o casamento, pelo fato do homem não 

conseguir ser o mantenedor da casa como a sociedade burguesa previa e também por não 

poder pagar a despesa para realizar o matrimônio. Muitas das mulheres humildes no início do 

período republicano viviam com @s filh@s, ou mantinham regime de concubinato. Não 

podemos desconsiderar que quanto mais deficitária a condição econômica, junto com os 

marcadores sociais da diferença, ou seja, gênero, raça e cor, mais as mulheres estavam 

sujeitas à exploração sexual.  

O ano de 1890, importante marco na história brasileira, com a aprovação do Decreto 

nº 181 que estabelecia o casamento civil. Sem a aprovação da Igreja conservadora, os liberais 

precisavam fomentar o progresso do país, e para isso, “O Brasil precisava de braços para 

trabalhar, crescer e progredir.” (DEL PRIORE, 2014, p.61). Assim, o casamento e a 

procriação tornam-se indispensáveis para aumentar a população.  

Os dotes exigidos nos períodos colonial e imperial para a aprovação do matrimônio, 

já não eram essenciais. Segundo a autora,  

O modelo de amor romântico começava a se espalhar [...] os novos valores seguiam 

convivendo com os tradicionais – sentimentos e negócios tinham de dar bom 

resultado. Mas já se admitia que a relação de confiança e respeito mútuo pudesse, 

sim, ser regada por laços amorosos. (DEL PRIORE, 2014, p. 60). 

 

 Mudança na forma de conceber o sexo e o incentivo à reprodução, não mudaram a 

maneira de conceituar a mulher no período republicano. Assim, dizia-se que   

A fraqueza inata dos órgãos femininos fazia a mulher inferior ao homem, 

continuavam a ecoar os médicos. Doenças nervosas, como anorexia, neurastenia ou 

histeria, resultariam de seus desmedidos desejos. Suas virtudes, ou seja, doçura, 

passividade e submissão, obrigavam-na a se colocar sob proteção de um homem 

forte e viril, e a ele ligar-se como ‘a trepadeira à árvore’. Criaturas opostas, homens 

e mulheres deveriam se unir por uma razão: constituir família. Ela focada no papel 

de mãe e esposa. Ele, exercendo poder sobre a mulher e fiscalizando os filhos. (DEL 

PRIORE, 2014, p. 62). 

 

 O homem representava legalmente sua esposa. A mulher não poderia fazer nenhum 

trâmite sem autorização prévia do marido, nem mesmo de bens particulares da mulher, em 

caso de herança, ou de assumir obrigações ou exercer profissão.  
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 O fato de não poder ter nenhuma autonomia legal, era uma amarra quase indissolúvel 

para a construção de uma vida de direitos, vontades e conquistas femininas. O resumo de Del 

Priore para o casamento romântico disseminado no Período Republicano é “[...] uma 

verdadeira camisa de força social” (DEL PRIORE, 2014, p. 64). 

 A medicina atestava que mulheres inteligentes eram consideradas perigosas e 

criminosas natas. Não teriam a capacidade natural da abnegação e da paciência que 

caracteriza a maternidade. Enfatizava que  

Mulheres honestas que quisessem se educar corriam o risco de se tornar prostitutas 

ou suicidas, porque homens comuns jamais se casariam com elas – o conhecimento 

lhes causava ‘repugnância’. (DEL PRIORE, 2014, p. 66). 

 

Pode-se dizer que mulheres pobres no inicio da República brasileira sofriam várias 

formas de violências, inclusive a moral. Autoridades tentavam privá-las de andar na rua, as 

coibiam, eram maltratadas e traídas pelos companheiros. Muitas desenvolveram formas de 

resistência diferente da maioria das mulheres de seus tempos, não aceitando como 

A medicina social assegurava como características femininas por razões biológicas: 

a fragilidade, o recato, o predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais, a 

subordinação da sexualidade à vocação maternal. (SOIHET, 2002, p.363). 

  

 Segundo a autora, com base em pesquisa documental de ordem policial e jurídica da 

época, não foram poucas as mulheres que reagiram contrariamente ao que se esperava delas,  

[...] as mulheres populares, em grande parte, não se adaptavam às características 

dadas como universais ao feminino: submissão, recato, delicadeza, fragilidade. Eram 

mulheres que trabalhavam e muito, em sua maioria não eram formalmente casadas, 

brigavam na rua, pronunciavam palavrões, fugindo em grande escala, aos 

estereótipos atribuídos ao sexo frágil. (SOIHET, 2002, p. 367). 

 

Parece-nos que muitas das brasileiras da classe popular no início do período 

republicano construíram seus modos de sentir, viver e reagir não correspondentes aos ideais 

dominantes da burguesia masculina. Ao contrário, de acordo com a autora, temos mostra de 

mulheres que defendiam sua vida e seus interesses. Mesmo em números não tão expressivos, 

mulheres do inicio do período republicano reivindicavam a emancipação, com base na razão e 

em suas emoções, sobrepondo-se aos costumes e padrões da época que garantiam apenas uma 

sociedade para homens. Milhares de mulheres lutaram no anonimato, por causas próprias, mas 

que de maneira indireta e mesmo que a longo prazo, ajudavam outras mulheres.  

Outras, talvez em número menor, ganharam visibilidade social, foram registradas e 

lembradas até hoje pelas ações travadas contra uma sociedade masculina, e porque buscaram 

ações em prol da marca do feminino em todas as esferas da sociedade. Assim, destaca-se a 
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professora carioca Deolinda Daltro
21

, que funda em 1910 o Partido Republicano Feminino, 

defendendo o voto para as mulheres e a ocupação em cargos públicos. 

 Bertha Lutz
22

 feminista 
bióloga, cientista de importância, que estudou no exterior e voltou para o Brasil na 

década de 1910, iniciando a luta pelo voto. Foi uma das fundadoras da Federação 

Brasileira pelo Progresso Feminino, organização que fez campanha pública pelo 

voto, tendo inclusive levado, em 1927, um abaixo-assinado ao Senado. (PINTO, 

2010, p. 16). 

 

Bertha foi a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro, foi bióloga no 

Museu Nacional. Seu empenho foi pela aprovação do voto feminino e pelo direito da mulher 

de ser votada. Foi a organizadora do primeiro Congresso Feminista do Brasil. Em 1936 

quando assumiu por suplência a Câmara Federal, lutou por mudanças na legislação do 

trabalho da mulher e do menor, pela licença de três meses para a gestante, pela igualdade 

salarial e redução da jornada de trabalho.  

Na área da educação e da medicina, a paulista Carlota Pereira de Queirós
23

, primeira 

mulher brasileira e de toda a América Latina a ser eleita pelo voto popular em 1933 para a 

Assembleia Constituinte.  

 

1.4. A RELEVÂNCIA DAS MULHERES LAGEANAS NA HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 

 

O município de Lages localizado no planalto serrano, atualmente possui de acordo 

com o IBGE24, população superior a 158 mil habitantes, com mais de 80.000 mulheres e 

acima de 75.000 homens. Com extensa área territorial, além de 2.600.000km², tem sua 

                                                           
21

 Em 1910, seguindo uma tendência mundial do movimento sufragista. ORIÁ, Ricardo. In Revista Plenarium 1. 

Disponivel em https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-

8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ  Acesso 5 julho 2016. 
22

 Nascida em São Paulo, no dia 2 de agosto de 1894, filha da enfermeira inglesa Amy Fowler e do cientista e 

pioneiro da Medicina Tropical Adolfo Lutz, Bertha foi educada na Europa, formou-se em Biologia pela 

Sorbonne e tomou contato com a campanha sufragista inglesa. Faleceu no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 

1976, aos 84 anos. Disponível http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/bertha-lutz Acesso 5 julho 

2016 
23

 Carlota Pereira de Queirós (1892-1982). Filha de José Pereira de Queirós e de Maria de Azevedo Pereira de 

Queirós. Fez seus estudos iniciais na então Escola Normal da Praça e em 1909 recebeu seu diploma de 

professora. Convidada pelo Diretor da Escola Normal, passa a trabalhar neste mesmo estabelecimento de ensino, 

sendo inspetora primária. Em 1912, torna-se professora do jardim de infância, cargo que manterá por dez anos. 

Em 1923, ela decide trocar de faculdade e inscreve-se no Curso de Medicina do Rio de Janeiro, formando-se em 

1926, com a tese “Estudos sobre o Câncer”. ORIÁ, Ricardo. In Revista Plenarium1. Disponivel 

https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-

b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ Acesso em 5 julho 2016.  

 
24

 Disponível para maiores informações em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420930&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas. Acesso em 28 novembro de 2016. 

https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ
https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ
http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/bertha-lutz
https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ
https://www.google.com.br/search?q=carlota+pereira+de+queiroz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-TF8V_2AMsmm8wfPobPgBQ
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420930&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420930&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
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história confirmada, de acordo com Santos (1997), pelos índios Kokleng e Kaingang, 

retirando da caça, da pesca e da coleta de pinhão sua alimentação.  

 De acordo com Andrade (1996) a fundação do município se deu em 1776, por 

Antonio Correia Pinto de Macedo, conforme solicitação do então Governador da Capitania de 

São Paulo, Morgado de Mateus. Andrade (1996), conta que a distribuição das terras aos que 

acompanharam Antonio Correia Pinto, foi feita por meio de sesmarias
25

, originando logo, 

mais de 400 casas. Licurgo Costa (1982) diz que Correia Pinto ao chegar nas terras de Lages, 

encontra poucas pessoas, na maioria tropeiros, que foram ficando e se tornando fazendeiros, 

devido a grande extensão de terra do local. 

A população negra 

veio para o planalto, na condição de escravo, na própria comitiva de Correia Pinto. 

Vieram aproximadamente 50 negros, e sabe-se que os fundadores continuaram a 

comprá-los em São Paulo. (ANDRADE, 1996, p. 11). 

 

 São informações relativas à formação das pessoas que estavam ou vieram para o 

município, porém, não encontramos pronunciamentos sobre mulheres daquela época, sejam 

elas indígenas, tropeiras, integrantes da comitiva de Correia Pinto, ou negras. Possivelmente, 

a história da fundação de Lages foi organizada e pautada pelos olhos masculinos. Certamente, 

sabemos que as mulheres eram integrantes, fazendo e sendo história do município, no entanto, 

pelo viés do segundo plano, de quem não toma decisões para a vida pública, e nem tem sobre 

seu domínio a escrita e a leitura. 

 Desse período, é possível encontrar registros folclóricos de mulheres representadas nas 

lendas do município, também pelas categorias de “impureza, maldade e pecado”, e do castigo. 

Quem é da região conhece a Lenda da Serpente do Tanque26, a qual teria origem na gravidez 

de uma moça, que precisou esconder “a vergonha” do que fizera, portanto, joga a criança no 

lugar onde lavava-se roupa na época. O recém-nascido não morrera, transformara-se em 

serpente e vive até hoje em toda a extensão do principal rio da cidade, o Carahá. De acordo 

com a lenda, será a serpente responsável pelo fim da cidade. Também entre os causos serranos 

estão o ataque que as mulheres que lavavam roupas nesse lugar sofriam pelos índios, da 

                                                           
25

 Sesmaria: Terreno sem culturas ou abandonado, que a antiga legislação portuguesa, com base em práticas 

medievais, determinava que fosse entregue a quem se comprometesse a cultivá-lo. Quem a recebia pagava uma 

pensão ao estado, em geral constituída pela sexta parte do rendimento através dele obtido. Em 1812 as sesmarias 

foram oficialmente extintas. Disponível em: https://www.dicio.com.br/sesmaria/. Acesso em 28 novembro de 

2016. 
26

 A lenda da Serpente do Tanque. Disponível em: 

http://clubebrasileirodetrensfantasmas.blogspot.com.br/2016/01/a-lenda-da-serpente-do-tanque-lages-sc.html. 

Acesso em 28 novembro de 2016.  

https://www.dicio.com.br/sesmaria/
http://clubebrasileirodetrensfantasmas.blogspot.com.br/2016/01/a-lenda-da-serpente-do-tanque-lages-sc.html
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região (outro grupo excluído), mas, não há registros de outras formas de violência que 

homens “brancos e dominantes” pudessem ter feito contra mulheres na época.  

 Seguiremos analisando registros históricos de mulheres lageanas, e também de não 

registros de mulheres lageanas.  Alves (1988), registrou um apanhado interessante sobre o 

município 

Lages, descobre-se mais tarde, é insólita há muito tempo. Já foi território do Rei da 

Espanha, conquistado a ponta de punhal por feros portugueses do tempo de Dom 

João V. Já foi república independente duas vezes, quando o Sul farroupilha buscava 

com sangue e lanças a sua sobrevivência econômica. Viu passar com entusiasmo as 

tropos de David Canabarro. (ALVES, 1988, p. 20). 

  

 Ana de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita Garibaldi é lembrada por Alves (1988) 

como filha de lageanos, guerreira da revolução Farroupilha que aconteceu entre 1835 - 1845, 

tornou os lageanos conhecidos como “boi de botas”, pela força física, ao comandar os homens 

para tirar dois canhões de um profundo atoleiro, que nenhum boi ou mula conseguiria arrancar 

do lamaçal.  

Costa (1982) aborda as primeiras associações beneficentes de Lages. Constatamos 

algumas comandadas por mulheres, que certamente lutaram para manter em funcionamento o 

que propunham. Segundo o autor, D. Júlia Ramos Furtado em 1935 fundou a Associação 

Beneficente Santa Izabel 

Quando conseguiu fundar a Associação e obteve algum recurso de particulares e da 

Prefeitura, construiu, por volta de 1938, cinco modestas casas para seus pobres e 

adquiriu uma sede para a Associação. – o Celeiro dos Pobres – onde semanalmente a 

boa Senhora atendia aos necessitados. (COSTA, 1982, p. 1403). 

  

Outra mulher lageana de destaque, de acordo com Costa (1982) foi Dona Auta de 

Castro e Silva que idealizou e fundou o hospital infantil Seara do Bem em 1945, até hoje em 

funcionamento. 

De acordo com os registros de Costa (1982), as primeiras creches lageanas entraram 

em funcionamento pela luta e determinação de mulheres, possivelmente sensibilizadas com a 

situação de miserabilidade das crianças e suas mães. Sendo elas Creche Dr. Sartori, em 1952, 

“um grupo de senhoras da sociedade lageana, fundou a Creche Dr. Sartori. Primeira 

Presidenta D. Edith Paim Costa.” (COSTA, 1982, p. 1408). Creche Domingas Bianchini, 

fundada em 1963, presidenta D. Dolores Della Rocca. Creche Maria de Castro Arruda, sob a 

direção de Wilma Machado Carrilho27, fundada em 1964.  O reconhecimento do nome dessas 

                                                           
27

 Wilma Machado Carrilho, é a primeira médica lageana. Em 1956, recebeu o diploma da Universidade de 

Medicina do Paraná. Os primeiros locais onde atendeu foram a prefeitura e a Legião Brasileira de Assistência 

(LBA), se aposentou atuando no Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos. A médica foi uma das fundadoras 

do clube das Soroptimistas, cuja missão é melhorar a vida de mulheres e meninas em comunidades locais e 

através do mundo. Wilma também foi a primeira vereadora. Era suplente e ocupou o cargo por um mês. 
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mulheres é uma forma de confirmação de muitas outras, que dentro de suas possibilidades, 

conhecimentos e valores ajudaram a consolidar a história do município.  

 Como já dissemos, talvez tão importante quanto pesquisar o que se escreveu sobre as 

mulheres de Lages, e os conceitos destinados a elas, seja estudar o que não foi dito. Alves 

(1988), ao fazer relatos sobre representantes dos poderes políticos partidários, das famílias 

Ribeiro e Bianchini em Lages, na década de 60, relata o que ouvira em caráter de anedota 

O velho Tito Bianchini, era um carpinteiro que montava em égua. Naquele tempo, 

machão que se prezava só montava em bagual. Um dia ao chegar a uma roda de 

mate na sua égua de estimação, foi saudado por chacotas e gargalhadas. Um Ribeiro 

machão, perguntou-lhe: 

_ Então seu Tito, o senhor não se avexa de montar em fêmea?   

_ Coronel, pode ser que seja vergonha, mas essa minha eguinha ainda há de me dar 

uns poldrinhos. (ALVES, 1988, p. 23). 

 

Uma “anedota” reveladora, também sobre a forma como o feminino era concebido 

em Lages a poucas décadas atrás, e/ou talvez ainda seja. O reforço da supremacia masculina, 

do polo masculino que abafa e menospreza o feminino. Observemos que o valor da “égua” 

está em gestar “poldrinhos”, não sendo diferente do papel da mulher dentro da sociedade 

patriarcal de “crescer e casar para ser mãe”.  

Sob o olhar de que o feminino é “inferior”, é que as lageanas foram e estão fazendo e 

deixando marcas na história do município, e lutando – de acordo com a realidade, 

conhecimentos e possibilidades – para mudar essa condição. Acreditamos que uma parte da 

história de Lages que não pode ser deixada de lado é a da prostituição. A autora ao referir-se 

sobre Lages argumenta “O universo das práticas sexuais ilícitas desempenhou uma função 

‘civilizadora’ na sociedade do período.” (GAIO, 1994, p. 24).  

Gaio (1994) relata o insucesso ao buscar na historiografia oficial dados sobre a 

história da prostituição em Lages, não encontrando registros, o que atribui a “preconceitos e 

medos de algumas pessoas ao relatarem a história da prostituição, pois a mesma envolve 

cidadãos da elite, autoridades, políticos e outras gentes mais.” (GAIO, 1994, p. 11). Então, 

baseou sua pesquisa a entrevistas. E relata que @s entrevisad@s lembravam que era uma 

prostituição que envolvia a prostituição infantil e  muito dinheiro, inclusive havendo relato de 

que um homem “doutor” pagou “cem mil cruzeiros” para a cafetina arrumar uma jovem de 15 

anos 

Analisando os depoimentos, pode-se inferir que políticos influentes, fazendeiros 

ricos, estudantes, advogados de projeção, delegados de polícia, milicos, assim como 

trabalhadores e jovens dos setores mais pobres da população divertiam-se em 

companhia dessas mulheres, solicitavam-nas e bebiam com elas. Mesmo aquelas que 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: http://www.clmais.com.br/75anos/public/images/gente-da-terra/pdf/gente-da-terra-wilma-

machado-carrilho.pdf. Acesso em 29 novembro de 2016.  

http://www.clmais.com.br/75anos/public/images/gente-da-terra/pdf/gente-da-terra-wilma-machado-carrilho.pdf
http://www.clmais.com.br/75anos/public/images/gente-da-terra/pdf/gente-da-terra-wilma-machado-carrilho.pdf
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se tornaram meretrizes de luxo, provinham de um meio social inferior e, na maior 

parte dos casos, fizeram fortuna através dos homens que a procuravam. (GAIO, 

1994, p. 30). 

 

 Até o final do ciclo da madeira, que esteve no auge durante aproximadamente três 

décadas, até 1970, homens dominantes da mulher e filh@s esbanjavam dinheiro nas casas de 

prostituição. Parece-nos que a regra era a mesma: a exploração e a humilhação da mulher, 

sendo ela considerada socialmente “dama” ou prostituta. A exploração da madeira acabou, 

deixando altos índices de desemprego e miséria. No entanto, a autora lembra “a prostituição 

não acabou, até aumentou e muito.” (GAIO, 1994, p. 32). A fortaleza da marca da prostituição 

para o município, parece ter solidificado nas mulheres a dor, a pobreza, a tristeza e a doença. 

 Um marco na história do município ancorou o empoderamento de mulheres da 

época, mulheres prostitutas, mulheres negras e empregadas domésticas. A prefeitura de Lages 

foi retirada da oligarquia de décadas, no ano de 1977, um novo político assumiu, assim 

descrito pela autora 

Dirceu Carneiro era um político jovem e cheio de ideias progressistas. A meta 

principal do seu trabalho era o que chamava de ‘animação popular’, [...] todo o seu 

governo, que durou até 1982, foi voltado à construção de uma democracia 

verdadeiramente participativa. (TAVARES, 2013, p. 34-35). 

 

 A conquista às mulheres lageanas, se deu porque a primeira dama, Terezinha Carneiro 

foi eleita primeira vereadora, e mais, a organização do trabalho dela também era voltado para 

a autonomia do povo. Segundo Tavares (2013), Terezinha iniciou a alfabetização dos adultos, 

dos pobres, não ficava fechada em seu gabinete, interagia nas comunidades menos 

favorecidas, chamando à participação de encontros e organizações populares. A efetivação 

dos benefícios às mulheres ainda estava por vir: o encontro e a organização de trabalho entre 

Olímpia Gaio e Terezinha Carneiro.  

 Para Tavares, Olímpia é “Essa freira destemida. [...] Irmã Olímpia freira franciscana 

que desde os anos 80 se dedica a organização das mulheres marginalizadas.” (TAVARES, 

2013, p. 13-14). O trabalho que Irmã Olímpia fez em Lages, de acordo com Tavares (2013), 

foi referência nacional, ao dedicar-se a conversar com as prostitutas sobre a doença que 

despontava, a aids, cuidados, prevenção, uso da camisinha e principalmente,  a conversa e o 

apoio que Olímpia dispensava a elas. 

 Outra forma de organização promovida por Olímpia esteve ligada a classe das 

empregadas domésticas, que foram aos poucos se encorajando a participar das reuniões com a 

Irmã, sem deixar que suas patroas soubessem, pois, “As patroas – grande parte mulheres 

conservadoras da oligarquia local – quando souberam do grupo começaram a se mexer e 
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impedir a organização.” (TAVARES, 2013, p. 37) Mesmo assim, a organização prosperou, 

chegando a ter sede própria para os encontros e ampliando o trabalho com mulheres negras. 

 Olímpia expandiu o trabalho de empoderamento às mulheres marginalizadas, de tal 

forma que em 1996, Lages sediou o Primeiro Encontro Estadual de Mulheres. Porém, a igreja, 

“Com a chegada do padre Ildo Guizoni na coordenação da Pastoral, aquilo que era 

efervescência libertária começou a tomar o rumo do conservadorismo.” (TAVARES, 2013, p. 

70), até que se deu o fechamento da Casa da Pastoral de Apoio à Mulher em meados de 1998. 

A história de Lages continua, também a luta de mulheres e para mulheres, mas sem 

dúvida, Terezinha Carneiro e Olímpia Gaio deixaram marcas para serem lembradas em muitas 

gerações. O empoderamento da mulher lageana é instigado, por políticas públicas, pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pela Secretaria da Assistência Social, pela Casa 

de Apoio à Mulher Vítima de Violência em Lages. Mulheres que trabalham por meio da 

Economia Solidária, oficializada pela Lei nº 4075, de 11 de dezembro de 2014, organização 

de mulheres agricultoras, o grupo Art’Mulher, Mulheres Mil, enfim, organizações que tem 

por objetivo desenvolver trabalhos que permitam o empoderamento de mulheres lageanas em 

situação de vulnerabilidade. 

 Temos mulheres em destaque na vida política, ocupando cargos públicos e também 

em empresas privadas. Mas ainda sabemos que, o empoderamento feminino lageano está 

concentrado em poucas mulheres, haja vista, o número dessas em situação de violência e 

mulheres mortas por razões de gênero. 

Nessa perspectiva de conquistas, no capítulo que segue faremos abordagens sobre 

como foram e estão sendo adquiridos direitos sociais, políticos e civis das mulheres brasileiras 

e as legislações que visam garantir segurança e oferecer o resgate de condições de cidadania 

às mulheres em situação de violência. Conceitua gênero, violências de gênero e relações de 

poder  e traz dados dos Mapas da Violências. 
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2. GÊNERO E VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES 

 

 

O detalhamento sobre os direitos adquiridos para mulheres e leis que as protegem em 

relação às violências de gênero serão abordados nos subcapítulos que seguem, bem como, 

violências às mulheres brasileiras de acordo com o Mapa da Violência e correntes teóricas 

sobre conceito de violência, violências de gênero e relações de poder. 

 

2.1 CONCEITO DE GÊNERO  

 

O uso do termo e a construção do conceito de gênero no Brasil é recente, aparece 

somente no final da década de 80. O texto será desenvolvido com base nos conceitos de Joan 

Scott
28

 e, Judith Butler
29

 e Guacira Lopes Louro
30

 e Miriam Grossi.
31

 

Antes da conceituação, Louro (1997, p. 23) enfatiza que “A característica 

fundamentalmente social e relacional do conceito não deve, no entanto, levar a pensá-lo como 

se referindo à construção de papeis masculinos e femininos.” Ainda, argumenta que papeis 

são padrões ou regras de comportamentos, considerados adequados para homens e mulheres 

numa determinada sociedade. “A pretensão é, então, entender o gênero como constituinte da 

identidade dos sujeitos” (LOURO, 1997, p. 24). Identidades que ela concebe como plurais, 

múltiplas, mutáveis, podendo até ser contraditórias.  

A conceituação de gênero para Joan Scott 

                                                           
28

 Joan Scott: Historiadora Norte-americana, nascida em 18 dezembro de 1941 no Brooklyn, cujo trabalho, 

inicialmente dedicado à história francesa (movimento operário e história intelectual) foi direcionado na década 

de 1980 para a história das mulheres a partir da perspectiva de gênero. 
29

 Judith Butler: é uma filósofa pós-estruturalista estadunidense, uma das principais teóricas da questão 

contemporânea do feminismo, teoria queer, filosofia política e ética. 
30

 Guacira Lopes Louro: Licenciada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1969), Mestre 

em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1976) e Doutora em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas (1986). Professora Titular aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi 

fundadora do GEERGE (Grupo de Estudos de Educação e Relações de Gênero) e participa deste grupo de 

pesquisa desde 1990. Tem publicado livros, artigos e capítulos, bem como orientado dissertações e teses sobre 

questões de gênero, sexualidade e teoria queer em articulação com o campo da Educação. Suas pesquisas atuais 

voltam-se para estudos queer, cinema e pedagogias da sexualidade. 
31

 Miriam Pillar Grossi é doutora em Anthropologie Sociale et Culturelle - Universite de Paris V (1988), pós-

doutorado no Laboratoire d´Anthropologie Sociale do Collège de France (1996/1998), na University of 

California-Berkeley e EHESS (2009/2010). Professora Associada do Departamento de Antropologia da 

Universidade Federal de Santa Catarina desde 1989, atua nos Programas de Pós-graduação em Antropologia 

Social e Interdisciplinar em Ciências Humanas e no curso de graduação em Ciências Sociais da UFSC. Foi 

representante da Área de Antropologia e da Grande área de Humanas no CTC da CAPES (triênio 2001/2004), 

Presidente da Associação Brasileira de Antropologia (gestão 2004/2006) e editora da Revista Estudos Feministas 

(1999/2001).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estadunidenses
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_francesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_oper%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_intelectual
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Minha definição de gênero tem duas partes e diversos subconjuntos, que estão inter-

relacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados. O núcleo da definição 

repousa numa conexão integral entre duas proposições: (1) o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, e 

(2) o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder. (SCOTT, 

1988, p. 86). 

 

Os “subconjuntos” que implicam diretamente na conceituação de gênero segundo 

Scott (1988) são: os símbolos que evocam representações simbólicas
32

, os conceitos que 

surgem da interpretação dos significados dos símbolos
33

, a noção sobre as formas de 

representação dos gêneros com caráter de imutabilidade e a identidade subjetiva que o gênero 

possui. 

Dessa forma, na primeira proposição para o conceito, Scott separa gênero do sexo 

biológico, ao mesmo tempo reconhece que as diferenças entre a construção dos gêneros são 

pautadas pelo sexo biológico. Nessa mesma linha, Louro (1997, p. 9) acrescenta “gênero não 

pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto sexo se refere à identidade biológica 

de uma pessoa, gênero está ligado à sua construção social como sujeito feminino ou 

masculino”. 

Na segunda proposição, Scott desenvolve a teoria sobre gênero, ao dizer que gênero 

dá “significado às relações de poder.”  

E mais  

O gênero, então, fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as 

complexas conexões entre várias formas de interação humana. [...] compreender a 

natureza recíproca do gênero e da sociedade e as formas particulares e 

contextualmente específicas pelas quais a política constrói o gênero e o gênero 

constrói a política. (SCOTT, 1988, p. 89). 

 

Louro (1997) assim como Scott (1988), afirma que somente é possível pensar gênero 

nas interações que acontecem entre as pessoas 

Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate no campo do social, pois é nele que se 

constroem e se reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. As justificativas 

para as desigualdades precisariam ser buscadas não nas diferenças biológicas (se é 

que mesmo essas podem ser compreendidas fora de sua constituição social), mas 

sim nos arranjos sociais, na história, nas condições de acesso aos recursos da 

sociedade, nas formas de representação. (LOURO, 1997, p. 22). 

 

 Considerações das autoras nos levam a entender que o caráter biológico entre os 

gêneros não é o agravante para as desigualdades, mas a forma como pessoas elaboram seus 

conceitos socialmente afirmando ou negando o que é ser feminino ou masculino.  

                                                           
32

 Os símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações simbólicas e com frequência contraditórias 

– Eva e Maria, símbolos da mulher. [...] mas também mitos de luz e escuridão, inocência e corrupção. (SCOTT, 

1988, p.86). 
33

 Esses conceitos estão expressos nas doutrinas religiosas, educativas, cientificas, politicas ou jurídicas e tomam 

a forma típica de uma oposição binária fixa, que afirma de maneira categórica e inequívoca o significado do 

homem e da mulher, do masculino e do feminino. (SCOTT, 1988, p.86). 
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 Sob a ótica da construção do gênero, Butler (2000, apud GRAUPE, 2015, p. 117)  

pondera 

 
O gênero deve ser considerado como performativo, por não ser uma afirmação ou 

uma negação, mas sim uma construção que ocorre através da repetição dos atos 

correspondentes às normas sociais e culturais. Sendo assim, um gênero é um modo 

de subjetivação dos sujeitos, pois, ‘o eu’ nem precede nem se segue ao processo de 

atribuição de gênero, mas surge, apenas, no interior e como matriz das próprias 

relações de gênero. A partir de identidades construídas em contraposição entre elas, 

surge o favorecimento das desigualdades constituídas socialmente, criando oposição 

ao do sexo que não é o seu (BUTLER, 2000, p. 153). 

 

 Louro complementa 
 

Afasta-se (ou se tem a intenção de afastar) proposições essencialistas sobre os 

gêneros; a ótica está dirigida para um processo, para uma construção, e não para 

algo que está a priori. O conceito passa a exigir que se pense de modo plural, 

acentuando que os projetos e as representações sobre mulheres e homens são 

diversos. (LOURO, 1997, p. 23). 

 

 Descaracterizando gênero enquanto condição essencialista e imutável, nos faz pensar 

que as narrativas sociais influenciam diretamente no modo como se faz gênero. Sendo as 

normas sociais as responsáveis por essa construção, junto com os contextos que as envolvem 

de raça, etnia, classe, crença, e tantos outros.  

 Assim também Grossi afirma, 

[...] gênero (ou seja, aquilo que é associado ao sexo biológico) é algo que está 

permanentemente em mudança, e todos os nossos atos ajudam a reconfigurar 

localmente as representações sociais de feminino e de masculino. Na verdade, em 

todas as sociedades do planeta, o gênero está sendo, todo o tempo, ressignificado 

pelas interações concretas entre indivíduos do sexo masculino e feminino. Por isso, 

diz-se que o gênero é mutável. (GROSSI, 1998, p.6). 

 

Os conceitos de gênero elaborados pelas autoras requer pensarmos que homens e 

mulheres formam seus gêneros socialmente, dentro de relações diversas, de acordo com o 

lugar onde estão, função que desempenham e esferas sociais que compartilham. 

 

2.2 VIOLÊNCIAS DE GÊNERO E RELAÇÕES DE PODER  

 

O conceito de violências de gênero,  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (1993), ‘Violência de Gênero é 

todo o ato de violência que tenha ou possa ter como resultado um dano ou 

sofrimento físico, sexual e psicológico para a mulher, inclusive as ameaças de tais 

atos, a coação ou a privação arbitrária da liberdade, tanto produzidas na vida pública 

como no espaço privado’. (VELÁZQUEZ 2006, p. 26). 
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Nesse sentido, a diferenciação entre os gêneros (masculino e feminino) e a maneira 

como são entendidos e atribuídos papeis a eles é que configuram as regras as normas sociais. 

Também nessa diferenciação, ocorrem as relações de poder e as relações de violência. 

É no núcleo familiar que começam as relações de desigualdade entre homens e 

mulheres e a estrutura do modo de produção capitalista, principalmente em relação às 

questões de trabalho e remuneração desse trabalho, onde alguns se destacam e outros 

naturalmente não terão acesso e lugar a uma vida digna, assim atitudes de discriminação 

contra mulheres é iniciada, e consequentemente, todas as outras formas de violências contra 

as mesmas. Também Teles & Melo (2003), reafirmam: 

Violência de gênero deve ser entendida como uma relação de poder de dominação 

do homem, e de submissão da mulher. Ela demonstra que os papéis impostos às 

mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo 

patriarcado
34

 e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que 

a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim dos processos de 

socialização das pessoas [...]. (TELES & MELO, 2003, p.18). 

 

Joan Scott (1995) ao se referir a construção histórica de mundo afirma que tudo é 

construído dentro de relações de poder, mas esse poder não é fixo e não segue apenas uma 

direção, da mesma forma que não existem mundos separados para homens e mulheres, as 

relações e as vivências acontecem dentro da pluralidade, especificidade e individualidade de 

cada um@, mas ao mesmo tempo em conjunto.  

Importante pensar que as relações entre os gêneros estão em todas as esferas e 

classes sociais e acontecem permeadas por questões vinculadas à raça, etnia, religiosidade, 

cultura e tudo que envolve pessoas, sendo que o processo das violências de gênero também 

ocorre dentro dessa pluralidade e diversidade. 

Sob essa ótica  
 

Partimos do pressuposto de que a violência é inseparável da noção de gênero porque 

se baseia e é praticada na e pela diferença social entre mulheres e homens.[...] A 

desigualdade entre homens e mulheres é a chave da discriminação sexista e a origem 

de toda a violência de gênero.(LISBOA, 2014, p. 39). 

 

Nessa direção, entendemos que Lisboa (2014) refere-se aos papeis de gêneros 

atribuídos a homens e mulheres construídos histórica e socialmente, dentro da supremacia 

masculina, do poder e da dominação, e da mulher submissa e com privação de muitos direitos. 

                                                           
34

 Segundo Castells (2013, p. 169),  o patriarcalismo é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as 

sociedades contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta inconstitucionalmente, do homem sobre 

mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade possa ser exercida, é necessário que o 

patriarcalismo permeie toda a organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e à 

cultura. Os relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a personalidade, também são marcados pela 

dominação e violência que têm sua origem na cultura e instituições do patriarcalismo. 
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Papeis que são naturalizados ao longo dos tempos, parecendo não ser passiveis de mudanças, 

aparentando condição de imutabilidade e sem necessidade de serem justificados. 

Assim, é urgente desconstruir esse conceito de permanência nas relações e nos papeis 

de gênero. Homens, mulheres e crianças podem e devem interferir na construção do conceito 

de gênero e de papeis de gênero, apontando outras formas de viver e pensar dentro de 

aspectos de igualdade de direito entre as pessoas. Relativo  a violência de gênero, as autoras 

apontam uma constante para a vida das mulheres, “É como se alguém tivesse determinado que 

se nem todas as mulheres foram espancadas ou estupradas ainda, poderão sê-lo qualquer dia 

desses. Está escrito em algum lugar, pensam.” (TELES & MELO, 2003, p. 11). 

A evolução e as invenções humanas que nos surpreendem a cada dia parecem não ser 

suficiente para aperfeiçoar maneiras de se relacionar entre as pessoas. Não raro chega ao 

nosso conhecimento situações de violências, das quais muitas são vividas por mulheres em 

razão das questões de gênero. 

Sobre violências contra mulheres é importante lembrar que este é um conceito 

construído pelas pessoas. Ou seja, historicamente constatamos a naturalização das violências 

praticadas contra mulheres, por conta de uma sociedade machista e patriarcal, onde a mulher é 

vista como propriedade do homem e não pessoa de direitos.  

A construção do conceito de violências contra mulheres de acordo com Grossi 

(1994) ocorreu no Brasil graças ao movimento feminista da década de 70, que segundo a 

autora era formado por mulheres envolvidas no movimento e na academia, sendo professoras 

ou estudantes principalmente de pós-graduação. 

A relevância do movimento feminista para as mulheres brasileiras, é abordado por 

Pinto (2010), como alavanca que mobilizou reflexões sobre os modos como essas mulheres 

viviam e conceituavam suas vidas, e principalmente, mudanças que almejavam na forma de 

viver  

O feminismo aparece como um movimento libertário, que não quer só espaço para a 

mulher – no trabalho, na vida pública, na educação –, mas que luta, sim, por uma 

nova forma de relacionamento entre homens e mulheres, em que esta última tenha 

liberdade e autonomia para decidir sobre sua vida e seu corpo. (PINTO, 2010, p. 

16).  

 

O posicionamento de que não havia o conceito de violências contra mulheres pela 

maioria das pessoas, antes do movimento feminista, é relembrado por Grossi (1994, p. 474), 

no acontecimento que se tornou público por envolver pessoas famosas. O assassinato da 

milionária Angela Diniz pelo seu companheiro e playboy Doca Street, o qual recebeu 

condenação mínima em 1979, dois anos e ainda com benefícios no cumprimento da pena. 
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Nesse caso Angela Diniz passou de vítima para acusada, quando a defesa teve os argumentos 

aceitos, ao mencionar que ela costumava “‘denegrir os bons costumes’, ‘ter vida desregrada’, 

ser ‘mulher de vida fácil’”. 

O exemplo citado é famoso e público, portanto veio ao conhecimento da sociedade. 

Através dele, é possível entender que muitas brasileiras quase em caráter de anonimato 

tiveram e tem a vida suprimida por conta da naturalização da violência e do empoderamento 

do homem como ser supremo, dono da mulher, do seu pensamento, do seu corpo e até da sua 

vida.  

Grossi ainda lembra que nessa construção histórica, somente a morte da mulher era 

percebida como violência. Problematizar outros contextos e conceituar como violência foi 

acontecendo paulatinamente. 

O que hoje se considera no Brasil ‘violência contra a mulher’ foi uma construção 

histórica do movimento feminista nos últimos 15 anos. Inicialmente, violência 

contra a mulher eram os homicídios de mulheres perpetrados por seus maridos, 

companheiros e amantes. Logo após, com a experiência dos SOS Mulher e 

posteriormente nas delegacias, esta violência se localiza nas situações de violência 

doméstica e/ou conjugal. É só nos anos 90 que a problemática passa a abranger 

outras violências como o assédio sexual, o abuso sexual infantil e as violências 

étnicas. (GROSSI 1994, p. 483). 

 

Mulheres sofriam violências e ficavam caladas, não sabemos exatamente os motivos 

que lhe impunham o silêncio, talvez por achar normal o que ocorria, por medo, ou por falta de 

apoio de pessoas próximas a elas. Grossi (1994) e Lisboa (2005) convergem ao abordar as 

lutas dos movimentos feministas dos anos 80 como encorajadoras das mulheres brasileiras à 

denúncia.  

Tornar visível e tentar fazer o poder público e a sociedade interferir pelas mulheres 

que sofriam e sofrem com violências praticadas geralmente por homens os quais elas tinham 

relacionamento afetivo-conjugal, ou mesmo por membros da família que estivessem na 

posição de dono dessas mulheres, foi outra bandeira levantada pelos movimentos feministas. 

Desconstruir o paradigma “em briga de marido e mulher ninguém mete a colher” foi e 

continua sendo imprescindível para abordar sobre violências e conceituar como problema 

social e de todas as pessoas. A busca pela criação de atendimento especializado para mulheres 

fragilizadas,  através de políticas sociais de amparo foi marcante nas lutas das feministas e na 

construção de outra interface para a sociedade brasileira, que então, começa a olhar a mulher 

como ser de direitos, valores, vontades e com dignidade própria. 

A análise das linhas teóricas sobre violências contra mulheres será aqui descrita 

tendo como referência o artigo elaborado em 2014, pelas autoras Cecília MacDowell Santos e 

Wânia Pasinato Izumino intitulado Violência contra as Mulheres e Violência de Gênero. 
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Santos e Izumino (2014) fazem a análise das teorias produzidas nas últimas duas 

décadas. As autoras elencaram três linhas teóricas que abordam a compreensão de como 

acontece ao longo da história a formação dos conceitos violências contra mulheres e 

violências de gênero, e buscam entender qual a posição da mulher no contexto das violências.  

Dominação Masculina foi a primeira linha de estudos identificada pelas autoras. A 

análise efetuada sobre violências contra mulheres era guiada por essa corrente nos anos 80. 

Santos e Izumino (2014) conceituam a mulher como dominada pelo homem, nessa corrente 

que tem como suporte teórico Marilena Chauí, dominação produzida e reproduzida tanto por 

homens quanto por mulheres. A mulher enquanto ser dominado não se caracteriza como 

sujeito da relação, apenas como objeto de dominação e opressão. Segundo as autoras no artigo 

“Participando do Debate sobre Mulher e Violência” produzido em 1985, Marilena Chauí diz 

que as diferenças entre homem e mulher são transformadas em desigualdades hierárquicas. O 

discurso masculino é fundamental, sendo proferido por homens e por mulheres. Nesse 

sentido, a autora diz que as mulheres são “cúmplices” na relação de violência, não por 

vontade, mas por reproduzirem os discursos o que faz perseverar a dependência feminina.  

Os papeis sociais masculinos e femininos se diferenciam na capacidade de se 

reproduzir. Essencial para o corpo feminino a condição da maternidade, que completa o 

último papel social da mulher, o de mãe, antes desempenhado como filha e esposa. Na 

corrente da dominação masculina a mulher assume posição de inferioridade em relação ao 

homem, sem capacidade de autonomia, desejos ou pensamentos próprios. 

O Patriarcado é a segunda linha identificada por Santos e Izumino (2014), para 

explicar a posição da mulher em relação às situações de violência. A perspectiva teórica é 

apresentada por Heleieth Saffioti, a qual atribui a dominação masculina ao capitalismo e ao 

racismo, pois os maiores dominadores são homens adultos, ricos e brancos. A exploração vem 

junto com a dominação, ambas atingem os campos político, ideológico e econômico para 

destacar a influência do macho sobre a mulher, a qual educada para a submissão, concebe 

como condição natural até mesmo os espancamentos praticados contra ela. De acordo com 

Santos e Izumino, os escritos de Saffioti atribuem à mulher o papel de “sujeito” na relação 

desigual de poder que estabelece com o homem, onde ela não reage por se considerar incapaz 

de se opor a ele.  

Estudos de Maria Filomena Gregori (1993), são a referência para a abordagem da 

terceira linha, que busca interpretar o fenômeno social de violências contra mulheres em sua 

publicação Cenas e Queixas no início dos aos 90. De acordo com Santos e Izumino (2014) 

essa corrente relativiza a perspectiva dominação-vitimização, dizendo que a mulher não é 
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puramente vítima da violência no relacionamento e nem somente dominada pelo homem, 

havendo parceria nos relacionamentos conjugais onde a violência pode ser uma maneira de se 

comunicar entre eles, não sendo uma relação de poder, mas de atribuição de significados.  

As autoras abordam que Gregori (1993) justifica a escrita desse posicionamento com 

base na sua experiência no SOS Mulher em São Paulo, no início dos anos 80, onde muitas das 

mulheres não queriam se separar
35

 dos companheiros. Nesse sentido Gregori rejeita o conceito 

estático de homem dominador e mulher vítima, dizendo que a mulher tem papel ativo na 

relação violenta, sendo um jogo relacional entre ambos. Ela aceita a mulher como cúmplice 

ao desempenhar papeis de gênero que fomentam e reforçam a violência. Ainda diz que a 

mulher alimenta seu papel de objeto, pois na hora da denúncia se representa como vítima e 

não como sujeito na relação, o que segundo Gregori o faz para obter proteção. 

Mas Gregori reconhece que o medo da violência também alimenta a cumplicidade 

da mulher. Salienta que ‘é o corpo da mulher que sofre maiores danos, é nela que o 

medo se instala. E, paradoxalmente, é ela que vai se aprisionando ao criar sua 

própria vitimização’. Gregori não pretende, assim, ‘culpar’ a mulher de sua 

participação na produção de sua vitimização. O que lhe interessa é ‘entender os 

contextos nos quais a violência ocorre e o significado que assume’. (SANTOS e 

IZUMINO, 2014, p.7). 

 

Colocar em dúvida a questão da mulher vítima no processo de violência conjugal 

segundo Santos e Izumino (2014) trouxe avanços entre as organizações feministas e também 

no meio acadêmico para tentar compreender em que contextos ocorriam violências. Embora 

havendo vários posicionamentos que se opunham, foi a partir desse período que discussões se 

encaminharam e surgiu pela primeira vez o termo “mulher em situação de violência” ao invés 

de mulher vítima de violência. 

 

2.3 MAPA DA VIOLÊNCIA  

 

O aumento de homicídios contra mulheres no Brasil desde 1980 até 2010 é 

significativo. Com base nos dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e do Ministério da Saúde (MS), Julio Jacobo 

Waiselfisz elabora mapa das violências em todo Brasil. Aqui especificamente abordaremos 

                                                           
35

 1977 – No Brasil, o divórcio foi instituído oficialmente com a emenda constitucional número 9, de 28 de junho 

de 1977, regulamentada pela lei 6515 de 26 de dezembro do mesmo ano. BRASIL. JusBrasil. A trajetória do 

divórcio no Brasil: A consolidação do Estado Democrático de Direito. Disponível em 

http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-

estado-democratico-de-direito Acesso 17 julho 2016. 

 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/103919/emenda-constitucional-9-77
http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-estado-democratico-de-direito
http://ibdfam.jusbrasil.com.br/noticias/2273698/a-trajetoria-do-divorcio-no-brasil-a-consolidacao-do-estado-democratico-de-direito
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informações contidas no Mapa de 2015 relacionadas a crimes homicidas por questões de 

gênero.  

O Mapa aborda informações relativas ao ano de 2009 até 2013.  Sinaliza que na 

maioria dos estados e municípios brasileiros mulheres negras são prioritariamente vítimas dos 

homicídios por questões de gênero, havendo elevação dos índices nos últimos anos. Em 

relação à idade, o ápice do número de mortes ocorre dos 18 aos 30 anos, tendo como local 

ainda que depois dessa idade, na maioria das vezes o domicílio da vítima. 

Julio Jacobo Waiselfisz apresenta no Mapa da Violência, de acordo com dados 

colhidos da Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e do Ministério da 

Saúde que registra os atendimentos do Sistema Único de Saúde, percentuais mostrando que 

em todas as etapas da vida preponderam vítimas femininas em relação à vítimas masculinas. 

O autor diz  

[...] A incidência vai crescendo a partir de um certo equilíbrio entre os atendimentos 

a crianças, quando 54,1% são meninas, e aumenta até a idade adulta, quando 71,3% 

dos atendimentos são de mulheres e só 28,6% de homens. (WAISELFISZ, 2015, p. 

42). 

 

Em relação aos agressores, os dados denotam elevado percentual em parentes 

imediatos, parceiros ou ex-parceiros, dependendo da idade da vítima. Crianças até os 11 anos 

de idade, em 82% são agredidas pelos pais, principalmente pela mãe. Pais, parceiros e ex-

parceiros são os agressores de mulheres dos 12 aos 17 anos. Contra mulheres entre 18 e 59 

anos mais da metade dos casos registrados também são parceiros ou ex-parceiros que 

cometem as violências. Filhos são os principais agressores de idosas. 

Dos 83 países do mundo o Brasil configura como 5º país
36

 em 2013, por homicídio 

de mulheres, ficando com a taxa média de 4,8 mulheres assassinadas para cada 100 mil 

brasileiras. 

Em 2013 4.762 foram mortas no Brasil. O Mapa identifica que 2.394 dessas mortes 

tiveram um familiar da vítima como assassino. Sendo que 1.583 dessas mulheres foram 

mortas pelo parceiro ou ex-parceiro. A média de homicídios de mulheres em Lages incluindo 

os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 é apontada no Mapa da Violência 2015 em 4,5. 

Mesmo não nos detendo muito a descrever percentuais, o estudo do Mapa da 

Violência 2015 causa sentimento de insegurança, quando identificamos que o agressor que 

levou as mulheres à morte possuía relacionamento parental ou por afinidade com a vítima e 

praticou o crime dentro da casa da mesma. 

                                                           
36

 Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil. p. 28. 
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2.4 MUNDO PARA HOMENS, LEI PARA PROTEGER MULHERES 

 

O direito ao voto para mulheres, regulamentado na Constituição de 1934, no Título 

III da Declaração de Direitos, no Capítulo I dos Direitos Políticos, conforme texto dos artigos: 

Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 anos, que 

se alistarem na forma da lei.[...] Art 109 - O alistamento e o voto são obrigatórios 

para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública 

remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar.  

 

A liberação de acesso a um curso superior e o direito de votar são duas pequenas 

mostras do quanto a sociedade brasileira foi pensada e organizada ao longo da história apenas 

por homens e para homens. O intervalo de tempo que separa essas conquistas da atualidade 

parece-nos que pouco garantiu a construção de condições de uma vida cidadã para o mundo 

feminino. Direito ao voto, ao mercado de trabalho, ter o diploma do curso superior, não 

isentou mulheres do desgaste de uma vida de discriminações por conta das razões de gênero. 

Nem mesmo a Constituição de 5 de outubro de 1988, assegurou efetivamente posições 

cidadãs para mulheres, apesar de relatar no Título II,  

Dos Direitos e Garantias Fundamentais Capítulo I    

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: I -  homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição; 

  

O caráter de construção atribuído às sociedades não seria diferente no povo 

brasileiro. Apenas as leis e normas não garantem a formação e a mudança de uma sociedade, 

é preciso perceber a cultura, o modo de agir, pensar, ver e viver fatos e situações que 

envolvem as pessoas. Acredita-se ser preciso mais que uma legislação, junto a tomada de 

consciência e mudança de postura nos diversos segmentos sociais com base na ética humana.  

Sendo suficiente apenas a legislação, a Constituição de 1988 ao salientar que 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, portanto, enuncia a igualdade de 

gênero, já teria resolvido o problema de violências. Porém, a realidade é outra, desigualdades 

e violências contra mulheres aumentaram alarmantemente, havendo a necessidade da criação 

de outras leis para tentar contê-las.  

O poder masculino parece ainda predominar na organização social brasileira. 

Regulamentações que asseguram à mulher trabalhar fora, participar em concurso, política, 

eventos diversos, decidir se quer casar-se ou com quem, optar ou não pela maternidade e 
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outros tantos pontos que podem ser explanados, não efetivaram a equidade das relações entre 

os gêneros.  

A autora afirma 

Constata-se que ainda existe uma lacuna muito grande entre os direitos preconizados 

pelas leis em nosso país, e as reais necessidades e desejos das mulheres que 

deveriam ser consideradas cidadãs em nível de equivalência aos homens e como tal, 

terem direito a liberdade de escolhas. (LISBOA, 2014, p. 254). 

 

No mundo do trabalho
37

, sabe-se que mulheres mesmo desempenhando as mesmas 

funções que o homem, geralmente são menos remuneradas. Decidir sobre a forma como quer 

viver, solteira ou casada, não garante que a pessoa escolhida a respeite e a trate com 

dignidade, independente de ter filhos ou não. São esses dados que diariamente estão nos 

meios de comunicação quando relatam constrangimentos e várias formas de preconceito e 

ações discriminatórias que sofrem, e tantas outras formas de violências praticadas contra 

mulheres. 

No subcapítulo seguinte apresentaremos a lei criada na última década, popularmente 

chamada Lei Maria da Penha, para punir agressores e resgatar direitos e aspectos referentes à 

cidadania para mulheres vítimas de violência. E no outro, a Lei do Feminicídio, que fez 

alteração no Código Penal, agravando  a pena para o crime de morte de mulheres por questões 

de gênero.  

 

2.4.1 Lei Maria da Penha 

 

A recente tentativa de diminuir os índices de violências contra mulheres, apresentou-

se em sete de agosto de dois mil e seis, através da Lei de número 11.340 denominada Lei 

Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher.  

A Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, apresenta em seu artigo 1º, garantias que 

serão oferecidas à mulher, por meio dos serviços e órgãos públicos competentes, sendo ações 

                                                           
37

 Globalmente as mulheres ganham menos 24 por cento do que os homens. Esta diferença deve-se em parte à 

tendência para uma sub-representação das mulheres - em cargos com níveis remuneratórios mais elevados; e nas 

profissões mais bem pagas. No entanto, as mulheres, mesmo quando executam um trabalho semelhante, podem 

ganhar menos, sendo que, na generalidade, as diferenças salariais mais acentuadas verifcam-se no caso dos 

profssionais mais bem remunerados. [...]Na América Latina, os gestores de topo do sexo feminino ganham, em 

média, apenas 53 por cento dos salários pagos a gestores de topo do sexo masculino; e as mulheres cientistas 

ganham 65 por cento. - Relatório do Desenvolvimento Humano 2015, p. 122. Disponível em 

http://pnud.org.br/HDR/arquivos/RDHglobais/hdr2015_ptBR.pdf Acesso 18 de abril 2016. 

 

http://pnud.org.br/HDR/arquivos/RDHglobais/hdr2015_ptBR.pdf
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de prevenção de violência doméstica e familiar, de assistência e manutenção da proteção da 

vida da mulher, e de punição do agressor 

Art. 1
o
  Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. [...] dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de assistência e 

proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 

 

Ainda, traz à legalidade o reconhecimento das várias formas de violência doméstica e 

familiar contra mulheres, abordada no Capítulo II no artigo 7º, sendo elas: a violência física, a 

violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral.  

De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência física diz respeito a tudo que 

venha fragilizar a saúde corporal das mulheres. O constrangimento e a diminuição da 

autoestima das mulheres, sendo efetuada através de intimidação, degradação ou controle de 

suas ações é denominada violência psicológica. A violência sexual está ligada a qualquer 

forma que obrigue mulheres a presenciar ou participar de ato sexual que não seja desejado por 

elas. Condutas que configuram contra a mulher retenção de seus bens, destruição dos mesmos 

ou de documentos, configura violência patrimonial. Calúnia, difamação ou injúria, 

caracterizam a violência moral. 

Infelizmente, a necessidade de conter violências contra mulheres é que fez surgir a 

Lei Maria da Penha. Para inclusive ser aplicada a pessoas aparentadas das mulheres, que 

possam ameaçar, coibir, causar lesão ou morte das mesmas, como estabelecido no artigo 5º 

dos dispositivos gerais da Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006: 

Para os efeitos desta 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. (p.13). 

 

A Lei 11.340 de 2006 em parágrafo único complementa dizendo que independe da 

orientação sexual das pessoas envolvidas, não existe justificativa para a prática de violência 

contra mulheres. No artigo 6º a referida Lei em consonância com a Constituição de 1988, 

relata que se estabelece violação dos direitos humanos sempre que ocorrer violências contra 

mulheres.  

De acordo com a Lei 13.640 no Título III do Capítulo I, mulheres que sofrem 

violências devem ser assistidas por medidas integradas entre União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios prevendo também órgãos não governamentais.  
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Ações que devem ser desenvolvidas articuladamente entre Defensoria Pública, Poder 

Judiciário e Ministério Público, juntamente com áreas da assistência social, educação, saúde, 

habitação, trabalho e segurança pública.  

Sistematizar dados de estudos e pesquisas nas perspectivas de gênero, relacionados a 

raça e etnia e violências sofridas por mulheres e famílias, apurando quantidade e frequência, 

está previsto na Lei, com o objetivo de confrontar dados nacionalmente e avaliar o resultado 

das medidas adotadas para erradicar e coibir violências contra mulheres. 

Órgãos governamentais e não governamentais são responsáveis pela promoção e 

disseminação nos meios de comunicação do respeito, dos valores éticos e sociais, coibindo 

estereótipos que disseminem violências doméstica e familiar também são tópicos expostos na 

Lei Maria da Penha, convergindo com o artigo 221 da Constituição Federal de 1988
38

. 

Capacitação permanente das Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda 

Municipal, profissionais da área da saúde, educação, assistência social, trabalho e habitação 

sobre questões de gênero, etnia e raça também estão escritas na Lei. Para mulheres em 

situação de violência doméstica ou familiar, está previsto a implementação nas Delegacias de 

Atendimento à Mulher o atendimento policial especializado. 

Atendimento de qualidade à mulher vítima de violência doméstica é previsto pela lei 

no Capítulo I, destacando “capacitação permanente” aos profissionais, 

VII – a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, 

do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

 

Convênios e parcerias entre entidades governamentais e não governamentais para 

elaborar programas, campanhas, ações educativas com o objetivo de divulgar à sociedade em 

geral a proteção dos direitos humanos das mulheres, bem como prevenir e erradicar violências 

são anunciados pela Lei Maria da Penha. 

No Capítulo I da Lei, Artigo 8º relacionado a Medidas Integradas à Prevenção o 

inciso IX traz, 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e 

ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 

                                                           
38

 Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: I 

- preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; II - promoção da cultura nacional e 

regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;III - regionalização da produção 

cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV - respeito aos valores éticos e 

sociais da pessoa e da família. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 1 dezembro de 2016. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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A Lei de número 11.340 denominada pelo Congresso Nacional também de Lei Maria 

da Penha, ao citar “todos os níveis de ensino” afirma a importância de incluir aos currículos e 

programas nas escolas, universidades, faculdades e cursos técnicos, o tema das violências 

contra mulheres e a equidade de gênero. É possível perceber nesse inciso da Lei, a 

preocupação da formação a médio e longo prazo de pessoas que não vejam na diferença 

justificativas para injustiças, desigualdades e violências. 

A redação da Lei 11.340 utiliza o termo “violência doméstica e familiar” para 

abordar situações que segregam direitos humanos das mulheres por conta de abuso, falta de 

respeito e reconhecimento do gênero como ser de direitos. O atendimento às mulheres em 

situação de violências é abordado na Lei no Título III, Capítulo II,  Artigo 9º  

A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada 

de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 

Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 

Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso.  

 

Está previsto nesta legislação, que ações sejam desenvolvidas entre os órgãos 

responsáveis de maneira articulada, através da determinação do juiz para a inserção da mulher 

nos programas assistenciais dos governos federal, estadual e municipal, bem como a 

integridade física e psicológica, inclusive o afastamento do trabalho sem prejuízo ao vinculo 

empregatício, ou a remoção de local quando servidora pública. 

Acesso a benefícios e procedimentos médicos necessários para recuperar-se das 

violências sofridas, incluindo método de contracepção de emergência, e controle e tratamento 

de doenças sexualmente transmissíveis também são assegurados pela lei.  

O trabalho dos policiais no atendimento à mulher vítima de violência doméstica ou 

familiar é destacado pela Lei Maria da Penha no Artigo 10, 

Art. 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência 

adotará, de imediato, as providências legais cabíveis. 

 

São várias as providências legais destacadas em caráter imediato, iniciando pela 

proteção da mulher, o encaminhamento ao hospital e ao Instituto Médico Legal e a 

comunicação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O transporte da mulher e seus 

dependentes até um local que ofereça segurança de estadia, e caso necessário o 

acompanhamento para que sejam retirados pertences da vítima do local onde ela se 

encontrava. Também é de responsabilidade dos policiais repassar à mulher sobre os direitos 

que a mesma tem amparada pela referida Lei. 
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Ainda são previstas atribuições do sistema policial o registro do boletim de 

ocorrência e o recolhimento de provas que possam favorecer para elucidar o fato, o 

encaminhamento dentro de quarenta e oito horas ao juiz da solicitação de medida protetiva de 

urgência à vítima, bem como efetuar o exame de corpo de delito e a oitiva do agressor e de 

possíveis testemunhas do caso. A identificação do agressor e o levantamento de seus 

antecedentes criminais, mandado de prisão em aberto e outras ocorrências que possa o 

agressor estar envolvido anteriormente ao crime.  

Disposições finais são tratadas no Título VII, orientando o que poderá ser criado e 

desenvolvido para que a mulher em situação de violência comece o resgate de sua cidadania, 

Art. 34. A instituição dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher poderá ser acompanhada pela implantação das curadorias necessárias e do 

serviço de assistência judiciária. 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 

promover, no limite das respectivas competências 

 

A Lei sugere a criação de centros multidisciplinares e casas-abrigos para atender 

mulheres e seus dependentes. A sugestão de campanhas para o enfrentamento de violências 

doméstica e familiar, a criação de lugares especializados para atender as mulheres em situação 

de violência como delegacias, serviços de saúde e centros de perícia médica legal. Em relação 

ao agressor, é sugerido a criação de centros para reabilitação dos mesmos. 

Tendo como objetivo maior coibir e erradicar violências contra mulheres a Lei Maria 

da Penha diz que órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança acompanharão e terão na 

sua base de dados, estatísticas sobre violências contra mulheres.  

 

2.4.2 Lei do Feminicídio 

 

Registros e estatísticas mostram a realidade das relações de gênero no Brasil, o 

aumento da violência doméstica contra mulheres. Na tentativa de coibir a veemência que leva 

à morte inúmeras mulheres brasileiras foi decretada pelo Congresso Nacional e sancionada 

pela Presidente da República Dilma Roussef  em 9 de março de 2015,  a Lei nº 13.104. 

Assim, a Lei nº 13.104, faz alterações no Código Penal de 1940, que previa 

“Homicídio simples e Homicídio qualificado”, e a partir de 9 de março de 2015 a Lei insere o  

Feminicídio 

 

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

§ 2
o
-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime 

envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art121%C2%A72a
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O agressor que comete feminicídio tem sua pena acrescida em 1/3, em relação aos 

homicídios simples ou qualificado podendo chegar o aumento até a metade dessa, de acordo 

com a lei 13.104. 

São casos de aumentar a pena em até 50% se o crime for cometido contra uma 

mulher com idade inferior a 14 anos ou superior a de 60 anos, ou ainda portadora de 

deficiência. Também, caso o crime seja presenciado por ascendentes ou descendentes da 

vítima, e a vítima estando no período de gestação ou nos três meses após o parto também 

estende a pena além de 1/3 se comparada aos demais homicídios.  

Santa Catarina teve o primeiro júri baseado na Lei do Feminicídio, no Tribunal do 

Fórum de São Miguel do Oeste em 11 de março de 2016. O homem de 52 anos é acusado de 

matar a namorada de 30 anos dentro da própria casa da mulher.  

“O Ministério Público pediu sua condenação por homicídio triplamente qualificado, 

com possibilidade de aplicação da Lei do Feminicídio, já que o crime foi cometido 

contra sua companheira. Ao final, contudo, o Conselho de Sentença afastou a 

aplicação da referida lei. O crime foi cometido na madrugada do último dia 10 de 

setembro, após uma discussão por ciúmes, quando o réu atingiu a cabeça da vítima 

com um cassetete.” (Responsável: Ângelo Medeiros. Poder Judiciário de Santa 

Catarina. Sala de Imprensa) Disponível em https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-

imprensa/-/juri-popular-afasta-feminicidio-mas-condena-reu-a-30-anos-de-prisao-

por-homicidio Acesso 8 de abril 2016. 

 

Tendo o Conselho de Sentença não aceito a aplicação da Lei do Feminicídio para a 

morte da mulher em São Miguel do Oeste, parece-nos que em Santa Catarina, ou ao menos 

em alguns pontos do judiciário catarinense, existir uma rejeição em incorporar a Lei do 

Feminicídio. Entendemos que mesmo tratando-se sobre crime de morte, a aplicação da Lei 

também contribui para o empoderamento das mulheres, mesmo que seja pelo viés da 

intimidação dos possíveis agressores pelo aumento da pena. Não aplicar a lei específica pela 

morte de mulheres, pode cair na linha da impunidade, ou de crime comum. Segundo a ONU  

Quando o Estado não responsabiliza os autores de atos de violência e a sociedade 

tolera, expressa ou tacitamente, tal violência, a impunidade não só estimula novos 

abusos, como também transmite a mensagem de que a violência masculina contra a 

mulher é aceitável, ou normal. O resultado dessa impunidade não consiste 

unicamente na denegação da justiça às diferentes vítimas/sobreviventes, mas 

também no fortalecimento das relações de gênero reinantes, e reproduz, além disso, 

as desigualdades que afetam as demais mulheres e meninas (ONU, 2006). 

 

Nessa perspectiva, consideramos importante responsabilizar adequadamente autor/es 

de homicídio/os contra mulheres, enquadrando a pena dentro das especificidades da Lei do 

Feminicídio, por entender que a vítima poderá estar mais vulnerável ao crime,  ou seja, em 

situação particular, não esperando de uma pessoa que na maioria das vezes possui 

relacionamento parental ou de vínculo afetivo, irá lhe matar, inclusive dentro de sua casa, 

https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/juri-popular-afasta-feminicidio-mas-condena-reu-a-30-anos-de-prisao-por-homicidio
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/juri-popular-afasta-feminicidio-mas-condena-reu-a-30-anos-de-prisao-por-homicidio
https://portal.tjsc.jus.br/web/sala-de-imprensa/-/juri-popular-afasta-feminicidio-mas-condena-reu-a-30-anos-de-prisao-por-homicidio
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como acontece na maioria dos casos, conforme revelam as estatísticas do Mapa da Violência 

2015, já abordado em subcapítulo anterior.  
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES: EDUCAÇÃO COMO UMA 

POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS 

 

 

 Neste capítulo apresentaremos algumas políticas públicas desenvolvidas no Brasil e 

em Lages, na tentativa de inibir, combater e enfrentar violência contra mulheres. Também, 

exercitamos reflexões sobre a educação, discutindo conceitos pertinente à formação 

permanente do profissional, que aprofunde estudos sobre gênero, objetivando a construção 

junto com @s alun@s, de uma educação mais democrática para tod@s, que rejeite todas as 

formas de violência. 

 Entende-se que  

Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade 

e o interesse público. É certo que as ações que os dirigentes públicos (os 

governantes ou os tomadores de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas 

que eles entendem serem as demandas ou expectativas da sociedade. (SEBRAE, 

2008, p.5). 

 

 O conceito também aponta para o caráter intencional de toda e qualquer política 

pública, que certamente atende a interesses de alguém ou de um grupo que a elabora. Nesse 

viés, é importante que as pessoas responsáveis na criação delas tenham conhecimento 

suficiente para idealizá-la, entendendo que alcance deve ter e a que grupos beneficiar. Assim, 

entendemos que cada vez mais mulheres devem estar nas lideranças, estudando, discutindo e 

planejando como pode ter mais caráter de dignidade a vida de tantas brasileiras por meio da 

elaboração de políticas públicas que venham garantir direitos de cidadania. 

 Nos subcapítulos que seguem abordaremos sobre as seguintes políticas públicas: 

Secretaria de Políticas para Mulheres; Plano Nacional de Política para Mulheres; Observatório 

Brasil da Igualdade de Gênero e Observatório da Mulher Contra Violência; Organismos 

Governamentais de Políticas para as Mulheres. E ainda, políticas públicas específicas para 

Lages, sendo a Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência em Lages; Audiências Públicas 

em Lages;  Concurso de Lages Viver Sem Violência: Um Direito das Mulheres Lageanas; e 

Educação e o Enfrentamento de Violências. 

 

3.1 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES  

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República foi criada 

pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, para por meio de políticas públicas, 
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assegurar direitos às mulheres, além de combater formas de discriminação e preconceito, 

efetivadas dentro de uma sociedade que exclui mulheres em nome da superioridade patriarcal. 

A origem das ideias da criação de uma Secretaria de Políticas para Mulheres surgiu da 

organização de movimentos feministas, com o objetivo de garantir pautas que levassem ao 

combate de todas as formas de violências contra mulheres. Fato que aconteceu pelo artigo 1º 

da Lei nº 10.683 de 28 de maio de 2003, no VIII inciso, havendo 

Desde a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 2003, as políticas 

públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres foram fortalecidas por 

meio da elaboração de conceitos, diretrizes, normas; e da definição de ações e 

estratégias de gestão e monitoramento relativas à temática. (BRASIL, 2011, p. 7). 

 

 Reafirmamos que o nascimento dessa Secretaria acompanha o longo e árduo trabalho 

de mulheres, pois, “As primeiras conquistas do movimento feminista junto ao Estado para a 

implementação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento à violência contra mulheres 

datam da década de 1980” (BRASIL, 2011, p. 15), com a criação da 1ª Delegacia de Defesa 

da Mulher
39

. 

 A Secretaria de Política para as Mulheres, passou a ser Ministério em 2010, foi extinto 

em 5 de abril de 2016, pela Presidenta Dilma Roussef, pela legislação nº 13.266, em seu 

artigo 1º inciso VII, passando a ter novamente caráter de Secretaria, ficando vinculada ao 

Ministério da Justiça e Cidadania40
.  

 

3.2  PLANO NACIONAL DE POLÍTICA PARA MULHERES 

 

Em 2013 houve o lançamento do III PNPM 2013-2015, junto a comemoração de 

uma década da Secretaria de Politica para as Mulheres - SPM e do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres – PNPM, no governo da Presidenta Dilma Roussef e da Ministra 

de Estado Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 

Eleonora Menicucci. 

De acordo com a Ministra Eleonora,  

O processo de construção do PNPM contou com a participação da sociedade civil, 

movimento de mulheres rurais e urbanas, feministas e organismos estaduais e 
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 Em 1985, justamente na culminância da Década da Mulher, declarada pela ONU, é inaugurada a primeira 

Delegacia de Defesa da Mulher e criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM), por meio da Lei 

nº 7.353/85. Também, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a primeira Casa-Abrigo para mulheres 

em situação de risco de morte do país. Essas três importantes conquistas da luta feminista brasileira foram, 

durante muito tempo, as principais balizas das ações do Estado voltadas para a promoção dos direitos das 

mulheres no enfrentamento à violência. (BRASIL, 2011, p. 16) 
40

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Última modificação em 13.06.2016. Maiores informação disponível em: 

http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria. Acesso em 02 dezembro de 2016.  

http://www.spm.gov.br/sobre/a-secretaria
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municipais de políticas para as mulheres, através das Conferências
41

 de Mulheres 

municipais, estaduais e nacional. (BRASIL, 2013-2015, p.7). 

 

 As propostas que embasaram as Conferências Nacionais tiveram início nas 

Conferências Municipais, Intermunicipais e Estaduais, as quais tinham o compromisso de 

elaborar relatórios com as propostas aprovadas e encaminhar para o órgão superior imediato, 

até que os relatórios chegassem ao Distrito Fereral,  

§ 1º - As propostas debatidas e aprovadas nas conferências municipais e 

intermunicipais serão encaminhadas para debate nas conferências estaduais e do 

Distrito Federal. § 2º - As propostas aprovadas para o âmbito municipal serão 

entregues ao Prefeito/Prefeita e servirão de base para a elaboração e/ou 

aprimoramento de planos municipais de políticas para as mulheres. (BRASIL, 2004, 

p. 2-3). 

 

As Conferências Nacionais de Politicas para Mulheres foram dando visibilidade e 

tecendo os PNPM, com a participação de milhares de mulheres de todo o país na elaboração 

de normas e estratégias para a construção dos mesmos. Em 2004 aconteceu a 1ª Conferência 

havendo a sistematização de propostas e demandas para o arranjo do I PNPM.  

 O ano de 2007, com  

a participação de 200 mil mulheres, das quais 2.800 constituíram a delegação na 

etapa nacional, que sistematizou um conjunto de propostas e demandas ao Estado 

brasileiro. A partir das resoluções da 2ª CNPM, foi elaborado o II PNPM. (BRASIL, 

2013-2015, p. 9). 

 

A 3ª Conferência Nacional ocorreu em dezembro de 2011, também com a 

participação efetiva de mais de 200 mil mulheres, originando o PNPM 2013-2015 havendo a 

ampliação das temáticas de gênero. 

O PNPM 2013 – 2015 originou-se para fortalecer metas já contidas nos PNPM 

elaborados em 2004 e 2007 e ampliá-las, no viés de políticas públicas nacionais para as 

mulheres. O Plano é fundamentado na construção permanente de um Estado democrático e 

laico, que busca a autonomia total das mulheres e combate todas as formas de discriminação. 

Garante participação ativa das mulheres em todas as fases das politicas públicas e atribui 

caráter de transversalidade às políticas públicas, priorizando o respeito à diversidade e a busca 

pela igualdade entre mulheres e homens em todos os âmbitos. Nesse sentido, 

O PNPM é a configuração do resultado de lutas dos movimentos de mulheres que 

vêm se mobilizando desde o início do século XIX, contra todas as situações de 

opressão e de discriminação, exigindo a ampliação de seus direitos civis e políticos, 

seja por iniciativa individual, seja pelo coletivo de mulheres. (BRASIL, 2013, p. 12). 

 

                                                           
41

 Alguns significados de Conferência de acordo com o dicionário: Reunião em que são debatidos vários 

assuntos, normalmente, de importância internacional; convenção. Reunião realizada entre vários especialistas 

que se propõem a discutir questões relevantes para uma área em específico. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/conferencia/. Acesso em 03 dezembro de 2016.  

https://www.dicio.com.br/conferencia/
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A materialização das lutas através do PNPM é um processo de ganho para as 

mulheres, mas sabemos que milhares ainda sofrem várias formas de violências, e que muito 

ainda precisa ser feito para que realmente sejam efetivados os princípios básicos do PNPM, 

principalmente na busca do respeito pela diversidade em todos os âmbitos e pela igualdade 

entre homens e mulheres, através da ampliação dos direitos civis e políticos das mulheres em 

todo o Brasil.  

Para que ocorram avanços reais na vida do Estado democrático e na vida das 

mulheres brasileiras, é necessário além da elaboração de um Plano Nacional, colocar em 

prática as ações elaboradas nesse, o que demanda esforço coletivo e individual da sociedade 

civil. 

O ponto destaque no PNPM 2013-2015, acredita-se ser o entendimento resultante das 

conferências nacionais de que a única forma de fazer fluir e desnaturalizar práticas opressoras 

em relação às mulheres, é a transversalidade
42

, ou seja,  

o PNPM é implementado com base na transversalidade, tanto do ponto de vista 

horizontal (entre os ministérios) quanto do vertical (porque ele responde nos níveis 

estadual, distrital e municipal às conferências realizadas nesses âmbitos e também 

porque precisa da parceria dos governos estaduais, distrital e municipais para 

melhores resultados).(BRASIL, 2013, p. 10). 

 

O PNPM 2013 – 2015 aborda a necessidade de construir teorias sobre igualdade de 

gênero, junto a ações e práticas políticas governamentais que promovam cidadania e respeito 

à diversidade humana, que re-signifiquem conceitos-chave, que reproduzem a desigualdade 

de gênero, de raça e tantas outras. 

Também destaca a urgência em desenvolver ações e práticas de políticas de gênero 

com caráter de transversalidade e de criar estratégias que sinalizem 

para o desenvolvimento democrático como processo estruturado em função da 

inclusão sociopolítica das diferenças tanto no âmbito privado quanto no público; 

sendo também, e sobretudo, necessária nos espaços de relação de poder e de 

construção da cidadania. (BRASIL, 2013 , p. 10). 

 

Sob a perspectiva da transversalidade torna-se possível acrescentar políticas de 

gênero em todas as políticas públicas nacionais, tendo a SPM o papel de coordenar, 

questionar, verificar, articular e avaliar o que efetivamente vem acontecendo para a promoção 

da equidade de gênero. Assim, o que seria responsabilidade e competência somente dos 

organismos relacionados a políticas para mulheres passa a ser responsabilidade dos três níveis 

da Federação: distrital, estadual e municipal. O sucesso das metas, objetivos e ações previstas 
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 De acordo com o dicionário, transversalidade significa caráter ou qualidade de transversal, ou seja, que passa 

de través; que segue direção transversa ou oblíqua, não reto. Disponível em 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=transversal  

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=transversal
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no PNPM (2013, p. 12), “somente se institucionaliza quando todos os órgãos do governo 

internalizam o olhar de gênero como uma constante em suas ações.” 

No PNPM 2013-2015 consta sobre educação para igualdade e cidadania, no seu 

segundo capítulo, que a educação é essencial para alavancar a luta da cidadania para 

mulheres, a erradicação de práticas discriminatórias com base no sexismo, na raça, etnia, 

condição econômica, da pessoa com deficiência e por toda e qualquer forma que caracterize 

comportamentos preconceituosos em relação a outra pessoa.  

 O PNPM afirma que a escola reproduz tais práticas discriminatórias, seja através de 

textos, materiais didáticos, formas de conduzir as aulas e até mesmo nos instrumentos de 

avaliação. Ainda, é a escola que anuncia, afirma, testemunha e assegura a ideologia do 

androcentrismo
43

, pela linguagem sexista utilizada no cotidiano, pela pouca importância dada 

as mulheres para a inserção no mundo da ciência, quase anulando  a competência feminina 

para a produção científica. Mais ainda, a escola também consente e ajuda na promoção da 

discriminação entre as mulheres, pois  

A taxa de analfabetismo das mulheres negras é o dobro da taxa das mulheres 

brancas; e o acesso à educação das meninas e mulheres das áreas rurais é menor, em 

relação às que vivem nas áreas urbanas (BRASIL, 2013, p.23). 

 

Reitera ainda, que uma educação de qualidade não pode promover ou consentir 

desigualdades entre os seres humanos, mas sim reconhecer o valor da diversidade que compõe 

a sociedade do país.  

Ações são realizadas para mudar essa realidade em relação às mulheres, no entanto, o 

Plano (2013, p. 23) afirma ser imprescindível “o fortalecimento dessas ações, no âmbito da 

educação, de modo a contribuir para uma educação igualitária e sem discriminação no 

ambiente escolar.” 

Convergindo a esses posicionamentos, são objetivos do capítulo II, promover o 

acesso e a permanência de meninas, e mulheres jovens, adultas e idosas, também dando 

atenção em todas as faixas etárias para mulheres negras, com deficiência, indígenas, mulheres 

do campo e de outros grupos, que possuam baixa escolaridade.  

Em relação a política educacional, o capítulo objetiva a inserção e consolidação do 

respeito a todas as formas de diversidade, relativas a raça, etnia, gênero, orientação sexual, 

geração, pessoas com deficiência, enfim, busca por uma educação igualitária e cidadã, através 
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 Androcentrismo refere-se ao sistema de valores baseado em normas masculinas, que exclui as mulheres de 

posições de privilégio e poder. 2009, p. 17. (CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. Inclusão da perspectiva de 

gênero na educação e na formação docente. In: TEIXEIRA, Adla Betsaida Martins; DUMONT, Adilson. 

Discutindo relações de gênero na escola: reflexões e propostas para a ação docente. Araraquara, SP: 

Junqueira e Marin, 2009.) 
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da formação das pessoas, sejam profissionais da educação, servidores ou estudantes, formação 

da construção da competência para o enfrentamento do preconceito e todas as suas formas de 

manifestação.  

A contribuição para o enfrentamento do abuso sexual de meninas e mulheres em 

todas as idades e lugares e ajudar na redução da violência de gênero nas escolas e 

universidades está previsto nos objetivos específicos do capítulo. O tema da igualdade de 

gênero, raça, etnia e suas diversidades é compromisso e deve ser abordado, na formação 

continuada de todos os profissionais da educação, servidores públicos, e estudantes de todos 

os níveis e modalidades de ensino.  

O êxito dos objetivos é buscado nas metas, linhas e planos de ação, estando previsto 

a produção e difusão do conhecimento sobre relações de gênero, orientação sexual, raça e 

etnia, através de campanhas e programas permanentes, junto aos profissionais da educação, 

aos estudantes, a comunidade escolar, incluindo nas discussões o viés da violência doméstica, 

da violência doméstica contra mulheres, jovens, crianças e adolescentes, abordado sempre na 

perspectiva dos direitos humanos.44 Além da elaboração e distribuição de materiais didáticos e 

paradidáticos que abranjam assuntos referentes a gênero, etnia, raça e orientação sexual. 

O incentivo à produção de materiais, pesquisas científicas de enfrentamento à 

lesbofobia, racismo e sexismo, prestar apoio às temáticas de pesquisa de gênero em 

universidades federais e estaduais, são previstos nos planos de ação desse capítulo. A 

articulação e direcionamento para que sejam criadas Diretrizes Curriculares Nacionais 

específicas para gênero, com abordagem para raça, etnia, classe social, geracional, para todos 

os níveis de ensino é outro plano de ação que contribuirá para promover e efetivar uma 

educação para a igualdade e para a cidadania.  
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 Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos são fundados sobre o 

respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa; incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e 

de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos. São 

universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas; são 

inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos; eles podem ser limitados em situações 

específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um 

crime diante de um tribunal e com o devido processo legal; são indivisíveis, inter-relacionados e 

interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de 

um direito vai afetar o respeito por muitos outros. Disponível http://www.dudh.org.br/definicao Acesso em 05 

junho de 2016. 

No Brasil, “Sem embargo de sua importância como início do amparo a tais direitos no ordenamento jurídico 

pátrio, somente com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a chamada ‘Constituição 

Cidadã’, é que pode se falar em efetiva proteção aos direitos fundamentais no Brasil.” (CASTRO, Marcela 

Baudel de. Direitos humanos no direito brasileiro: história. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3679, 

28 jul. 2013. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/24138.Acesso em: 5 jun. 2016)  

 

http://www.dudh.org.br/definicao
https://jus.com.br/artigos/24138/a-protecao-aos-direitos-humanos-no-direito-brasileiro
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7/28
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/7
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/artigos/24138
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Na sequência está a exposição e análise do capítulo III do PNPM 2013-2015, sobre a 

saúde da mulher, seus direitos sexuais e reprodutivos, que vem confirmando o quanto a 

mulher é deixada de lado pelo Estado em políticas públicas ao longo da história, inclusive em 

relação a sua saúde. Também, mais uma vez a confirmação de que mulheres pertencentes a 

grupos excluídos são ainda mais discriminadas, como as lésbicas, quilombolas, indígenas, 

negras, transexuais e mulheres de rua.  

Sem esquecer sobre violências e atos discriminatórios o Plano ainda prevê a 

fomentação de pesquisa que aborde se há relação entre doenças e transtornos mentais das 

mulheres em função de questões de gênero, raça, etnia, orientação sexual, classe social ou 

deficiência das mesmas. Ainda em suas ações prevê a implementação da RAPS
45

 para 

atendimento de mulheres mentalmente doentes, a ampliação do número de leitos em hospitais 

públicos e cuidados essenciais para os casos, de acordo o sofrimento e as especificidades do 

gênero.  

Também promoverão o diálogo com os Núcleos de Prevenção de violências pela 

implementação das notificações sobre violências doméstica, sexual e outras. Relacionado ao 

SUS, ainda prevê a investigação de óbitos por homicídios através da elaboração de estratégias 

mais eficientes. Para preservar a vida das gestantes o capítulo elenca ações iniciando pela 

implementação das recomendações do CEDAW46, para que haja o combate a todas as formas 

de discriminação contra a mulher. A busca por melhor atendimento, pela promoção de 

estratégias que qualifiquem os profissionais para atender a mulher gestante, parturiente ou 

puérpera, especialmente no que diz respeito as síndromes hemorrágicas, hipertensivas e 
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 Rede de Atenção Psicossocial: A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção 

aberto e de base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos 

serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de 

atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, 

álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS). A Rede é composta por serviços e 

equipamentos variados, tais como: os Centros de Atenção Psicossocial(CAPS); os Serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). Maiores informações estão disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/conheca_raps_rede_atencao_psicossocial.pdf. Acesso em 7 junho de 2016.  

 
46

CEDAW – Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A Convenção 

para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher foi adotada pela Assembléia Geral em 

18 de dezembro de 1979, e entrou em vigor em 3 de setembro de 1981. A Convenção é constituída por um 

preâmbulo e 30 artigos, sendo que 16 deles contemplam direitos substantivos que devem ser respeitados, 

protegidos, garantidos e promovidos pelo Estado. Em seu artigo 1º, a Convenção define “discriminação contra a 

mulher” como sendo:“(...) toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou 

resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu 

estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos 

campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”. Disponível em: 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/instancias-regionais/o-comite-cedaw-2013-

comite-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-a-mulher Acesso 07 junho de 2016 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/conheca_raps_rede_atencao_psicossocial.pdf
http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/instancias-regionais/o-comite-cedaw-2013-comite-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-a-mulher
http://www.observatoriodegenero.gov.br/eixo/internacional/instancias-regionais/o-comite-cedaw-2013-comite-para-a-eliminacao-de-todas-as-formas-de-discriminacao-contra-a-mulher
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infecciosas e outras prevalentes a essa condição feminina. A oferta do teste rápido de HIV e 

sífilis às gestantes usuárias do SUS, bem como promover um acompanhamento pré-natal de 

qualidade, promovendo modelos de atenção obstétrica e neonatal humanizados e com foco na 

saúde das mulheres. Para o momento do parto, o Plano aponta para a capacitação de parteiras 

tradicionais, incluindo as de comunidades quilombolas, também implantando novos centros 

de parto normal, além de fazer avaliações e monitoramentos sobre a Rede Cegonha.
47

  

O capítulo IV do PNM 2013-2015 intitulado Enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres, objetiva reduzir todas as formas de violências contra mulheres, 

através da garantia dos direitos de todas as mulheres, independente de raça, etnia, orientação 

sexual, deficiência ou quaisquer outros aspectos. Também a construção de uma nova cultura, 

que priorize atitudes éticas em relação aos gêneros com base na cultura da paz. A 

implementação e o fortalecimento da Lei Maria da Penha, a inserção das mulheres em 

situação de violência nos serviços especializados e com tratamento humanizado, e o ingresso 

em programas sociais visando sua autonomia e independência, fazem parte dos objetivos 

específicos. Além de identificar e responsabilizar o agressor pela violência cometida.  

 Para a ampliação dos serviços especializados, está descrito nas ações do Plano a 

criação e o fortalecimento das Delegacias e dos centros especializados e dos serviços de 

abrigamento para atender mulher em situação de violência. Criando também um Sistema 

Nacional de Dados sobre a Violência contra a Mulher, dando maior visibilidade aos casos de 

violências contra mulheres. 

 Em relação a Defensorias Públicas, Juizados e Promotorias públicas especializadas 

para atender mulher em situação de violência, deve haver a criação e o fortalecimento das já 

existentes ou dos núcleos onde eles funcionam.  Relacionado ao disque 180, tornar um 

atendimento de denúncia, e ampliar, expandir, e capacitar os profissionais que trabalham 

nesse segmento, para cada vez mais favorecer mulheres que moram no Brasil estendendo 

também a mulheres que vivem no exterior, sendo uma forma de coibir o tráfico de mulheres, 
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 A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de cuidados que visa 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao 

puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, 

denominada Rede Cegonha. Art. 3° São objetivos da Rede Cegonha: I - fomentar a implementação de novo 

modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao 

crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero aos vinte e quatro meses; II - organizar a Rede de Atenção 

à Saúde Materna e Infantil para que esta garanta acesso, acolhimento e resolutividade; e III - reduzir a 

mortalidade materna e infantil com ênfase no componente neonatal. Disponível: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html Acesso em 07 junho de 2016. 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html
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além de ampliar nos aeroportos Postos de Atendimento Humanizados que atendam essas 

mulheres em situação de violências por razões de tráfico, e/ou outra(s). 

 Relativo ao fortalecimento da implementação da Lei Maria da Penha o PNPM 2013-

2015 sugere fazer campanhas, mobilizações e ações educativas que divulguem suas normas e 

acordos, além de acompanhar e articular “Poderes Judiciário e Legislativo e ao Ministério 

Público e Defensoria Pública quanto à execução e aplicabilidade da Lei Maria da Penha.” (p. 

46).  

 Estabelecer a incorporação em cursos, concursos públicos e na formação dos 

operadores do direito a temática de violências contra mulheres é uma das ações previstas pela 

Secretaria de Políticas para as Mulheres.  

 A busca pela justiça e por melhor qualidade de vida às mulheres em situação de 

violência através da ampliação da segurança, está prevista em várias ações, inclusive 

relacionadas ao agressor, através da criação de normas técnicas e serviços que o 

responsabilizem e promovam um processo educativo para o mesmo. 

 Pertinente à mulher presidiária, o PNPM busca várias ações com outros órgãos 

responsáveis e parceiros. Sendo construção, reforma e ampliação de espaços de cumprimento 

da pena, tornando espaços mais adequados e humanizados. A busca por justiça gratuita, a 

capacitação permanente das pessoas operadoras da Segurança Pública relativo a questões de 

gênero. Durante o tempo de prisão, a mulher deve ter direito a educação em todos os níveis, 

bem como incentivo e capacitação para que ela possa se inserir no mundo do trabalho ao 

deixar a prisão. O acompanhamento das famílias de presidiárias e egressas do sistema 

prisional, através dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e dos Centros 

Especializados de Assistência Social – CREAS. A promoção de atividades de educação, 

cultura, esporte e lazer também são destacadas às mulheres em situação de prisão. 

 O incentivo aos direitos sexuais e reprodutivos às prisioneiras e a qualificação das 

equipes de saúde para cuidar das mulheres em situação de gravidez, pós-parto e da saúde das 

crianças, também são direitos assegurados pelo PNPM 2013-2015. 

 A construção de estratégias que visem enfrentamento de violências por questões de 

gênero, a identificação dos benefícios previdenciários e assistenciais à mulher em situação de 

violência, a investigação junto com órgãos competentes sobre a omissão de instituições frente 

à violência doméstica contra mulheres, o incentivo à participação de mulheres nos espaços 

populares de controle social e segurança pública, são direitos que a SPM almeja garantir à 

mulher brasileira, além de 
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Firmar parceria com o Sistema Único de Segurança Pública e Polícia Federal para 

viabilizar a ampliação da utilização de instrumentos existentes para o combate aos 

crimes de violência sexual contra as mulheres, com destaque para o fortalecimento 

da Rede Integrada de Perfis Genéticos (DNA). (PNPM, 2013, p.48). 

  

O enfrentamento a exploração sexual e o tráfico de mulheres é contemplado no 

Plano, destacando vários segmentos, por exemplo, articulando, fomentando e estabelecendo 

parcerias e fazendo acordos internacionais entre os serviços prestados à mulheres em situação 

de violência, tráfico e exploração de pessoas no exterior, para humanizar o atendimento as 

brasileiras em situação de exploração e tráfico em outros países, também promovendo a 

capacitação a policiais federais e consulares que atendem as mulheres vítimas. 

 O combate à exploração sexual, a violência contra mulheres e o tráfico de jovens e 

adolescentes em áreas brasileiras que apresentam perfil turístico e de grande desenvolvimento 

econômico, são destacadas no Plano, buscando estabelecer diálogo com os Programas de 

Aceleração do Crescimento – PAC I e II e a implementação de mecanismos que deem 

proteção e segurança às mulheres. Esclarecimento à população sobre que práticas convergem 

e favorecem a exploração sexual e o tráfico de mulheres de todas as idades, é previsto através 

de elaboração de campanhas educativas sob a responsabilidade da SPM e parceria da 

Secretaria de Direitos Humanos, do Ministério da Justiça e da Secretaria de Comunicação 

Social. 

 Resgate e acesso aos direitos da mulher em situação de violência e o ingresso para sua 

autonomia é alavancado pela SPM ao 

Articular a inserção das mulheres em situação de violência nos Programas Sociais 

das três esferas do governo com destaque para a inserção no mundo do trabalho, 

geração de renda, economia solidária, capacitação profissional e acesso a 

equipamentos sociais. (BRASIL, 2013, p.49). 

 

 Sob essa ótica, nos programas de qualificação social e profissional mulheres em 

situação de violência terão prioridade, e também na concessão de unidades habitacionais em 

todo o Brasil, nos municípios, estados e no Distrito Federal. Assim, a Secretaria de Políticas 

para as Mulheres demanda esforços para que todas as mulheres do Brasil e em especial as que 

se encontram em situação de violência tenham questões relativas à miséria e pobreza 

resolvidas da melhor forma possível e com celeridade, por entender ser uma condição 

fundamental para a conquista da autonomia feminina.  

Combater o racismo, o sexismo e a lesbofobia é objetivo de todo o PNPM 2013-2015 

por entender que são comportamentos humanos geradores de várias formas de desigualdades 

sociais. Nesse sentido, em todas as linhas e propostas de ação, de maneira transversal o Plano 

tem proposta de políticas públicas para enfrentar o sexismo, a lesbofobia e o racismo.  
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 O objetivo geral do capítulo IX 

Instituir políticas, programas e ações de enfrentamento ao racismo, sexismo,  

lesbofobia e ao preconceito e discriminação baseadas na orientação sexual e 

identidade de gênero. (BRASIL, 2013, p. 85). 

 

 Para fortalecer e ampliar programas, projetos e ações afirmativas de combate ao 

racismo, sexismo e lesbofobia, a SPM propõe fazer o levantamento junto as Ouvidorias dos 

órgãos do governo federal das denúncias processadas de queixas referentes à lesbofobia, 

sexismo e racismo. Bem como fortalecer a estrutura das Ouvidorias aumentando a capacidade 

de receber e atuar em denúncias desses casos e também de assédio moral e sexual. A 

realização de campanhas para promover a igualdade de acesso, permanência e ascensão de 

mulheres lésbicas e negras nas instituições públicas e privadas. 

 O respeito ao direito à livre orientação sexual e a autonomia de mulheres lésbicas, e 

apoio a ações que promovam a cidadania lésbica e a difusão do Dia Nacional da Visibilidade 

Lésbica no Brasil é amparado pela SPM e pela Secretaria de Direitos Humanos. Além de 

Estimular a implementação de grupos de trabalho no âmbito do governo federal para 

a articulação, monitoramento e avaliação de ações de enfrentamento ao racismo, 

sexismo e lesbofobia em programas estratégicos. (BRASIL, 2013, p. 87). 

 

 Visando fortalecer políticas para mulheres lésbicas, negras, bissexuais e transexuais o 

Plano pretende apoiar encontros, seminários e espaços para debater formas de enfrentar ações 

discriminatórias a esses grupos e maneiras de promover a igualdade de gênero, raça, etnia, 

identidade de gênero e orientação sexual. Direcionado a estudos, pesquisas e publicações 

sobre o tema, a Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR é 

responsável pelo fomento e publicação do material elaborado sobre desigualdades entre 

mulheres brancas e mulheres negras.  

 A Secretaria de Políticas para Mulheres expõe no Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres linhas de ação e ações, em parceria com outros órgãos, inúmeras formas de dar 

melhor qualidade de vida às mulheres brasileiras, também no que se refere ao enfrentamento 

de violências de gênero. 

 

3.3 OBSERVATÓRIO BRASIL DA IGUALDADE DE GÊNERO e OBSERVATÓRIO DA 

MULHER CONTRA VIOLÊNCIA 

 

O Observatório Brasil da Igualdade de Gênero
48

 surgiu em 2009 a partir de diálogo 

da CEPAL
49

 para disseminar informações sobre igualdade de gênero e os direitos da mulher.  

                                                           
48

 Maiores informações em http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/quem-somos Acesso 9 julho 2016 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/quem-somos
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A efetivação do Observatório aconteceu durante a Presidência de Luis Inácio Lula da 

Silva, nesse período Dilma Roussef ocupava o cargo de Ministra-chefe da Casa Civil. 

Iniciativa da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República 

em parceria com outras instituições e organismos públicos e da sociedade civil, o 

Observatório visa, subsidiar políticas públicas  de gênero para o Brasil. 

Assim, promover o acesso à informação e produzir conteúdos sobre a igualdade de 

gênero, bem como monitorar e avaliar o alcance dessas políticas, além de  fomentar e 

monitorar a Gestão da Informação e a mídia brasileira sobre assuntos referentes a mulheres e 

gênero, são objetivos do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. 

Desde a criação em 2009, o Observatório já produziu diversas publicações, anuais, 

bimestrais ou semestrais, compostas por Boletins, Ouvidorias, Relatórios e Revistas
50

, 

abordando temas para igualdade de gênero, direitos das mulheres e situação das mulheres no 

Brasil. 

 Recentemente, com a finalidade de controlar, enfrentar e erradicar todas as formas de 

violência contra mulheres, houve a elaboração do projeto de criação do Observatório da 

Mulher contra Violência pela Senadora e presidente da Comissão Permanente Mista de 

combate à Violência Contra a mulher Simone Tebet. O projeto foi aprovado pelo plenário do 

Senado em 22 de março de 2016.
51

 

 A finalidade do Observatório da Mulher é controlar e unificar estatísticas sobre o 

número de mulheres que se encontram em situação de violência, o motivo e a frequência 

desses acontecimentos.  A Senadora Simone Tebet diz 

‘O Observatório vai nos ajudar a saber exatamente quantas são as Marias, Martas, 

Roses, Carmens, Gleisis, Anas Amélias, Reginas, Sandras, Simones que foram ou 

que são vítimas das violências, porque são todas hoje "das Dores". Melhor chamá-

las de Dolores. E para que, principalmente – sabendo que a maior violência acontece 

dentro de casa, com os companheiros –, nunca mais o ódio ouse ser chamado de 

amor’ (LAZARINI, 2016, s.p). 

 

                                                                                                                                                                                     
49

 A Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), fundada para contribuir com o desenvolvimento 

econômico da América Latina, coordenar as ações encaminhadas à sua promoção e reforçar as relações 

econômicas dos países entre si e com as outras nações do mundo. Posteriormente, seu trabalho foi ampliado aos 

países do Caribe e se incorporou o objetivo de promover o desenvolvimento social. A CEPAL tem duas sedes 

sub-regionais, uma para a sub-região da América Central, situada na cidade do México, e a outra para a sub-

região do Caribe, em Port of Spain, estabelecidas em junho de 1951 e dezembro de 1966, respectivamente. Além 

disso, tem escritórios nacionais em Buenos Aires, Brasília, Montevidéu e Bogotá e um escritório de ligação em 

Washington. Disponível em http://www.cepal.org/pt-br/about Acesso 9 julho 2016. 
50

 Para ter acesso as publicações do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, entre 

http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes Acesso 9 julho de 2016. 
51

 LAZARINI, Heloísa. Senado aprova projeto de Simone para criação do "Observatório da Mulher Contra 

Violência". Disponível em: http://www.msnoticias.com.br/editorias/politica-mato-grosso-sul/senado-

aprova-projeto-de-simone-para-criacao-do-observatorio-da/66310 .Acesso 8 julho 2016 

http://www.cepal.org/pt-br/about%20Acesso%209%20julho%202016
http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes
http://www.msnoticias.com.br/editorias/politica-mato-grosso-sul/senado-aprova-projeto-de-simone-para-criacao-do-observatorio-da/66310
http://www.msnoticias.com.br/editorias/politica-mato-grosso-sul/senado-aprova-projeto-de-simone-para-criacao-do-observatorio-da/66310
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Nessa perspectiva, o Observatório da Mulher cumprirá uma determinação da Lei 

Maria da Penha em seu Título VII, Artigo 38
52

 sobre a unificação nacional das estatísticas 

para que o enfrentamento das violências aconteça eficazmente em todo o Brasil. A 

operacionalização do Observatório deverá acontecer por meio do Instituto de Pesquisa Data 

Senado
53

 do Senado Federal. 

 

3.4 ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – 

OPM 

 

A Secretaria de Políticas para as Mulheres considera importante a criação dos 

Organismos Governamentais de Políticas para as Mulheres nas esferas da administração 

distrital, estadual e municipal, para que as políticas públicas destinadas às mulheres cheguem 

efetivamente para as mulheres de todas as regiões brasileiras.  

A criação desses Organismos, na estrutura administrativa, possibilita o 

aprimoramento na execução de ações locais destinadas a garantir os direitos das 

mulheres, permitindo, assim, coordenar com melhores resultados os esforços 

dirigidos à equidade entre mulheres e homens. (BRASIL, 2013, p. 3). 

 

 Assim,  
A SPM contribui para a manutenção e ampliação dos OPM estaduais e municipais, 

por meio de editais e termos de cooperação, que visam apoio orçamentário para 

estruturação física dos OPM e ações de fortalecimento das políticas para as mulheres 

nas áreas da educação, saúde, diversidade e poder. (BRASIL, 2014, p. 13). 

 

As equipes atuantes nos OPM devem ser capazes de discutir e articular ações com 

outros órgãos executores sobre as condições, necessidades e atendimento das mulheres, 

levando em conta  

a multiplicidade de aspectos que as caracterizam e definindo ações diferenciadas de 

atendimento. São aspectos decorrentes das diferenças geracionais; étnico/racias; 

orientação sexual; mulheres com deficiência; mulheres que vivem nas áreas urbanas 

ou rurais, entre outras. Atender às demandas dessa população, reconhecendo suas 

características, significa adotar políticas públicas também diferenciadas e 

específicas. (BRASIL, 2014, p. 9). 

  

                                                           
52

 Art. 38. As estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão incluídas nas bases de 

dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e 

informações relativo às mulheres. Parágrafo único. As Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do 

Distrito Federal poderão remeter suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. 
53

 O DataSenado é o instituto de pesquisas do Senado Federal e tem por objetivo mostrar aos senadores qual é a 

opinião da população do Brasil sobre os temas e projetos de lei que estão sendo debatidos no Senado e podem se 

transformar em novas leis. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/DataSenado Acesso 9 julho de 2016.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Senado_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projetos_de_lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Projetos_de_lei
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leis
https://pt.wikipedia.org/wiki/DataSenado
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A SPM
54

 divulgou em 2015 que já foram criadas no Brasil 719 OPMs, sendo 25 

estaduais e as demais municipais, em forma de secretarias, coordenadorias, diretorias ou 

gerências. 

 

3.5 CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA MULHER e CASA DE APOIO À 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA EM LAGES 

 

O Conselho Municipal de Direito da Mulher de Lages – CMDM, está sob a 

administração da Secretaria Municipal da Assistência Social de Lages e objetiva promover 

conquistas nas políticas públicas para mulheres. Por meio da ação e perseverança das 

conselheiras, em 2013, houve a aprovação da Lei Complementar Nº 426, de 22 de Novembro 

de 2013, regulamentando a  

competência fiscalizadora e deliberativa nas questões de gênero deste Município e 

com a finalidade de promover o Plano Municipal, em harmonia com as diretrizes 

traçadas pelos governos Estadual e Federal, políticas destinadas a assegurar à 

mulher, participação e conhecimento de seus direitos como cidadã. (LAGES, 2013, 

s.p.). 

Conforme a Legislação a composição do CMDM é feita por 14 representantes 

titulares e respectiv@s suplentes, preferencialmente mulheres. Sendo sete pessoas da 

sociedade civil, eleitas por fórum próprio e sete indicadas pelo poder executivo municipal, 

com a condição de que tod@s tenham pertencimento, afinidade e atuação que visem a 

garantia e conquista de direitos para mulheres. Integrar o CMDM não é uma função 

remunerada, “mas consideradas como de serviço público relevante.” (LAGES, 2013, s.p.). 

No artigo 8º, a referida Lei considera que 

Caberá ao Poder Executivo Municipal propiciar ao CMDM todas as condições 

administrativas, operacionais de recursos humanos e financeiros que permitam o 

permanente funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições, estando 

especificamente vinculado para este fim à Secretaria Municipal de Assistência 

Social. (LAGES, 2013, s.p.). 

 

 Ainda, a legislação criou o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM), ficando 

a gestão a cargo do secretário da Assistência Social, também vinculado e administrado pela 

Secretaria da Assistência Social, tendo como objetivo principal prover recursos para 

implementação, manutenção e desenvolvimento de atividades relacionadas aos direitos da 

mulher em Lages. Estando o CMDM a responsabilidade de deliberar a movimentação dos 

recursos do FMDM. 

                                                           
54

 Disponível em: http://www.spm.gov.br/noticias/brasil-conta-com-720-organismos-governamentais-de-

politicas-para-as-mulheres  

http://www.spm.gov.br/noticias/brasil-conta-com-720-organismos-governamentais-de-politicas-para-as-mulheres
http://www.spm.gov.br/noticias/brasil-conta-com-720-organismos-governamentais-de-politicas-para-as-mulheres
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Outra importante conquista em termos de política pública para mulheres em situação 

de violência aconteceu em novembro de 2013, feita pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Lages, a inauguração da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, denominada 

Rosalina Maria Rodrigues
55

, garantindo acolhimento institucional às mulheres que dele 

necessitar por questões de violências de gênero. A Casa objetiva assegurar a vida e os direitos 

das mulheres em situação de violência, inclusive o direito da convivência com @s  filh@s, 

que também podem ser acolhidos no local. 

Enfim, todos as diretrizes para o trabalho com mulheres em situação de violência em 

Lages partem da Secretaria da Assistência Social e mesmo timidamente existem indícios de 

que são desenvolvidas por meio de interações com a rede sócio-assistencial. Ação bastante 

importante, haja vista 

No plano das políticas públicas, mais especificamente na política de assistência 

social, a rede sócio-assistencial constitui-se de ação articulada e integrada entre as 

diversas organizações governamentais e não governamentais que atuam nas políticas 

sociais. Só existe a rede
56

 na medida em que ela integra e articula diferentes ações. 

(NEVES, 2009, p. 151). 

 

 O desenvolvimento do trabalho em rede sócio-assistencial, certamente garante às 

mulheres em situação de violência maior segurança, rapidez e eficiência no atendimento de 

suas necessidades, pois o diálogo que se estabelece entre os equipamentos
57

 da assistência 

otimizam o processo e o tempo de conquista e de reestabelecimento  da cidadania da mulher.  

  

3.6 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM LAGES: VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 

 

Mediante a realidade de Lages enquanto 1º município de Santa Catarina em 

feminicídio
58

 e dados da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao 

Idoso - DPCAMI de Lages, que destaca o município com maior número de procedimentos 

                                                           
55

 Rosalina Maria Rodrigues nome dado à Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência é uma homenagem à 

Promotora de Justiça de Santa Catarina falecida em 2003, que entre os anos de 1992 e 2003 atuou em diversas 

comarcas e também em Lages, na área da infância e Juventude. CL NEWS. Disponível em 

http://www.clmais.com.br/informacao/68727/casa-de-apoio-%C3%A0-mulher-v%C3%ADtima-de-

viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-j%C3%A1-tem-nome Acesso 14 julho de 2014. 
56

 Ao conceituar rede, Neves (2009), sustenta: “As redes podem ainda ser consideradas como sistemas 

organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma democrática e participativa, em torno de 

objetivos ou realizações comuns.” (NEVES, 2009, p. 149). 
57

 Os equipamentos da Assistência Social estão entre Equipamentos Públicos, que são as instalações e os 

espaços físicos, públicos ou privados, onde é prestado de forma presencial algum tipo de serviço do poder 

público à pessoa física ou jurídica. Disponível em http://dados.gov.br/group/about/equipamentos-publico. 

Acesso em 5 dezembro de 2016.  
58

 Feminicídio: Morte da mulher por razões da condição de sexo feminino, de acordo com a Lei nº 13.104 de 

março de 2015. 

http://www.clmais.com.br/informacao/68727/casa-de-apoio-%C3%A0-mulher-v%C3%ADtima-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-j%C3%A1-tem-nome
http://www.clmais.com.br/informacao/68727/casa-de-apoio-%C3%A0-mulher-v%C3%ADtima-de-viol%C3%AAncia-dom%C3%A9stica-j%C3%A1-tem-nome
http://dados.gov.br/group/about/equipamentos-publico
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instaurados no Estado de Santa Catarina no ano de 2014,
59

 foi que vereadores do município 

decidiram criar a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher em Lages
60

, 

composta inicialmente por nove vereadores, que foram entrando em contato com outros 

órgãos e entidades municipais,
61

 convidando a se engajarem ao projeto e dar início as 

audiências públicas
62

 sobre o tema Violência contra mulher em Lages.  

  Foram agendadas doze audiências públicas no ano de dois mil e quinze tratando do 

tema Violência contra mulheres.  Salão de igreja, ginásio escolar e salão de atos públicos 

foram escolhidos para a realização das audiências, que aconteciam geralmente no período da 

noite, com duração de uma hora e meia. Representantes da sociedade civil e pública 

compunham as mesas durante as audiências. Cada participante da mesa ou da plateia podia 

expressar seu posicionamento pelo tempo de no máximo três minutos. 

 Junto a um cronograma enviado às entidades, também os meios de comunicação e 

carros com alto-falante, faziam a divulgação do local onde aconteceria a audiência da semana. 

Houve a elaboração de um livreto intitulado Cartilha Viver sem Violência: um 

direito das mulheres lageanas, que fora distribuído nas audiências públicas, escolas, praças e 

órgãos públicos. 

A Cartilha contém explicações sobre formas de violências. Aborda quem é Maria da 

Penha e sobre a lei do mesmo nome. Descreve sobre feminicídio e a classificação de Lages 

como 1ª posição em Santa Catarina e 17ª no Brasil por morte de mulheres causada por seus 

companheiros. Ainda, mostra o quadro
63

 com o total de Boletins de ocorrências e 

                                                           
59

 Informações: CÂMARA DE VERAEDORES LAGES. Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a 

Mulher em Lages. Cartilha Viver sem Violência: Um direito das mulheres lageanas, 2015, p. 8. 
60

 “Frente Parlamentar é um espaço estrutural, tem o propósito de debater e lutar em favor dessa politica de 

enfrentamento da violência contra mulher.Aí criou-se o Decreto Legislativo, que aprovado em plenário virou lei, 

pela Resolução 02/2014”.(Fala do Presidente da Frente Parlamentar em entrevista à mestranda em 3 de fevereiro 

de 2016) 
61

 Entidades municipais parceiras: Prefeitura; Delegacia Regional de Polícia; Delegacia de Proteção à Criança, 

Adolescente, Mulher e Idoso; Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lages; Promotoria dos Direitos 

Humanos; GERED; Secretaria da Asssitência Social; Secretaria da Educação; UNIPLAC; UNIFACVEST; IFSC 

Campus Lages; Cáritas Diocesana; Centro de Direitos Humanos; Conselho dos Direitos da Mulher; Núcleo de 

Justiça Comunitária; União das Associação de Moradores; Pastoral Afro; APAE; Rotary Club Catedral; 

Secretaria da Agricultura e Pesca; Centro Cultural escrava Anastácia; Fórum Municipal Permanente dos Direitos 

das Crianças e dos Adolescentes e das Políticas Públicas; Conselho de Segurança de Lages. (CARTILHA: Viver 

sem Violência: Um direito das mulheres lageanas. 2015,  p. 19). 
62

 A audiência pública permite a passagem de uma democracia representativa para uma democracia participativa. 

(CÉSAR2011). Prevista na Constituição Federal no Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões 

permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no 

ato de que resultar sua criação. § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e 

votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de 

um décimo dos membros da Casa; II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
63

 Ver  Anexo 1 que contém página 09 da cartilha com o quadro. 
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feminicídios, medidas protetivas requeridas
64

, termos circunstanciados
65

 e inquéritos 

policiais
66

 registrados de 2014 até abril e 2015, referentes às violências contra mulheres. A 

cartilha encoraja às denúncias e oferece orientações às mulheres que necessitem acolher-se na 

Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência em Lages. 

 

3.7 CONCURSO DE LAGES VIVER SEM VIOLÊNCIA: UM DIREITO DAS MULHERES 

LAGEANAS  

 

A Câmara de Vereadores do Município de Lages buscando que o assunto das 

violências contra mulheres emergisse em vários setores da sociedade lageana e abrangesse o 

maior número possível de pessoas, organizou e divulgou em todas as instituições de ensino de 

Lages o concurso Viver sem Violência: um direito das mulheres lageanas, lançado
67

 em 6 de 

agosto de 2015 no plenário da Câmara.  

O objetivo do Concurso, de acordo com o Presidente da Frente Parlamentar pelo Fim 

da Violência contra Mulher em Lages era fazer a difusão da cultura da não violência entre os 

estudantes, sendo extensivo até as famílias.  

De acordo com o regulamento
68

 

Os alunos do 1º ao 5º ano vão competir nas categorias frase ou desenho. Do 6º ao 9º 

no ensino médio a exigência é uma redação, com critérios de avaliação condizentes 

com cada estágio dos estudantes. O aluno de nível médio também poderá participar 

individualmente ou em grupo da produção de um vídeo de curta duração (até cinco 

minutos). O acadêmico pode apresentar um curta ou um artigo científico. (LAGES, 

2015, s.p). 

                                                           
64

 As medidas projetivas de urgência são providências garantidas por lei, às vitimas de violência doméstica, que 

tem a finalidade de garantir a sua proteção e de sua família. BRASIL. Poder Judiciário da União. Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Das medidas Protetivas de Urgência. Disponível em 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/das-medidas-protetivas-de-urgencia Acesso 14 julho 

2016. 
65

 O termo circunstanciado é um documento elaborado pela autoridade policial com o escopo de substituir o auto 

de prisão em flagrante delito, especificamente, nas ocorrências em que for constatada infração de menor 

potencial ofensivo. SANTA CATARINA. Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Policial Militar: 

autoridade competente para lavratura do termo circunstanciado. Disponível em 

http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2193.html Acesso 14 julho 2016. 
66

 O Inquérito Policial é o procedimento administrativo persecutório, informativo, prévio e preparatório da 

Ação Penal. É um conjunto de atos concatenados, com unidade e fim de perseguir a materialidade e indícios de 

autoria de um crime. FARINELI, Jéssica Ramos. Inquérito Policial. In: INFO ESCOLA. Disponível em 

http://www.infoescola.com/direito/inquerito-policial/ Acesso 14 julho 2016. 
67

 O lançamento do Concurso reuniu gestores de escolas públicas do município e do estado, de particulares e das 

instituições de ensino superior, que receberam kits com um vídeo do concurso, o regulamento e as cartilhas da 

campanha Viver Sem Violência: um direito das mulheres lageanas. LAGES. CÂMARA DO MUNICÍPIO. 

Concurso Viver Sem Violência premiará alunos de Lages. Disponível em 

http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4849/ Acesso 14 julho de 2016.  
68

 LAGES. CÂMARA DO MUNICÍPIO. Concurso Viver Sem Violência premiará alunos de Lages. Disponível 

em http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4849/ Acesso 14 julho de 2016.  

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/direito-facil/das-medidas-protetivas-de-urgencia
http://www.pm.sc.gov.br/artigos/2193.html
http://www.infoescola.com/direito/acao-penal/
http://www.infoescola.com/direito/inquerito-policial/
http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4849/
http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4849/
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 O lançamento se deu aos gestores das redes de ensino pública e particular, das 

instituições de ensino superior e institutos de ensino de Lages, no plenário da Câmara. Foram 

entregues materiais  explicando as formas de participar e as cartilhas Viver sem Violência: um 

direito das mulheres lageanas, para ser explorada com @s alun@s. 

 Assim, para efetivar o envolvimento no evento, cada instituição de ensino teve que 

organizar-se internamente, elaborando suas próprias regras e certamente trazendo até @s 

alun@s o assunto das mulheres em situação de violência em Lages. Mais de sessenta 

instituições aderiram à proposta, havendo participação
69

 também das universidades. 

O Concurso aconteceu, e em 4 de maio de 2016, foram chamad@s para receber a 

premiação  as vinte pessoas que tiveram seus trabalhos classificados.  

 

3.8  EDUCAÇÃO E O ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIA 

 

Assim como várias esferas da sociedade, ao longo dos anos a educação vem 

contribuindo para as desigualdades, principalmente reforçando comportamentos machistas, 

homofóbicos, racistas e sexistas. 

Entendemos que há na escola uma possibilidade de discussão e reconstrução dos 

conceitos de masculinidades e feminilidades e dos papeis de gênero. Para tanto, consideramos 

imprescindível a formação constante dos profissionais da educação, e o compromisso de toda 

a equipe, acrescentando ao projeto politico pedagógico discussões sobre gênero e aspectos a 

ele interligados como raça, etnia e religião, orientação sexual e demais diversidades humanas. 

Profissionais da educação necessitam posicionar-se enquanto agentes no processo de 

trabalho diário da escola. Para isso, além de constante formação, diálogo e reflexões sobre 

assuntos de ordem política e social, devem estar junto com a vontade de ser referência no 

processo de formação d@s alun@s, indo além do que o programa educacional contempla e da 

lista de conteúdos, abrindo espaço para outras interfaces que incluam discussões sobre gênero 

e diversidade. 

Dessa forma, diversidade e diferença mudam sua posição, passam de problema para 

possibilidade de crescimento coletivo, consequentemente, @s envolvid@s se inserem no 

processo, não apenas de aprendizagem, adquirindo  sentimento de pertencimento ao grupo e 

ao mundo. 
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 Maiores informações: LAGES. CÂMARA DO MUNICÍPIO. Alunos recebem premiações do Concurso Viver 

Sem Violência. Disponível em http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/5508/ Acesso 14 julho de 2016. 

 

http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/5508/


74 
 

Para tal, de acordo com a autora, o decurso da formação profissional é ininterrupto 

Acreditamos, também, que a formação de professores é um processo contínuo, que 

deve: integrar processos de mudança, inovação e desenvolvimento curricular; estar 

ligada ao desenvolvimento organizacional da escola; ser capaz de integrar os 

conteúdos acadêmicos e disciplinares com a formação pedagógica dos professores;  

integrar teoria e prática; procurar isomorfismo entre a formação recebida pelo 

professor e o tipo de educação que posteriormente lhe será pedido que desenvolva e, 

finalmente, se basear nas necessidades e interesses dos participantes. (XAVIER, 

2014, p. 16). 

 

 Pensando sobre a formação do profissional da educação na condição sempre de 

incompleta, conforme Xavier (2014), entendemos que a possibilidade de iniciar o processo de 

construção de uma nova consciência sobre homens e mulheres, relacionado ao tópico 

violências e tudo que o envolve, se fará possível por meio da pedagogia da equidade, a qual 

[...]objetiva uma educação democrática para tod@s. Ela prioriza que @s alun@s 

(sejam el@s, indígenas, quilombolas, negr@s, brancos, pobres, ric@s, 

homossexuais, heterossexuais, transexuais, bissexuais, religios@s ou não 

religios@s) vivenciem em salas de aula atitudes, ações, que buscam desenvolver 

com criticidade, ideias, competências, embasadas nos princípios dos direitos iguais 

para pessoas diferentes. (GRAUPE, 2014, p.390). 

 

Para tanto, Graupe (2014) alerta sobre a construção de competências para que a 

pedagogia da equidade seja fortalecida nas unidades de ensino, sendo elas: “Competência 

teórico-prática, didática, social e pessoal.” (GRAUPE, 2014, p.391). A autora relata que sua 

produção em relação a pedagogia da equidade acontece com base no “[...] pensamento 

pedagógico de autoras alemãs, Edith Rosenkranz-Fallegger, Ruth Enggruber, Hennelore 

Faulstich-Wieland e Lena Sievers que são referência nos estudos sobre pedagogia da 

equidade.” (GRAUPE, 2014, p. 391).  

O MEC considera que o desenvolvimento de competências 
 

permite ao professor uma relação de autonomia no trabalho, criando propostas de 

intervenção pedagógica, lançado mão de recursos e conhecimentos pessoais e 

disponíveis no contexto, integrando saberes, sensibilidade e intencionalidade para 

responder as questões reais, complexas e diferenciadas. (BRASIL, 2002, p. 62). 

 

Para Graupe (2014), a construção de relações de gênero igualitárias que promovam a 

participação de mulheres e homens, requer d@s professor@s construir competências 

profissionais que abordem em suas aulas a rejeição de todas as formas de “discriminação de 

um ou outro sexo, uma ou outra cultura, uma ou outra religião.” (GRAUPE, 2014, p. 400).  

Assim, parece convergir com o posicionamento do Conselho Nacional de Educação – CNE, 

sobre a construção de competências, que possibilitem refazer formas de se relacionar  

[...] a visão de competência deve ser compreendida além das dimensões do fazer, do 

saber fazer ou do saber intervir. O pressuposto dessas diretrizes identifica-se com 

uma concepção de currículo compreendido como processo de formação da 

competência humana histórica. Sendo assim, competência é, sobretudo, a condição 

de refazer permanentemente nossa relação com a sociedade e a natureza, usando 
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como instrumento o conhecimento inovador de perspectiva emancipadora. 

(BRASIL, 2011, p. 3). 

 

Apresentar capacidade cognitiva e diversos tipos de conhecimento sobre relações de 

gênero, bem como reconhecer situações em que aparece a temática de gênero, isentando-se de 

opinião ou julgamento sobre o tema, para Graupe (2014), são elementos pertinentes à 

competência teórico-prática. 

Reconhecer estereótipos sexuais e discriminações, a opinião d@s estudantes em 

relação a essas ações, além da capacidade de intervir com eficiência e agilidade para evitar 

tais situações, de acordo com Graupe (2014), é a competência didática do profissional da 

educação. Afigurando-se ao posicionamento de Perrenoud (2000, p. 15), “competência é a 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação”.  

Relacionado à competência social, Graupe (2014) considera a identificação e a 

discussão de diversas opiniões dos conflitos associados a gênero, diversidade, orientação 

sexual e relações étnico-raciais. Conduzir a discussão enfatizando a ética e a preservação do 

direito de tod@s, é a evidência da competência social no profissional da educação. Nessa 

direção, também as autoras consideram competência como  

a capacidade, desenvolvida pelo sujeito conhecedor, de mobilizar, articular e aplicar 

intencionalmente conhecimentos (sensoriais, conceituais), habilidades, atitudes e 

valores na solução pertinente, viável e eficaz de situações que se configurem 

problemas para ele. (AZEVEDO e ROWELL, 2009, p. 26). 

 

 Assim, entendemos que Graupe (2014), Azevedo e Rowell (2009) consideram 

indispensável que profissionais da educação sintam-se competentes para discutir e polemizar 

com intencionalidade as situações conflituosas do contexto e da comunidade escolar.  

A competência pessoal 

[...] significa que cada profissional deverá ter ferramentas pessoais que poderão 

contribuir no desempenho de suas atividades profissionais, isto é, deverá ter 

habilidade para analisar e avaliar as temáticas de gênero, sexualidade, relações 

étnico-raciais e orientação sexual sem que a sua opinião, experiência pessoal e 

valores culturais e/ou religiosos sejam evidenciados. (GRAUPE, 2014, p.392). 

 

 A construção da competência pessoal abordada por Graupe (2014), ousamos 

relacionar a aspectos da obra educativa de Paulo Freire, estudada por Oliveira e Carvalho 

(2007), a qual aborda 

[...] a intencionalidade da consciência no processo educativo é alcançada mediante a 

consciência de que o homem está no mundo e com o mundo. A análise de algumas 

obras de Paulo Freire, nos permitiram perceber que é, justamente, na práxis, que o 

homem toma consciência. A esse processo dá-se o nome de “conscientização”. 

(OLIVEIRA E CARVALHO, 2007, p. 219). 

 

Nessa perspectiva, acreditamos que a partir do momento em que @ profissional da 

educação reflita sobre violências de gênero, conscientizando-se de que elas não são processos 
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naturais, de que pessoas estão no mundo e constroem modos de se relacionar, então, será um 

dos processos de “conscientização”, que subsidiará, paulatinamente, @ professor na mediação 

da “conscientização” d@s alun@s. 

Graupe (2014) enfatiza a necessidade de articulação entre as discussões de gênero, 

diversidade, relações étnico-raciais e sexualidade, considerando a esfera da vida privada, 

política e profissional. 

Entendendo que processos sociais estão sempre atrelados a normas que estabelecem o 

certo e o errado, sufocam o diferente e oprimem principalmente questões relacionadas a 

gênero, sexualidade e diversidade, ao longo da história, elas estabelecem prioritariamente o 

que não pode ser feito pela mulher e liberado para o homem, inclusive dando status social a 

ele atitudes que são condenadas à mulher. 

Um dos caminhos a ser percorrido pelos profissionais da educação de acordo com a 

pedagogia da equidade defendida por Graupe (2014), é identificar os tipos de violências que 

ocorrem na escola, na comunidade e sociedade em geral, e buscar junto a seus pares, construir 

projetos sociais para reduzir essas violências, conscientizar @s alun@s para desconstruir e re-

construir normas, que estejam livres de preconceitos, discriminações, atitudes violentas e 

estereótipos. 

Trazer o tema gênero à discussão e tudo que o envolve, percebendo-o como 

construção social, é enfatizado por Graupe (2014), ao referir-se a construção da pedagogia da 

equidade, sendo uma “educação democrática para tod@s”. Assim, parece existir 

harmonização entre os estudos de Graupe (2014), e o posicionamento da autora, ao afirmar 

[...] a discussão sobre relações de gênero tenta mostrar que as diferenças sexuais 

superam a “simples” definição biológica, pois agregam em si características 

socialmente construídas, podendo os papéis de homem e mulher variar conforme a 

cultura. (LISBOA, 2005, p.4).  

  

Entendemos que construir a pedagogia da equidade nas escolas, primeiramente passa 

pelo entendimento de cada profissional da educação sobre sua formação, assumindo-a em 

caráter constante, individual e ao mesmo tempo coletivo, sobre discussões de gênero, 

diversidade, etnia e novas formas de construir e desconstruir conceitos e normas com @s 

alun@s. Certamente um processo desafiador, que precisa de desconstrução e reconstrução 

profissional e humana, e de aprofundamento sobre os objetivos e a construção da pedagogia 

da equidade o que certamente demandará de muito estudo e reflexão no caminho dos 

profissionais da educação.  
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3.9 SANTA CATARINA: APLICAÇÃO LEGAL QUE VISA GARANTIR CIDADANIA ÀS 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 

 

Com o objetivo de apurar dados sobre a realidade das mulheres em situação de 

violência no Brasil e sobre a eficiência dos órgãos públicos na aplicação da lei para proteger 

mulheres em situação de risco, o Senado Federal instituiu no ano de 2012 uma Comissão 

Mista Parlamentar de Inquérito da Violência Contra a Mulher (CMPIVCM). Estaremos a  

partir de pesquisa feita no relatório final dessa Comissão, explanando sobre as considerações 

registradas sobre a atuação dos equipamentos públicos do estado de Santa Catarina em relação 

a situação de violência contra mulheres catarinenses.  

A criação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito da Violência Contra a 

Mulher, aconteceu por meio do Requerimento nº 4 de 2011 – CN 

com a finalidade de, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, investigar a situação da 

violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do 

poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para 

proteger as mulheres em situação de violência” – visitou dezessete estados 

brasileiros e o Distrito Federal, sob a presidência da Deputada Federal Jô Moraes 

(PCdoB/MG) e relatoria da Senadora Ana Rita (PT/ES). (BRASIL, 2013, p. 10). 

 

 A CPMIVCM se constituiu com onze senador@s, onze deputad@s federais, das quais, 

a deputada Carmem Zanotto, representante de Santa Catarina, e igual número de suplentes. A 

metodologia do trabalho aconteceu pela inquirição de autoridades públicas e visitas aos 

serviços públicos de atendimento a mulheres em situação de violência. O plano de trabalho 

deveria ser desenvolvido nos dez estados brasileiros mais violentos contra a mulher e nos 

quatro estados mais populosos. Porém, foram investigados 

Estados de Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, 

Espírito Santo, Alagoas, São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do 

Sul, Pará, Distrito Federal e Goiás, visitando todos eles. Também efetuou – em 

virtude da aprovação de requerimentos de seus integrantes – visitas aos Estados do 

Amazonas, do Ceará e de Roraima, não programadas no Plano de Trabalho. 

(BRASIL, 2013, p. 10). 

 

 Referente ao estado de Santa Catarina a CMPIVCM, registrou vários pontos que não 

colaboravam até 2013, ano do relatório, para o enfrentamento das violências de gênero, tão 

pouco para o empoderamento das mulheres. A primeira constatação foi referente ao Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres70. O Pacto é uma tentativa de 

                                                           
70

 O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres é um acordo federativo entre os 

governos federal, estaduais e municipais para o planejamento de ações que visem à consolidação da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, por meio da implementação de políticas públicas 

integradas em todo o território nacional. Disponível em: http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/pacto-

nacional. Acesso em 6 dezembro de 2016. 

http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/pacto-nacional
http://www.spm.gov.br/assuntos/violencia/pacto-nacional
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estabelecer políticas públicas integradas em todo o território nacional para o combate das 

violências contra mulheres. Apesar da urgência da efetivação do Pacto para as mulheres 

catarinenses, o governo de Santa Catarina somente aderiu, assinando-o junto a Secretaria de 

Políticas para Mulheres no final de 2010, três anos após o lançamento do mesmo e das 

pesquisas apontarem que Santa Catarina  

ocupa o 25º lugar no ranking nacional, com a taxa de 3,5 homicídios femininos por 

cem mil mulheres. Florianópolis é a 25ª capital mais violenta, com a taxa de 3,2 

homicídios por cem mil mulheres (CEBELA, Mapa da Violência 2012). (BRASIL, 

2013, p. 718).  

 

 Ainda, a CMPIVCM relatou que Santa Catarina não forneceu dados detalhados sobre 

o orçamento estadual destinado a políticas de violências contra mulheres, sendo que os 

poucos informados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina - TJSC, “carecem de 

legibilidade” (BRASIL, 2013, p. 739) não esclareceu sobre os serviços públicos oferecidos 

pelo Estado sobre o tema em questão. O relatório não consta sobre a quantidade de exames de 

corpo de delito das mulheres, porque não houve informação do estado.  

 De acordo com o relatório, o estado estava aquém no atendimento as vítimas de 

violência por várias questões, iniciando pelo número insuficiente de Defensores Públicos, 

também, pela falta de delegacias exclusivamente para o atendimento das mulheres, e pela 

ausência de (até 2013, ano do relatório final analisado) capacitação para os policiais que 

atendem mulheres em situação de violência.  

 Referente a Coordenadoria Estadual da Mulher, vinculada a  Secretaria da Casa Civil, 

a carência está no não desenvolvimento de ações e políticas públicas determinadas pela 

Secretaria de Políticas para Mulheres, na falta de orçamento próprio, e nas divergências entre 

um órgão e outro, relativo a informação dos dados.  

 Sobre os equipamentos públicos, a conclusão foi de que 

O número de equipamentos no Estado ainda é insuficiente, o que pode estar levando 

a uma subnotificação dos casos. Dos Centros de Referência existentes, apenas um é 

voltado exclusivamente para mulheres vítimas de violência – o de Rio do Sul, que, 

de acordo com as informações recebidas, nunca entrou em funcionamento. Os 

demais se encontram nos Cras e Creas já existentes. (BRASIL, 2013, p. 740). 

 

 A população feminina do estado de Santa Catarina, de acordo com o IBGE, senso de 

2010, é superior a três milhões, mais de 50% da população. Além do déficit nas ações 

relativas ao desenvolvimento de políticas públicas para mulheres, o relatório apurou que é 

inexistente uma política pública diferenciada para mulheres negras, quilombolas, indígenas e 

camponesas que residam no estado.   

 Dessa forma, o relatório aponta que somente a partir da criação e execução de políticas 

públicas para mulheres, e a priorização das especificidades de grupos de mulheres, é que 
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Santa Catarina estará realmente empenhada no combate à violência contra mulheres. 

Conceber a capacitação permanente de todos os profissionais envolvidos com mulheres em 

situação de violência, e destinar recursos para o funcionamento de todos os equipamentos 

públicos, são fatores primordiais para o enfrentamento e a erradicação de violências, e ainda, 

fiscalizar todo tipo de serviço que envolva mulheres em situação de violência.  

Os casos e as formas de violências contra mulheres em Santa Catarina e no Brasil são 

inúmeros. Sendo possível combatê-los, de acordo com o posicionamento dos envolvidos na 

elaboração do relatório estudado, por meio da responsabilidade efetiva dos governos em 

gerar, assumir e bem estruturar políticas públicas que levem ao empoderamento das mulheres. 

O relatório final da CMPIVCM considera urgente a necessidade de mudança, tanto nos 

aspectos legais, quanto nos culturais das pessoas, pois, para a equipe da Comissão Mista 

Parlamentar de Inquérito da Violência Contra a Mulher, a tolerância estatal tem contribuído 

para que os casos de violências contra mulheres aumentem, inclusive na sua forma mais 

extrema,  o assassinato de mulheres por questões de gênero. 

Conforme as fragilidades constatadas pelos membros da CMPIVCM e oficializadas 

pelo relatório sobre o governo de SC e a forma como tem direcionado políticas de 

enfrentamento da violência contra a mulher, entendemos que o estado tem sido omisso no 

combate e/ou na prevenção das mesmas, iniciando pela assinatura tardia do Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, permitindo que Centro de Referência 

permaneça sem atividade no município de Rio do Sul, conforme sinaliza o relatório, e ainda, 

não havendo transparência dos dados orçamentários referente a políticas de enfrentamento de 

violências. Assim, entendemos que além da “tolerância estatal”, está o descaso do governo de 

Santa Catarina para com a vida de todas as mulheres do estado.  
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4 VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES NO MUNICÍPIO DE LAGES: 

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA DE CAMPO 

 

4.1 MUNICÍPIO DA PESQUISA 

 

Município da Serra Catarinense com extensa área territorial, de mais de 2.631.000 

km², Lages possui população de quase 160 mil habitantes, de acordo com o censo realizado 

no ano de 2010. Também de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, pouco mais de 75 mil pessoas são homens e quase 82 mil são mulheres
71

.  

Pensamos ser importante destacar sobre a história da formação de Lages e a causa 

que levou à concentração do território nas mãos de poucas pessoas. Assim,  

Convém salientar que, diferentemente de outras regiões, o acesso à propriedade da 

terra nos campos da serra [...] concedida pelo Governo aos seus aliados ou 

protegidos, dessa forma o próprio Estado capitalista incentivou a concentração da 

terra. (LOCKS, 2016, p. 25). 

 

Locks (2016), afirma que por quase duzentos anos e com extensão territorial bem 

maior que a atual
72

, eram poucos os donos de Lages, e consequentemente, possuíam muita 

terra para criar gado, “desde a origem da fundação de Lages, em 1766, até meados do século 

XX.” A partir das primeiras décadas do século XX, houve a exploração da madeira, onde, 

“Persistiu a divisão da terra em grandes latifúndios sob a propriedade de poucos fazendeiros. 

Estes venderam seus pinheirais sem desfazerem-se da terra.” (LOCKS, 2016, p. 26). 

Assim, o autor reitera que a região de Lages, tem a cultura da fazenda, sendo por 

meio dessa que as relações de poder foram se constituindo, dentro de uma sociedade 

patriarcal. 

Também Locks e Graupe (2014), afirmam que o coronelismo oligárquico é base da 

cultura lageana, onde as relações de poder, segundo os autores, tem por base o 

“mandonismo”. E dentro da estrutura do patriarcalismo quem “manda” é o homem.  

Nesse sentido é que consideramos importante analisar os dados da pesquisa, 

entendendo que a relação entre Lages ser destaque no cenário estadual e nacional em 

violência contra mulheres não nasce de fatores isolados ou recentes, mas da construção de 

uma cultura que tem o homem como chefe dos empregados, da mulher e dos filhos. E à 
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Disponível em: http://www.ibge.com.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=420930&search=santa-

catarina%7Clages%7Cinphographics:-history&lang Acesso 16 julho 2016. 
72

 Municípios de São Joaquim, Anita Garibaldi, Campo Belo, Cerro Negro, São José do Cerrito, Correia Pinto, 

Otacílio Costa, Palmeira, Painel, Ponte Alta, eram distritos de Lages. (LOCKS, 2016). 

http://www.ibge.com.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=420930&search=santa-catarina%7Clages%7Cinphographics:-history&lang
http://www.ibge.com.br/cidadesat/painel/historico.php?codmun=420930&search=santa-catarina%7Clages%7Cinphographics:-history&lang
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mulher responsável pelas “[...] lidas da casa, e a educação dos filhos, restrita basicamente à 

educação informal.[...] A educação informal incorpora valores e culturas próprias de 

pertencimento e sentimentos herdados.” (LOCKS, 2016, p. 32). 

Dessa forma, muitas das mulheres e filh@s de famílias lageanas, tendem a agir de 

forma que garante ao homem ser responsável pelas decisões, sem ao menos perceber que 

estão reforçando e contribuindo para que a manutenção e/ou aumento dos índices de violência 

doméstica contra mulheres por questões de gênero.  

 

4.2 PESQUISA QUALITATIVA 

 

Procurando entender processos que envolvem o fenômeno da violência contra 

mulheres em Lages, buscamos mostrar os fundamentos metodológicos da pesquisa, a escolha 

do método para realizá-la, pessoas envolvidas e procedimentos realizados para coleta e análise 

de dados.  

A investigação aconteceu de acordo com os princípios da pesquisa qualitativa, 

desenvolvida por meio do levantamento teórico sobre a história das mulheres, discriminações 

e violências referentes às mulheres ocidentais, para fazer a articulação com a situação das 

mulheres do século XXI, principalmente, no que se refere às violências cometidas a elas por 

questões de gênero. Também participando como ouvinte das audiências públicas realizadas 

em Lages, feitas pela Frente Parlamentar
73

 no segundo semestre de 2015 e a realização de 

entrevistas focalizadas no início de 2016. Encaminhada ao Comitê de Ética e Pesquisa, obteve 

registro no CAAE
74

 e aprovação em dezembro de 2015
75

. 

Sabendo que verdades são frutos de sujeitos, contextos e situações, com caráter 

flexível e transitório, buscamos na pesquisa qualitativa de acordo com as abordagens de Flick 

(2009, 2013), estudar, interpretar e sugerir apontamentos sobre a situação das violências 

contra mulher por questões de gênero, que acontecem no município de Lages.  

Entendemos que a investigação tem nosso olhar de mulher e pesquisadora, e ainda  

Apesar de todos os mecanismos de controle metodológico, torna-se muito difícil 

evitar a influência dos interesses e da formação social e cultural na pesquisa e em 

suas descobertas. (FLICK, 2009, p.22). 
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 Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher em Lages, é uma estrutura em movimento, espaço 

iniciada com nove vereadores de Lages, legalmente constituída com o propósito de debater e lutar em favor 

dessa politica de enfrentamento pelo fim da violência contra a mulher.” (Fala do Presidente da Frente 

Parlamentar em 2015, concedida em entrevista para a pesquisa). Maiores informações acesse o site da Câmara de 

Vereadores de Lages. Disponivel em http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4704/ Acesso 13 de abril 2016. 
74

 CAAE: Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 
75

 Folha de aprovação no Anexo 3.  

http://camaralages.sc.gov.br/noticias/noticia/4704/
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 Assim, procuramos atender aspectos que Flick (2009) considera essenciais para o 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa, sendo, a escolha adequada de métodos e teorias, a 

realização da análise dos dados em diferentes perspectivas, e reconhecer-se no papel de 

pesquisadora, enquanto parte do processo da pesquisa e da produção do conhecimento. 

 Em relação à escrita da dissertação, também procuramos atender a estrutura proposta 

por Flick, iniciando pelos aspectos mais gerais, ou seja, “principais contornos da situação 

geral” (2013, p.227) sobre o tema das violências contra mulheres, abordando a história das 

mulheres desde o período colonial brasileiro, as teorias que abordam gênero e violências de 

gênero, o mapeamento das violências no Brasil, políticas públicas brasileiras e do município 

de Lages, e a legislação que visa prevenção e enfrentamento das violências de gênero, e 

finalmente, no capítulo 4 a contextualização e a escrita da pesquisa de campo, relatando como 

os materiais foram coletados, desenvolvendo as “categorias analíticas, contraste entre a 

situação e outras situações, desenvolvimento da situação no decorrer do tempo, estratégias de 

interação.” (FLICK, 2013, p.227).  

 Utilizamos pesquisa documental, entrevistas focalizadas e análise do conteúdo 

qualitativo, entendendo que tais métodos poderiam tornar a pesquisa sobre violências contra 

mulheres no município de Lages, uma abordagem importante, que possa servir como fonte de 

pesquisa para outr@s que tenham intenção de estudar o tema para a melhora da qualidade 

social do município, principalmente, à vida das mulheres.  

 

4.2.1 Pesquisa documental  

 

A gravação das audiências públicas realizadas no segundo semestre de 2015 

constituíram a coleta de dados da pesquisa documental. As doze audiências que abordaram o 

tema Violência contra mulher em Lages, aconteceram semanalmente em diferentes bairros do 

município, utilizando espaços físicos de ginásio escolar, salão de igreja, e salão de atos 

públicos. Tinham o tempo de duração de uma hora e meia, e aconteciam a partir das dezenove 

horas das quintas-feiras.  

De acordo com o autor, na pesquisa documental “Tem-se como fonte documentos no 

sentido amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo, outros tipos de 

documentos, tais como fotos, jornais, filmes, gravações, documentos legais.” (SEVERINO, 

2016, p. 131). Assim, consideramos importante gravar e analisar o conteúdo das audiências 

públicas, onde constavam falas sobre o tema das violências contra mulheres de diferentes 

representantes da sociedade civil e pública de Lages, como president@s da associação de 
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moradores de bairros diversos, representantes de igrejas cristãs, diretor@s de escolas, 

responsáveis pelo conselho da mulher em Lages, vereador@s, professor@s, e outr@s. 

Acreditamos que os áudios gravados nos subsidiaram para o entendimento do 

fenômeno das violências, pois mostraram o posicionamento e a conceituação de boa parte da 

sociedade lageana sobre mulher, relações de gênero e violências de gênero.  

 

4.2.2 Entrevista focalizada 

 

Entrevistas focalizadas foram utilizadas com cinco mulheres em situação de 

violências por razões do gênero, e outras sete pessoas, responsáveis pelo cumprimento das 

políticas públicas para mulheres na cidade de Lages. 

Com o objetivo de manter o foco da pesquisa, houve a elaboração de um roteiro
76

 

contendo perguntas abertas e norteadoras, as quais possibilitaram estabelecer diálogo com as 

pessoas entrevistadas. Aos representantes da sociedade civil e pública o foco foi sobre ações 

que estão sendo organizadas para enfrentar as violências ocorridas por questões de gênero 

contra mulheres no município de Lages, o pensamento deles sobre violências de gênero e 

quais direcionamentos são possíveis para mudar essa realidade.  

Mesmo com o roteiro pré-elaborado, @s entrevistad@s tiveram a liberdade de 

abordar outros tópicos além dos que continham no roteiro, pois “Deve ser dada a chance ao 

entrevistado de introduzir tópicos próprios e novos na entrevista.” (FLICK, 2009, p.145). 

Iniciamos a conversa com as cinco mulheres que já passaram ou encontravam-se em 

situação de violência, pelo perfil das mesmas, idade, escolaridade, formação profissional, para 

que pudéssemos registrar aspectos biopsicossociais de cada uma. O tempo de convivência 

com o agressor, o inicio do ciclo das violências e que causas elas entendiam como 

desencadeadoras da situação. Em relação ao agressor, que posicionamento elas (as mulheres) 

adotaram, e como receberam os atendimentos dos órgãos competentes quando buscaram 

ajuda. Três das cinco mulheres concederam a entrevista no local onde estavam residindo. 

Uma quis fazer na casa de sua mãe, pois onde morava, segundo ela, na vizinhança havia 

parentes do agressor.  A outra optou pelo seu local de trabalho, após o turno de suas funções 

concedeu a entrevista. 

 Além do áudio gravado, o diário de campo foi utilizado, constando anotações desde 

o primeiro contato com cada participante, onde procuramos anotar subjetividades, olhar, tom 
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 Os roteiros elaborados para as entrevistas encontram-se no Apêndice1. 
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de voz, aspectos emocionais (agitação, controle do choro, calma, medo), boa vontade em 

participar, sorrisos e outros. 

No total, doze pessoas
77

 participaram das entrevistas. Compondo o grupo, além das 

cinco mulheres em situação de violência, sete representantes de instituições que consideramos 

estar diretamente implicadas com o objeto da pesquisa, sendo el@s: representante da 

DPCAMI, responsável pela Secretaria da Assistência Social, responsável pela Casa de Apoio 

à mulher vítima de violência, representante da GERED (Gerência Regional de Educação), da 

SEML (Secretaria da Educação do Município de Lages), do Conselho de Direitos Humanos 

em Lages e idealizador@ da Frente Parlamentar. Feito o primeiro contato, el@s marcaram 

dia, horário e local para a realização da entrevista. Os espaços físicos dos órgãos que 

representavam foi o local escolhido por tod@s para a gravação. @s participantes 

demonstraram boa vontade em colaborar com a pesquisa. 

Nessa perspectiva, para fazer o levantamento de categorias, também utilizamos 

registros do diário de campo, que continham aspectos de subjetividade de cada representante 

durante a entrevista.  

 

4.2.3 Análise qualitativa de conteúdo  

 

Ao longo da pesquisa com o amparo teórico de autor@s, tivemos a pretensão de 

analisar os dados coletados de maneira interpretativa e aprofundada, considerando sempre o 

contexto pesquisado, o objeto de pesquisa e seu processo histórico, por entender que a partir 

desse ponto seria possível sinalizar teoricamente contribuições para o enfrentamento e a 

erradicação de violências contra mulheres por questões de gênero, no município de Lages.  

Assim, após as gravações das audiências e das entrevistas, fomos transcrevendo-as, 

com as devidas identificações da pessoa, data, hora e local. Além dos aspectos linguísticos, 

anotamos expressões paralinguísticas, como sorriso, suspiro, inquietação, e outras, no diário 

de campo. Para Flick (2009), a percepção e a capacidade de selecionar as anotações d@ 

pesquisador@ no diário de campo, tem forte influência na produção da realidade pesquisada.  
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 Cada participante  (5 mulheres em situação de violência e 7 representantes das instituições) recebeu contendo 

o mesmo conteúdo o TCLE
77

 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no início da pesquisa. Aconteceu a 

leitura do documento para cada entrevistad@, foi salientado que se tratava de um convite a participar, e também 

era possível desistir de responder a qualquer momento durante a pesquisa, sem precisar justificar a ação. Não 

houve situação de recusa, nem de desistência durante as entrevistas. O Modelo do TCLE utilizado para a coleta 

de dados das mulheres vítimas de violências e dos representantes entrevistados na pesquisa está inserido no 

Apêndice 1. 
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Em seguida, confrontamos as transcrições, destacamos e agrupamos aspectos comuns 

entre as falas, o que possibilitou o levantamento das categorias, apoiando-se ao que o autor 

afirma “A análise de conteúdo tem  por objetivo classificar o conteúdo dos textos alocando as 

declarações, sentenças ou palavras a um sistema de categorias.” (FLICK, 2013, p. 134). 

Desta maneira, elencamos sete categorias, referente ao tema violência contra 

mulheres em Lages, assim denominadas: 1. Em Lages: Perfil de mulheres em situação de 

violências; 2. Reconhecimento somente da violência física pelas mulheres em situação de 

violência; 3. Estranhamento: Mulheres lageanas em situação de violência aceitam e reforçam 

o patriarcado e a supremacia masculina; 4. Busca da solução do problema da violência contra 

mulheres pela religiosidade; 5. Atendimento da mulher em situação de violência em Lages, de 

acordo com profissionais da Assistência Social e da área Jurídica; 6. Diminuição da violência 

de gênero em Lages por meio do empoderamento da mulher; 7. A educação escolar pode 

ajudar na construção de relações de gênero mais justas.  

Por meio de teorias já produzidas analisamos as falas e descrevemos cada categoria, 

relacionando o posicionamento dos autores com o material da coleta de dados, o que consiste 

na “técnica da análise explicativa de conteúdo.” (FLICK, 2013, p. 140). Para o autor, a técnica 

da explicação analisa o material coletado por meio de paráfrases, o que possibilita elevar a 

compreensão do pesquisador ao relacionar os dados a teorias já produzidas. 

Com base nos aspectos da subjetividade humana, que não permite neutralidade em 

qualquer situação, sabemos a influência da pesquisadora no levantamento e desenvolvimento 

da categorização, sendo perfeitamente possível e aceitável que outr@ pesquisador@, 

utilizando o mesmo material transcrito, elencasse outro rol de categorias.  

 

4.3 DIALOGANDO COM OS DADOS DA PESQUISA 

 

A coleta de dados se deu por meio de pesquisa documental dos áudios das audiências 

públicas em Lages em 2015 que abordou o tema Violência contra mulheres, e de entrevistas 

focalizadas e realizadas em 2016 com cinco mulheres em situação de violências por razões do 

gênero, e outras sete pessoas, homens e mulheres, agentes responsáveis pelo cumprimento das 

políticas públicas para mulheres na cidade de Lages, incluindo representantes de Lages da 

Delegacia da Mulher, da secretaria da assistência social, a coordenadora da Casa de Apoio à 

Mulher, também idealizadores das audiências que recebe o nome de Frente Parlamentar 

constituída a partir da Câmara de vereadores, presidente do conselho municipal dos direitos 
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da mulher, representante da Gerência Regional de Educação e da Secretaria Municipal de 

Educação. 

As mulheres em situação de violência terão seus nomes substituídos por questões 

éticas da pesquisa, serão chamadas Amanda, Brenda, Carla, Deise e Eliane. Estaremos aqui 

explanando idade, número de filh@s, situação de trabalho e formação escolar de cada uma. A 

idade das cinco mulheres é relativa a 2016, ano da realização da entrevista.  

Amanda, 30 anos vivia com o agressor desde os 15 e tinha dois filhos com ele. O 

afastamento aconteceu no mesmo ano da entrevista (2016). Amanda não completou o Ensino 

Fundamental II e não tinha situação de trabalho formalizada.  Brenda, 25 anos, dois filhos 

com o agressor, viveu com ele dos 16 até os 22 anos. Brenda não possuía trabalho formal e 

não terminou o Ensino Fundamental II. Mulher de 35 anos denominada Carla tinha um filho e 

viveu quatro anos com o agressor. Carla contava com trabalho formal e concluiu o Ensino 

Médio. Deise 32 anos, uma filha com o agressor. Terminou o Ensino Fundamental II e não 

usufruía de vínculo empregatício. Elaine, 42 anos, três filhas com o agressor, se relacionou 

com ele durante 9 anos. Não concluiu o Ensino Fundamental II e não estava com trabalho 

regularizado. 

 O representante da DPCAMI entrevistado, homem, de aproximadamente 45 anos, 

com formação em direito, no ano da entrevista estava na função há mais de 20 anos, incluindo 

as demais delegacias que atuou. Mulher de 50 anos, representante do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, possui formação em direito. Idealizador das audiências públicas, homem, 

vereador, mestre em sociologia política com aproximadamente 55 anos. A coordenadora da 

Casa de Apoio, mulher de aproximadamente 35 anos, formação em assistência social, estava 

na função desde a inauguração da Casa em 2013. Responsável pela Secretaria da Assistência 

Social que nos concedeu a entrevista, homem na média de 50 anos, exercia a função há dois 

anos, sua formação teologia e direito. Aparentando 60 anos, professora, mulher da Secretaria 

de Educação do Município de Lages, responsável pelo trabalho há um ano, na data da 

entrevista. A Gerência Regional de Educação foi representada pelo homem que aparentava 50 

anos, professor, Mestre em Geografia, que a há 3 anos  

Ao estabelecer contato com os possíveis entrevistados, houve a apresentação, a 

leitura e o esclarecimento sobre o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aos 

participantes da pesquisa. Após o esclarecimento de dúvidas, inclusive sobre o direito de parar 

a gravação caso a pessoa sentisse algum constrangimento, ou, simplesmente não quisesse 

mais participar, mediante o consentimento para início da gravação, demos início com um 

roteiro semiestruturado de perguntas, para que o objetivo da entrevista fosse alcançado. 



87 
 

Após transcrição e estudo dos áudios das audiências públicas e das entrevistas, 

consideramos importante o levantamento de sete categorias, de acordo com os estudos de 

Flick (2009, 2013), sobre a análise de explicação de conteúdo qualitativo, ou seja, a partir de 

trechos das falas, dialogamos com estudos e posicionamentos de autor@s, que auxiliaram a 

interpretação dos dados.  As categorias estarão sendo apresentadas e interpretadas a partir do 

item 4.3.1 até 4.3.7. 

 

4.3.1 Em Lages: Perfil de mulheres em situação de violência 

 

Importante discorrer sobre os perfis das mulheres em situação de violência Lages, 

buscando pelas abordagens identificar aspectos sócio-culturais que fazem parte de suas 

vivências. 

Contribuição considerável se deu por meio da entrevista concedida pela coordenadora 

da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência em Lages, quando questionada sobre 

mulheres que chegavam para acolhimento 

A questão classe econômica inferior, como a maioria das pessoas pensam, quem 

recebe algum beneficio do governo, quem está cadastrado no programa de Bolsa 

Família, isso é um mito, porque a violência que está nessa camada inferior, é a que 

vem mais rápido à tona, porque a pessoa busca ajuda, porque o vizinho denuncia. 

Nós já tivemos mulheres aqui acolhidas mulheres com nível econômico elevado, 

com nível econômico inferior, com escolaridade zero e cursando nível universitário. 

Então, é preciso acabar com esse mito, porque é óbvio que o que vem à tona, 

porque são pessoas que já estão sendo atendidas por CRAS ou por CREAS, que são 

serviços também da politica pública de Assitência Social, então isso vem mais à 

tona. Agora aquela pessoa que tá lá na sua casa confortável, com seus bens o que 

primeiro ela questiona para ela mesmo: O que a família vai pensar, o que os outros 

vão pensar, o que a sociedade vai pensar, e como vai ficar a divisão de bens? Então 

isso demora pra vir à tona, ou por vezes nem vem. (2016, p.23). 

 

A coordenadora da Casa de Apoio revela que não existe nível sócio-econômico que 

evite a violência de gênero, sendo possível esta revelar-se em todos os setores e lugares da 

sociedade. Ainda, a coordenadora afirma que a diferença está na forma de “vir à tona”, ou 

seja, segundo ela, alguns relacionamentos não revelam a face violenta da relação. Nesse 

sentido, é possível compreender que a forma de se relacionar entre homens e mulheres é que 

origina tais violências.  

A autora afirma 

A violência é inseparável da noção de gênero [...] é praticada na e pela diferença 

social entre mulheres e homens. [...]A desigualdade entre homens e mulheres é a 

chave da discriminação sexista e a origem de toda a violência de gênero. (LISBOA, 

2014, p. 39). 
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Nessa perspectiva, os papeis de gênero atribuídos a homens e mulheres são 

originários de violências, principalmente, conceitos que definem o que é permitido ao homem 

e proibido à mulher e/ou aqueles que a colocam num papel de inferioridade social, cognitiva e 

de tomada de decisão. 

Sobre a idade e a escolaridade das mulheres acolhidas na Casa de Apoio em Lages, a 

coordenadora aponta para a multiplicidade, relatando que dos 18 aos 74 anos já atenderam 

mulheres em situação de violência.  Referindo-se a escolaridade, afirmou que já tiveram 

mulheres cursando a universidade, mas que na maioria dos casos elas saíram da escola antes 

de cursar até mesmo a metade da educação básica, o que reflete também na ausência de um 

trabalho formal. Das mulheres que nos concederam entrevista, quatro afirmam não ter 

trabalho formal, e apenas uma concluiu a educação básica.  

Quatro das cinco mulheres entrevistadas, eram dependentes economicamente de seus 

agressores, o que acreditamos, ainda, ser resultado de uma sociedade patriarcal, em que a 

mulher desempenha apenas as funções da casa, e não se sente encorajada ou não lhe permitem 

a escolha de atuar ou não no espaço público. Outros aspectos que acreditamos estar 

relacionado a uma sociedade patriarcal, é o início do relacionamento com o agressor e a baixa 

escolaridade das entrevistadas. Os relacionamentos de duas das entrevistadas começaram na 

adolescência e logo já foram morar junto. Amanda “Eu tinha uns quinze anos” (2016, p.30). 

Brenda  

Eu tinha 16 anos, eu era babá cuidava de uma menina e ele era pedreiro, aí nessa 

casa ele foi fazer uma reforma e eu conheci ele lá. Em menos de um mês até de 

namoro a gente foi morar junto. (2016, p. 33). 

 

 As duas também relataram não estar frequentando a escola quando conheceram os 

agressores, apesar de terem 15 e 16 anos. Entendemos que Brenda tem dois fatores que 

merecem destaque: morar com o agressor “Em menos de um mês” de relacionamento e o fato 

de trabalhar de babá. Acreditamos que não seria orientação dos familiares o trabalho para 

autonomia financeira, mas somente para sanar necessidades básicas da família, tendo em vista 

a idade de Brenda. Assim, consideramos que as famílias de ambas possuíam uma visão 

patriarcal, onde a mulher nasce para esperar crescer, se casar e ter filhos, sendo os dois 

acontecimentos que regem suas vidas até o final. Também, por conta da supremacia 

masculina, é possível ver no homem uma segurança, e solução para os problemas da mulher, 

mesmo que ambas ainda estivessem na adolescência. 

Mesmo a violência apresentando-se em todas as camadas sociais, idades e/ou 

escolaridade das mulheres, a questão da dependência econômica é uma marca da desigualdade 



89 
 

entre elas e os agressores, podendo também ser um fator que contribui para o processo de 

violência no relacionamento. A relação de poder estabelecida se acentua com o aspecto da 

dependência financeira, havendo a hierarquização que reforça a condição da supremacia 

masculina, e possivelmente, deixa a mulher distante de decidir sobre formas de conduzir o 

relacionamento com o parceiro.  

Nessa linha de pensamento, Lisboa (2010), chama a atenção para a “Feminização da 

pobreza”
78

 mundial, afirmando que 70% dos pobres do mundo são mulheres. A autora ainda 

afirma que a violência, a inferiorização e a exploração feminina se consolidam com essa 

realidade mundial, exacerbando as relações desiguais de poder entre homens e mulheres.  

 

4.3.2 O reconhecimento somente da violência física pelas mulheres em situação de 

violência 

 

 Dados da pesquisa indicam que as mulheres em situação de violência entrevistadas 

reconhecem como violência apenas a física, embora em suas falas estejam evidenciadas outras 

formas, de acordo com as previstas na Lei Maria da Penha.  

Quando questionada sobre outros comportamentos do marido que fossem violentos, a 

mulher que aqui chamaremos Brenda, diz 

Tinha assim, no caso de ele querer me segurar, me chacoalhar. Tinha, né? eu digo 

que não era agressão, mas lá na Delegacia elas me disseram que era, que era 

agressão. Então isso tinha, mas bater, bater não. Outra coisa, quando a gente saía, 

até confusão fazia, às vezes de eu olhar pra alguém, isso ele fazia. (2016, p.44). 

 

Brenda tem 25 e dois filhos com o agressor, viveu com ele desde os16 anos de idade 

até os 22. A denúncia não foi realizada por Brenda, mas pelo hospital, porque ele a agrediu na 

cabeça e na face enquanto ela dormia, fato que Brenda diz não lembrar, tendo sido socorrida 

por vizinhos, depois que a filha de 5 anos os chamou. A agressão resultou a Brenda vários 

dias de internamento e muitas cirurgias, as quais segundo relato dela, ainda não haviam 

terminado até a data da entrevista, faltando a realização também de implantes dentários, pois 

                                                           
78

 O conceito “feminização da pobreza” já nos ronda há três décadas, ele surge em 1978, nos E.U.A., em um 

artigo de Diane Pearce que relacionava o empobrecimento feminino ao aumento de famílias chefiadas por 

mulheres, assim, este fenômeno estava intrinsecamente associado ao fato da ausência do provedor masculino na 

família. Atualmente a “feminização da pobreza” vem sendo compreendida a partir da idéia de “nova pobreza”, 

relacionada diretamente com a chefia feminina e a inserção das mulheres no mercado de trabalho; ou articulada 

com os efeitos específicos das políticas econômicas de corte neoliberal sobre a vida e o trabalho das mulheres. E, 

ainda há os estudos, que identificam grupos de mulheres mais vulneráveis ao empobrecimento, tais como as 

mulheres negras, as indígenas, as lésbicas, as mães solteiras, entre outros. Disponível em 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENE

RO_ETNIA_E_GERACAO/A_FEMINIZACAO_DA_POBREZA_E_AS_POLITICAS_SOCIAIS.pdf. Acesso 

em 16 novembro de 2016.  

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/A_FEMINIZACAO_DA_POBREZA_E_AS_POLITICAS_SOCIAIS.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/QUESTOES_DE_GENERO_ETNIA_E_GERACAO/A_FEMINIZACAO_DA_POBREZA_E_AS_POLITICAS_SOCIAIS.pdf
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ela teve onze dentes quebrados durante o ocorrido e o palato (comumente chamado céu da 

boca), além de ossos do crânio.  

Na fala de Brenda foi possível perceber que ela viveu com o agressor mais de cinco 

anos e que violências psicológicas e morais ocorriam, apesar de ela não as caracterizar.  

Também Amanda questionada sobre outras formas de violência, como insultos e/ou 

outras, assim falou “só se tivesse bêbado” (2016, p. 30). Mas Amanda que tinha 30 anos na 

data da entrevista e vivia com o agressor desde 15 anos de idade, relata que ele bebia 

diariamente. O motivo da denúncia foi agressão física, porque ela se recusava a fazer sexo 

com ele embriagado. 

Eu não gostava e ele vinha se bobear pra cima de mim querendo transar comigo 

bêbado, querendo me surrar, né? Desde o inicio, às vezes eu conseguia controlar e 

ele saía de perto. Só que dessa vez eu não consegui controlar, e ele me surrou de 

vez. (2016, p. 30). 

 

A mulher de 35 anos, aqui denominada Carla, quando questionada sobre ser 

insultada diz, “Sim, sempre quando ele estava bêbado. Se não tivesse bêbado não me 

desaforava.” (2016, p.43). Carla também relata sobre violências físicas em outros momentos, 

e a última agressão que gerou a denúncia, ela afirmou ter sido porque o agressor usava crack 

Daí ele roubou tudo o que eu tinha dentro de casa. Ele não chegou me bater, ele me 

puxava, e eu empurrava ele, e eu saí. Devia ter ficado, porque daí ele não tinha 

levado minhas coisas, tirou tudo, tudo o que eu tinha dentro de casa ele tirou, ficou 

só a cama. (2016, p. 43). 

 

 As falas das mulheres sinalizaram que todas sofriam outras formas de violências, 

porém, não as reconheciam. A Lei Maria da Penha Capítulo II, artigo 7º, legitima como 

formas de violência “a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral”. 

Foi possível constatar nas falas das mulheres entrevistadas a violência psicológica, 

que de acordo com a Lei 11.340, ocorre pelo constrangimento e a diminuição da autoestima 

das mulheres, sendo efetuada através de intimidação, degradação ou controle das ações da 

mulher. “Eu, amiga já nem tinha mais. Eu não ia nem na casa da mãe sem ele.” (BRENDA, 

2016, p. 35). Brenda relatou várias vezes durante a entrevista que o agressor não a deixava 

sair sozinha, o que pode ser confirmado nesse trecho da transcrição. A violência moral 

também é apontada, pois de acordo com a Lei Maria da Penha refere-se à calúnia, difamação 

ou injúria.  

Amanda relata que o agressor queria obrigá-la a ter relações sexuais quando estava 

embriagado, configurando, de acordo com a definição da Lei violência sexual, que se refere a 

qualquer forma que obrigue mulheres a presenciar ou participar de ato sexual não desejado 

por elas. 
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 Para a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, a violência patrimonial implica em 

condutas que configuram contra a mulher retenção de seus bens, destruição dos mesmos ou de 

documentos. Assim, quando Carla afirma em relação ao agressor “Daí ele roubou tudo o que 

eu tinha dentro de casa” (2016, p.43), entendemos que ela também sofreu essa forma de 

violência.  

 São diversas formas e possibilidades por meio das quais a violência de gênero se 

manifesta, causando danos à vida das pessoas nela envolvidas. Sobre o desgaste que as 

violências de gênero causam à vida da mulher, Lisboa afirma 

A complexidade que envolve o conceito “violência de gênero” aponta que, para 

além da força física, existem outros tipos de violência que se exercem por imposição 

social ou por pressão psicológica: a violência emocional, invisível, simbólica, 

econômica, entre outras, cujos efeitos produzem tanto ou mais danos do que a ação 

física. (LISBOA, 2014, p. 36). 

 

A diminuição da autoestima das mulheres em situação de violência nos foi relatada 

pela responsável da Casa de Apoio à mulher em Lages, que lidera as atividades da Casa desde 

que esta entrou em atividade em novembro de 2013. Quando questionada como mulheres em 

situação de violência reagem ao chegar para acolhimento na Casa, ela relatou 

Demonstram muita tristeza, muita incerteza do que vai acontecer. Logo que 

chegam, a maioria delas não sai do quarto, não vem pra convivência da Casa, 

algumas levam de dois a três dias. Se a violência foi física a vontade de se isolar é 

grande, até se recuperar, até desaparecer as marcas. A violência psicológica ou a 

sexual, a coisa parece ser mais grave, elas passam por um momento de tristeza 

profunda. (2016, p.26). 

 

A fala da coordenadora aponta como a mulher em situação de violência é prejudicada 

emocionalmente, independente da forma de violência sofrida. Portanto, é possível afirmar que 

a parte afetiva da mulher que vive um relacionamento violento e muitas vezes reincidente, é 

fortemente afetada, o arriscamos dizer, tende a comprometer suas formas de viver nas 

diversas esferas sociais. 

 

4.3.3 Estranhamento: Mulheres Lageanas em situação de Violência aceitam e reforçam 

o Patriarcado e a Supremacia masculina? 

 

Entendemos que a história das mulheres construída ao longo dos tempos não deu ao 

feminino o papel de atriz social. Ao contrário, a supremacia masculina vem sendo evidenciada 

e consolidada por séculos na sociedade ocidental, com apoio e oficialização da igreja, da 

justiça e da medicina.  Três esferas da sociedade, que legitimaram a mulher como ser inferior 

em relação ao homem, em inúmeros aspectos. Podemos aqui lembrar algumas questões para 
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exemplificar: a da espiritualidade, da cognição e das diferenças existentes no corpo da mulher 

em relação ao corpo do homem. Enfim, fatores que embasaram a segregação do feminino, o 

que tornou a mulher um ser com direito a poucas decisões, e somente internas ao lar.   

Ao falarmos de concepções históricas sabemos que elas acompanham a sociedade ao 

longo dos anos. Pareceu-nos que perceber o companheiro mesmo que agressor, como ser 

supremo dentro da sua masculinidade, é afirmado pelas mulheres entrevistadas em situação de 

violência.  

Aqui denominada Elaine, 36 anos, possui duas filhas com o agressor e se relacionava 

com ele por 9 anos. Segundo ela, depois da última agressão não estão mais convivendo. Sobre 

a paternidade, afirmou durante a entrevista, “ele nunca deu um tapa naquelas filhas. Ele 

sempre foi um pai melhor que eu, porque eu chegava em casa cansada e queria descansar. 

Ele não, ele pegava uma barraca e ia brincar com as meninas.(2016, p.49). 

Na situação de violência relatada por Eliane, o agressor costumava chegar bêbado, e 

por esse motivo a agredia. Então, aparenta ser difícil ou pouco possível, esse mesmo homem 

ser bom pai. Segundo ela “Ele foi violento na bebida”(2016, p.49), e relatou que a 

embriaguez acontecia quase que diariamente. 

  Para os autores CORTEZ & SOUZA, é uma situação que afigura-se  

[...] entre duas visões divergentes de relacionamento: de um lado, as idealizações 

sobre família e a relação conjugal e, do outro, elementos mais próximos do cotidiano 

violento das entrevistadas. (2008, p. 174). 

 

 Nesse caso, a figura do agressor, na visão da mulher, reforça a supremacia masculina, 

de “marido perfeito” e ao mesmo tempo, ela conceitua-se como inferior porque “chegava em 

casa cansada e queria descansar”, não indo brincar com as filhas. A mulher tende a se culpar 

por ter “vida” e vontade própria, outro reflexo da sociedade patriarcal, onde nascer e crescer 

significa a espera, a espera de um tempo em que colocará seu viver para o marido e os filhos. 

Assim, é fundamental “[...] rever as margens onde as mulheres geralmente se encontram” 

(EGGERT, 2009, p. 32). E ainda,  

[...] a eficácia da dominação patriarcal é tanta que a mulher não consegue nomear o 

que é sem cair no modelo impingido de boa mãe, guardiã da moral do pai, da 

sedutora, da histérica, da frágil e intempestiva mulher. (EGGERT, 2009, p. 28). 

 

 Brenda, por pouco não foi morta pelo companheiro, agredida na cabeça, teve que fazer 

várias cirurgias, e no dia da entrevista relatou que precisava realizar outras. Mencionou que 

existiam crises de ciúmes por parte dele, durante o tempo que conviveram, principalmente, ele 

a proibia de sair sozinha, ou, quando saiam juntos fazia confusão porque ela estava olhando 

para alguém. Enfim, em vários momentos Brenda sinaliza situações de violência. Narrou 
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detalhadamente a enfermidade que passou por conta da agressão severa que ele lhe causou 

enquanto ela dormia na mesma cama com o filho de um ano, e disse que ainda estava com 

várias restrições médicas. Apesar disso, por tantas vezes reforçou sobre o agressor, 

Não era ruim, assim ciumento ele sempre foi, mas não era tanto. (2016, p. 34). 

Como eu disse, ele sempre foi uma boa pessoa, um bom marido, se não fosse essa 

questão de ser muito ciumento e chato era um bom marido, um ótimo pai. (2016, p. 

34). Nunca na minha vida eu ia achar e dizer que foi meu marido, nunca, nunca, 

jamais eu ia dizer na minha vida. (2016, p. 36). Como eu disse pra ele, você é um 

ótimo homem, bom pai, trabalhador. (2016, p. 38). Nossa ele era uma pessoa calma, 

calma, trabalhador mesmo, é igual eu digo, não vou dizer que ele nunca fez nada de 

errado porque eu não sei, né? (2016, p. 40).  

 

 Brenda, Eliane e Amanda têm sobre o agressor, opiniões semelhantes, reforçaram 

durante a entrevista a condição de bons homens e bons pais. Quando perguntei a Amanda se 

ele agredia os filhos ela respondeu “Não, com os filhos não. A gente só brigava mesmo 

porque ele vinha bêbado e quando ele chegava bêbado, as crianças já estavam dormindo.” 

(2016, p. 28). 

 Aparenta que essas mulheres em situação de violência gostariam muito que seus 

parceiros fossem homens bons, que trocassem a agressão por carinho e atenção para elas e @s 

filh@s. Presumimos que agressões interferem nas relações e não oferecem lugar para “ótimo 

homem, bom pai, boa pessoa, bom marido”. Para a autora, “As coisas ditas de uma 

determinada forma são normalizadas e se invisibilizam no dia-a-dia”. (EGGERT, 2009, p. 

30). 

 Eggert (2009), destaca, que o conceito de homem é enobrecido em todas as esferas 

sociais, dando sempre mais chance a ele de se posicionar, seja onde for, “se enaltece, 

constantemente, o único homem presente, dando-lhe a palavra e, por causa dele, toda nossa 

linguagem é usada no masculino. (EGGERT, 2009, p. 31). 

 A autora está alertando para mais uma vez percebermos que os papeis atribuídos a 

homens e mulheres são construídos por nós, todos os dias, a cada momento, em qualquer 

contexto que estejamos. E mais, a forma como esses papeis são distribuídos é que direcionam 

as relações entre os gêneros, desencadeando situações de violência ou não.  

 Assim, os estudos de Eggert (2009), entram em consonância com a afirmação dos 

autores sobre a estrutura patriarcal que permeia as famílias  

A questão da manutenção dos padrões tradicionais de gênero por meio da 

preservação de uma estrutura familiar patriarcal aparece como base importante para 

a compreensão dos conflitos domésticos e das agressões dos maridos contra suas 

esposas.( CORTEZ & SOUZA, 2008, p. 177). 

 

 O comportamento do homem numa visão patriarcalista tende a ser quase irredutível em 

suas opiniões, fazendo-as sempre prevalecer em relação aos posicionamentos da mulher e 
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d@s filh@s. Arriscamos dizer que muitos dos homens lageanos encontram-se nessa 

concepção de machismo e supremacia, que “Caracteriza-se pela autoridade imposta 

institucionalmente, do homem sobre mulher e filhos no âmbito familiar.” (CASTELLS, 2013, 

p. 169). 

 Ousamos ainda afirmar que o diálogo é pouco exercitado em relacionamentos 

permeados pela violência de gênero, o que colocaria em risco a soberania masculina,  

fortalecida  em “Relacionamentos interpessoais e, consequentemente, a personalidade também 

são marcados pela dominação e violência que têm sua origem na cultura e instituições do 

patriarcalismo.” (CASTELLS, 2013, p. 169). Locks afirma que Lages construiu sua história 

ancorada na configuração patriarcal de família, onde “[...] aparece o homem enquanto chefe 

da família, além de provedor geral é quem detém a última palavra, pairando sob seu comando 

a mulher e filhos.” (2016, p. 32). Um processo de socialização que vai sendo expandido, e 

retira da mulher aspectos referentes a sua autonomia e emancipação. E em contrapartida, 

nessa mesma forma de pensar o mundo, pessoas (mulheres e homens) disseminam em 

proporções imensuráveis a mulher como incapaz de gerenciar sua própria vida. 

 Eggert diz que por meio da crença nas escrituras bíblicas de que a mulher trouxe o 

mal, foi sendo convencionando que mulheres são merecedoras do castigo, da punição e 

merecem “ser menos”. Também é lembrado pela autora que nos primórdios somente homens 

“sabiam e escreviam”, assim,  

[...] eles também foram ‘inscrevendo’ modos de ser, fundamentais para promover 

uma ação muito comum entre as mulheres: o subjugo e, além de tudo, a admiração 

para quem a subjuga (EGGERT, 2009, p. 33).  

 

 O Jornal das Moças
79

 que circulou no Brasil de 1914 a 1968, um exemplo usado por 

Del Priore (2014), para mostrar como os meios formadores de opinião ditavam às mulheres 

maneiras de se “comportar” com os maridos, ou seja, as ensinavam a ser mulher na sociedade 

patriarcal. Orientações que se entrelaçaram na cultura e continuam afetando os históricos 

comportamentais sociais das mulheres, em suas formas de pensar, organizar e se conceber nos 

relacionamentos, até a atualidade. 

 Segundo a autora, a edição de outubro de 1955 do Jornal das Moças orientava as 

mulheres a 

Jamais discutir por questões de dinheiro; aliás, o melhor era não discutir por nada. A 

boa companheira integrava-se às opiniões do marido, agradando-o sempre. [...] ‘A 

                                                           
79

 Jornal das Moças:  caderno ilustrado produzido no Rio de Janeiro no século XX (maio de 1914, e a última em 

dezembro de 1968) e distribuído nacionalmente, seu conteúdo trazia informações sobre moda, culinária, 

comportamento, dicas de beleza e também anúncios de produtos variados como lingerie, remédios filmes e etc. 

Disponível em: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte/article/viewFile/3013/259. Acesso em 14 

novembro de 2016.  

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte/article/viewFile/3013/259
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mulher tem uma missão a cumprir no mundo: a de completar o homem. A arte de ser 

mulher exige muita perspicácia, muita bondade. Um permanente sentido de 

prontidão e alerta para satisfazer necessidades dos entes queridos’. Brigas entre o 

casal? A razão era sempre do homem. Mas, se razões houvesse, melhor para as 

mulheres resignarem-se em nome da tal felicidade conjugal. (DEL PRIORE, 2014, 

p. 69-70). 

  

 Ideias que foram servindo de base sobre as formas de agir, e que ainda fazem muitas 

mulheres avaliar o homem com qualidades, apesar de sofrer mediante atitudes masculinas que 

mostram o contrário. Por tudo isso, acreditamos que há uma “briga de pensamentos” na 

mulher, de um lado sua bagagem cultural com a concepção que o homem é bom e age 

corretamente. Em contrapartida, sua memória, o corpo e os sentimentos rememoram situações 

de violências vividas com o companheiro.  

 

4.3.4 Busca da solução do problema da violência contra mulheres pela religiosidade 

 

Buscar na fé a solução para os problemas é algo que a humanidade vem utilizando ao 

longo da história. A crença aos inúmeros deuses gregos e a história do cristianismo 

evidenciam essa realidade, empenhando em resolver e/ou situar fenômenos por meio do poder 

divino.  

Algumas falas coletadas nessa pesquisa evidenciaram a explicação do fenômeno de 

violências contra mulheres em Lages por essa ótica. Assim se manifestou em audiência 

pública um homem de aproximadamente 40 anos, presidente da associação de moradores de 

um bairro de Lages, “E justamente por isso que estamos aqui reunidos para dizer não à 

violência, sim ao amor, sim à paz, sim aos princípios: família e Deus! Obrigada e salve as 

mulheres. (2015, p.2) 

A autora relata que, em pesquisa realizada com idosos e dependentes químicos sobre 

a forma como essas pessoas lidam com as questões da fé, mesmo apesar dos preconceitos que 

envolvem a ideia, “[...] a espiritualidade constituiu-se em poderoso fator de suporte para 

enfrentar desafios, frustrações e sofrimentos, além de melhorar consideravelmente a saúde e a 

qualidade de vida.” (NEGREIROS, 2003, p. 277). 

 Trazer à discussão o tema violência conta mulheres arriscamos dizer que é desafiador. 

Ter o conhecimento que mulheres vivem em situação de violência, parece não ser uma 

afronta, desde que não tenha como proposta mudar essa realidade. Arriscamos dizer que seria 

uma espécie de ameaça discutir publicamente – o que aconteceu nas audiências públicas de 

Lages em 2015 – como enfrentar tal situação. Dessa forma, talvez a maneira de entender o 
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fenômeno seja pela espiritualidade, por não saber como ele está no emaranhado social e nem 

tão pouco as formas de resolvê-lo.   

Também, um homem, vereador lageano de aproximadamente 35 anos posiciona-se em 

outra audiência pública 

Nós queremos que tenha mudança, mas para que tenha, nós temos que ser a 

mudança que a gente quer no mundo, não adianta `há o outro não faz’ seja a 

mudança que você quer no mundo, nós somos a fagulha de Deus, você vai ser a 

fagulha que você deixar ser. Como essa luz que nos ilumina ou não, então nós temos 

que atuar. Tem uma oração de São Francisco que ela diz o seguinte: Façamos de 

nós instrumentos de paz. (2015, p. 5). 

 

 As falas evidenciam que é por meio da figura sagrada de Deus que ocorre a formação 

de uma “pessoa do bem”, para não cometer violências e ter condutas que garantam a outras 

pessoas, no caso aqui específico a mulher, direitos de cidadania.  

 Para Serafim e Feuerschutte (2015, p. 171) esse é o pressuposto de que “[...] o mundo 

espiritual determina o mundo material”. Portanto, antes de tudo, os homens devem ser 

‘guerreiros espirituais’ para que a dádiva divina seja liberada das entidades demoníacas.  

Negreiros aponta que a espiritualidade é uma crença, um tabu, na maioria das vezes 

considerada como abordagem enganosa sobre algo 

Espiritualidade, por sua vez, além de ser uma noção complexa, passa pela objeção 

de ser considerada um conceito metafísico, não passível de inserção na literatura 

científica, isto é, sem as credenciais do rigor científico para legitimar o termo. 

(NEGREIROS, 2003, p. 277). 

 

O modelo de perfeição humana baseado nos princípios do sagrado, também é relatado 

pela mulher em situação de violência que aqui será denominada Deise, a qual tem 32 anos e 

possui uma filha com o agressor, “[...] porque eu vou na igreja, se não for um homem que 

tenha relação com Jesus Cristo, eu não quero mais homem. Dessa vez eu fiquei 

decepcionada.” (2016, p. 47). 

Deise não expressa somente nas palavras, mas também na voz trêmula e na 

fisionomia, o descontentamento e o sofrimento oriundo do relacionamento com o agressor. 

Busca na igreja a explicação para essa frustração, ou talvez o consolo, para aliviar o 

sentimento desolador que mostrou enquanto conversávamos. Assim, entendemos que a ideia 

de Deise pode ter afeiçoamento com o posicionamento da autora 

Na abordagem psicanalítica, em geral, compreende-se a espiritualidade no escopo da 

religiosidade (ainda que não estejam presente  crenças ligadas a instituições, dogmas 

ou rituais), pois explica-se que o que se deseja, em última instância, é fazer frente ao 

desamparo, através da crença numa vida eterna, na salvação, numa proteção, numa 

espécie de parto às avessas em direção de um útero paradisíaco. (NEGREIROS, 

2003, p. 280). 
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Ainda, um homem de aproximadamente 50 anos, representante da comunidade 

escolar, expõe em outra audiência pública  

Antes de eu vir pra cá eu estava assistindo Brasil Urgente, e teve o relato de um 

homem que chegou em casa e discutiu com a mulher grávida, e depois dessa 

discussão ele assassinou a mulher, a gente sabe o quanto isso é pecaminoso. O 

quanto é grave na sociedade. (2015, p. 3). 

 

 Esse homem registrou sua presença abordando o feminicídio enquanto pecado 

humano, principalmente, em virtude da maternidade. Igualmente, outra participante, mulher 

de aproximadamente 40 anos, integrante do conselho da mulher, declarou “Mulher é 

companheira, é a parceira, é o complemento, é parte fundamental da família e tem o sagrado 

feminino que é resgatado cada vez que ela gera a vida.” (2015, p. 6). 

 São perspectivas que concebem a importância da mulher na geração de outra vida, não 

pela sua importância existencial enquanto pessoa de direitos. Segundo a autora, é uma ideia 

difundida no Brasil desde o período colonial, de que ser mãe ajudaria a mulher a afastar-se do 

pecado original, de ser maléfica igual a figura bíblica de Eva e, aproximar-se da figura de 

Maria, outro personagem bíblico que representa pureza 

Ser, enfim, a ‘santa mãezinha’. Se não o fizesse, seria confundida com um ‘diabo 

doméstico’. Afinal, sermões difundiam a ideia de que a mulher podia ser perigosa, 

mentirosa e falsa como uma serpente. Pois ela não havia conversado com uma no 

paraíso? O modelo ideal era Nossa Senhora. Modelo de pudor, severidade e 

castidade. (DEL PRIORE, 2014, p. 12). 

 

 Os participantes da pesquisa demonstraram em seus discursos, que pela fé há a 

possibilidade de resolver e esclarecer o fenômeno das violências de gênero e distanciar-se do 

pecado e de atitudes rejeitadas por Deus. Ousamos dizer, que para esses participantes, a 

espiritualidade é o caminho mais eficaz, até mesmo antes de organizar ações guiadas pelos 

direitos das mulheres a uma vida dentro dos princípios da dignidade humana. Essa concepção 

parece-nos afirmar que o enfrentamento para tais violências não está ao alcance das pessoas, 

mas depende de algo transcendente. Além disso, acreditamos ser a fé uma característica 

particular e singular, o que nos parece dificultar a formação de ações coletivas para o 

enfrentamento de violências de gênero em Lages.  

 

4.3.5 Atendimento da mulher em situação de violência em Lages, de acordo com 

profissionais da Assistência Social e da área Jurídica 
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O percurso da coleta de dados envolveu entrevista com representante da Secretaria de 

Assistência Social Municipal, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e 

Idoso de Lages – DPCAMI, e da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência do município. 

Questionado sobre como é abordado o assunto de violências contra a mulher com as 

equipes de profissionais diretamente ligados a Assistência Social de Lages, o representante da 

Secretaria,  homem de aproximadamente 50 anos, com formação em teologia e direito, assim 

considerou 

[...] de certa forma o assunto de violência contra mulher é muito debatido aqui na 

Assistência Social, um assunto que está sempre entre os técnicos, na gestão. Hoje 

ainda discutíamos quais outras formas vamos implementar para fazer 

enfrentamento das violências. Temos uma Casa de acolhimento para mulher e seus 

filhos. Mas além da Casa, o assunto é sempre tratado pelo CRAS
80

 e pelo CREAS
81

. 

Temos 8 CRAS na cidade, então, quando há um direito violado, uma situação de 

violência, vai para o CREAS quando necessita de um atendimento especializado, 

que conta com psicólog@ e assistente social. Quando os profissionais do CREAS 

detectam situações de violência eles começam a trabalhar com essas famílias, às 

vezes individualmente e por vezes em grupos. (2016, p. 17). 

 

O representante afirma ser o assunto polemizado entre os profissionais dos setores 

relacionados à Secretaria de Assistência Social, medida que talvez mesmo pouco estudada, 

certamente contribui na formação dos envolvidos sobre o fenômeno das violências de gênero. 

Entendemos enquanto reflexões para fortalecer a equipe na busca de mudanças e melhor 

atendimento à mulher e filh@s em situação de violência.  

Importante sabermos que a Assistência Social é regulamentada pela Lei nº 12.435, de 

6 de julho de 2011, que em sua redação prevê quais as formas de proteção devem ser 

oferecidas  

 Art. 6
o
-A.  A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: 

I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 

assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; 

II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a 

defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de 

famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. 

Parágrafo único.  A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções 

da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade 

social e seus agravos no território. (BRASIL, 2011). 

 

A situação de vulnerabilidade e risco social é a principal proteção que a Assistência 

Social tem o dever de prevenir no desempenho de suas funções, bem como defender direitos 

                                                           
80

 CRAS: Centro de Referência da Assistência Social. 
81

 CREAS: Centro de Referência Especializado da Assistência Social. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8742.htm#art6a
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humanos e enfrentar situações que violem esses direitos, por meio da vigilância para que as 

pessoas possam usufruir de condições de segurança e vida cidadã.  

Colaborar com a vigilância de direitos humanos é o que toda pessoa pode fazer por 

meio da denúncia de situação de violência também de uma terceira pessoa. O representante 

entrevistado da DPCAMI, homem com formação em direito, aproximadamente 45 anos, nos 

esclareceu quando perguntávamos sobre quem poderia denunciar mulheres em situação de 

violência 

Qualquer pessoa pode denunciar. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) sumulou, ou 

seja, determinou em seus julgados, virou jurisprudência que a lesão corporal, a 

mulher não pode mais dispor da ação. (2016, p. 29). 

 

 O esclarecimento foi em torno da condição que a mulher se encontra. Caso a denúncia 

seja feita por outra pessoa, afirmando que a mulher é ameaçada, ou outra situação, a suposta 

vítima é chamada até a Delegacia para dar esclarecimento e decidir se quer ou não instaurar o 

processo contra o agressor. Contrariamente, quando existe lesão corporal, a mulher é chamada 

apenas para constatação, mas a ação segundo o representante torna-se “[...]pública e 

incondicionada, ou seja, ela não obedece a um rito de autorização da própria vítima para 

que o autor seja processado.” (2016, p. 29). 

 Além de outra pessoa poder fazer a denúncia, a garantia de atendimento gratuito da 

mulher em situação de violência está prevista desde 7 de agosto de 2006, pela Lei 11.340, 

também chamada Maria da Penha, no Capítulo IV, da Assistência Jurídica, artigo 28 

É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso 

aos serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária Gratuita, nos termos 

da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. 

(BRASIL, 2010, p. 27). 

 

 Pensamos ser uma condição que fortalece o caminho para a denúncia, ao 

descentralizar da suposta vítima a decisão de declarar o companheiro como agressor. Ainda, 

quanto maior o número de pessoas que tiverem essa informação, mais chance de interferir na 

realidade de violência de gênero por meio da denúncia. 

Nesse sentido, a vida da mulher e a preservação de seus direitos, suprimem o velho 

costume e ditado popular “Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher.” A 

interferência é pela vida e validada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme relato do 

entrevistado responsável pela DPCAMI.  

Também, importante lembrar que alguns dos fundamentos da Constituição Federal 

Brasileira em seu artigo 1º são: “I - a soberania; II - a cidadania;  III - a dignidade da pessoa 

humana;”. Além disso, dois princípios que consideramos essenciais, no artigo 4º da 

Constituição “II - prevalência dos direitos humanos;  VI - defesa da paz;”. Assim, observamos 
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que as políticas públicas desenvolvidas à garantia da vida e segurança das mulheres de Lages 

são norteadas por fundamentos e princípios da Constituição Federal de 1988. 

Percebemos que existe uma tentativa de serviço em rede, quando questionamos a 

coordenadora da Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, sobre quais instituições 

podem encaminhar mulheres em situação de violência para acolhimento,  

Todo e qualquer serviço da rede sócio-assistencial, hospitais, escolas, Delegacia de 

Proteção à Mulher, CRAS, CREAS, que são serviços da política pública de 

assistência social. Já tivemos reincidente aqui na Casa e ela, a mulher, por saber o 

caminho orientou a polícia que a trouxe aqui. A Casa é amplamente conhecida no 

município, já aconteceu de pessoas ligarem para o telefone fixo da Casa ou o de 

plantão, pra denunciar ou pra pedir ela mesma a ajuda. (2016, p. 23). 

 

 Essa ação vem ao encontro para o cumprimento do artigo 30 da Lei Maria da Penha, 

Título V, da Equipe de Atendimento Multidisciplinar, 

Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe 

forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em 

audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e 

outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial 

atenção às crianças e aos adolescentes. (BRASIL, 2010, p. 28). 

 

 Observamos que Lages oferece à mulher em situação de violência e filh@s segurança 

e serviço de profissionais especializados para que comece o resgate da sua cidadania após a 

situação de violência. Conforme a coordenadora da Casa de Apoio nos relatou, a mulher é 

acompanhada em todos os procedimentos aos quais necessitar, exemplificando que até mesmo 

para fazer ou refazer documentos pessoais. Orientações e auxílios às mulheres são 

diferenciados e específicos para cada caso e de acordo com o desejo de cada uma, e, 

perpassam pelas áreas jurídica, psicológica e social, conforme relato da responsável pela Casa 

de Apoio.  

 São políticas públicas desenvolvidas em Lages que procuram atender as normas do 

Plano Nacional de Políticas para Mulheres, em sua terceira e última versão 2013-2015, que 

prevê em uma das linhas de ação “Ampliação e fortalecimento da institucionalização das 

políticas de gênero nos poderes executivos federal, distrital, estaduais e municipais.” 

(BRASIL, 2013, p.96). 

 

4.3.6 Diminuição da violência de gênero em Lages por meio do empoderamento da 

mulher 
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Sinalizada durante as audiências públicas a necessidade do empoderamento da mulher 

para o término do ciclo de violências de gênero em Lages, pareceu-nos que mesmo sem ter 

muita clareza sobre como proceder para que aconteça esse avanço social na vida das 

mulheres, alguns representantes apontam o empoderamento feminino como possível solução 

para mudar a realidade de mulheres em situação de violência em Lages. Buscando a definição 

para o termo empoderamento
82

, a autora Gohn (2004), diz ser um termo de origem inglesa, 

porém, no Brasil, são duas atribuições de sentido mais usadas 

[...] poderá estar referindo-se ao processo de mobilizações e práticas destinadas a 

promover e impulsionar grupos e comunidades - no sentido de seu crescimento, 

autonomia, melhora gradual e progressiva de suas vidas (material e como seres 

humanos dotados de uma visão crítica da realidade social); como poderá referir-se a 

ações destinadas a promover simplesmente a pura integração dos excluídos, carentes 

e demandatários de bens elementares à sobrevivência, serviços públicos, atenção 

pessoal etc., (2004, p. 23). 

 

 Acreditamos que no sentido da conceituação da autora, referente ao “processo de 

mobilizações e práticas”, encontramos na fala de um psicólogo da equipe multidisciplinar 

comunitária, posicionamento nessa perspectiva. Homem de aproximadamente 35 anos, 

afirmou em uma das audiências públicas,  

Nessa palestra a gente busca mostrar além dos resgates históricos, mostrar também 

a importância da mulher estar no nível igual ao homem, e que o homem trate a 

mulher como igual. É importante que as mulheres continuem lutando como assim 

sempre fizeram para ter seus direitos, mas também os homens proporcionem um 

ambiente não de medo, não de violência, não um ambiente que a mulher tenha medo 

de agir. É preciso que os homens contribuam para que a realidade possa mudar. 

(2015, p.6). 

 

 Esse profissional evidencia preocupação com a situação de violência de gênero 

apresentada em Lages. A tentativa de mobilização para o encaminhamento de novos 

processos de convivência entre os homens e as mulheres aparece quando ele faz o 

chamamento também para os homens, para que preocupem-se em promover um ambiente de 

segurança para tod@s, afastando comportamentos ameaçadores. Posicionamento convergente 

com as autoras ao referirem-se em empoderamento de grupos: “O nível grupal desencadeia 

respeito recíproco e apoio mútuo entre os membros do grupo, promovendo o sentimento de 

pertencimento, práticas solidárias e de reciprocidade.” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 

733). 

 Para as autoras, o empoderamento em nível individual ou em grupo é “multifacetado” 

e também um processo que envolve aspectos humanos de conduta, cognição e afetividade. 

                                                           
82

 Gohn (2004) lembra que o termo empoderamento passa a ser mais utilizado no Brasil após o término do 

regime militar, depois da nova Constituição de 1988, com a ampliação da participação da sociedade civil na luta 

por direitos e decisões que visem maior justiça social.  
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Assim, alertar a mulher para suas escolhas, é imprescindível e foi lembrado em audiência 

pública pela integrante da associação de escritor@s de Lages, mulher de aproximadamente 60 

anos 

Dizer pra menina que aquele rapaz que controla o seu celular, que controla o que 

ela vai vestir, controla o que ela vai falar, com quem ela vai andar, que horas que 

ela sai e chega, não é o homem ideal pra ela, aquele rapaz que dá um chute, que 

empurra, também não é um homem ideal, porque esse já são sinais de violência, de 

posse, de controle da vida do outro. (2015, p. 16). 

 

 Suscitar nas mulheres desde pouca idade o exercício de definir com senso crítico, 

inclusive suas escolhas para relacionamento, é algo que indubitavelmente contribuirá no 

processo de empoderamento pessoal, pois “[...] possibilita a emancipação dos indivíduos, com 

aumento da autonomia e da liberdade.” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 733).  

 Um vereador de aproximadamente 45 anos, também idealizador da Frente Parlamentar 

em audiência pública, destaca a importância da informação, para a mudança da realidade de 

violências contra a mulher em Lages, ao mencionar as cartilhas distribuídas “construímos 

junto a frente Parlamentar 50 mil cartilhas, estamos trabalhando maciçamente para que as 

pessoas saibam o que está ocorrendo, saibam os números e quais são os caminhos a seguir.” 

(2015, p. 11). 

As autoras afirmam que o empoderamento acontece em um contexto de mudança 

social e de desenvolvimento político, e 

Significa aumento do poder, da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos 

sociais nas relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles 

submetidos à relações de opressão, discriminação e dominação social. (KLEBA; 

WENDAUSEN, 2009, p. 736).  

 

 Representante da Defensoria Pública de Santa Catarina, mulher aparentando 30 anos, 

considerou em audiência pública, que seu trabalho colabora no processo de empoderamento, 

por meio da garantia de defesa gratuita às mulheres em situação de violência  

A Defensoria Pública aqui no estado de Santa Catarina é um órgão que é muito 

desconhecido, só tem 2 anos no estado, e eu queria aproveitar o momento também 

para apresentar, que é um órgão que presta assistência jurídica integral a aquela 

pessoa que não tem condição de pagar. É papel e função institucional do Defensor 

Público fazer a defesa processual dessa mulher, é obrigação, está na lei Maria da 

Penha que a mulher precisa ser assistida por um advogado particular ou por um 

defensor público. E nós, em nome dos defensores públicos de Lages, estamos aqui 

juntamente com o órgão do Ministério Público, com o poder judiciário e com todos 

os outros órgãos e redes, dispostos a lutar, combater, todas as formas de violência, 

nós defensores processualmente, mas também extra processualmente atuando, 

participando deste tipo de evento, e de outras frentes que sejam necessárias. (2015, 

p.19). 

 

 Vereador lageano, homem de aproximadamente 65 anos posiciona-se em audiência 

pública: “Mulheres não se acanhem, mulheres abram o olho, não deixem o marido bater, se 
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vocês deixarem ele vai tomar conta e vai continuar batendo em vocês.”(2015, p. 5). Podemos 

ver que mesmo de maneira que pode ser considerada ingênua, o alerta do vereador é para que 

a mulher se encoraje e não se deixe agredir. Importante decisão, porém difícil, pois sabemos 

que historicamente as relações de poder entre homens e mulheres são desiguais, tendo a 

mulher na maioria das vezes o conceito de si mesma como incapaz para romper com o ciclo 

da violência. É difícil consolidar outra forma de poder para o relacionamento, em que a 

mulher veja-se capaz de mudar o status quo, pois “[...] implica refazer relações hierárquicas 

seculares.” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 736).  

Para as autoras é um processo que requer percepções e mudança de sentimentos, 

motivações e conhecimentos, sendo indispensável uma equipe de profissionais com objetivos 

claros e específicos para ajudar a promover essa transformação nos relacionamentos que 

envolvem situação de violência, e aqui especificamente falamos do empoderamento de 

mulheres que passam por situações de violência de gênero. “O papel dos técnicos seria o de 

mediadores, apoiadores no fortalecimento das pessoas para que encontrem suas próprias 

soluções e as implementem.” (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 736). 

Outrossim, as autoras concebem as próprias instituições organizadas em relações de 

poder verticais, no que refere-se a gestão, o que de acordo com elas precisa ser 

descentralizado, para que “técnicos” sintam-se capazes de empoderar pessoas,  

A forma como os sujeitos fazem suas escolhas tem estreita relação com a capacidade 

de participação, mas também com a distribuição do poder nesses espaços. Assim, é 

preciso recriar formas de lidar com o objeto institucional se quisermos transformar 

relações de poder autoritárias em relações mais horizontais que levem ao 

empoderamento dos atores. Isso demandaria mover relações que estão fixadas (e são 

assim aceitas), tornando-as flexíveis. (KLEBA; WENDAUSEN, 2009, p. 737). 

 

As autoras ainda afirmam que uma “organização empoderada” planeja, organiza e 

desenvolve o trabalho em rede, cria formas de influenciar políticas e otimiza maneiras de 

atingir as metas propostas. 

Destacando a necessidade do empoderamento das mulheres, vereador lageano, homem 

de aproximadamente 60 anos, em audiência pública se manifesta, afirmando que foi 

desenvolvido nas escolas de Lages atividades que segundo ele, levaram crianças e 

adolescentes a pensar sobre a realidade da violência contra mulher  

A temática do trabalho pelo enfrentamento da mulher foi realizada com diversas 

turmas com cartilhas, desenhos, frases, apresentações. E a cada desenho nos 

surpreendia, será que essa violência acontece dentro de casa? Acontece sim, em um 

simples desenho a criança demostra o contexto dentro de casa.” (2015, p. 9). 

 

 Pareceu-nos que na ótica do participante, o enfrentamento é algo que deve ser 

desenvolvido por todas as pessoas, inclusive nas escolas, discutindo o tema e fazendo 
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provocações para que cada criança e/ou adolescente mostre suas representações, de acordo 

com o processo de desenvolvimento em que se encontra.  

 Nessa linha de pensamento, as autoras trazem a teoria de Foucault para afirmar que o 

poder é uma rede e não é pré-determinado, portanto, pode ser mudado. Então, entendemos 

que essa afirmação fundamenta a necessidade de discutir com as crianças desde a educação 

infantil, sobre o tema de violência contra mulheres, ou melhor, o tema da não violência entre 

as pessoas, para que haja a construção de relações mais equânimes desde a infância, e para o 

reconhecimento de formas de relacionamento em que pessoas e/ou pessoas tem seus direitos 

suprimidos em benefício de outra e/ou outras.  

Para Foucault (1994), diferentemente do que vinha sendo aportado até então, o 

poder não se dá de maneira monolítica, não está num espaço pré-determinado, mas 

funciona em rede de modo que seu exercício mais ínfimo encontra apoio em outros 

pontos da rede, podendo se potencializar e potencializar outros poderes. (KLEBA; 

WENDAUSEN, 2009, p. 736). 

 

Em sua narrativa, o participante aponta que o espaço de discussão dentro da escola, 

poderá contribuir para a formação de outras formas de pensar o tratamento entre as pessoas, 

por meio do debate, da busca da consciência de como acontece as relações dentro da sua casa, 

na vizinhança, na casa de amigos,.. e, assim, perceber a relação social da mulher enquanto 

pessoa de direitos e sentimentos.  

 

4.3.7 A educação escolar pode ajudar na construção de relações de gênero mais justas 

 

Participante de audiências públicas e representantes entrevistad@s ao se pronunciarem 

sobre o problema das violências de gênero em Lages, sinalizaram a importância da criança 

pensar desde a primeira infância sobre relações de gênero. Oportunidade que segundo el@s 

precisa ser propiciada também na escola. 

O representante da Frente Parlamentar afirma que a elaboração do concurso lançado 

para abranger todas as unidades de ensino interessadas, foi para que cada alun@ envolvid@ 

pudesse pensar coletivamente e dentro de sua capacidade individual de idade, 

desenvolvimento e cognição sobre o problema de violências de gênero,  

Para o concurso Mulher viver sem violência por uma cultura de paz, foram 

chamados todos os espaços estudantis em Lages, formais e não formais, foram 

convidados, escolas, creches, universidades, cursos técnicos. Convidados a 

participar no Seminário que lançou o concurso e do concurso, todas as redes de 

ensino, sendo a estadual, a federal, a municipal, a rede particular. Envolveu uma 

adesão unânime de todos os representantes pelos órgãos, que se propuseram a fazer 

alguma coisa.  Em torno de 50 mil cartilhas foram levadas nos meios estudantis. 

(2016, p. 14). 
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A cultura da paz a que se referiu o representante, originou-se no programa da 

UNESCO
83

 iniciado em 2001, que objetiva a promoção da Cultura de Paz e Não Violência em 

Benefício das Crianças do Mundo. Relacionar o concurso Mulher viver sem violência por 

uma cultura de paz, com o programa, denota a ânsia por novas formas de perceber e construir 

relacionamentos para as pessoas de Lages, vendo na escola essa possibilidade, por meio do 

mesmo paradigma da UNESCO que   

tem como missão primordial a construção da paz. O preâmbulo de sua Constituição 

rege: “Como as guerras se iniciam nas mentes dos homens, é na mente dos homens 

que as defesas da paz devem ser construídas” (BRASIL, 2010, p. 11). 

 

 Dois mil e quinze foi o ano do concurso onde alun@s do município de Lages 

refletiram sobre as violências contra mulher, expressando em forma de frase, desenho, vídeo, 

redação ou artigo, posicionamentos sobre o assunto, conforme já explanamos no capítulo 

anterior. Entendemos que abordar o tema foi para muit@s uma forma de entender e buscar a 

superação de experiências de violência naturalizadas, sofridas e vividas em casa. E mais, 

pensar sobre como podem ser construídas as relações entre homens e mulheres.  

Assim, a autora relembra que no olhar de Paulo Freire, contrário a educação do 

neoliberalismo, onde alun@s são capital humano para a empregabilidade, a pedagogia de 

Freire 

traz a consideração do conhecimento como possibilidade de superação de relações 

verticais contraditórias e de modelos mecanicistas de análise da realidade social e 

implantação de novas propostas que indiquem esperança e a necessidade de 

mudança. (MACIEL, 2011, p. 337). 
 

Representante da Secretaria Municipal de Educação de Lages, relatou que o tema das 

violências de gênero é abordado com os profissionais da educação, em períodos de formação 

continuada, para que debatam em suas aulas, independente da disciplina 

Através da formação continuada foi realizado: palestras, estudos, pesquisas, 

projetos, filmes, slides,... .(2016, p. 4) Pensamos que não haverá necessidade em 

incluir uma disciplina para trabalhar o tema especifico, que é tão pertinente, 

pensamos sim que deverá ser abordado por todos os profissionais nas mais variadas 

áreas do conhecimento. .(2016, p. 5). 

 

 A formação continuada dos profissionais da educação, indispensável para o 

aprimoramento de capacidades e o desenvolvimento de novas competências, especialmente, 

para mediar assuntos não relacionados com sua área de formação. Trabalhar gênero, 

diversidade humana e aspectos relacionados ao tema, consideramos que seja a perspectiva da 

educação de Paulo Freire, que de acordo com a autora, visa “[...] educação como formação 
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humana, qual seja, formação do sujeito em suas múltiplas potencialidades na busca de um 

sujeito integral.” (MACIEL, 2011, p. 340). 

 De acordo com o Catálogo 6 da  Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores de Educação Básica
84

 

É preciso pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos de um 

processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação 

da identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor. (BRASIL,  

2006, p. 15). 
  

O representante da GERED mostrou sua preocupação sobre a necessidade da 

formação continuada dos profissionais da educação  

Então, como investir na formação desse professor, dessa consciência mais holística, 

da realidade de mundo que ele está inserido? Eu acho que aí entra o  papel da 

formação. Formação permanente, continuada, muita leitura, muito trabalho 

articulado de capacitação. Esse é um desafio da Gerência, e é por aí que nós vamos 

caminhar. Mas, nós somos muito deficitários no entendimento de totalidade. (2016, 

p. 7). 

 

 Aparenta que o pensamento do representante da Gerência Regional, vem ao encontro 

da autora quando se refere a competências essenciais aos profissionais da educação 

construídas  por meio da formação inicial e continuada  

[...] significa que cada profissional deverá ter ferramentas pessoais que poderão 

contribuir no desempenho de suas atividades profissionais, isto é, deverá ter 

habilidade para analisar e avaliar as temáticas de gênero, sexualidade, relações 

étnico-raciais e orientação sexual sem que a sua opinião, experiência pessoal e 

valores culturais e/ou religiosos sejam evidenciados. (GRAUPE, 2014, p.392). 

 

De acordo com Freire (2001, p. 259), é imprescindível que o profissional esteja “[...] 

aberto, se ache permanentemente disponível a repensar o pensado”. Ainda para Freire, o ato 

de estudar do professor é essencial à sua profissão, não sendo concebível que o mesmo a 

exerça sem estar preparado para fazê-lo. Sendo para ele 

[...] responsabilidade ética, política e profissional do ensinante, que lhe coloca o 

dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua 

atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua 

formação se tornem processos permanentes. (FREIRE, 2001, p. 259-260). 

 

Processos de conhecimento relativos a fenômenos sociais emergentes e que se 

consolidam ao longo da história, como o caso das violências de gênero são valorizados por 

Freire na profissionalização do professor. A possibilidade de enfrentamento efetivo se dará 

por meio da construção de outra estrutura social que dependerá de conscientização, debate, 
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diálogo, promoção de reflexões individuais e coletivas, para que a escola passe a ser uma 

unidade de ensino que 

[...]objetiva uma educação democrática para tod@s. Ela prioriza que @s alun@s 

(sejam el@s, indígenas, quilombolas, negr@s, brancos, pobres, ric@s, 

homossexuais, heterossexuais, transexuais, bissexuais, religios@s ou não 

religios@s) vivenciem em salas de aula atitudes, ações, que buscam desenvolver 

com criticidade, ideias, competências, embasadas nos princípios dos direitos iguais 

para pessoas diferentes. (GRAUPE, 2014, p.390). 

 

Mulher integrante do GECAL – Grupo de Pesquisa em Gênero, Educação e 

Cidadania da América Latina, de aproximadamente 35 anos, assim se posicionou em 

audiência pública: 

[...] nós temos que investir em educação para mudarmos  nossa cultura, a nossa 

forma de nos relacionar uns com os outros, para que então, seja possível construir 

sim, um mundo mais justo para homens e mulheres. E com certeza quem vai ganhar 

muito com isso será essa nova geração, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas 

crianças nas escolas. (2015, p. 28). 

 

Investir em educação, acreditamos ser um termo multifacetado, que envolve 

diferentes possibilidades, investimento em materiais didáticos, espaços físicos, valorização do 

quadro funcional relativo a remuneração e formação, e outr@s.  Acreditamos que a 

participante refere-se a formação dos profissionais. Nesse sentido, há algo imprescindível para 

Guacira Lopes Louro, sobre os estudos de gênero, sexualidades e educação, fundamentais na 

formação continuada do profissional da educação 

Atribui-se especial atenção à linguagem. Supõe-se que a linguagem que se usa não 

apenas reflete o modo pelo qual se conhece, mas que ela faz mais do que isso, que 

ela institui um jeito de conhecer. (LOURO, 2007, p. 214).  

Coerente com a crítica à lógica dos binarismos, apostamos na possibilidade de 

questionar as oposições consagradas, entre elas homem/mulher, masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual. (LOURO, 2007, p. 215). 

 

 Nessa direção de pensamento, novamente o responsável pela GERED argumentou 

 
 [...] no caso da escola,  é indispensável iniciar pela equipe de profissionais que 

nela atuam, para que ampliem a compreensão sobre o tema, e incluam práticas 

pedagógicas possibilitadoras de enfrentamento à discriminação e preconceito, 

visando a garantia dos direitos humanos. (2016, p. 9). 

 

 Arriscamos dizer, que a percepção do representante da GERED é de que somente por 

meio de professores qualificados será possível desenvolver em sala de aula discussões e 

projetos pertinentes com o objetivo do enfrentamento de violências de gênero. Para os 

autores, que embasam seus estudos na educação que emancipa, conforme as bases teóricas de 

Paulo Freire, 

Educação é indispensável para a ação política graças a seu poder de transformação 

da linguagem (persuasão). O intercâmbio dialético assumiu a natureza política do 

processo educativo, pensando em política como as ações e relações de 

interdependência que as pessoas mantêm em conjunto, sabendo que as pessoas 
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necessitam de interação e que têm uma necessidade de socialização. Assim, nesta 

ideia de dependência mútua podemos entender que a transformação social deve ser 

de fato entendida como um processo histórico: construção social, numa relação de 

intrínseca interligação do todo, isto é, da sociedade toda (mobilidade social). 

(DUARTE; BARBOZA, 2007, s.p).  

 

  Acreditamos que a eficiência das interações em sala de aula, relativas ao tema de 

violências de gênero, será possível por meio da tomada de consciência dos profissionais, de 

que realmente são formadores de opinião, possibilitadores de transformação social, por meio 

de planejamentos eficazes para a construção de processos que permitam alun@s pensar sobre 

violências, enfrentá-las e rejeitá-las. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Longe de exageros, ser mulher é ter a vida em risco a cada minuto do dia, da semana, 

do mês, do ano,... Até as buscas superficiais na mídia eletrônica nos mostram quantas 

centenas de mulheres são agredidas diariamente no Brasil, muitas delas tendo o assassinato na 

finalização da sua história. Ainda, arriscamos dizer que existem outras centenas que sofrem 

violência e não procuram os órgãos para atendimento e registro.  

Uma sociedade que coloca o homem como centro do poder, e no topo da hierarquia, 

denota poucos avanços para as mulheres em relação a direitos sociais, políticos e civis. 

Arriscamos ainda dizer que possivelmente os que acontecem são por interesse do grupo 

dominante (no caso homens), ou são frutos de lutas incansáveis das mulheres, da exposição de 

suas vidas, da transição de normas e da coragem de ser olhada como alguém fora do que é 

“ser normal” para os costumes e normas do lugar onde vive. Ter as características biológicas 

de homem ao nascer, já possibilita estar a frente na aquisição de muitos direitos em relação às 

mulheres. Caso ainda, tenha agregado ao masculino, a pele clara e uma boa condição 

econômica, além da garantia de estar em vantagem de direitos se comparado às mulheres, 

também de sobrepõe em relação a outros homens.  

A condição da supremacia masculina está entrelaçada nas formas de pensar, 

organizar e construir a sociedade, de um poder que segue os caminhos da injustiça e da 

vulnerabilidade para muit@s com o objetivo de garantir a superioridade de outr@s.  

Consideramos importante refletir sobre os aspectos destacados nos parágrafos 

anteriores, e mais ainda, indispensável declarar, que temos o conhecimento de que essas não 

são condições inerentes à sociedade, mas construídas pelas pessoas que a formam e, portanto, 

podem ser mudadas e concebidas de outras formas.  

Nesse sentido, temos leis feitas para proteger mulheres, elaboradas e aplicadas na 

maioria das vezes por homens, de acordo com suas perspectivas de gênero, interesses 

políticos, sociais, econômicos e de manutenção do poder masculino. A chamada é para que 

pensemos novas formas de organização social onde realmente as relações entre os gêneros se 

construam com base na democracia e na cidadania de tod@s. 

Com esse entendimento, e rejeitando-o profundamente a conceituação que mulheres 

estão no mundo, mas ele não as pertence, sendo necessário servir “os donos” os quais são 

homens, é que realizamos a pesquisa que deu origem a essa Dissertação intitulada Violências 

contra mulheres: Ações do município de Lages e contribuições para a educação. A 
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problemática que nos moveu para a realização da pesquisa foi buscar quais políticas 

desenvolviam-se em Lages para o enfrentamento das violências de gênero, haja vista, o 

número de casos registrados e também os não oficializados, ser elevado, principalmente, os de 

feminicídio. Assim, o objetivo geral consistiu em analisar ações desenvolvidas no município 

de Lages pelo fim da violência contra as mulheres. Os objetivos específicos foram conhecer a 

história das mulheres brasileiras, desde o período colonial, identificar os principais 

referenciais teóricos sobre violências de gênero, compreender aspectos sociais e culturais de 

Lages e a relação com a produção das violências de gênero, e identificar políticas de 

enfrentamento às violências de gênero no município.  

Relativo a problemática, ou seja, quais as políticas existentes em Lages para o 

enfrentamento das violências de gênero, podemos dizer que encontramos algumas políticas. 

Porém, a existência dessas ações não garantem sua total eficiência. As fragilidades são 

percebidas e relatadas mesmo pel@s representantes entrevistad@s e também, na ausência dos 

relatos.  

Lages possui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Casa de Apoio à 

Mulher Vítima de Violência, sem dúvida, avanços referente ao enfrentamento das violências. 

Porém, entendemos que uma das fragilidades está em os dois órgãos serem ligados a 

Secretaria de Assistência Social, pela inexistência de uma Coordenadoria ou Secretaria 

exclusiva para mulheres, conforme relatou a presidenta do Conselho, que também abordou 

sobre a escassez de recursos para a realização das ações. De acordo com o secretário da 

Assistência Social, são os CRAS e os CREAS que atendem as mulheres, não havendo um 

programa específico para as mesmas, além dos já previstos pelos dois centros de referência, 

ou seja, para atender e fortalecer os vínculos familiares. 

Referente ao trabalho desenvolvido na Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência, 

percebemos a Coordenadora envolvida com o assunto, juntamente com uma psicóloga e uma 

assistente social desenvolvem ações para o resgate da segurança, da autoestima e da cidadania 

das mulheres. Outras atividades são realizadas esporadicamente com as acolhidas, não são 

regulamentadas no trabalho da Casa, acontecem porque alguma entidade, ou grupo vai até o 

local e realiza. Nesse sentido, consideramos essencial diminuir a ociosidade das acolhidas (o 

tempo de permanência pode ser de até 90 dias, de acordo com cada caso, conforme relatou a 

Coordenadora), que poderiam enquanto permanecem na Casa, participar de atividades de 

estudos, de aperfeiçoamento profissional, enfim, práticas que contribuam no processo de 

empoderamento, de autonomia pessoal, profissional e/ou social. Ainda, a inexistência de 

políticas públicas de acompanhamento e monitoramento às mesmas, após a saída da Casa, 
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acreditamos que contribui à insegurança e vulnerabilidade das mulheres, que poderão estar  

novamente expostas a situações de violência de gênero.  

Idealizadas por alguns vereadores de Lages, as audiências públicas aconteceram em 

lugares e bairros diferenciados do município e deram a oportunidade aos participantes de 

refletir sobre o tema de violências contra mulheres. As unidades de ensino, tiveram a 

oportunidade de problematizar a situação das violências contra mulheres, por meio do 

concurso Lages viver sem violência: um direito das mulheres lageanas, e pelo acesso d@s 

alun@s a cartilha que trazia informações sobre o tema das violências, dinâmicas que 

trouxeram à evidência um assunto, que muitas vezes, se mantém sob sigilo.  O fato de nem 

todos @s vereador@s estarem envolvidos na discussão de um assunto tão relevante para @s 

lagean@s que buscam por vida, nos inquieta, por não entender se realmente os que aderiram 

as atividades tiveram interesse em debater o tema e pensar conjuntamente ações para o 

enfrentamento das violências de gênero, ou, a preocupação foi a promoção da imagem de 

algumas pessoas, com o propósito de reeleição, ou ainda, os que não aderiram a ação, não 

estariam preocupados com os inúmeros casos de morte de mulheres por razões de gênero que 

acontecem em Lages? Talvez um estudo mais aprofundado em outra oportunidade, seja capaz 

de esclarecer tais questionamentos.   

O surgimento dos dados da pesquisa se deu por meio das gravações das audiências 

públicas no segundo semestre de 2015 e pelas entrevistas realizadas em 2016 com cinco 

mulheres em situação de violência e sete representantes de políticas para o enfrentamento das 

violências. A análise qualitativa dos dados da pesquisa, possibilitou desenvolver a escrita de 

sete categorias, que assim denominamos: O perfil das mulheres lageanas em situação de 

violência; O reconhecimento somente da violência física pelas mulheres em situação de 

violência; Estranhamento: Mulheres Lageanas em situação de Violência aceitam e reforçam o 

Patriarcado e a Supremacia masculina; Busca da solução do problema da violência contra 

mulheres pela religiosidade; Atendimento da mulher em situação de violência em Lages, de 

acordo com profissionais da Assistência Social e da área Jurídica; Redução da violência de 

gênero em Lages por meio do empoderamento da mulher; A educação escolar pode ajudar na 

construção de relações de gênero mais justas. 

A categoria apreciada sobre o perfil das mulheres lageanas, mostrou que a situação de 

violência pode ser encontrada em todos os níveis sócio-econômicos, e em diversas idades 

mulheres podem ser alvo de violência de gênero, e também independe do nível de 

escolaridade das mesmas, de acordo com a Coordenadora da Casa de Apoio. Pertinente às 

cinco mulheres entrevistadas, todas iniciaram seus relacionamentos na adolescência, possuíam 
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pouca escolaridade, ainda, relataram a reincidência nas violências, e, apenas uma tinha 

trabalho formal, o que deveria gerar certa autonomia financeira. Reiteramos, que mesmo 

tendo entrevistado somente mulheres de pouco poder aquisitivo, violências de gênero 

permeiam a elite lageana, que por diversos e desconhecidos fatores, pouco procuram ou não 

recorrem aos órgãos que desenvolvem as políticas públicas para o enfrentamento da situação.  

Na categoria denominada reconhecimento somente da violência física pelas mulheres 

em situação de violência, constatamos que elas já haviam passado por outras formas de 

violência, porém, não demonstravam ter consciência disso, ou, quando afirmavam, atribuíam 

à bebida e ao uso de crack os “xingamentos”. Também, foi possível perceber o sentimento de 

tristeza e certa vergonha quando relatavam as passagens violentas que viveram. Vergonha e 

medo de expor o assunto ou a vida, também foram demonstrados por mulheres que 

conversamos e se recusaram a assinar o TCLE e a fazer a gravação do áudio.  

Mesmo demonstrando abalo ao relatar as cenas de violência, as entrevistadas 

conceituavam os companheiros como “bom homem”, e “bom pai”, o que nos levou a terceira 

categoria intitulada Estranhamento: Mulheres Lageanas em situação de Violência aceitam e 

reforçam o Patriarcado e a Supremacia masculina? Então, buscando nas teorias e entendemos 

que a mulher aprendeu histórica e culturalmente a conceituar o homem como ser perfeito e 

dono da razão. Sendo difícil desconstruir e refazer esse conceito, mesmo vivenciando no dia-

a-dia, situações violentas por parte do companheiro.  

Ouvimos com estranheza várias vezes nas audiências públicas, mensagens de que 

Deus não aceita a violência contra mulher, que somos “fagulhas de Deus”, e, portanto, 

devemos amar e respeitar as mulheres, a mulher que tem “o sagrado” de dar a vida,...O que 

nos levou a categorizar como “Busca da solução do problema da violência contra mulheres 

pela religiosidade”. Nessa categoria o enfrentamento e a forma de mudar a realidade das 

mulheres lageanas de violências não se dá por meio de políticas públicas, mas pela busca do 

divino. Na literatura e encontramos autor@s afirmando que pelo mundo espiritual busca-se a 

solução para os problemas materiais. Entendemos que a fé de cada pessoa deve ser respeitada 

e aceita, no entanto, no caso do fenômeno das violências de gênero, onde em Lages, mulheres 

morrem e sofrem várias formas de humilhação e dominação e tem seus corpos mutilados, não 

podemos esperar somente pela crença. Precisamos de atitudes, intervenções e procedimentos 

para mudar com urgência a realidade, prevenindo, coibindo e enfrentando todo tipo de 

violência.  

“Atendimento da mulher em situação de violência em Lages, de acordo com 

profissionais da Assistência Social e da área Jurídica”, foi a quinta categoria descrita. Os 
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programas do município que atendem mulheres em situação de violência são ligados a 

Secretaria da Assistência Social do município, sendo a mulher acolhida na Casa de Apoio, 

quando necessário, ou tendo atendimento pelos Centros de Referência CRAS e CREAS. Os 

serviços oferecidos pela Casa de Apoio, além de proteger a vida das acolhidas buscam 

resgatar aspectos de cidadania. Mesmo assim, para que haja intensificação nas atividades e 

procedimentos mais eficazes que garantam a vida e o empoderamento das mullheres, 

entendemos que Lages precisa de uma Coordenadoria ou Secretaria para tratar somente casos 

de mulheres. De acordo com informações da Delegacia, as mulheres passam por todos os 

procedimentos necessários conforme a legislação. Quatro das mulheres entrevistadas 

relataram ter sido bem atendidas e orientadas quando procuraram a Delegacia para fazer a 

denúncia. Em um dos casos, foi o hospital onde a vítima foi internada que fez o comunicado. 

Porém, os atendimentos não são oferecidos por uma Delegacia da Mulher, o que no nosso 

entendimento ofereceria mais tranquilidade, pois, certamente ser ouvida por uma profissional 

mulher, causaria maior segurança à mulher.  

A necessidade de encorajar mulheres à denúncia e para a autonomia, emergiu tanto nas 

audiências públicas, quanto nas entrevistas com @s representantes. Assim, categorizamos 

“Diminuição da violência de gênero em Lages por meio do empoderamento da mulher”. O 

empoderamento de acordo com @s autor@s estudad@s, deve acontecer em grupos e/ou 

individualmente. No entanto, só é possível, se houver planejamento, intervenção e forte 

atuação por meio dos órgãos competentes na geração e aplicação de políticas públicas 

direcionadas, o que demanda de recursos, profissionais capacitados, formação permanente, 

que construam competências de mediadores eficientes, e apoiadores no processo, para que 

haja o fortalecimento das mulheres.  

A educação escolar pode ajudar na construção de relações de gênero mais justas, foi o 

que ouvimos de vários representantes, nas audiências públicas e nas entrevistas realizadas, e 

também o que acreditamos. Posicionaram-se afirmando que o investimento do governo na 

formação dos profissionais da educação, e em contrapartida, os profissionais necessitam estar 

abertos para estudar, seja na formação inicial ou continuada, com o objetivo de planejar e 

mediar suas aulas de maneira que proporcione discussões sobre gênero, para que @s alun@s 

tenham oportunidade de pensar outras formas de tecer suas relações, refletindo sobre os 

prejuízos que as violências causam às pessoas, desde a educação infantil. Ou seja, 

desconstruir o que culturalmente está posto sobre relações e papeis de gênero e refletir sobre 

outras possibilidades com @s alun@s. Iniciando as discussões pelos conceitos, ou melhor, 

preconceitos estabelecidos mais básicos, como mulher não pode sair sozinha e homem pode; 
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mulher dirige mal e só sabe cuidar da casa e dos filhos; mulher deve obedecer ao homem, 

porque ele está sempre certo, por isso é ele que manda na casa, afinal sempre foi assim; nas 

gincanas escolares, os meninos devem realizar as provas que exigem mais rapidez física e 

maior raciocínio lógico, enquanto as meninas ficam com os desafios mais direcionados à arte, 

e provas mais delicadas. Estes e inúmeros outros exemplos precisam ser discutidos em sala de 

aula, com maior ou menor complexidade, adaptando o assunto, de acordo com a idade da 

turma.  

Acreditamos que todo o caminho percorrido para a realização da pesquisa, e as 

reflexões feitas durante as várias horas de escrita e diálogo com autor@s utilizad@s, nos 

permitiram sinalizar alguns pontos referente à violências de gênero em Lages.  

 Direcionando o olhar para os áudios e transcrições das audiências públicas, inclusive 

para o diário de campo, percebemos que muitas das pessoas tinham uma visão quase 

“romântica” ou “mágica” às violências de gênero. Ao falar, não traziam para a realidade das 

mulheres lageanas que foram mortas, afirmando “se esses casos acontecem tem que ser 

combatidos”. No entanto, sabemos que “esses casos acontecem!” e muitas vezes dentro da 

própria casa, da família ou do vizinho. Nessa visão denominada por nós como “quase 

romântica”, entendemos que há uma negação da violência, tentando acobertá-la, 

provavelmente por todas as questões culturais anteriormente já relatadas nesse texto. 

Relembrando as cinco mulheres entrevistadas e relendo as transcrições na íntegra, a 

imagem dos rostos e olhares delas, voltaram a estar comigo. Por vários momentos, pudemos 

perceber olhos tristes, até lacrimejando. Em outros, a força de pessoas que querem viver de 

forma diferente, mas ainda não sabem o caminho a percorrer. Rostos jovens, uma vida de 

desafios, afirmações de que ele “é ótimo, é boa pessoa”. Será a mesma “visão romântica” que 

denominamos anteriormente? Elas também querem acobertar a violência que sofrem? 

Recusamos ter esse pensamento. 

Pensamos sim, o quanto elas, e todas nós mulheres, precisamos de empoderamento, de 

tomar consciência – de acordo com a teoria de Paulo Freire - sobre nossa vida.  É uma batalha 

que precisa começar todos os dias ao acordarmos, pois fomos ensinadas culturalmente que 

não somos no mundo, mas que estamos no mundo por causa dos homens, para obedecê-los e 

para servi-los. São formas de pensar e se conceituar que necessitam mudar em cada atitude 

enquanto mulher, estudando, nos tornando profissionais, ensinando nossos filhos e filhas a ser 

menos machistas, para podermos escolher com quem queremos nos relacionar amorosamente, 

ou se não queremos, e mais, ter autonomia financeira, psicológica e social para sair de um 

relacionamento quando este deixa de responder ao que queremos. Enfim, rejeitar e destruir a 
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cada dia e em pequenos gestos, os preconceitos que nós mesmas temos em relação às 

mulheres.  

Lages possui políticas públicas para o enfrentamento das violências, isso é ponto 

positivo, é o começo, mas elas ainda eram insuficientes até o término da pesquisa. Mulheres 

mantem-se em situação de violência, algumas denunciando, outras, sem coragem para fazer, e 

muitas morrem. Entendemos que existe urgência nas ações, na criação e desenvolvimento, 

principalmente, serviços em rede, onde dados e informações sejam entrelaçados e 

interligados. Evitar a morte das mulheres é o primeiro e urgente passo, que não está se 

concretizando, pois elas continuam morrendo na Princesa da Serra. Depois, é necessário que 

participem de programas que as liberte, geradores de várias autonomias, incluindo a 

emocional e a financeira, para que possam acreditar nelas mesmas, como regentes de suas 

vidas, na condição de ser humano de direitos. Entendemos que o desenvolvimento de 

trabalhos contínuos, dentro de cada realidade, no contexto dos e de cada bairro, ações bem 

pensadas e direcionadas para empoderamento das mulheres. Assim, entendemos que o 

direcionamento de recursos, para tais atividades é imprescindível, bem como pessoas em 

constante capacitação, avaliação de desempenho dos programas e replanejamento.  

A abordagem do parágrafo anterior, entendemos como exercícios e movimentos para 

conter o caos que já está instalado, ou seja, o grande índice de violências de gênero de Lages. 

No entanto, concebemos e torcemos que a médio e longo prazo, ações que hoje são 

imprescindíveis de serem colocadas em prática, possam até ser desconsideradas, devido ao 

trabalho intenso e interligado entre as muitas esferas sociais.  

 Dessas esferas sociais, acreditamos que a educação pode desempenhar papel 

fundamental na construção de nova consciência sobre formas de se relacionar entre os 

gêneros. Nossa compreensão é de que o investimento na educação é urgente, na formação 

inicial e continuada dos profissionais sobre gênero e todos os fatores implicadores. Assim, por 

meio da desconstrução e reconstrução dos saberes, dos profissionais da educação em relação a 

relações de gênero, papeis de gênero e naturalização das violências, será possível iniciar a 

construção de uma nova cultura, onde pessoas sejam priorizadas, não o gênero a que 

supostamente pertencem.  

Como vimos, em Lages nossa cultura é a da fazenda, do patriarcalismo, do 

mandonismo e do machismo. No entanto, não podemos cair no essencialismo e achar que não 

poderá ser mudada. Nesse sentido, de mudança, é que consideramos imprescindível hoje 

investir n@s profissionais da educação na desconstrução e construção do novo, em relação a 

gênero, assim, el@s se tornarão empoderada@s  para estabelecer a mediação com @s alun@s 
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na discussão sobre as formas como são tecidas as relações em Lages e como podem ser re-

tecidas.  

Acreditamos na urgência do sistema educacional posicionar-se como um dos 

importantes provedores na construção de relações de gênero mais igualitárias e justas e na 

valorização da diversidade humana. Para isso, é necessário que governos e governantes, 

concebam e invistam na formação inicial e continuada dos profissionais da educação, pautada 

nas relações de gênero, pois ela, dará condições ao profissional de escolher materiais e livros 

didáticos que não discriminem mulheres e homens, nem mulheres em relação a mulheres, por 

exemplo, trazendo figuras em que a mulher negra está sempre prestando serviço à família 

tradicional (pai, mãe e filhos). Ainda, a consciência do profissional sobre desigualdade entre 

os gêneros, oferecerá condições de refletir e abandonar linguagens, pensamentos e 

posicionamentos sexistas. 

 De acordo com documentos oficiais atuais, já existe paridade entre matrículas de 

meninos e meninas, porém, meninas negras, indígenas, quilombolas e de áreas rurais, 

frequentam menos a escola, em relação a meninas brancas e da área urbana, o que mostra a 

fragilidade de políticas educacionais para eliminar essa disparidade. Às mulheres adultas, é 

indispensável gerir políticas que permitam a redução do índice de analfabetismo, tendo 

conhecimento de que mulheres negras compõem maior quantidade nas estatísticas de 

analfabetismo, portanto, merecem atenção especial, que as conduza à escola. 

Reconhecemos a educação como uma das balizas na consolidação de direitos e na 

formação de consciência para a eliminação de desigualdades e violências. Portanto, 

consideramos essencial que os sistemas educacionais de Lages, juntamente com a Prefeitura, 

o governo do Estado e demais órgãos relacionados, se mobilizem para a elaboração, e a 

efetivação de politicas públicas educacionais, que permitam a médio e longo prazo, pela 

formação de nova consciência, mudar a realidade de violências de gênero em Lages. 

Entendemos não ser um processo fácil, e sim demorado e ardiloso, mas reiteramos seu caráter 

de urgência, se pretendemos que Lages, num futuro talvez não tão próximo, deixe de ter 

mulheres em situação de violência.  
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Anexo 1 – Quadro da Cartilha Viver sem Violência um direito das mulheres 

lageanas.2015, p.9. Sobre registros de violências contra mulheres no período do ano de  2014 

a abril  
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Anexo 2 – Folder Casa de Apoio à Mulher Vítima de Violência  
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Anexo 3 – Folha de aprovação do  CAEE  
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 APÊNDICE 1 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. O documento abaixo 

contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua 

colaboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve ser sua. Para 

tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse em decidir. Se você não 

concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso não causará nenhum 

prejuízo a você. Se você concordar em participar basta preencher os seus dados e assinar a 

declaração concordando com a pesquisa. Se você tiver alguma dúvida pode esclarecê-la com 

o responsável pela pesquisa. Obrigado(a) pela atenção, compreensão e apoio. 

 

 

Eu, ___________________________________________________residente e 

domiciliado ____________________________________________________, portador da 

Carteira de Identidade, RG _________________, nascido(a) em ____/____/________, 

concordo de livre e espontânea vontade em participar como voluntário da pesquisa 

Violências contra mulheres: Contribuição da educação básica no enfrentamento de  

violências. Declaro que obtive todas as informações necessárias, bem como todos os 

eventuais esclarecimentos quanto às dúvidas por mim apresentadas. Estou ciente que: 

1. O estudo se refere a Violências contra mulheres no município de Lages (SC). 

2. A pesquisa é importante de ser realizada pela necessidade de conhecer sobre a 

violência estabelecida contra mulheres em Lages para desenvolver ações que visem o 

enfrentamento dessas violências e também reconhecer ações que já são desenvolvidas 

através das instituições que visam o bem-estar da mulher vítima de violências.  

3. Participarão da pesquisa cinco (05) mulheres que moram em Lages e que sofreram ou 

sofrem violências por questões de gênero. Também farão parte da pesquisa @ 

representante da Frente Parlamentar e do Fórum pelo fim da violência contra mulheres  

e @ vice-representante. A Delegada responsável pela Delegacia da Mulher, @ 

representante da Casa de apoio à mulher vítima de violência de Lages, @ secretári@ 
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da Assistência Social do município de Lages. Participarão ainda @ Gerente Regional 

da Educação de Lages, @ Secretári@ municipal de educação, um@ orientador@ da 

rede estadual de educação de Lages, um@ orientador@ da rede municipal de 

educação de Lages e  dois (02) representantes da rede particular de ensino do 

município de Lages, sendo uma de ordem confessional e outro não.  

 

4. Para conseguir os resultados desejados, a pesquisa será realizada de acordo com os 

princípios da pesquisa qualitativa, será desenvolvida através do levantamento teórico 

sobre a história das mulheres, discriminações e violências referentes a essas mulheres 

ocidentais, para fazer a articulação com a situação das mulheres, principalmente no 

que se refere às violências feitas contra elas por questões de gênero. Além do 

levantamento teórico, haverá entrevista com as pessoas citadas no item três (03). A 

entrevista focalizada a partir do critério semiestruturado, com roteiro para manter o 

foco da pesquisa, ou seja, sem perder de vista quais ações estão sendo organizadas 

para enfrentar as violências ocorridas por questões de gênero contra mulheres no 

município de Lages, além disso, também buscamos perceber quais significados os 

entrevistados atribuem ao fenômeno da violência contra mulheres em Lages. A análise 

e a interpretação dos dados ocorrerão durante todo o processo da pesquisa.      

5. O desenvolvimento da pesquisa trará risco mínimo aos envolvidos. No entanto, não se 

pode descartar totalmente a ocorrência de riscos de ordem psíquica, moral ou 

intelectual. Salientamos que a pesquisa será desenvolvida de forma que garanta o 

anonimato das vítimas, sem ocorrer exposição ou identificação das mesmas. Além 

disso, de acordo com a ética na pesquisa, e conforme o TCLE oferecido @ 

participante(s), @s mesm@s caso sintam-se constrangidas, prejudicadas em algum de 

seus aspectos biopsicossocial, com base nos direitos de pesquisado poderão deixar de 

continuar participando da entrevista. 

6.  A pesquisa é importante pois poderá trazer  benefícios também por estar relacionada 

às ciências humanas. Além disso, visa conhecer causas das violências realizadas 

contra as mulheres de Lages e o conhecimento e registro de ações que levem ao 

enfrentamento a violências contra as mulheres por questões de gênero. Por isso, 

acreditamos que quanto mais estiver em discussão o fenômeno da violência contra 

mulheres em Lages, mais ações tendem a se desenvolver para enfrentá-lo, tanto pelo 

Estado, como pela sociedade civil. 
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7. Se, no transcorrer da pesquisa, eu tiver alguma dúvida ou por qualquer motivo 

necessitar posso procurar MARELI ELIANE GRAUPE  responsável pela pesquisa, no 

telefone (49) 8400 1522. 

8. Tenho a liberdade de não participar ou interromper a colaboração neste estudo no 

momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação. A desistência não 

causará nenhum prejuízo a minha saúde ou bem estar físico 

9. As informações obtidas neste estudo serão mantidas em sigilo e; em caso de 

divulgação em publicações científicas, os meus dados pessoais não serão 

mencionados. 

10. Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimento dos resultados ao final 

desta pesquisa. Os resultados estarão disponíveis na Biblioteca da UNIPLAC. 

 

DECLARO, outrossim, que após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e 

ter entendido o que me foi explicado, consinto voluntariamente em participar (ou que meu 

dependente legal participe) desta pesquisa e assino o presente documento em duas vias de 

igual teor e forma, ficando uma em minha posse.  

 

 

Lages, 10 de setembro de 2015 

 

_____________________________________________________ 

(nome e assinatura do sujeito da pesquisa e/ou responsável legal) 

 

 

Responsável pelo projeto: MARELI ELIANE GRAUPE 

Endereço para contato: UNIPLAC 

Telefone para contato: (49) 8400 1522 

E-mail: mareligraupe@hotmail.com 

CEP UNIPLAC  

Endereço: Av. Castelo Branco, 170 – Bloco I - Sala 1226. 

Bairro Universitário 

mailto:mareligraupe@hotmail.com
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Cep: 88.509-900, Lages-SC 

(49) 3251-1086 

Email:  cep@uniplaclages.edu.br  e  cepuniplac@gmail.com  

 

 

APÊNDICE 2 

 

Universidade do Planalto Catarinense - UNIPLAC 

Programa de Pós-Graduação Mestrado Acadêmico em Educação 

Mestranda: Lúcia Helena Matteucci Bondavalli 

Orientadora: Mareli Eliane Graupe 

Lages, 2015 

 

 

Pesquisa - ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES: 

Ações do município de Lages e contribuições para a educação 

 

 

Roteiro de entrevista: Mulheres vítimas de violência  

 

1. Quando você conheceu seu companheiro? 

2. Você poderia contar sobre o  inicio da relação de vocês ? 

3. Lembra quando e em que momentos surgiram os primeiros desentendimentos? Como 

o companheiro reagiu durante a situação? 

4. Quais tipos de violências você sofreu praticadas pelo seu companheiro? 

5. Quando em situação de violência, recebeu ajuda? Quem te ajudou a sair da situação de 

violência? 

6.  Procurou algum órgão pra lhe ajudar? Como foi essa ajuda? 

7. Você ainda sofre situações de violências por parte do seu companheiro? 

8. Você tinha filh@s quando esteve com essa pessoa, ou ainda está com essa pessoa? 

Pode falar sobre a relação entre ele e @(s) filh@(s)?  

9. Você gostaria de dizer outros pontos sobre  a relação de vocês? 
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Roteiro de entrevista: Representantes da Frente Parlamentar e do Fórum 

criado pelo fim da violência contra mulheres  

 

1. Como ocorreu a formação da Frente Parlamentar e do Fórum pelo fim da violência 

contra mulheres? 

 

2. Por que foi instituída a Frente Parlamentar e o Fórum pelo fim da violência contra 

mulheres? 

3.. Quais os principais objetivos da Frente Parlamentar e do Fórum? 

4.Quais  atividades são desenvolvidas para a promoção do fim da violência contra 

mulheres em Lages? 

5. Existe alguma ação desenvolvida pela Frente Parlamentar e pelo Fórum que 

ofereça suporte às mulheres vítimas de violências? 

 

 

Roteiro de entrevista a ser realizada com representantes das Secretarias de 

Educação Estadual e Municipal de Lages e representantes de unidades de ensino de 

Lages das redes pública municipal e estadual e particular. 

 

1. Qual a percepção da instituição em relação ao problema de violências contra mulheres 

em Lages? 

2. É possível perceber no(s) estudante(s) manifestações que mostrem serem filh@(s) de 

mulheres que sofrem com violências doméstica?  

3. O tema violência contra mulheres é discutido entre os profissionais da educação de 

Lages? 

4. Os profissionais da educação tem oportunidade em sua formação continuada de 

discutir e estudar assuntos referentes a gênero e também violências contra mulheres? 

5. Existe preocupação entre os profissionais da educação em incluir no currículo escolar 

temas relacionados a gênero e à violência contra mulheres?  

6. Como são desenvolvidas ações durante as aulas para que todas as formas de violências 

sejam enfrentadas e também formas de violências contra mulheres? 

 

 


