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Muitos que convivem com a violência no dia a dia
assumem que ela é uma parte intrínseca da condição humana.
Mas não é...
A violência pode ser prevenida. 
Governos, comunidades e pessoas podem fazer a diferença.

 Nelson Mandela      





Apresentação

A discriminação do sexo feminino é cultural e atravessa toda a 
história da humanidade. Nesse contexto, a violência contra a mulher tem 
na inequidade de gênero o cerne da questão, podendo materializar-se como 
abuso físico, emocional e econômico – desde as formas comissivas e dolosas, 
como em agressões deliberadas, às omissivas, quando a ela são negligenciadas 
oportunidades iguais de desenvolvimento existencial. Além de ser vítima de 
uma epidemia silenciosa, que na maioria dos casos envolve o ambiente fami-
liar, a mulher está ainda sujeita a violências institucionais e a juízos morais 
preconceituosos e desabonadores, que ocorrem até mesmo sob a forma de 
gracejos e jocosidades.

Em outubro de 2015, o Centro de Bioética do Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo (Cremesp) convidou um grupo de especialistas 
para falar sobre violência contra a mulher conforme diferentes perspectivas. 
Os textos recolhidos naquele simpósio compõem, na sua essência, o livro que 
agora está sendo lançado. Não faltam motivos para justificar essa iniciativa, 
sendo um deles a Lei Maria da Penha, que está completando dez anos, ao lon-
go dos quais expôs e puniu homens agressores. Outro motivo é a constatação 
de que, mesmo com a mulher protegida pela lei, a violência insiste em perma-
necer. Mas, certamente, o motivo maior desse debate é sensibilizar o médico 
e seus respectivos ambientes institucionais para a gravidade do problema e, 
ainda, convocá-los como agentes facilitadores para sua reversão. 

A Medicina é vocacionada para contraditar a violência. Se os vários mo-
dos de agressão imprimem dor física ou mental, ou mais frequentemente am-
bas, o médico é um dos profissionais mais preparados para reduzir os sin-
tomas e as causas dessa dor. E não apenas pelo seu conhecimento técnico 
adquirido, mas também, por um sentimento humanitário e fraternal implí-
cito a sua escolha vocacional, ambos dedicados ao bem-estar de outrem e 
prometidos sob o juramento hipocrático. Não por acaso, a mulher bate em 
duas portas para pedir socorro: antes, a do pronto-socorro, onde espera que a 



equipe de saúde possa minimizar sua dor e referenciar danos físicos e psíqui-
cos decorrentes da violência. Depois, a da delegacia, para que a lei impeça o 
agressor de voltar a agredi-la.

Muito será preciso estudar para que melhor se entendam os fatores obs-
curos da violência. Este livro – assim como o simpósio que o originou – não 
tem a pretensão de responder a todos os pontos sem respostas quando se trata 
de violência contra a mulher. Os convidados trouxeram informações teóricas 
e a experiência vivida como o melhor de suas contribuições. Ensejaram novas 
e mais complexas perguntas do que afirmações definitivas, e não podia ser de 
outra forma. Do contrário, como explicar que a coreana Kyung-Ah Park, pre-
sidente da Medical Women’s International Association (MWIA), a Associação 
Internacional das Mulheres Médicas, viesse de tão longe para nos dizer que 
a “maioria das mulheres assassinadas morre pela mão do homem que ama”?

A apresentação da delegada da Mulher, Magali Celeghin Vaz, confirma 
essa tese: muitas mulheres se calam acreditando que assim mudarão o com-
portamento do agressor. No entanto, estão apenas correndo maior risco de 
morrer. Segundo números do Disque 180, Central de Atendimento à Mu-
lher, em sete de cada dez casos de agressão, a vítima tinha vínculo afetivo 
com o agressor.

O texto da pesquisadora Lilia Blima Schraiber alerta para a banalização 
das agressões contra a mulher, na qual a violência doméstica não é vista como 
violência, mas como parte dos conflitos e dos problemas. A psicóloga Janaína 
Marques de Aguiar estudou a violência obstétrica praticada por médicos e ou-
tros profissionais da saúde na hora do parto, destacando que um quarto das 
mulheres atendidas em maternidades brasileiras sofre algum tipo de violência 
na assistência.

O psiquiatra do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (HC-FMUSP), Marco de Tubino Scanavino, analisou 
os aspectos psiquiátricos da violência sexual. O estresse pós-traumático, o 
transtorno depressivo maior e o transtorno por uso de substâncias estão entre 
as morbidades psiquiátricas mais frequentes na prática clínica entre vítimas de 
violência sexual.

A médica Maria Ivete Castro Boulos, coordenadora do núcleo do HC 
de assistência a vítimas da violência sexual (Navis), chama a atenção para a 
importância de ouvir e acolher. Segundo ela, os médicos muitas vezes se es-
quecem de fazer uma pergunta essencial: “Você já sofreu violência sexual em 



algum momento da vida?”. Como ela mesma constata, “muitas pessoas em 
consulta estão aguardando por essa pergunta”.

O livro ainda traz textos sobre o perfil das mulheres que ligam para a Cen-
tral 180 e uma entrevista com Maria da Penha Maia Fernandes, sobrevivente 
da violência doméstica cuja luta de duas décadas resultou na aprovação da lei 
que leva seu nome. 

 Em 2016, ano em que a Lei Maria da Penha completou uma década, o 
Cremesp reforçou seu compromisso com a nobre causa e, em 2017, entrega 
esta publicação aos médicos e à sociedade para incrementar o acesso pleno da 
mulher a uma existência digna e justa. Definitivamente.

 Lavínio Nilton Camarim 
 Presidente do Cremesp
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Introdução – Bioética e violência

Reinaldo Ayer de Oliveira*

A bioética pode ter um papel importante na abordagem da violên-
cia, em especial contra a mulher e, sobretudo se nesta tarefa ficar 
explícito que a violência contra a mulher é uma questão de direitos 
humanos. (...) A ética não está dada. Precisa ser construída a cada 
dia, de acordo com o aprendizado humano, por meio da experiên-
cia, da tomada de decisões e da discussão sobre as consequências 
dessas decisões.

A Bioética surgiu na década dos anos 1970 como um fenômeno 
cultural: emergiu da exigência, cada vez mais presente no seio da sociedade 
contemporânea, de reformular suas estruturas, na esteira das genuínas indi-
cações éticas1.

O termo foi criado e posto em circulação em 1971, no livro do americano 
Van Rensselaer Potter, Bioethics: bridge to the future.

Na ocasião, Potter referia: “O propósito desse livro é contribuir com o 
futuro da espécie humana promovendo a formação de uma nova disciplina, 
a disciplina da Bioética”. Ressaltava que se existiam duas culturas que pa-
reciam incapazes de falar uma com a outra – ciência e humanidades – e se 
isso fazia parte das razões para que o futuro se mostrasse tão incerto, então 
possivelmente nós teríamos de estender uma ponte entre elas, para o bem 
do futuro. A ponte, segundo Potter, seria a Bioética: uma disciplina que de-
veria acompanhar o desenvolvimento científico, com uma vigilância ética 
que, para ele, deveria estar isenta de interesses morais2.

* Coordenador do Centro de Bioética do Cremesp e docente de Bioética da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo.
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É nessa senda que o Cremesp, por meio do Centro de Bioética, procura 
tratar de assuntos que aparentemente não se comunicam. E um desses assun-
tos é a violência contra a mulher. As diferenças aparentes quanto à maneira 
como esse tema tem sido abordado poderiam convergir quando o eixo condu-
tor das exposições e discussões são valores.

É quando entra a Bioética.
Como pressuposto, é dado: a pessoa não nasce ética. Não nascemos com 

os conceitos de valor, de moral e de ética; eles vão sendo introjetados a partir 
da experiência de vida, vão sendo construídos na interação com a realidade. A 
eticidade é, assim, condição de vir a ser ético.

O conceito de valor está vinculado à noção de preferência ou de seleção 
– aquilo que vale para determinado momento em determinado grupo. Valor, 
etimologicamente, provém do latim valere. Moral é um sistema de valores, do 
qual resultam normas que são consideradas corretas por determinada socieda-
de ou grupo. É um sistema de regras definidas fora do íntimo do ser humano, 
que cada indivíduo deve seguir para que possa ser aceito na sociedade em que 
vive ou no grupo do qual faz parte.

A moral está contida nos códigos, regulamentando o agir das pessoas 
numa sociedade. A lei moral ou seus códigos caracterizam-se por serem nor-
mas, que usualmente têm por finalidade definir um conjunto de direitos ou 
deveres do indivíduo e da sociedade.

Já a ética implica na análise e na reflexão crítica sobre os valores. É uma 
ação de dentro para fora; nasce a partir de valores intrínsecos de cada indiví-
duo, que o ajudam a definir o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto 
em um ato humano3.

O livro Bioética e a violência contra a mulher surgiu de um seminário nos 
qual diversos especialistas expuseram suas ideias sobre o tema. Os textos foram 
revisados e, em alguns casos, ampliados pelos autores. O assunto não se esgotou. 
A publicação dos temas expostos e a ampliação com os outros textos adjuvantes 
procura desenvolver o tema e mantê-lo em permanente acesso por meio do li-
vro. É fato que tudo que diz respeito ao ser humano e a sua vocação como pessoa 
envolve a ética. A ética qualifica o ser humano. Em seu sentido mais profundo, 
ética é o modo de cada indivíduo viver na sociedade, a forma como interpreta 
a vida e dá respostas a ela. Vivendo, o indivíduo vai construindo sua própria 
dimensão ética: definindo e fortalecendo seus valores, desenhando seu caráter. 

É a ética de um ser humano que determina seus atos, a coerência ou não 
entre eles, a forma como assume a responsabilidade sobre eles. Mas é a cons-
ciência desses atos e dos conflitos que vivencia ao tomar decisões, ao agir e 
assumir responsabilidades, que vai sendo construída sua ética.
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Por essas razões, a ética não está dada. Precisa ser construída a cada dia, 
de acordo com o aprendizado humano, por meio da experiência, da tomada 
de decisões e da discussão sobre as consequências dessas decisões. E, como 
todo aprendizado humano, é pelo conflito e pela consciência do conflito, que 
envolve o agir humano numa sociedade, que a ética de uma pessoa vai se de-
senvolvendo.

A eticidade de um indivíduo está na percepção dos conflitos entre a emo-
ção e a razão e, na condição que poderemos adquirir, de nos posicionarmos, 
de forma coerente, em face desses conflitos.

Reich define Bioética como “estudo sistemático da conduta humana, na 
área das ciências da vida e dos cuidados de saúde, quando se examina esse 
comportamento à luz dos valores e dos princípios morais”4. Essa definição que 
consta da Encyclopedia of Bioethics traz o caráter de bioética aplicada, não sig-
nificando, entretanto, uma nova moralidade ou sistema ético, mas sim um sis-
tema de reflexão5.

Existem alguns marcos históricos que deram origem à reflexão Bioética. 
Assim, desde os primórdios da existência humana, o indivíduo se vê diante de 
decisões éticas e morais, tendo como fundamento e objeto a vida.

A violência, em especial a violência contra a mulher, vem acontecendo 
há muitos anos, e não obstante o tema ser “permanentemente” abordado, fica 
uma grande dúvida: por que ainda existe a violência?

Nessa senda é conhecida que a Bioética tornou-se espaço de reflexão ética 
e de diálogo entre as diversas especialidades do conhecimento científico exa-
minado “à luz dos valores e dos princípios morais”.

A ampliação da dimensão social faz que a Bioética situe-se na interface de 
vários saberes, notadamente: a Biologia e Medicina, a Filosofia, Ética, Teologia, 
Psicologia, Antropologia, Economia, Sociologia e o Direito. O discurso a ser 
utilizado no campo da bioética não pode ser dogmático nem persuasivo, mas 
antes criativo e baseado num diálogo inter e transdisciplinar, pluralista, que 
deverá aprofundar as relações de raízes históricas, culturais e religiosas dos 
diferentes articuladores de posições.

Em conclusão: a Bioética pode ter um papel importante na abordagem da 
violência enquanto uma questão de direitos humanos, e, sobretudo, na violên-
cia contra a mulher.

Referências
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O abuso sexual como conflito ético
no Conselho Regional de Medicina
de São Paulo

Claudio Cohen*
Reinaldo Ayer de Oliveira

Para os Conselhos de Medicina, “é importante não só julgar e con-
denar, mas sim entender a subjetividade ética da situação, sobre-
tudo, compreender os aspectos psicossociais subjacentes ao abuso 
sexual, a fim de tratá-lo e preveni-lo”.

Em um trabalho publicado em 20091, realizou-se uma pesquisa 
com objetivo de discutir o assédio sexual na relação médico-paciente com base 
em quatro parâmetros: características do médico, características do acusador, 
características da acusação e da avaliação pelo Cremesp.

O trabalho tem características de abordagem exploratório-descritiva, 
quantitativa e no qual se aplica análise documental retrospectiva. Foram co-
letadas todas as acusações de assédio sexual registradas em denúncias contra 
médicos na cidade de São Paulo de janeiro de 2000 a dezembro de 2005.

Os autores observaram 150 denúncias contra médicos nas quais alegava-
se assédio sexual.

Os resultados mostram, em síntese, o seguinte: em termos de análise de 
gênero, foi ressaltado que 96,67% dos profissionais eram do sexo masculino e 
3,33% do sexo feminino. Os médicos tinham idade média de 46,87 anos. Entre 
46 e 65 anos estão mais da metade dos denunciados (53,38%). Entre 26 a 35 
anos, apenas 5,41% dos médicos foram denunciados.

Em relação às especialidades dos médicos, a maioria das acusações foram 
encontradas para Ginecologia e Obstetrícia (24,67%), Cirurgia Geral (5,33%), 

*  Psiquiatra e professor-adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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Pediatria (4,67%), Cardiologia, Clínica Médica e Psiquiatria (4%), e Urologia e 
Traumatologia (3,33%). Portanto, foi observado que em um quarto dos casos 
a denúncia ocorreu na área de Ginecologia e Obstetrícia. Esse fato pode ser 
compreendido pelas características próprias dessas áreas de atuação, em que 
mulheres encontram-se em posição vulnerável, podendo ter sua intimidade 
invadida por profissionais.

Em termos das características dos sujeitos que sofreram o abuso, a maio-
ria era adulto (77,71%), seguido por adolescentes (13,14%) e crianças (2,29%). 
Uma análise de gênero mostrou que 90,29% eram mulheres e 7,43% eram ho-
mens; em 2,29% dos casos, esses dados não estavam disponíveis.

Em termos das localizações das ocorrências, 34% estavam em instituições 
públicas e 38% em instituições privadas. É interessante observar que 23% dos 
casos não apresentaram dados de identificação do local da ocorrência e que 4% 
referem-se a outros locais, fora da área de trabalho.

Em 52,38% dos casos o intervalo entre o momento do abuso e a denún-
cia foi dentro das primeiras 48 horas, estendendo-se até seis meses. A análise 
dos dados mostrou um intervalo médio de 53 dias entre o ato e a denúncia. 
Em 52,38% dos casos a acusação ocorreu dentro das primeiras 48 horas, e, em 
14,28% dos casos, foi feita a partir de 5 a 16 meses depois do ato.

Em termos da avaliação dos casos pelo Cremesp, houve elevada percenta-
gem de acusações que não se tornaram processos éticos-profissionais. A razão 
mais comum para o arquivamento da denúncia foi a falta de prova (88,18%) ob-
jetiva, seguida da retirada da denúncia por parte do acusador.

A pesquisa conclui que existem várias razões para o comportamento se-
xual abusivo durante o exercício da prática médica. O profissional pode valer-
se de sua posição e, em vez de preservar uma atitude idônea, servir-se de sua 
situação de poder no contexto específico e interpretar as respostas de pacien-
tes como consentimento sexual. O paciente, por sua vez, estando em situação 
vulnerável por ter entrado na relação terapêutica em busca de ajuda diante do 
agravo de sua saúde, oferece sua intimidade e confiança. O conflito ético que 
pode surgir vem da violação da sujetividade da relação médico-paciente.

O Cremesp é um dos fóruns em que, na condição de juízes, os conselhei-
ros avaliam o comportamento profissional dos médicos a partir de fatos obje-
tivos; no entanto, é importante não só julgar e condenar, mas sim entender a 
subjetividade ética da situação, sobretudo, compreender os aspectos psicosso-
ciais subjacentes ao abuso sexual, a fim de tratá-lo e preveni-lo.
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Médicos condenados
por assédio sexual

Aureliano Biancarelli*

Num espaço de seis anos, 101 médicos foram punidos sob acusação 
de assédio sexual contra pacientes ou familiares. Desse grupo, 18 
perderam seus registros, o que representa 43,9% dos 41 médicos 
cassados nesse período, pelos mais diversos motivos.

A o longo dos últimos seis anos – de 2010 a 2015 – um total de 101 
médicos recebeu algum tipo de pena disciplinar sob a acusação de assédio se-
xual. Os dados se referem aos processos que chegaram ao Conselho Federal de 
Medicina, após decisão em primeira instância pelos Conselhos Regionais dos 
estados. Os processos éticos-profissionais originários de cassações nos CRMs 
são avaliados pelo Conselho Federal, obrigatoriamente. 

O Conselho Federal se preocupa com o respeito ao amplo direito de ma-
nifestação do profissional e dos denunciantes, pacientes ou familiares. Para 
tanto, quando os processos dão entrada no CFM, todos os prazos preenchem 
os limites necessários para uma correta avaliação. Isso impede futuros ques-
tionamentos na Justiça comum, os quais podem levar à anulação da sentença.

Das 101 punições aplicadas, 18 foram cassações de registro, significando 
que 18 profissionais perderem o direito de exercer a Medicina, acusados de 
assédio sexual relacionado ao paciente ou familiar. Outros 17 médicos foram 
punidos com suspensão por 30 dias sob a mesma acusação; 35 receberam 
censura pública, 20 tiveram censura confidencial e 11 receberam advertência 
confidencial.

A referência ao assédio sexual está no Capítulo V do Código de Ética Mé-
dica 2009 que trata da “Relação com Pacientes e Familiares”. O artigo 38 diz 

*  Jornalista.
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que é vedado ao médico “desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus 
cuidados profissionais”. O artigo 40 estabelece que é vedado ao médico “apro-
veitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter van-
tagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza”.

 No mesmo período citado – entre 2010 e 2015 –, outros 23 médicos fo-
ram cassados pelo Conselho Federal de Medicina, acusados de erro médico. 
Significa que, do total de 41 cassados nesses seis anos, 43,9% perderam seus 
registros sob acusação de assédio sexual.

O erro médico é previsto no Capítulo III do Código de Ética Médica, que 
trata da Responsabilidade Profissional. O Artigo 1º diz que é vedado ao médi-
co “causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperí-
cia, imprudência ou negligência”. O parágrafo único observa que “a responsa-
bilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida”.

Um total de 739 profissionais foram enquadrados e apenados dentro do 
Artigo 1º, por erro médico, no período 2010 a 2015. Além dos 23 cassados, 
outros 54 foram suspensos por 30 dias, 211 receberam censura pública, 299 
censura confidencial e 152 foram punidos com advertência confidencial.

Os dados são do Sistema de Processos Ético Profissional (Siem), do 
Conselho Federal de Medicina, obtidos em 16 de fevereiro de 2016. A esta-
tística é realizada por número de denunciados, pois um processo pode ter 
mais de um denunciado.
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Um perfil da mulher brasileira
que sofre violência

Aureliano Biancarelli

Quem são as mulheres que sofrem violência no Brasil?
Quem são as mulheres agredidas que ligam para o Disque 180?

A  Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres registrou 76,6 mil denúncias de alguma violência ao longo 
de 2015. Em 65,3% dos casos, as vítimas não dependiam financeiramente do 
agressor. Cerca de 77% das mulheres agredidas tinham filhos e em mais da 
metade dos casos eles presenciaram as agressões. Em 22,7% dos episódios os 
filhos também foram agredidos. Em sete de cada dez casos de agressão, a mu-
lher tinha vínculo afetivo com o agressor.

A cada 24 horas, 210 denúncias de algum tipo de violência contra mulhe-
res são relatadas ao Disque 180. São 6.387 relatos por mês. Ao longo de 2015 
foram 76.651 denúncias, 45,0% mais que no ano anterior. Metade das chama-
das eram relatos de agressões físicas. A outra metade se refere à violência psi-
cológica, à violência moral, ao cárcere privado, à violência sexual e à violência 
patrimonial. Três em dez mulheres que denunciaram violência física diziam 
estar correndo risco de morte. A cada três horas um estupro foi relatado ao 
Disque 180.

Esse quadro faz parte do Balanço 20151 da Central de Atendimento à Mu-
lher, o Disque 180. Criado dez anos atrás pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres da Presidência da República, o serviço é hoje o maior canal de de-
núncia aberto às mulheres e uma das fontes mais reveladoras sobre violência e 
sobre as demandas das mulheres.

No Balanço 2015, as 76,6 mil denúncias de violência registradas represen-
tam 10,23% dos 749.024 telefonemas recebidos pela Central. A grande maio-
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ria deles, um total de 307,8 mil – ou 41,09% – foram pedidos de informação. 
Outros 9,56% eram solicitações para serviços especializados de atendimento à 
mulher, e os demais 38,54% – ou 288,7 mil – correspondem a encaminhamen-
tos para outros serviços de teleatendimento, como o 190 da Polícia Militar, o 
197 da Polícia Civil e o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos.

Cerca de 280 atendentes se revezam ao longo de 24 horas, sete dias por 
semana, na Central de Atendimento à Mulher instalada em Brasília, em ende-
reço mantido sob sigilo. Em dez anos, o serviço atendeu cerca de 4,8 milhões 
de chamadas, aqui incluídas denúncias, pedidos de informação e de encami-
nhamento. Em 2015, foram registrados 749.024 atendimentos gerais, 62.418 
por mês, ou 2.052 por dia.

O Balanço 2015 da Central de Atendimento mostra que o agressor é al-
guém que conhece a vítima, tem um longo período de convivência com ela e 
a agride com frequência. A maioria das vítimas tem filhos e mais da metade 
deles presenciou a agressão. Um quinto deles também sofreu violência. Menos 
de um terço das mulheres agredidas depende financeiramente do agressor. Do 
total de relatos de agressão, 60% foram cometidos contra mulheres negras.

Em 72% dos casos, as violências foram cometidas por homens com 
quem as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo – são atuais ou ex-
companheiros, cônjuges, namorados ou amantes das vítimas. Outros 16,82% 
foram praticados por pessoas das relações familiares e 10,89% por pessoas 
de relações externas. Somente 0,29% das agressões denunciadas ocorreu em 
relações homoafetivas.

Em um terço dos casos de violência (33,94%), vítima e agressor se relacio-
navam há dez anos ou mais e em 15,60%, entre 5 e 10 anos. Isso significa que, 
em metade dos casos de agressão física (49,54%), vítima e agressor se relacio-
navam há mais de cinco anos. Outros 38,52% se conheciam ou se relaciona-
vam entre 1 e 5 anos e 11,94% até um ano.

O Balanço 2015 revela também que, além de ocorrer em relações longas, 
a violência ainda se repete com grande frequência. Em 39,73% dos casos a 
violência é diária e, em 34,36%, é semanal. Ou seja, em 74,09% dos casos a 
violência ocorre com frequência muito alta, observa o texto da Secretaria de 
Política para as Mulheres.

Os atendimentos de 2015 revelaram também que em 30,88% dos casos a 
vítima já estava em situação de violência entre 1 e 5 anos; 34,27%, em período 
menor que um ano; e 29,40% há mais de cinco anos.

Em quase a totalidade dos relatos de violência (98,02%), as vítimas re-
velaram estar correndo algum tipo de risco. Em cerca de um terço deles, elas 
relataram perigo de morte e medo de espancamento ou outro dano físico. 
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Cerca de 3% das vítimas disseram estar correndo perigo de estupro. O risco 
de danos psicológicos foi percebido em 19,54% das chamadas.
Em 60,48% dos relatos sobre as diversas formas de violência, as denúncias fo-
ram feitas pela própria vítima. No conjunto, 80,55% das ligações denunciando 
situações de violência de gênero foram feitas por mulheres. Segundo observa 
a Secretaria para as Mulheres, “esses dados demonstram que ainda há uma 
longa jornada para o envolvimento social de todas e todos na tolerância zero à 
violência contra as mulheres”2. São poucos os homens que ligam denunciando 
agressões contra a mulher, acatando o ditado de que “em briga de homem e 
mulher, estranho não mete a colher”.

O Balanço 2015 revelou ainda que 77,75% das vítimas possuem filhos, 
sendo que a maioria (70,97%) tem um ou dois. Quase 60,0% desses filhos pre-
senciaram as agressões e 22,76% também sofreram violência. Nos casos de 
relatos de agressão, somente 34,67% das mulheres vítimas dependem finan-
ceiramente do agressor; 65,33% não dependem. Este último dado “contradiz 
o senso comum de que a dependência financeira é a motivação principal para 
a permanência de mulheres em relações marcadas por violência de gênero. A 
violência contra as mulheres é fenômeno complexo que precisa ser avaliado 
em sua amplitude de fatores socioculturais”3. 

Em 2015, a Central de Atendimento à Mulher inaugurou o Ligue 180 
Internacional, que pode ser acessado em 16 países. A partir de um número 
disponibilizado em cada país, as chamadas são repassadas para a Central no 
Brasil, que faz os encaminhamentos necessários. Em 2015 foram registrados 
33 atendimentos internacionais. Na maioria, eram pedidos de informação 
sobre direitos.

A preocupação com as mulheres brasileiras no exterior se justifica. Em 
2015, a Central de Atendimento recebeu, em média, uma denúncia por dia 
de tráfico de pessoas. No total, houve um aumento de 151% desse tipo de de-
núncia, com relação ao ano de 2014. Segundo a secretaria, o enfrentamento do 
tráfico de mulheres é uma das pautas prioritárias.

Em março de 2014, o Ligue 180 assumiu a atribuição de Disque De-
núncia, acumulando funções de acolhimento e orientação da mulher em si-
tuação de violência. Com isso, passou a ter a tarefa de enviar as denúncias 
de violência aos órgãos competentes pela investigação, sempre com a auto-
rização das usuárias. Segundo a Central de Atendimento, as denúncias são 
encaminhadas a órgãos da segurança pública, sistema de justiça, direitos hu-
manos e assistência consular.
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Mulheres médicas contra
a violência de gênero

Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates*

A Associação Internacional das Mulheres Médicas (MWIA) elegeu 
o período 2013-2016 como o triênio da Prevenção e Eliminação da 
Violência Doméstica e Sexual. As médicas devem ser as primei-
ras a acolherem as vítimas de violência de gênero quando buscam 
socorro. A ONU Mulheres lidera o movimento HeForShe (“Eles-
PorElas”) e convoca homens e mulheres a construírem juntos uma 
nova sociedade.

“As mulheres médicas estão na linha de frente da violência do-
méstica. As vítimas, com frequência, chegam primeiro para nós, acreditando 
que podemos ajudá-las. É nosso dever oferecer o melhor tratamento e o me-
lhor acolhimento para essas mulheres.”

A frase é da médica sul-coreana Kyung-Ah Park. Além de médica, ela 
é presidente da Associação Internacional das Mulheres Médicas (MWIA, na 
sigla em inglês), o que faz do seu alerta um chamamento para as médicas do 
mundo todo. A mensagem vale para homens e mulheres, mas é especialmen-
te endereçada a nós, mulheres médicas. Estamos lado a lado com os homens 
nessa preocupação, mas, certamente, quando se trata de violência doméstica  
– e particularmente de violência sexual –, as mulheres estão mais próximas da 
escuta e do acolhimento.

A doutora Kyung foi uma das convidadas do simpósio Bioética e a Violência 
contra a Mulher, promovido pelo Cremesp e cujas apresentações integram esta pu-

*  Médica, ex-presidente da Associação Brasileira das Mulheres Médicas, professora da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e membro do Centro de Bioética do Cremesp.
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blicação. No papel de uma das moderadoras do evento, e como membro da Asso-
ciação Brasileira de Mulheres Médicas (ABMM), quero enfatizar os propósitos das 
entidades que reúnem profissionais médicas no contexto da violência de gênero.

A MWIA é uma organização internacional que representa as médicas em 
atividade nos cinco continentes. A associação foi fundada em 1919 e atua jun-
to à Organização Mundial de Saúde e da ONU Mulheres, entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres. A sede 
da MWIA é em Genebra, Suíça. A associação incorpora-se ao Artigo 60 do 
Código Civil Suíço. Atualmente, a administração e a coordenação da entidade 
ficam em Vancouver, no Canadá.

Em 1946 foi criada a Aliança Pan-Americana de Mulheres Médicas 
(PAMWA) durante conferência científica realizada em Washington. Médicas 
das Américas manifestavam a necessidade de se organizar a fim de estabelecer 
laços de solidariedade e intercâmbios científico e cultural. Pretendiam tam-
bém  incentivar a comunidade médica a participar de um movimento voltado 
para o benefício e para a defesa das mulheres. A Aliança teve sua primeira sede 
na Cidade do México e atualmente fica no Brasil, pois acompanha a última 
presidente do Congresso Pan-Americano, que é realizado a cada dois anos. O 
ultimo deles, o 32º, aconteceu em São Paulo sob a presidência da médica bra-
sileira Ivone Meinão, em março de 2015.

Estimuladas pela MWIA, as brasileiras fundaram a Associação Brasileira 
de Mulheres Médicas (ABBM) em 16 de novembro de 1960, na cidade do Rio 
de Janeiro.

As médicas e a violência de gênero
Todas essas associações de médicas – a internacional, a pan-americana 

e a brasileira – têm os mesmos objetivos. O primeiro deles é a promoção da 
comunicação e da cooperação entre as profissionais médicas do mundo todo, 
independentemente de raça, religião ou opiniões políticas. Outro propósito é 
trabalhar ativamente contra as desigualdades relacionadas com o gênero na 
profissão médica, incluindo oportunidades de carreira e aspectos econômicos,  
além de oferecer às mulheres médicas a oportunidade de conhecer mais am-
plamente questões relativas à saúde e ao bem-estar da humanidade.

Em 2010, a MWIA, com apoio de suas associações continentais e nacio-
nais, divulgou uma série de resoluções sobre a violência sexual. A associação 
alertava que a violência sexual contra mulheres e meninas tem grande alcance 
médico, com consequências psicológicas e sociais para sobreviventes e suas 
comunidades. O documento da MWIA destacava as seguintes necessidades: 
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apoiar a eliminação de todas as formas de violência sexual; apoiar a educação 
das comunidades para sensibilizá-las a mudar suas atitudes em relação à vio-
lência sexual; apoiar a formação de profissionais de saúde para reconhecer, res-
ponder e efetivamente ajudar sobreviventes de violência sexual. E, por último, 
prestar aconselhamento integrado de saúde em longo prazo e facilitar serviços 
jurídicos para sobreviventes de violência sexual.

Em 7 de março de 2013 a MWIA apresentou nas Nações Unidas um 
workshop intitulado Mulheres médicas e o sistema de saúde na eliminação e 
prevenção de todas as formas de violência contra mulheres e meninas. Nesse 
encontro, a Associação estabeleceu a “Prevenção e Eliminação da Violência 
Doméstica e Sexual” como o tema para o triênio 2013-2016. Entre outras ini-
ciativas, a MWIA publicará um Manual de Treinamento para Médicos com o 
objetivo de reduzir a violência contra a mulher.

Ações preconizadas pela ONU Mulheres
A ONU Mulheres é uma entidade ligada à Organização das Nações Unidas 

voltada para a promoção da igualdade de gênero. Seu objetivo é construir alianças 
com a sociedade, com o movimento de mulheres e com governos, no sentido de 
desenvolver ações que contribuam para que as mulheres possam viver sem medo, 
em paz, com dignidade e justiça. A ONU Mulheres advoga por um compromisso 
coletivo de luta pela tolerância zero na violência contra  mulheres e meninas.

Entre as várias iniciativas para redução da violência, a ONU Mulheres 
destaca cinco políticas chaves.

Em primeiro lugar, promover o endurecimento na aplicação das leis e po-
líticas de programas de prevenção e de resposta. Os Estados têm que assegurar 
que estruturas legais e políticas abrangentes funcionem em todos os ambientes 
e contextos, durante e depois dos conflitos. Ações políticas, planos e progra-
mas devem ser integralmente financiados e desenvolvidos com a ativa par-
ticipação da sociedade civil; é necessário trabalhar com as organizações que 
representem os sobreviventes das vítimas de violência contra a mulher.

Em segundo lugar, promover e proteger os direitos humanos de mulhe-
res e meninas. A desigualdade de gênero e a discriminação estão no centro da 
violência contra mulheres e meninas. Essas causas estruturais são compostas 
por fatores de risco que ocorrem nos diferentes níveis da sociedade, da família 
e nos relacionamentos dos indivíduos. Portanto, os Estados devem assegurar 
às mulheres a igualdade de direitos à educação, segurança social, propriedade, 
emprego, política de participação, um padrão de vida adequado de saúde se-
xual e reprodutiva e de direitos reprodutivos.
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Em terceiro lugar, é fundamental mudar as atitudes, crenças e comporta-
mentos que tolerem ou perpetuem a violência. Aprovar medidas como a sensi-
bilização e mobilização da comunidade e programas de educação para crianças e 
jovens que estão expostos à violência. Desenvolver a capacidade das instituições 
para prevenir e responder à violência. Trabalhar com homens e meninos para 
promover a igualdade de gênero e relações de respeito, incluindo programas es-
pecíficos e estratégias para alcançar esse objetivo. É imperativo o envolvimento 
de todos os segmentos da sociedade para a prevenção da violência.

Em quarto lugar, a prevenção e a resposta à violência devem ser tratadas 
em conjunto como parte de uma solução global e estratégica coordenada. Os 
Estados devem agir em todas as ocasiões, estabelecendo serviços multisse-
toriais. Isto significa fornecer abrigos, socorros legais, serviços de saúde, in-
cluindo os serviços de saúde sexual e reprodutiva em todos os níveis. Além 
de aconselhamento, apoio psicológico e linhas telefônicas diretas 24 horas, é 
imprescindível a execução de serviços que acompanhem as crianças em abri-
gos, assistência econômica, emprego e suporte à integração social para todas 
as mulheres e meninas sujeitas à violência.

Em quinto lugar, o desenvolvimento de metodologias e sistemas de ava-
liação e acompanhamento dos programas é absolutamente fundamental. Sem 
dados confiáveis, a análise e a pesquisa para informar a aplicação de leis, po-
líticas e programas serão completamente ineficazes. A violência hoje é uma 
pandemia global – e, a menos que governos e países a tratem como tal, não 
vai ser possível acabar com ela em nossas vidas e mesmo nas gerações futuras.

Entenda a campanha “ElesPorElas”
O movimento HeForShe (“ElesPorElas”) foi anunciado em 2014 por Ban 

Ki-moon, Secretário-Geral da ONU, como um apelo a não violência de gênero 
no qual homens e mulheres são convidados a trabalharem juntos. Trata-se de 
um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras 
sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, ajudando 
homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade.

Um dos programas dentro do HeForShe é o “Impacto 10x10x10”, um es-
forço piloto realizado no ano de 2015, que visou a envolver governos, corpo-
rações e universidades como instrumentos de mudança dentro das comunida-
des que mais necessitam corrigir as deficiências na capacitação e na prática da 
igualdade de gênero das mulheres. O programa selecionou dez universidades 
de várias partes do mundo, entre elas a Universidade de São Paulo (USP), úni-
ca na América Latina.
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Homens e mulheres, juntos
O movimento HeForShe foi lançado em 20 de setembro de 2014 duran-

te a 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU. No lançamento, Emma
Watson, Embaixadora Global da Boa Vontade da ONU Mulheres, fez o se-
guinte pronunciamento:

“Para acabar com a desigualdade de gêneros, todos precisamos estar en-
volvidos. Feminismo, por definição, é a crença de que homens e mulheres de-
vem ter oportunidades e direitos iguais. É a teoria da igualdade política, eco-
nômica e social entre os sexos. É o direito de tomar decisões sobre o próprio 
corpo e de receber o mesmo respeito que os homens. Mas, infelizmente, não 
existe nenhum país no mundo em que todas as mulheres possam ter esses 
direitos. Nenhum país do mundo pode dizer ainda que alcançou a igualdade 
de gêneros. Esses direitos são considerados direitos humanos. A igualdade de 
gêneros é um problema também dos homens. Há jovens homens sofrendo de 
doenças, incapazes de pedirem ajuda por medo de que isso os torne menos 
homens – de fato, no Reino Unido, suicídio é a maior causa de morte entre ho-
mens de 20-49 anos, superando acidentes de carro, câncer e doenças de cora-
ção. Homens também não têm o benefício da igualdade. Os homens também 
estão sendo aprisionados pelos estereótipos de gênero. Quando eles estiverem 
livres, as coisas vão mudar para as mulheres como consequência natural. Se 
homens não tiverem que ser agressivos, mulheres não serão obrigadas a serem 
submissas. Se homens não tiverem a necessidade de controlar, mulheres não 
precisarão ser controladas.

Tanto os homens quanto as mulheres deveriam ser livres para serem sen-
síveis. Tanto homens e quanto mulheres deveriam ser livres para serem fortes. 
É hora de começar a ver gênero como um espectro ao invés de dois conjuntos 
de ideais opostos. Todos podemos ser mais livres e é nisso que HeForShe se 
baseia: na liberdade. Os homens devem começar essa luta para que suas filhas, 
irmãs e esposas possam se livrar do preconceito, mas também para que seus 
filhos tenham permissão para serem vulneráveis e humanos e fazendo isso, se-
jam uma versão mais completa de si mesmos. Edmund Burke disse: ‘Tudo que 
é preciso para que as forças do mal triunfem é que bons homens e mulheres 
não façam nada’. Porque a realidade é que se a gente não fizer nada, vão demo-
rar 75 anos antes que mulheres possam esperar receber o mesmo salário que os 
homens no trabalho. Quinze milhões de garotas vão se casar nos próximos 16 
anos como crianças. E nas taxas atuais, só em 2086 todas as crianças da África 
rural poderão receber educação fundamental. A violência de gênero tem sim 
que ser debatida com homens. Os homens podem e devem ser aliados na luta 
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feminista. Aliados. Os homens podem e devem ser aliados e falar contra a vio-
lência e a favor do feminismo. Podem e devem se posicionar e conversar uns 
com os outros para que possamos evoluir juntos. Não esperamos que a violên-
cia de gênero se dissipe como mágica sem que os homens sejam envolvidos. 
Todos precisamos estar nisso juntos.”

A culpa não é sua
No dia 29 de fevereiro de 2016, Lady Gaga comoveu o público e foi aplau-

dida de pé na cerimônia de entrega do Oscar com a música “Til it happens to 
you” (“Até que isso aconteça com você”), dedicada às mulheres vítimas de es-
tupro. Em um dos momentos mais emocionantes da noite, Lady Gaga reuniu 
mulheres vítimas de violência sexual, a quem dedicou a música. Na pele das 
garotas estava escrito: “A culpa não é sua”.

Números alarmantes
No Brasil, como em vários países latino-americanos, a violência não é 

somente praticada, mas muitas vezes reconhecida e legitimada por parte da 
sociedade, principalmente quando envolve infidelidade conjugal. A violência 
contra as mulheres não se encerra nos espaços domésticos.

O Brasil ocupa a posição de quarto pior país no ranking da violência de 
gênero. No ano de 2001 foram registrados oito espancamentos a cada dois mi-
nutos. Ao longo de 2010, foram cinco espancamentos a cada dois minutos2. A 
cada dez minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A maioria das vítimas é 
violentada por conhecidos, parentes, maridos, colegas de classe e amigos.

O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking dos países onde mais se matam 
mulheres3. Em 2013, 13 mulheres morreram por dia no país em decorrência 
de violência sexual. Em média, há um assassinato de mulher (feminicidio) a 
cada hora e meia4. Luiza Nagib Eluf, advogada e procuradora de Justiça, ob-
serva que a Lei do Feminicídio, de 9 de março de 2015, contempla  assassinato 
de pessoa do sexo feminino e difere-se do homicídio, ampliando a pena. No 
feminicídio “mata-se a mulher por razões da condição de sexo feminino”, pelo 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

No mundo todo, não faltam números que ilustrem um cenário alarmante 
de violência contra a mulher. Segundo dados da Organização Mundial da Saú-
de, uma em cada três mulheres do planeta é vítima de violência sexual ou físi-
ca. Uma em cada 14 sofre abuso sexual. Uma em cada três ou quatro meninas 
é abusada sexualmente antes de completar 18 anos. Calcula-se que entre 100 a 
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140 milhões de mulheres tenham sofrido mutilação genital. Na média global, 
38% das mulheres assassinadas foram vítimas de seus cônjuges ou parceiros. 
Cerca de 42% das vítimas de violência têm sequelas como fraturas, hemato-
mas, complicações no parto, depressões e outros distúrbios mentais.
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O mundo não evoluiu
em delicadeza e civilidade

Janice Caron Nazareth*

É imprescindível que a educação considere a ética, único meio para 
que haja o equilíbrio social que norteia a conduta humana.

É incrível que tanta evolução tecnológica tenha ocorrido nesse 
mundo afora sem paralela evolução na educação, não só no aprendizado das 
letras e dos números, mas no que diz respeito à polidez, cortesia, delicadeza, 
gentileza e civilidade.

Isso acontece em todos os âmbitos, nos quais vemos pessoas se matan-
do no trânsito, jovens drogados se espancando, vizinhos se estranhando por 
bobagens, familiares se agredindo, professores sendo cruelmente machucados 
por alunos e profissionais da saúde por pacientes.

Quando se fala da possibilidade do uso da força física, então, essa agressão 
supera limites jamais imaginados, e as mulheres, por possuírem, na maioria 
das vezes, essa qualidade desfavorável, são subjugadas por companheiros, fa-
miliares e patrões. E, como se isso não bastasse, sofrem desses toda sorte de 
pressões psicológicas, sendo intimidadas pelo terror das represálias em relação 
à sua prole.

Assim, é necessário que existam leis e políticas de delação e proteção, per-
mitindo tranquilidade para que a mulher possa exercer quaisquer papéis que 
lhe aprouver.

Mas, também, é imprescindível que a educação, nos lares e nas escolas, te-
nha em mente a ética, único meio para que haja o equilíbrio social que norteia 
a conduta humana, com respeito ao próximo e justiça social.

*Médica cardiologista, fundadora e presidente do Comitê de Bioética (CoBi) do Hospital Ale-
mão Oswaldo Cruz e membro do Centro de Bioética do Cremesp.
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A Bioética tem muito a contribuir
na discussão de soluções para os conflitos

Max Grinberg*

Em briga entre marido e mulher, não faltam justificativas para a 
sociedade desdizer o ditado e meter a colher. De colherada em co-
lherada, é possível alimentar a expectativa da redução da violência 
sobre a mulher.

A violência contra a mulher é antiga, universal e questão de Saúde 
Pública. Uma pandemia que requer providências globalizadas. Cuidados com 
a saúde física e mental da mulher agredida são necessários. É assunto interdis-
ciplinar dentro e fora da Medicina. Sofrimento e constrangimento.

No Brasil, o profissional da saúde deve fazer uma notificação compulsó-
ria do caso; e o homem-agressor identificado vê-se frente ao rigor da lei Ma-
ria da Penha (Maia Fernandes) – uma homenagem à luta contra a violência 
doméstica desta farmacêutica cearense, nascida em 1945, na promulgação da 
lei 11.340, de 2006.

Dados coletados nos envergonham. Eles mostram um Brasil com alto ín-
dice de  mulheres vítimas da violência familiar, superado apenas por seis paí-
ses – El Salvador, Colômbia, Trinidad e Tobago, Guatemala, Belize e Rússia. 
Recorde-se que o Brasil é um país pluriétnico, multicultural e com acentuadas 
diversidades socioeconômicas. A denúncia nem sempre acontece, mulheres 
sofrem caladas, ainda, concentrando-se nos “afazeres domésticos”. Por isso, 
Maria da Penha, mãe de três filhas com o marido-agressor, que ficou paraplé-
gica aos 38 anos de idade, vitimada  por arma de fogo, é um símbolo do direito 
da mulher brasileira a uma vida sem violência.

*Diretor da Unidade Clínica de Valvopatias do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da USP e membro do Conselho Consultivo do Centro de Bioética 
do Cremesp.



BI
O

ÉT
IC

A 
E 

A 
VI

O
LÊ

N
CI

A 
CO

N
TR

A 
A 

M
U

LH
ER

44

A história da humanidade liga atos violentos ao homem, habitualmen-
te. Violência lembra força de músculos, poder e autoridade, tradicionalmente. 
Soldados, generais, ditadores sanguinários e foras da lei são do sexo masculi-
no. Gladiadores, pugilistas, mercenários, igualmente. As vítimas são homens 
na maioria, quando se trata de assuntos de Estado, desavenças pessoais, ques-
tões de honra, crimes contra a pessoa e o patrimônio. Filmes, classicamente, 
expõem homens ao perigo (mocinho x bandido) com proteção à mulher (a 
mocinha). Pacifistas como Mohandas Karamchand Gandhi – Mahatma Gan-
dhi (1869- 1948) – e Martin Luther King Jr (1929-1968) foram assassinados.

Se o homem é mais vítima no espaço público, a mulher é  mais freqüen-
temente alvo da violência no espaço doméstico, afirmam as pesquisas. As his-
tórias entre quatro paredes residenciais, sob forte influência de fatores cul-
turais, muitas constatações de frustrações sobre a vida conjugal, confinadas 
por muito tempo, passaram a sair pela porta da frente dos domicílios, rumo a 
clínicas, a delegacias de polícia, a serviços sociais e a escritórios de advocacia. 
Violências adjetivadas como doméstica, familiar, física, sexual e psicológica, 
até cárcere privado, ganharam visibilidade, tornaram-se notícias, boletins de 
ocorrência, anamnese e exame físico, de uma maneira mais organizada e com 
maior potencial resolutivo. A mulher reagiu, um bom começo, é verdade, mas 
há muito a ser feito.

A conscientização sobre o valor dos direitos humanos da mulher – filha, 
irmã, companheira, mãe, profissional – sustenta enfrentamentos contra os 
desvios de comportamentos masculinos que insistem em causar olhos roxos, 
realizar estupros e praticar ofensas morais por palavras. Inadmissível convi-
vência com a história mais recente da mulher brasileira que coleciona lutas 
exitosas de gênero.

Terríveis impactos da violência sexual sobre a saúde mental, integrantes 
do chamado Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), adquiriram tal 
dimensão social que se tornaram área de atuação na Psiquiatria. O atendimen-
to médico às violações ganhou uma visão de rede com protocolos recomenda-
dos, praticados e atualizados. Iniciativas de humanização têm sido observadas 
no âmbito do ciclo gravídico-puerperal, com especial atenção a situações de 
desejos ou de realidades de interrupção.

A Bioética tem muito a contribuir para a difusão do tema e na discussão 
de soluções para os conflitos, especialmente as de caráter preventivo sob atu-
ação multiprofissional e interdisciplinar. A Bioética da beira do leito entende 
que cada médico – e os profissionais da saúde de modo geral –  carrega uma 
responsabilidade a respeito das causas e das consequências da violência contra 
a mulher, independente da especialidade exercida. Evidentemente, há especia-



45

lidades mais afins às circunstâncias, contudo, a Bioética da beira do leito en-
fatiza que o treinamento sobre atitudes profissionais perante as realidades da 
violência contra a mulher está inserido na sua missão de ampliar os ângulos de 
abordagem, desconstruindo invisibilidades, eliminando tendências à banaliza-
ção e contribuindo para encaminhamentos prudentes e zelosos.

Domicílios, locais de trabalho, maternidades, hospitais, clínicas, dele-
gacias de polícia, dependências do judiciário compõem ambientes de in-
teresse para o melhor conhecimento acerca da violência sobre a mulher. 
A Bioética contribui para provocar interações, idas-e-vindas reflexivas e 
operacionais entre os mesmos, visando análises diagnósticas, terapêuticas 
e preventivas das desarmonias de gênero que constituem etiopatogenia da 
violência contra a mulher.

A mensagem do Simpósio Bioética e a violência contra a mulher, que deu 
origem a este livro, foi clara: em briga entre marido e mulher, não faltam justi-
ficativas para a sociedade desdizer o ditado e meter a colher. De colherada em 
colherada, é possível alimentar a expectativa da redução da violência sobre a 
mulher.
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Maioria das mulheres
assassinadas morre pela mão
do homem que ama

(Apresentação condensada da palestra de Kyung-Ah Park,
por Aureliano Biancarelli)

Sem pesquisas e sem estudos aprofundados sobre a violência contra 
a mulher será difícil a implementação de leis e programas para combatê-la. 
Os números mostram que o homem é a maior ameaça à vida das mulheres, 
sobretudo o homem que ela ama. Estima-se que pelo menos 600 milhões de 
mulheres no mundo vivem em países onde a violência do parceiro íntimo não 
é crime. As afirmações são da médica sul-coreana Kyung-Ah Park, convidada 
especial do simpósio Bioética e a Violência Contra a Mulher.

Kyung-Ah Park é médica, professora e presidente da Associação Interna-
cional de Mulheres Médicas. A MWIA, na sigla em inglês, é uma organização 
internacional que reúne 20 mil médicas de 90 países dos cinco continentes. A 
associação foi fundada em 1919 e atua junto à Organização Mundial de Saúde 
e da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero 
e o Empoderamento das Mulheres.

Park dá aulas de Anatomia na Faculdade de Medicina da Universidade Yon-
sei, em Seul, onde ensina também Neurociência e Histologia. Ela já foi presidente 
da Associação Médica da Coréia e da Associação de Mulheres Médicas do país, 
além de presidir comissões internacionais de anatomia. Park começou seu traba-
lho na MWIA ainda como membro do Fórum de Médicas Juvenis, 30 anos atrás.

Seu posicionamento e sua preocupação com a violência contra mulheres 
e crianças se destacaram em seu discurso de posse como presidente da MWIA, 
durante o 29º congresso internacional da instituição, realizado em Seul. Seu 
mandato de três anos, iniciado em agosto de 2013, foi dedicado à prevenção 
e à eliminação da violência doméstica e sexual. “Eu espero que a Associação 
Internacional de Mulheres Médicas possa ser reconhecida como a mais impor-
tante organização quando o mundo estiver tomando decisões sobre as mulhe-
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res médicas, sobre a saúde das mulheres e crianças e sobre a violência sexual 
e doméstica.”

Na sua fala de posse, Kyung-Ah Park disse ser necessário trabalhar com 
outras redes da sociedade, com as equipes médicas, a comunidade em geral, 
as escolas, os executores do direito. “As mulheres médicas de cada país devem 
liderar as ações contra a violência sexual e doméstica; nós podemos fazer do 
mundo um lugar melhor para se viver”, afirmou.

Em suas apresentações, Park costuma lembrar uma verdade cruel que já 
foi dita pela diretora executiva da ONU Mulheres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. 
Diz a frase: “Quase a metade das mulheres assassinadas no mundo morrem 
pelas mãos de seus maridos ou companheiros, ou por algum membro da fa-
mília. Por isso, não é exagero dizer que o homem é a maior ameaça à vida das 
mulheres, sobretudo o homem que ela ama”.

Por trás da violência
Como já mencionado, Park foi uma das convidadas do simpósio Bioética 

e a Violência contra a Mulher realizado pelo Cremesp em outubro de 2005. 
Assim, editamos e condensamos abaixo o essencial de sua apresentação, não 
necessariamente na mesma ordem em que se pronunciou. Sua fala em inglês, 
na íntegra, pode ser vista neste capítulo.

A MWIA vem trabalhando numa pesquisa junto dos 46 países membros 
e já obteve resposta de 32 deles. O objetivo do estudo, entre outros, é levantar 
quais fatores provocam a violência contra a mulher nas diferentes regiões do 
mundo e quais medidas estão sendo tomadas e, a partir daí, traçar possíveis 
estratégias preventivas. “As razões para a violência são diferentes nos países 
que estão sendo estudados”, disse Kyung. Alguns desses motivos já foram ma-
peados. “Nos Estados Unidos o abuso tem muito a ver com a crise econômica, 
o desemprego que afeta a família.” Também se observa naquele país “muitos 
casos de abusos de crianças que, como se sabe, tendem a se tornar abusadoras 
mais tarde”.

“No Canadá, chama a atenção os maus-tratos a crianças, geralmente ví-
timas do parceiro íntimo da mulher”, diz . “Os pais brigam e acaba sobrando 
para a criança.” Por trás da violência doméstica naquele país estariam proble-
mas de saúde mental e abuso de álcool e drogas, agravados pela carência de 
suporte social.

 Na Coreia do Sul, a violência se dá pelo abuso de álcool, cujo consumo 
dobrou nos últimos anos. “Os homens bebem, as brigas começam e eles batem 
nas esposas. É a razão mais terrível que temos lá”, diz a médica, que é sul-co-
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reana. O álcool, ao lado da pobreza, também é a principal causa da violência 
em toda a África.

Na Índia, o dote é o maior responsável pelas agressões e pela desvaloriza-
ção da mulher. Embora ilegal desde 1961, o dote continua sendo pago pela fa-
mília da noiva à família do noivo, transformando-se em fonte de renda e razão 
de violentas brigas familiares. A mulher cujo dote for considerado pequeno 
será perseguida e agredida pelo marido e pela família do marido. Para evitar 
esse fardo, as famílias preferem ter filhos homens.

“No Japão, o motivo é a opressão”, diz Kyung. “O homem é muito domi-
nante e a esposa é sempre oprimida. A desigualdade gera a violência.”

No Camboja, por sua vez, as mulheres ainda pagam alto preço pelas se-
quelas deixadas pela guerra e pelos massacres. “O país viveu uma grande tragé-
dia 30 anos atrás, uma situação muito terrível, que acarretou problemas men-
tais. São traumas que perduram e que, muitas vezes, estão por trás da violência 
doméstica.”

A taxa média de violência contra a mulher, no mundo, é de 33%, informa 
a médica. Significa que uma a cada três mulheres sofre ou sofreu violência no 
espaço doméstico. “Nos Estados Unidos e no Reino Unido, a taxa é de 25%. 
Na Coreia, Japão, Itália e Rússia, 33%. Na África, a Zâmbia tem taxa média de 
48%. Na Colômbia e no México, 44% das mulheres relatam ter sofrido violên-
cia”, afirma. No Brasil, segundo dados da Secretaria de Política para as Mulhe-
res, o índice chega a 43%.

“As taxas em Bangladesh, Índia e Sri Lanka ficam entre 38% e 55%, mas 
na área rural de Bangladesh e na Etiópia sobem para 70%, um número muito 
alto.” Já o Azerbaijão tem apenas 4% de violência, enquanto no Camboja, são 
18%. “Por que diferenças tão grandes de um país para outro? E por que, mes-
mo em nações ricas como Estados Unidos e Europa, um quarto das mulheres 
são agredidas?”, pergunta a médica. “O propósito de nosso estudo é justamente 
esse, saber o que há por trás desses índices”, diz.

Kyung-Ah Park também chamou a atenção para a gravidade do feminicídio  
– “que é o assassinato de mulheres relacionado com o sexo da vítima, quando o 
homem mata a mulher porque ela é mulher”. As taxas também diferem muito de 
uma região para outra, e de uma pesquisa para outra. Igualmente, os números 
apresentados pela médica, por não terem a mesma base, não permitem compa-
rações, apenas ilustram a gravidade e as dimensões dessa violência.

“A América Central é o lugar mais perigoso para a mulher em todo o pla-
neta Terra”, ela diz. “El Salvador tem a maior taxa de feminicídio registrada, 
são 12 mulheres assassinadas por 100 mil mulheres. Na Jamaica, são 10,9; Gua-
temala, 9,7; já na África do Sul, a taxa é de 9,6 mulheres mortas por 100 mil 
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mulheres”. A médica diz que “no Haiti, desde o terremoto de 2010, a violência 
de gênero tem prevalecido, principalmente entre as mulheres desabrigadas”. O 
Brasil, segundo dados do Mapa da Violência 2015, tem taxa de 4,8 mulheres 
mortas por grupo de 100 mil mulheres, o quinto no ranking dos países onde 
mais se matam mulheres.

Pesquisar para entender
Outros dados citados por Kyung: na Coreia do Sul, 123 mulheres são mor-

tas por ano. Na Itália, entre 2000 e 2012, foram assassinadas 2.200 mulheres, 
cerca de 180 por ano. No Reino Unido, duas são mortas por semana por seus 
parceiros, cerca de 100 por ano. “O caso da Rússia é constrangedor, 10 mil mu-
lheres são mortas por ano. No México, seis são assassinadas por dia.” 

Kyung-Ah Park falou também da violência cometida pela mulher contra 
o homem, questão sobre a qual não há registros confiáveis. “As vítimas do sexo 
masculino lidam com intenso autoquestionamento e ansiedade antes de pedir 
ajuda”, disse. Ela enumera as dificuldades encontradas pelos homens quando 
vítimas de agressão por parte da mulher: “A polícia não vê a mulher como 
abusadora e os grupos de apoio não ajudam os homens. O homem que busca 
ajuda é considerado fraco.” Em geral, as leis contra a violência doméstica não 
levam em conta os homens nem as vítimas homossexuais. Na sua apresenta-
ção, Kyung mostrou a foto de uma mulher forte segurando um pau de macar-
rão diante de um homem visivelmente acuado. “Trata-se igualmente de uma 
situação de violência doméstica”, disse.

A médica lembrou ainda a gravidade da violência doméstica contra o ido-
so, que muitas vezes ocorre no mesmo contexto das agressões contra a mulher 
e contra as crianças. Elementos como o patriarcalismo, o machismo, o alcoo-
lismo e a miséria são comuns nas várias formas de violência doméstica.

Na sua apresentação, Kyung disse que muitas respostas estão sendo dadas 
nas diferentes regiões do mundo, com a implementação e o fortalecimento de 
leis, de políticas e de programas para prevenção e resposta aos abusos. “É ne-
cessário mudar as atitudes, crenças e comportamentos que perpetuam a vio-
lência”, ela disse. Para fazer o melhor, e o mais acertado, é necessário recolher 
informações e estudar o problema como um todo. “Sem dados confiáveis, sem 
análises e pesquisas, o desenvolvimento de leis, de políticas e programas não 
terão efeito sobre a violência contra as mulheres e meninas”, afirmou.

Kyung disse que pelo menos 600 milhões de mulheres no mundo vivem 
em países onde a violência do parceiro íntimo não é crime. Apenas em 125 
nações – de um total de 195 – há leis específicas contra a violência doméstica.
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How to eliminate domestic violence?

Kyung-Ah Park

In the United States, the abuse starts with economic crisis, unem-
ployment. In Canada, with the mistreatment of children. In South 
Korea, with the consumption of alcohol. In Japan, the reason is 
oppression. In Africa, poverty and the consumption of alcohol are 
also reasons. In India, dowry is the main reason. We know the cau-
ses of domestic violence, but how to eliminate it?

First, I need to present the Organization of the International Associa-
tion of Medical Women, called MWIA. The logo of our Association is Animo 
Curant Matris, because we have the spirit of a mother that is our motivation. 
The first Congress of MWIA began in 1919 in New York. At that time, we only 
had 16 member countries. The first President was Dr. Esther Pohl Lovejoy, 
who was an obstetrician. The total number of members of our Association is 
around 200,000, and we have 46 member countries. However, including indi-
vidual members, the members are from 90 countries.

When we started, I said in my speech: “I hope the MWIA can be recog-
nized as the most important organization in the world in making decisions 
for the medicine of women and children and domestic and sexual violence”. 
So, the theme of the Presidency for the next three years is the prevention and 
elimination of domestic and sexual violence. So, I’m very happy to have been 
invited to speak.

How we should stop domestic violence? This is the problem for our entire 
society. When we see the fight between a couple, what about the baby? He can 
become abusive and this is another problem.

When I prepared this presentation, because it is not my specialty, I found 
many classifications: sexual abuse, child abuse, elderly abuse, physical abuse, 
emotional abuse, economic abuse etc. So what is the difference?

According to the definition of “Wikipedia”, it can be divided into three 
parts: intimate partner violence, domestic violence and family violence. Inti-
mate partner violence is abuse between the couple. Domestic violence is usu-
ally associated with sexual, psychological and physical violence. And family 
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violence is the broadest of them, including children and senile abuse. But it’s 
not a satisfactory definition.

Domestic violence is a pattern of behavior which involves violence or other 
abuse, by a person against another in a domestic setting, such as marriage or 
cohabitation. In addition, we call domestic abuse as spouse abuse, intimate part-
ner violence, battering or domestic violence, and sexual violence is a little diffe-
rent. The definition of the World Health Organization is: “any sexual act, attempt 
to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, 
or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person 
regardless of their relationship to the victim, in any setting”1, including but not 
limited to, home and work. Can you understand the meaning? Because English 
is not our mother tongue. It is very complicated, not very common to us.

But on domestic violence, in 1993, the United Nations announced the 
“Declaration on the elimination of violence against women”. That was a long 
time ago, 22 years have passed. What about now, is it better now? No, it is not. 
And this is the Declaration: “Physical, sexual and psychological violence oc-
curring in the family, including battering, sexual abuse of girls, dowry-related 
violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices 
that harm women, non-spousal violence and violence related to exploitation”2.

In India, the bride needs to give the dowry, a lot of money to bridegroom, 
and, if it is not sufficient, violence begins. About the dowry, I didn’t know what 
it was and I had to look in the dictionary. The violence due to dowry is very 
popular in India.

There are many words and definitions for domestic violence. I have do-
main and experience in lectures to know that simple division and classification 
are the best: domestic violence can be divided into spouse abuse, child abuse 
and abuse against older persons. They are the three most popular.

This is the cycle of domestic violence: abuse, blame, excuses, normal beha-
vior, and fantasy set up. I will explain this in more detail.

When abuse comes, your abusive partner becomes aggressive or violent 
and he has the power to play and show you who the boss is. After abusing 
you, your partner feels guilty, but not for what he did. He is more concerned 
about being caught and having to face the consequences of their aggressive 
behavior. And then come the excuses: your abuser can reason about what he 
or she did. The person will come with a bunch of excuses or will blame you for 
your abusive behavior, anything to avoid taking responsibility. Then comes 
the normal behavior. The abuser does everything possible to regain control 
and to keep the victim in the relationship. He acts as if nothing has happened, 
or he’ll try to be charming. And this honeymoon phase may give hope to the 
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victim that the abuser has really changed. Then comes the fantasy and the 
planning. The abuser starts fantasizing on how to abuse you again. He spends 
a lot of time thinking about what you did wrong and how he will make you 
pay. Then, he plans on how you will impose on reality. The abuser puts the 
plan into action, creating a situation in which he can justify the abuse. The-
refore, he becomes violent and completes the cycle, has the normal behavior, 
fantasy set up, which is terrible.

The MWIA has done this survey of violence because I declared I would 
fight against violence. We asked all member countries and their presidents 
and national coordinators and 32 countries responded. The goal of the rese-
arch is to focus on a specific region and their factors related to violence, and 
also to measure and to trace possible preventive strategies. Then, the coun-
tries have been grouped, since the responses should be compared, into Euro-
pe, Africa, Latin America, East and Western Pacific, Central Asia and North 
America. Fortunately, Brazil responded; thanks for the reply. Therefore, on 
this map, many countries have responded, but in reality, we are still working 
with this data.

The reasons for the violence are different
In the United States, the abuse starts with economic crisis, unemployment 

and, more importantly, abuse of children. In Canada, mistreatment of children 
is a big problem and they are victims of intimate partner violence. Little social 
support, mental health problems, drug and alcohol abuse are also the reasons. 
In South Korea, the abuse takes place by the consumption of alcohol; this is 
the most important reason. Consumption grew up and is very high in South 
Korea. After consuming alcohol, they hit on their wives and all the violence 
begins. So, I think this is the most terrible reason in South Korea. In Japan, 
the reason is the oppression. The man is very dominant, and the wife is always 
overwhelmed, and then comes the violence. In Africa, poverty and the con-
sumption of alcohol are also reasons. In India, dowry is the main reason. In 
Cambodia, there was a special situation 30 years ago in which there was a great 
tragedy, terrible situation, which led to mental problems. They have trauma 
and, because of this trauma, domestic violence begins.

I want to tell you that it is embarrassing to inform you that the prevalen-
ce of violence around the world is an average of 33%. In the United States and 
the United Kingdom, the rate is 25%; South Korea, Japan, Italy and Russia, 
33%; Africa, Zambia, 48%; Colombia and Mexico, 44%; Bangladesh, India 
and Sri Lanka have around 38% to 55%, but in Rural Bangladesh and Ethio-
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pia, is 70%. It is too high. A very special case is Azerbaijan, and Azerbaijan 
is close to Russia. It has only 4% of violence. Why do they have an index so 
low? In addition, in Cambodia, also 18%, in India, 55%, and in Rural Ban-
gladesh and Ethiopia, 70%. With this data, we need to study why these are 
so different.

In domestic violence exists the femicide, which is the murder of women 
related to the sex of the victim. It means that they were killed because they 
were women, i.e. femicide. The rate in El Salvador is the largest, 12 for 100,000; 
and Jamaica, 10.9; Guatemala, 9.7; South Africa, 9.6. Following the data, in 
South Korea, 123 women are killed per year. I wondered if this number was 
right and it’s true. In Italy, 2,200 women were killed from 2000 until 2012, it is 
about 180 per year. In the United Kingdom, two women are killed per week by 
their partners; it means about 100 per year. In Russia it is very embarrassing, 
2,000 are killed per year. And in Mexico, six are killed per day. In Latin Ame-
rica, in Bolivia and Guatemala, there is a high rate of femicide. Bolivia has the 
largest index on domestic violence.

And Central America is the most dangerous place for women all over 
the planet Earth. Honduras is violent, especially at the slightest sign of im-
provement. And in Haiti, since the 2010 earthquake, the gender violence has 
prevailed, especially among homeless women. In Guatemala, the epidemic of 
gender violence and femicide particularly affects young women and old wo-
men. The countries of Central America are in third place in the world classi-
fication of murder of women, with two dead women, on average, every day. 
In other data, we have five countries with high rate of femicide, with little 
difference. The first is Argentina, and in second place, El Salvador, Honduras 
and Mexico.

In violence between couples, there are data from South Korea. The hus-
band’s violence against women is 33.4%, and I don’t need to prove it. And 
on the other side, we have the violence of wife against husband, with 27.1% 
– and it is real. In these days – it is about sexual violence – there are male 
victims as well. Male victims deal with intense questioning and anxiety be-
fore asking for help. The problems regarding violence against men are that 
the police do not see the women as the abusers. Support groups do not help 
men; laws against domestic violence against men are stacked; homosexual 
victims will be expelled; man who seeks help is weak. Then, the men also 
suffer oppression.

Let us look at the implemented measures in Canada in 2009. They created 
courts against domestic violence; Public Health Agency of Canada court orde-
red treatment programs for men; The Correction Service of Canada offers pro-
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grams for aboriginal offenders; there is online education, like “Cyber safe girls”. 
And we have heard of so many methods like this, which explain how to pre-
vent domestic violence. The following points are important to keep in mind.

1. Implementation and strengthening of laws, policies and programs for 
prevention and response;

2. Promoting and protecting the human rights of all women and girls;
3. It is critical to change the attitudes, beliefs and behaviors that condone 

or perpetuate violence;
4. Preventing and responding to violence must be addressed together as 

part of a comprehensive and coordinated strategy;
5. Without reliable data, analysis and research to inform the development 

of laws, policies and programs, we will be ineffective in ending violen-
ce against women and girls.

One hundred and twenty five countries have specific laws against domes-
tic violence. However, 600 million women in the world live in countries where 
intimate partner violence is not a crime.

What is my answer? In an old oriental saying: “the mother is the strongest” 
is my answer. 

Our motto, Matris Animo Curant, emphasizes this: spirit of mother. I 
think that the mother should be the strongest point to prevent domestic vio-
lence. A mother can be strong, and she must protect their children. Mothers 
must be independent, even economically too. Therefore, my answer to domes-
tic violence is that the mother should be strong.

I will comment on the violence against older people. It is a single or repe-
ated act, or lack of appropriate action, occurring within a relationship in whi-
ch there is an expectation of trust, which causes harm or distress to an older 
person. In the United States, non-institutionalized victims of violence against 
people over 60 is around 450,000. Approximately 80% of the cases were not 
reported to the agency of adult protective series (APS). Violence against older 
people can be physical, sexual, psychological, financial or material exploitation 
and neglect. The characteristics and common risk factors for victims of abuse 
and neglect are: female, older than 75 years, in poor health, who has low-inco-
me and lives in isolation, alcohol abuse, history of mental illness or domestic 
violence. To prevent violence against this age group, the followings measures 
are necessary: to listen to old people and their caregivers; to intervene when 
you suspect violence; to teach others about how to recognize abuse and to re-
port the violence.
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What you can do, as a caregiver, to prevent violence against older people:  
request help from friends or caregiver agencies; find a program of daily care; 
get advice for depression; find a support group for caregivers of old people and 
call helplines. What you can do as a friend or family member: check warning 
signs that might indicate violence; check possible financial abuse; help them so 
they might consider you a reliable person; stay with them causes the caregiver 
stop on a regular basis.
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Reflexões sobre os aspectos
psicossociais da violência sexual
e doméstica contra a mulher

Diana Borges de Lima*

Mesmo homens respeitados e civilizações admiradas no passado 
trataram a mulher como cidadã de segunda classe. O cenário mu-
dou, mas os direitos essenciais a sua dignidade e saúde ainda são 
lentamente conquistados. Faltam políticas públicas que reduzam 
os diversos modos de violência. O desamparo financeiro e a falta 
de apoio levam muitas mulheres a permanecer em relacionamento 
agressivo e opressor, limitando suas possibilidades de ação.

A violência de gênero é uma relação que se caracteriza pela domi-
nação do homem e submissão da mulher, uma ideologia patriarcal que nasceu 
da discriminação histórica contra as mulheres, que além de sustentar essa dis-
criminação, justifica atos violentos até hoje.

É importante lembrar que a discriminação é secular, tão antiga quanto a 
história da humanidade. No Egito, a mulher era obrigada a executar trabalhos 
forçados junto dos escravos na construção de pirâmides. Um estudo sobre o 
homicídio de mulheres, em Alexandria, constatou que 47% delas tinham sido 
estupradas e assassinadas por parentes. Na Babilônia, em 1.750 a.C., a mulher 
que era repudiada pelo marido tornava-se escrava não da primeira, mas da 
segunda esposa. Era dada como garantia para dívida contraída pelo marido, 
que podia quitar o débito oferecendo-a em servidão ao credor. Na Grécia, a lei 
proibia que mulheres saíssem de casa durante a noite. Em Roma, o homem de-
tinha o completo direito de vida e de morte sobre os membros de sua família. 
Apenas o homem tinha direito de solicitar o divórcio e, sendo consumado, a 

*  Psicóloga da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
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mulher perdia todos os direitos: família, status e patrimônio. A mulher adúlte-
ra era condenada à morte.

Bruxas e prostitutas
Em 600 d.C. era permitido ao homem pedir o divórcio caso a mulher an-

dasse com a cabeça descoberta. No período de caça às bruxas, 30 mil mulheres 
foram levadas à fogueira acusadas de pacto com o demônio. Isso tudo, ao lon-
go dos séculos, foi internalizado em nossa sociedade por estímulos históricos 
como nos quer fazer crer a da dominação patriarcal. Não só no Brasil, mas tam-
bém mundialmente, a mulher, apenas por ser mulher, já é discriminada. Até os 
dias de hoje, são classificadas como “santas”, “prostitutas” e também “bruxas”.

Algumas citações de pensadores, pessoas bastante influentes socialmente, 
trazem a discriminação feminina de uma forma muito grave: “A mulher é a es-
tátua da burrice” (Lamennais); “O sangue delas é mais aquoso” (Voltaire); “O 
homem deve ser educado para a guerra, a mulher para a recreação do guerrei-
ro” (Nietzsche); “As mulheres têm aparência de civilizada mas na realidade são, 
interiormente, verdadeiras selvagens” (Diderot); “A mulher é um ser destinado 
ao casamento e à maternidade” (Rousseau); “Pouco dotada intelectualmente, 
caprichosa, indiscreta e moralmente fraca” (Kant); “Cabelos longos e inteli-
gência curta” (Schopenhauer); e “A única glória das mulheres estava em fazer 
pulsar o coração de um homem” (Balzac).

Em Portugal, se um homem vivesse com uma mulher adúltera, o casal 
era punido, um deportado para o Brasil e o outro para Angola. Em nosso país, 
em 1830, os homens podiam matar as mulheres para lavar a honra. Contavam 
com um dispositivo legal que permitia “educar” a mulher. Se, por exemplo, ela 
acordasse com TPM, levava chibatadas como punição, e se o homem não o 
fizesse, não era considerado “homem”.

No Código Civil de 1916, para proteger a família, a mulher deveria ter au-
torização do marido para poder trabalhar. No Código Penal, em 1940, termos 
como “crimes contra os costumes” e “mulher honesta” estavam em vigor. Com 
isso, se a mulher não fosse considerada “honesta”, era punida, alegando-se legí-
tima defesa da honra. Homens matavam mulheres adúlteras e eram absolvidos.

A Revolução Francesa teve como novidade os princípios “liberdade, igual-
dade e fraternidade”, mas não garantia direito algum às mulheres. Uma fran-
cesa, Olympe de Gouges, reivindicou seus direitos de cidadã e foi guilhotinada 
por envolver-se em assuntos da República.
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A mulher, Deus e o demônio 
Desde o Jardim do Éden, o “paraíso” que Deus criou, segundo Bíblia Sa-

grada, acredita-se que Adão foi levado ao pecado por Eva e não o contrário. 
Portanto, a mulher deve aceitar como amo e senhor aquele que ela encami-
nhou para o pecado, como Santo Ambrósio dizia em seus sermões. E até hoje 
essa crença é sustentada, a de que “a mulher merece algum castigo por ser 
uma pecadora”. Isso, então, conserva acesa a ideia de que “mulher é tentação”, 
“mulher é um demônio”, associações que exercem péssimas influências sobre 
os homens.

Segundo Tomás de Aquino, “a mulher é um ser acidental e falho e seu 
destino é o de viver sob a tutela de um homem. Por natureza, ela é inferior em 
força e dignidade”.

Platão afirmou que “os homens covardes que foram injustos durante sua 
vida, são provavelmente transformados em mulheres quando reencarnados” e 
Tertuliano, que “a mulher é a porta do Demônio”.

O século 20 foi denominado o “Século das Mulheres”, e em nosso país co-
meçam a luta dos movimentos feministas. Nos anos 1970, se iniciam várias mo-
bilizações contra a epidemia de crimes passionais e absolvições dos assassinos. 

Podemos descrever a evolução da mulher em ordem cronológica: de 1827, 
quando tiveram permissão para frequentar escolas, até a Lei Maria da Penha, 
aprovada 10 anos atrás. A primeira médica formada no país foi em 1932. Com 
os anos 1960, temos a revolução trazida pela pílula anticoncepcional. E, no 
Brasil, o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, contribuiu para a emancipação 
feminina em diversas áreas.

A Lei Maria da Penha vem para definir alguns conceitos que, quando forem 
compreendidos e absorvidos pela sociedade, começarão a minimizar os atos de 
violência contra a mulher. A lei penaliza atos como um beliscão, um puxão de 
orelha, ou o fato de prender alguém em casa, proibir que use batom ou que saia 
para estudar, atitudes que ainda não estão internalizadas nas mulheres como vio-
lência. Existem mesmo aquelas que se orgulham em dizer “meu marido não me 
deixa sair de casa porque me ama”. Não compreendem que isso é uma violência.

As muitas formas de violência
A Lei Maria da Penha define que violência doméstica é aquela que acon-

tece dentro de casa, entre os membros de uma comunidade familiar, com vín-
culos de parentesco natural, pai, mãe e filhos; ou vínculos civis, como marido, 
sogra, padrasto e outros; e vínculos de afinidade ou de afetividade.
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A dominação masculina, na qual o agressor da mulher utiliza a força física 
com o objetivo de produzir sentimento de insegurança e de submissão, anu-
lando-a, são violências psicológicas de alta complexidade. Pode-se acrescentar, 
ainda, o sentimento de inadequação, com o objetivo principal de tolher o de-
senvolvimento da sua autonomia. Dessa forma, o homem reduz a subjetivida-
de e a autodeterminação da mulher, anulando-a dentro da própria casa, sujei-
tando-a a abusos. Uma das chantagens graves é a financeira, quando o homem 
priva a mulher do dinheiro, de forma que fique dependente financeiramente, 
sem condições de cuidar dos filhos, perpetuando a violência na família.

A violência doméstica aparece em muitas formas: o marido irritando a 
mulher por qualquer coisa, intimidando-a, dando soco na parede, gritando, 
reclamando da comida, sujando a casa de propósito, quebrando coisas.

A violência sexual está contida na violência doméstica. Muitas vezes a 
mulher é estuprada diariamente e não percebe que isso é uma violência; é deli-
berado que quem detém o poder de dominação anula o outro.

A violência psicológica também é crime. É entendida como qualquer con-
duta que cause danos emocionais, como a diminuição da autoestima e tudo que 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, que vise a degra-
dar ou a contrariar suas ações, seu comportamento, suas crenças. É violência 
psicológica quando o homem age utilizando-se de ameaças, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, in-
sulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir 
e também quando se vale de qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação da mulher. É preciso orientar essa mulher, 
porque ela não entende que essas opressões são crimes. É preciso informar e 
orientar as mulheres a tomar consciência de que “elas têm jeito”.

O impacto do estupro é devastador, e as consequências psicológicas são 
graves: sentir-se desvalorizada, perceber-se em situação de quase morte e ter 
seu corpo violado são sentimentos que acarretam transtornos psiquiátricos, e 
em particular, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e a Síndrome 
do Trauma de Estupro. Esta última é agravada logo após o ataque, porque in-
clui uma fase aguda de desorganização em todos os setores da vida da vítima, 
e um longo processo de reorganização do seu estilo de vida, por estar relacio-
nado ao preconceito, aos mitos e estigmas. 

Estupro, medo, culpa e vergonha 
A vítima do estupro tem receio de ser mal compreendida, desacreditada 

ou acusada de agir de modo provocador – quando não é diretamente acusa-
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da como responsável, fechando em um muro de silêncio. Sentimentos como 
medo, culpa e vergonha perduram, já que são fortalecidos e contribuem para 
ativação de conflitos e fantasias em vários níveis. Isso tem demonstrado re-
petidamente uma tendência maior a comorbidades psicossomáticas variadas.

A Síndrome do Trauma de Estupro possui etapas iguais à síndrome do 
TEPT: fase aguda, fase de ajuste e fase de resolução, agravando-se com a dis-
criminação e o cunho religioso que envolve tudo isso.

Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) existe, desde 1998, o 
Programa de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, na Casa de Saú-
de Professor Dr. Domingos Deláscio. O serviço é composto por uma equipe 
multiprofissional, organizada para um atendimento humanizado e de qua-
lidade. A partir daí, a Casa de Saúde da Mulher estabelece interfaces com 
outros departamentos, inclusive o Departamento de Psicobiologia, a partir 
do qual foi possível organizar o Programa de Atendimento Psicológico às 
Vítimas de Violência Sexual, que desde 2010 vem atuando com os objetivos 
de aprendizado do autogerenciamento do estresse, prevenções de complica-
ções e aquisições de repertórios cognitivos adequados. No impacto causado 
pela violência, dissolvem-se as crenças presumidas, dando lugar às memó-
rias traumáticas. O organismo, na busca para se reorganizar, necessita que 
essas memórias traumáticas se reorganizem de forma novas, diferentes, mais 
saudáveis, com bases em desenvolvimento de novos aprendizados de resili-
ência, para que essas mulheres se reintegrem novamente às suas vidas. Dessa 
maneira, utilizo como intervenção inicial inventários psicológicos evoluti-
vos validados e específicos.

As abordagens são cognitivas e comportamentais específicas (técnicas 
psicofisiológicas) para o controle dos sintomas de ansiedade que ocorrem fre-
quentemente nessas pacientes.

O programa é estruturado com aplicações de escalas evolutivas que men-
suram o impacto da violência e organizado com um roteiro do processo de 
intervenções, sendo estabelecidas de seis a oito sessões de tratamento, bastante 
criterioso. Com resultados preliminares favoráveis à recuperação, essas mu-
lheres são orientadas a dar continuidade no tratamento de psicoterapia, assim 
que evidencio melhoras significativas dos seus sistemas psicofisiológicos. 

O desamparo financeiro e a falta de apoio levam muitas mulheres a per-
manecerem em um relacionamento agressivo e opressor, limitando suas possi-
bilidades de ação. Diante desses fatos, fica evidente a importância de políticas 
públicas de enfrentamento à violência sexual. Como mencionado, e em razão 
da própria situação e das chantagens e ameaças que intimidam quem sofreu a 
violência sexual, são necessárias ações de projetos na saúde pública, pois essa 
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violência representa uma das principais causas de morbidade, especialmente 
de meninas e mulheres.

Nesse sentido, cabe exigirmos ações objetivas que possibilitem um aten-
dimento digno, humanizado e resolutivo, reassegurando a essas mulheres a 
proteção, com criação de trabalho, educação, programas especiais de apoio 
com suporte psicológico e jurídico e escola e creches em tempo integral, pos-
sibilitando o acesso a um conjunto de direitos.
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Violência contra a mulher 
no contexto jurídico-familiarista 
contemporâneo

Kátia Boulos*

“... que haja espaço na vossa união...
Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão;
Enchei a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça.
Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pão.
Cantai e dançai juntos, e sede alegres,
Mas deixai cada um de vós estar sozinho.
Assim como as cordas de uma lira são separadas
E, no entanto, vibram na mesma harmonia. 
Dai vossos corações, mas não os confieis à guarda um do outro.
Pois somente a mão da vida pode conter vossos corações.
E vivei juntos, mas não vos aconchegueis em demasia;
Pois as colunas do templo erguem-se separadamente.
E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro.”

Khalil Gibran

Cada ser humano é um universo em si e, como tal, tem especificida-
des, aspirações e direitos que devem ser respeitados e, quando violados, feitos 
valer. As palavras do Profeta ante a indagação de Almitra sobre o matrimônio 
nos dão a exata dimensão da importância do respeito à alteridade nos relacio-
namentos afetivos humanos.

Ninguém é propriedade de alguém, é certo, e essa máxima parece ser de 
unânime aceitação. No entanto, as alarmantes estatísticas dos nossos tempos 

*  Advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Seção de São Paulo.
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da violência praticada contra a mulher justamente pelas pessoas de seu círculo 
íntimo, com as quais mantém relacionamento afetivo, nas quais confia e das 
quais espera lealdade e consideração estão a demonstrar que o sentimento de 
posse de quem pratica a agressão, quando contrariado, tem sido o ponto de 
partida para as incontáveis tragédias retratadas.

Em uma cultura eminentemente patriarcal, assentada sobre o entendi-
mento de que ao homem compete comandar e à mulher ser comandada, o 
“castigo” a ela imposto em suas mais variadas acepções, quando se mostrar 
“desobediente”, tende a ser naturalizado, e essa vítima de violência, no mais das 
vezes, culmina por ser duplamente vitimada, pois contra ela preponderante-
mente se volta o julgamento social que a faz carregar o pesado fardo da culpa 
de ter provocado, por ação ou omissão, a situação que a vitimou.

Por mais lamentável que seja, é nesse sentido que apontam as pesquisas, 
ano após ano exibindo níveis altíssimos de violência praticada contra a mulher 
– violência cravada no seio da sociedade, a demandar proteção normativa rí-
gida e tratamento sistêmico emergencial da chaga exposta.

As breves considerações aqui empreendidas sobre essa temática, de inte-
resse interdisciplinar e atendimento multiprofissional, pela robustez e especia-
lidade de seu amparo legal, voltarão seu olhar para a violência praticada contra 
a mulher no âmbito jurídico-familiarista contemporâneo.

Para o atendimento desse desiderato, cumpre antes trazer a lume a evo-
lução do conceito de família a partir de 1988, com a promulgação da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil, verdadeiro divisor de águas para o 
Direito de Família pátrio.

Até então somente as famílias advindas do casamento eram tidas como 
“famílias legítimas”, ostentando a honrosa condição de esteio da sociedade, 
em detrimento das demais formações familiares que, embora existentes, eram 
relegadas ao desamparo da lei.

Insta observar que o desquite, contemplado pelo ordenamento jurídico 
então vigente, embora pusesse fim à sociedade conjugal, não dissolvia o víncu-
lo jurídico constituído pelo matrimônio, impedindo aos desquitados convola-
rem novas núpcias e, assim, as famílias tidas como “ilegítimas” proliferavam, 
condenando a mulher desquitada ao estigma de concubina, no mais das vezes 
interpretado como sinônimo de mulher desonesta e indesejável nos círculos 
familiares tradicionais matrimonializados1.

Essa situação somente foi modificada a partir de 1977, com o advento da 

1  BOULOS, Kátia. Da guarda com-parte-ilhada à guarda compartilhada: novos rumos e de-
safios. In Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões (SILVA, R.B.T. e CAMARGO 
NETO, T.A. coord.). São Paulo: Saraiva, 2011.
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Lei do Divórcio (Lei nº 6.515), que possibilitou às pessoas divorciadas se casa-
rem com outras pessoas, solteiras, viúvas ou divorciadas.

É importante observar, porém, que a referida lei punia principalmente 
a mulher, quando fosse judicialmente considerada culpada pelo fim do ca-
samento, e essa punição consistia na perda dos direitos de pensão alimen-
tícia, uso do nome de casada e guarda dos filhos, adquiridos com o matri-
mônio – eis que dependia financeiramente do marido, somente ela adquiria 
o sobrenome dele e seu maior temor era perder a guarda dos filhos, abomi-
nável ameaça que a fazia muitas vezes submeter-se a um convívio espúrio, 
pautado pelo adultério de seu cônjuge, pelo martírio diário, pelas humilha-
ções, enfim, pela violência reiteradamente praticada entre quatro paredes, 
no recôndito do lar.

Nessa época, diversos julgados se assentavam sobre o entendimento de que 
à esposa competia cumprir com o chamado “débito conjugal”, no que dizia res-
peito a atender às expectativas sexuais do marido, independentemente de sua 
própria vontade, não podendo disso se furtar ou escusar, sob pena de infringir 
um dos deveres do casamento e ser, por esse motivo, severamente punida.

Reportamo-nos, assim, a um Código Civil de 1916, que vigorou até 10 
de janeiro de 2003, diga-se, totalmente incompatível com os mandamentos 
e princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, solidariedade 
e igualdade entre os cônjuges, consagrados pela Constituição Federal de 
1988, segundo a qual, em seu artigo 226, § 5º, afirma que “os direitos e de-
veres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e 
pela mulher”2.

Isto porque a Lei Maior inovou e se demonstrou inclusiva ao reconhecer 
como entidades familiares outras modalidades além da família matrimonia-
lizada, e assim expressamente o fez com relação à união estável e à monopa-
rentalidade3.

A partir de então, pela legislação infraconstitucional foram reconhecidas 
as famílias extensas ou ampliadas, conceituadas como aquelas que se esten-
dem para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por 

2  CF, art. 226, § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmen-
te pelo homem e pela mulher.
3  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais 
e seus descendentes.
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parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém 
vínculos de afinidade e afetividade4.

Em sede jurisprudencial – embora carecendo até os nossos dias de expressa 
previsão constitucional – foram reconhecidas as famílias constituídas a partir 
de duas pessoas do mesmo sexo, denominadas uniões homoafetivas, às quais se 
aplicam os mesmos efeitos da união estável5, e, em decorrência da normatização 
na esfera administrativa, passaram a ser realizados casamentos homoafetivos, 
mediante processo de habilitação perante os Cartórios de Registro Civil6.

Hodiernamente, doutrina e jurisprudência do Direito de Família e Suces-
sões se debruçam sobre os efeitos jurídicos da multiparentalidade, presente 
nas famílias reconstituídas a partir da separação, do divórcio e das dissoluções 
das uniões estáveis e homoafetivas, tangenciadas pela socioafetividade, assim 
se entendendo quando as pessoas se vinculam pelo afeto e pela solidariedade 
familiar, se identificam, se tratam e são socialmente tratadas como família, in-
dependentemente de vínculo biológico e/ou registral, pendentes, no entanto, 
de decisão judicial que nesse sentido as declare, para que se operem os efeitos 
jurídicos correspondentes.

Com amplitude, destarte, atualmente se conceitua família, base da socie-
dade, que tem especial proteção do Estado, a quem cabe assegurar assistência 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações, consoante mandamento constitucional7.

No entanto, a despeito da igualdade formal estabelecida pela Lei Maior, 
observa-se no plano dos fatos a desigualdade no que concerne ao tratamento 
dispensado à mulher no âmbito das relações profissionais, políticas, insti-
tucionais, e, ainda hoje, nas relações sociais, justamente por se assentar o 
julgamento de grande parte da sociedade na anacrônica e distorcida visão 
da mulher submissa e submetida aos desmandos e caprichos do patriarcado 
e da supremacia masculina, figuras essas representativas das forças que as 
submetem ao poder.

Em razão dessa distância que se verifica entre o formal e o real, em cujo 
lapso se encontram as mulheres vítimas de violência e as famílias que consti-
tuíram ou das quais se originaram, e para o efetivo cumprimento do princípio 

4  Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90 com as alterações introduzidas pela Lei 
12.010/09, art. 25, parágrafo único.
5  Supremo Tribunal Federal, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 132, 
julgada em 6 de maio de 2010, votação unânime.
6  Resolução 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça. Dispõe sobre cele-
bração do casamento civil e conversão de união estável em casamento, entre pessoas do mesmo 
sexo.
7  Art. 226, § 8º  da Constituição Federal.
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fundamental da dignidade de pessoa humana, para os quais convergem os di-
reitos e garantias fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade que lhes diz respeito, impôs-se a criação de sistema normativo 
próprio e apropriado à gravidade desse triste quadro.

Essa proteção legal se traduz nos dispositivos da Lei nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha8, que criou mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 
8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Intera-
mericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Além disso, a referida lei dispôs sobre a criação dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, alterou o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal.

Considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, uma 
das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra 
as mulheres, desde 2009 a Lei Maria da Penha registra um elevado percentual 
de conhecimento sobre sua existência junto às pessoas entrevistadas, sendo em 
2011 de 98%, e em 2013, 99%. Em 2015, praticamente 100% das entrevistadas 
declararam conhecer a lei9.

Quando perguntadas, uma em cada cinco mulheres declarou já ter so-
frido algum tipo de violência; dessas, 26% ainda convivem com o agressor. E 
são as estatísticas da violência praticada contra a mulher que justificam esse 
tratamento legal específico e o rigor com que deve ser tratada sua ocorrência.

8  Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência familiar praticada por seu marido em 
razão de ciúme doentio, ao longo de seis anos sofreu duas tentativas de assassinato. A primeira, 
por disparo de arma de fogo enquanto dormia, a deixou paraplégica. A segunda, por eletrocus-
são e afogamento. Em 1983, Maria da Penha denunciou o marido, que, julgado, foi condenado 
a dez anos e seis meses de reclusão, dos quais não cumpriu 1/3 em regime fechado, progredindo 
para o regime aberto. Inconformada, Maria da Penha, em conjunto com o Centro de Justiça pelo 
Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLA-
DEM), apresentou denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA). A partir de então, várias organizações não governamentais fe-
ministas reuniram-se para elaborar anteprojeto de lei para combater a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher, apresentando-o à Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência 
da República (SPM). Pressionado pelos movimentos internos e internacionais apoiadores dos 
protestos contra as violações de direitos das mulheres no recinto familiar, o governo brasileiro 
constituiu Grupo de Trabalho Interministerial, apresentando o Projeto de Lei 4.559/2004 que, 
após observados os trâmites nas Casas Legislativas, converteu-se no projeto aprovado, sancio-
nado pelo Presidente da República e promulgado como lei ordinária, sob o nº 11.340, em 7 de 
agosto de 2006.
9  Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-
contra-as-mulheres-no-brasil/ Acesso em 3 de novembro de 2016.
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Um balanço dos atendimentos realizados em 2015 pela Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180 (SPM-PR), registrou o seguinte Mapa 
Nacional da Violência contra a Mulher: em 74% dos relatos, a violência é 
diária ou semanal; em 72% dos casos, as agressões foram cometidas por 
homens com quem as vítimas mantêm ou mantiveram uma relação afetiva; 
50,16% dos relatos foram de violência física; 30,33%, de violência psicoló-
gica; 7,25%, violência moral; 2,10%, violência patrimonial; 4,54%, violência 
sexual; 5,17%, cárcere privado; 0,46%, tráfico de pessoas. Em 49,54% dos 
registros, o tempo de relacionamento entre vítima e agressor(a) é de mais 
de cinco anos. É digno de nota que a maioria das vítimas de violência são 
mulheres negras10.

Os dados mostram ainda que a violência doméstica atinge os filhos com 
frequência: em 64,50% eles presenciaram a violência e, em outros 17,73%, 
além de presenciar, também sofreram agressões. Além disso, estudos demons-
tram que a violência praticada contra a mãe afeta o desenvolvimento psicoló-
gico dos filhos.

É importante questionar, destarte, a razão dessas alarmantes estatísticas se 
repetirem, ano após ano, escancarando a fragilidade do sistema normativo em 
termos de efetividade, ao invés de sua reconhecida robustez coibir a violência 
no âmbito da família. Embora execrável, na prática estaria sendo essa modali-
dade de violência tão naturalizada a ponto de se tornar “invisível”?

Interessante estudo sobre a “invisibilidade” da violência intrafamiliar11 
aponta as seguintes causas: a) o fato desta ser considerada um ato isolado no 
âmbito privado e não um problema social; b) a percepção de que os atos vio-
lentos são normais na dinâmica familiar, ou seja, a prática da violência é um 
ato legítimo; c) o fato de que as pessoas afetadas, principalmente as mulheres, 
devem responsabilizar-se a si mesmas como provocadoras dos atos violentos, 
percepção amplamente reforçada pelos mitos e atitudes da sociedade; d) a per-
cepção das mulheres de que não existem serviços ou respostas sociais positivas 
para ajudá-las a resolver seus problemas, ou que os serviços existentes são ine-
ficientes, inadequados ou até danosos.

Nesse diapasão, segundo “evidencia-se a dificuldade que as famílias e 
principalmente as mulheres – mães de crianças e adolescentes vítimas de vio-
lência, têm para cuidar, proteger e principalmente romper com a violência que 

10  Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-nacionais-sobre-violencia-
contra-a-mulher/). Acesso em 8 de agosto de 2016.
11  SAGOT, Montserrat. A rota crítica da violência intrafamiliar em países latino-americanos. 
In: MENEGHEL, Stela Nazareth (org.). Rotas críticas: Mulheres enfrentando violência. São Le-
opoldo: Editora Unisinos, 2007).
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vitimiza a população infanto-juvenil, considerando que não conseguem supe-
rar a violência da qual elas mesmas são vítimas”12.

Walker, citado pela cartilha “Mulher, vire a página”13, oferece outra im-
portante contribuição para a compreensão dessa dificuldade que as mulheres 
têm de romper com a violência intrafamiliar, identificando um “ciclo da vio-
lência”, que se repete e se compõe de três fases, a saber: fase 1 – evolução da 
tensão; fase 2 – explosão/incidente de agressão; fase 3 – lua de mel/comporta-
mento gentil e amoroso.

Essas fases encontram-se explicitadas em relevante trabalho elaborado pelo 
Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo (GEVID/MPSP)14, ali se afirmando que “a 
repetição do ciclo de violência pode levar a mulher a desenvolver a Síndrome do 
Desamparo Aprendido, isto é, a acreditar que não importa o que faça, é incapaz 
de controlar o que acontece em sua vida. A síndrome também pode fazer com 
que a mulher fique desmotivada a reagir diante da situação de violência”.

Verdadeiro círculo vicioso, a violência praticada contra a mulher no âm-
bito familiar se alastra de tal forma que, além de prejudicar seriamente o con-
vívio familiar, se reproduz através das gerações. Para sua efetiva proteção por 
meio do Estado, políticas públicas devem ser implementadas a partir de legis-
lação especial, como a Lei Maria da Penha, cuja visão inovadora requer trata-
mento sistêmico, convergente aos seus ditames.

A corroborar o quanto afirmado, a própria configuração de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º da referida 
lei, como sendo “qualquer ação ou omissão baseada no gênero15 que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral 
ou patrimonial, abrangendo o âmbito da unidade doméstica, o âmbito da 

12  VINCENSI, Jaqueline Goulart.  Violência Contra as Mulheres na Família: Possíveis Estraté-
gias de Ruptura. In  V Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação: PUCRS, 2010.
13  WALKER, Lenore E. The battered woman. NY: HarperPerennial, 1979 apud Cartilha Mulher 
Vire a Página. Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (GEVID/
MPSP).
14  Op. Cit., p. 8.
15  A respeito da violência de gênero, em tradução livre, Valéria Scarance nos remete à Ex-
posição de Motivos da Lei de Medidas de Proteção Integral contra a Violência de Gênero na 
Espanha, assinalando não se tratar de “um problema que afeta o âmbito privado. Ao contrário, 
se manifesta como o símbolo mais brutal da desigualdade existente em nossa sociedade. Trata-
se de uma violência que é dirigida às mulheres pelo fato de sê-las, por serem consideradas, por 
seus agressores, carentes de direitos mínimos de liberdade, respeito e capacidade de decisão”. 
FERNANDES, Valéria D. S. Lei Maria da Penha. O processo penal no caminho da efetividade. 
São Paulo: Atlas, 2015.
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família e qualquer relação íntima de afeto, independentemente de orienta-
ção sexual.

Para os efeitos dessa lei, nos termos do mencionado dispositivo legal, uni-
dade doméstica é compreendida como “o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agrega-
das” (inciso I); família é compreendida como a comunidade formada por in-
divíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa (inciso II); e qualquer relação íntima de 
afeto como aquela “na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofen-
dida, independentemente de coabitação” (inciso III).

Cumpre salientar que a Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, de forma não 
exaustiva, prevê expressamente cinco formas de violência contra a mulher: físi-
ca, psicológica, sexual, patrimonial e moral, assim entendidas: violência física, 
qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal (inciso I); vio-
lência psicológica16, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminui-
ção da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças ou 
decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, iso-
lamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ri-
dicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro 
meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação (inciso 
II); violência sexual, qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter 
ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prosti-
tuição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação ou que limite ou 
anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos (inciso III); violência 
patrimonial, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pesso-
ais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados 
a satisfazer suas necessidades (inciso IV); e violência moral, qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação ou injúria (inciso V).

16  Convém observar, inclusive, a violência psicológica praticada no meio virtual, representada 
pelas figuras do cyberstalking (assédio por intrusão, perseguição contumaz à ofendida), sexting 
(envio e divulgação de conteúdos eróticos, sensuais e sexuais com imagens pessoais pela in-
ternet), cyberbullying (intimidação e hostilização da vítima no espaço virtual) e revenge porn 
(exposição de fotos e/ou vídeos íntimos, geralmente contendo cenas de sexo explícito, sem o 
consentimento da vítima), a merecer igualmente a reprimenda legal, todas passíveis de respon-
sabilização nas esferas civil e criminal. 
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Para prestar assistência à mulher em situação de violência doméstica e fa-
miliar, a Lei Maria da Penha estabelece medidas integradas de prevenção e de 
proteção, mediante um conjunto articulado de ações da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, partindo da 
integração operacional com as áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação, até a promoção e realização de campa-
nhas educativas voltadas ao público escolar e à sociedade em geral.

A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
dos artigos 22 a 24 da mencionada lei, conduz, respectivamente, ao estabele-
cimento por parte do Poder Judiciário de medidas protetivas de urgência, que 
obrigam o agressor e garantem a ofendida17.

Com efeito, consoante disposto no artigo 22, entre as medidas protetivas de 
urgência que obrigam o agressor, sem prejuízo de outras, previstas na legislação 
em vigor, encontram-se: a suspensão ou restrição do porte de armas (inciso I), 
o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (inciso 
II), a proibição de determinadas condutas, por exemplo, aproximação da ofen-
dida, de seus familiares e das testemunhas, fixando-se um limite mínimo de 
distância entre estes e o agressor; contato com a ofendida, seus familiares e tes-
temunhas por qualquer meio de comunicação; frequentação de determinados 
lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida (inciso 
III, alíneas a, b e c); a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, 
ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar (inciso IV); e 
a prestação de alimentos provisionais ou provisórios (inciso V).

Para proteção emergencial da ofendida, sem prejuízo de outras medidas, 
estabelece o artigo 23 que o juiz poderá: encaminhá-la com seus dependentes a 
um programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento (inciso I); 
determinar sua recondução e a de seus dependentes ao respectivo domicílio, 
após o afastamento do agressor (inciso II); determinar o seu afastamento do lar, 
sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos (inciso 
III); e determinar a separação de corpos (inciso IV).

Atentando à necessidade de igualmente proteger os bens da sociedade con-
jugal ou de propriedade particular da mulher, estabelece o artigo 24 que, sem 
prejuízo de outras medidas, poderá o juiz determinar liminarmente: a restituição 
de bens indevidamente subtraídos pelo agressor (inciso I); a proibição temporária 

17  Nos termos do artigo 27, do referido diploma legal, “em todos os atos processuais, cíveis e 
criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada 
de advogado”, mediante atendimento específico e humanizado (artigo 28), podendo, ainda, as 
medidas protetivas serem concedidas a requerimento do Ministério Público ou a pedido da 
ofendida (artigo 19).



BI
O

ÉT
IC

A 
E 

A 
VI

O
LÊ

N
CI

A 
CO

N
TR

A 
A 

M
U

LH
ER

72

para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade 
comum, salvo expressa autorização judicial (inciso II); a suspensão de procura-
ções conferidas pela ofendida ao agressor (inciso III); e a prestação de caução 
provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes 
da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida (inciso IV).

Da leitura dos dispositivos legais exsurge a natureza híbrida da Lei Maria 
da Penha, que abrange aspectos criminais e aspectos cíveis, notadamente da 
área do Direito de Família, nesse particular residindo as controvérsias quanto 
à efetividade de sua aplicação. Senão vejamos.

Estabelece o artigo 13 que “ao processo, ao julgamento e à execução das 
causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 
Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao 
idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei”.

O artigo 14, por sua vez, reza que “os Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e 
criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, 
e pelos estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decor-
rentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher”, prevendo 
ainda essa lei, no artigo 33 adiante, que “enquanto não estruturados os Jui-
zados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher18, as varas criminais 
acumularão as competências cível e criminal para conhecer e julgar as causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher...”, en-
contrando-se no parágrafo único a garantia do direito de preferência, nas varas 
criminais, para o processo e o julgamento dessas causas.

Pois bem, resta cristalino que, diante da violência doméstica e familiar 
praticada contra a mulher, além do processo criminal que será instaurado con-
tra o ofensor, medidas emergenciais de proteção à ofendida e a seus familiares 
deverão ser estabelecidas, ainda nos trâmites iniciais da esfera criminal, tais 
como separação de corpos, guarda dos filhos, alimentos e outras delas decor-
rentes, a exigirem a mesma presteza e celeridade prevista na lei.

No entanto, embora emergencialmente deferidas, tais medidas se restrin-
gem ao âmbito das medidas cautelares e às ações judiciais referentes a esses 
direitos, e terão, portanto, tramitação na esfera cível, perante as Varas de Famí-

18  No Estado de São Paulo, atualmente, encontram-se instalados doze Juizados Especiais de 
Violência Doméstica, sendo sete na Capital (Região Central, Região Norte, Região Sul-1, Região 
Sul-2, Região Leste-1, Região Leste-2, Região Oeste) e cinco no Interior (Guarulhos, Ribeirão 
Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Suzano). http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Comesp/
EnderecosDasVaras.aspx?f=7. Acesso em 07 de agosto de 2016.
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lia ou Varas Cíveis, conforme regras de organização judiciária, consoante ob-
serva Valéria Scarance: “A competência dos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar esgota-se com o deferimento de medidas protetivas. Questões cíveis 
homologadas devem ser executadas nas Varas Cíveis ou de Família”19.

Assim é que, por exemplo, visitas do ofensor aos filhos menores, sus-
pensas por ordem judicial no procedimento protetivo, serão objeto de apre-
ciação em ação de regulamentação de visitas perante o Juízo de Família, cuja 
decisão, proferida em face das provas produzidas em processo regular, com 
ampla dilação probatória, confirmando ou reformando o anteriormente de-
cidido, prevalecerá20.

Nesse sentido, Cunha e Pinto asseveram ter sido essa a intenção do le-
gislador, vez que, entendimento diverso, levaria à conclusão de que os Juiza-
dos de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher seriam competentes, 
também, para ação de conversão de separação em divórcio, ações revisionais 
de alimentos e alteração de guarda, entre outras, consoante segue: “seu obje-
tivo foi, claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção das medidas de 
urgência, necessárias num exato momento, sempre em proteção da mulher. 
A partir daí, o que deixa de ser urgente foge, por completo, da competência 
dos Juizados e deve ser discutido pelas vias adequadas, conforme indicar a 
organização judiciária local”.

A corroborar esse entendimento, adiante arrematam: “existindo um pedi-
do de separação de corpos, no qual a mulher se encontre em uma das situações 
previstas nesta lei (violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral), 
a competência para sua apreciação é mesmo do Juizado de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mulher e, enquanto não instalados, da vara criminal, 
nos termos da disposição transitória do art. 33 da lei”21.

Considerando a peculiar condição em que se encontra a vítima da violên-
cia, especial atenção merece a fixação judicial dos alimentos destinados à sua 
subsistência nessa sede, vez que a necessidade de recebê-los tem origem na vio-
lência, na prática de ato ilícito, sem vinculação direta com os alimentos fixados 
nos termos da legislação civil, ou seja, independentemente de vínculo familiar.

A esse propósito observa Scarance: “Qualquer vítima de violência que ne-
cessita de auxílio para sua manutenção temporária, em razão da prática do ilí-

19  Op. Cit., p. 220.
20  CANO, Leandro J. B. e ASSUMPÇÃO FILHO, Mário R. Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). 
Dez Anos de Vigência – Avanços e Retrocessos, sob o ponto de vista da prática forense e da 
justiça restaurativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.
21  CUNHA, Rogério S. e PINTO, Ronaldo B. Violência Doméstica. Lei Maria da Penha comen-
tada artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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cito, pode receber alimentos pelo prazo fixado pelo juiz. Exemplificadamente, 
se a namorada é obrigada a pedir demissão do emprego em razão de ameaças e 
transtornos causados pelo agressor em seu local de trabalho, nada impede que 
os alimentos sejam fixados pelo juiz por um período necessário para o resta-
belecimento da vítima”22.

Com efeito, tão peculiar é a condição da vítima, que o momento e as cir-
cunstâncias em que ocorre a violência devem ser considerados, vez que podem 
conduzir à sua morte, no mais das vezes associada ao rompimento da relação 
que mantinha com o agressor ou agressora.

Viñals, citado por Scarance, refere que “as agressões mais graves e severas, 
que podem ser fatais para a mulher, têm lugar nos momentos posteriores à se-
paração, sobretudo se esta se produz por decisão da mulher”23.

Em razão da alta incidência de assassinato de mulheres por razões da 
condição do sexo feminino24, assim considerado quando o crime envolve vio-
lência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de 
mulher, foi alterado o artigo 121 do Código Penal brasileiro para qualificar o 
feminicídio, incluído no rol dos crimes hediondos25, insuscetível de anistia, 
graça, indulto e fiança, com agravamento da pena para 12 a 30 anos de reclu-
são, aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado: I – du-
rante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; II – contra pessoa 
menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência; 
III – na presença de descendente ou de ascendente da vítima, consoante pre-
visto no parágrafo 7º de referido dispositivo legal.

Consoante se expôs nestas breves considerações, a gravidade dos crimes 
praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, que 
vão desde o insulto de ordem moral até o evento morte, reclama a construção 
de uma pauta de apoio à mulher na sociedade, tendo como foco principal a 
igualdade de gêneros e o combate à violência doméstica e familiar, vez que 
principalmente a mulher, mas também a família e a sociedade são igualmente 
atingidas e marcadas por essa violência.

Não se pode olvidar que a violência praticada contra a mulher é um obstá-
culo ao desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre os seres huma-
nos. Daí a importância de se estabelecer políticas públicas, regulamentar leis, 

22  Op. Cit., p. 158.
23  VIÑALS, NARCÍS BARDALET apud SCARANCE, V. trad. livre. Op. Cit., p. 159.
24  O Brasil ocupa a quinta posição no ranking global de homicídios de mulheres, entre 83 
países registrados pela Organização das Nações Unidas, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, 
Guatemala e Rússia.
25  Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015, conhecida como “Lei do Feminicídio”.
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acompanhar o cumprimento dessas leis e propiciar a cultura da paz para que 
todas as formas de preconceito, discriminação, abuso, intolerância e violência 
contra as mulheres sejam eliminadas. Afinal, como disse Mahatma Gandhi, 
“você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, 
não existirão resultados. Seja a mudança que você quer ver no mundo.
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É somente pelo empoderamento que as vítimas de violência do-
méstica e familiar conquistarão poder e dignidade para controlar 
seus próprios destinos. Muitas mulheres se calam, acreditando que 
assim poderão mudar o comportamento do agressor. No entanto, 
cada vez que se fecha o ciclo da violência, o autor retorna com 
maior agressividade. E a mulher corre maior risco de morrer.

 A violência doméstica é toda e qualquer agressão física, psicológi-
ca, moral, patrimonial ou sexual que a mulher venha a sofrer em razão do gê-
nero e da vulnerabilidade, independentemente de sua orientação sexual, desde 
que com ela o agressor tem ou tenha tido relação familiar ou amorosa. Isto é, 
em princípio, o que diz o artigo 5º da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 20061, 
conhecida como Lei Maria da Penha. Trata-se de uma violência extremamente 
democrática, porque não distingue classes sociais, grau de instrução ou cor da 
pele. E é recorrente no mundo inteiro.

Embora organismos nacionais e internacionais classifiquem como inad-
missível a violência contra mulheres e meninas, nenhum movimento obterá 
resultado se não houver um pacto de não naturalizar a agressão doméstica e fa-
miliar. Verificamos que, socialmente, ainda hoje há grande leniência com esse 
tipo de violência, pois estamos inseridos dentro de um contexto machista pa-
triarcal, em que os papéis de homem e mulher na sociedade são extremamente 
rígidos. O pensamento machista foi introjetado no inconsciente coletivo das 
pessoas, reproduzindo violências e tendo danos graves em todos os aspectos 
da vida das pessoas. Dados do Banco Mundial e do Banco Interamericano de 

*   Delegada de Polícia Titular da 4ª Delegacia de Defesa da Mulher.
** Escrivão Chefe da 9ª Delegacia de Defesa da Mulher.
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Desenvolvimento informam que uma em cada cinco faltas ao trabalho é oca-
sionada pela violência doméstica. As mulheres perdem 16% dos anos de vida 
produtiva em razão dessas agressões.

O Brasil ocupa o 5º lugar do ranking dos países que mais vitimizam as mu-
lheres, ficando somente abaixo de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia2. 
A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas; a cada duas horas, uma 
mulher é assassinada; e a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Segundo 
o Mapa da Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 
2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2%, 
desses casos o crime foi praticado pelo parceiro ou ex-companheiro. Essas quase 
5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários em 2013.

Compactuamos com vários autores – entre eles a dra. Ana Flávia D’Olivei-
ra, médica e pesquisadora do departamento de Medicina Preventiva da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo – que afirmam ser necessário 
identificarmos e desnaturalizarmos as noções dos papéis dos homens e das 
mulheres na sociedade e, com isso, desmistificarmos estereótipos e compre-
endermos os mecanismos da persistente desigualdade existente.   Não é prer-
rogativa do homem disciplinar ou controlar sua parceira, pois não podemos 
aceitar o pensamento cristalizado de que há deveres femininos e que, se estes 
não forem cumpridos, a mulher será corrigida pelo seu companheiro.

O preço do silêncio
As mulheres no Brasil sofrem muito mais violência no espaço doméstico 

do que no espaço público, sendo que na maioria das vezes os agressores são 
homens com os quais as vítimas têm ou tiveram algum vínculo afetivo ou 
amoroso. Essas agressões muitas vezes não são reconhecidas, em razão de 
mecanismos históricos e culturais que geram e mantêm desigualdades entre 
homens e mulheres, fortalecendo o acordo de silêncio e conivência com es-
ses delitos.

As vítimas muitas vezes deixam de comunicar a violência sofrida aos ór-
gãos públicos, por vergonha, por dependência emocional, financeira, medo 
ou por esperança de que possam mudar o comportamento do ofensor. In-
felizmente, muitas mulheres agredidas pelo companheiro permanecem em 
silêncio porque acreditam que obterão êxito em sua empreitada de mudar o 
comportamento do agressor. Com essa postura, elas correm grande risco de 
perder a vida, pois cada vez que se fecha o ciclo da violência, o autor retorna 
com maior agressividade. A família tem grande influência no que diz respei-
to a levar ou não a mulher a denunciar o agressor.
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Sabemos que anunciar e dar continuidade ao processo de desvinculação 
com o agressor é muito penoso. Muitas mulheres somente almejam que o Es-
tado chame a atenção do companheiro para que ele pare de lhe agredir. Porém, 
não é tão simples assim. Temos ciência de que denunciar não é fácil, pois as 
agressões partem de uma pessoa com quem a vítima mantém relação íntima 
de afeto, cujo rompimento desestabiliza questões emocionais e objetivas, que 
envolvem desestruturação do cotidiano familiar ou das relações amorosas. 
Com políticas sociais de acolhimento às mulheres e a rede de apoio à disposi-
ção, voltada para o fortalecimento das mulheres, essas pessoas podem desen-
volver a qualidade de gênero com autonomia e liberdade.

Nós, como policiais das Delegacias de Defesa da Mulher, acreditamos 
que somente pelo empoderamento é que as mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e familiar conquistarão poder e dignidade para controlar seu 
próprio destino.

Ciclo da violência
Trazemos para o debate, além das questões teóricas, também as questões 

práticas, porque é importante conhecermos a base da violência doméstica. 
Acreditamos plenamente que as delegacias e os hospitais são as maiores portas 
de entrada das vítimas de violência doméstica, e juntos podemos auxiliar essas 
mulheres quanto ao enfrentamento da violência doméstica e familiar.

Por trás da maioria das agressões há um ciclo de violência, composto 
por três fases. Na primeira fase temos a evolução da tensão, em que o autor 
verbaliza toda a sua agressividade, ameaçando, xingando e ofendendo a ví-
tima. Na segunda fase ocorre a explosão da agressividade, na qual o autor  
agride fisicamente a companheira. Na terceira fase, chamada “lua de mel”, o 
agressor demonstra arrependimento, passando a ter atitudes gentis e amoro-
sas, pedindo desculpas por seus atos e usando muitas vezes desculpas como: 
“Não sei o que deu em mim”. É interessante pontuarmos que nessa fase ocor-
re uma inversão da culpa, em que o agressor se justifica dizendo que a culpa 
dele ter explodido foi da parceira, pois ela o “irritou” ou “não fez o que ele 
queria”. Muitas mulheres passam a acreditar que elas são as culpadas pelo 
parceiro a ter agredido. As mulheres inseridas no ciclo da violência muitas 
vezes se desculpam pelos parceiros no ambiente familiar ou entre os amigos. 
Justificam que o “parceiro” agiu daquela forma por conta da bebida, de dro-
gas, pela situação financeira, entre outras desculpas.

No contexto de violência doméstica e familiar, apontamos a violência 
sexual, na qual muitos homens chegam a estuprar suas companheiras ou fi-
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lhas, vindo, inclusive, a engravidá-las. Encontramos pais que obrigam as fi-
lhas a fazerem “programa sexual”, utilizando-se da violência psicológica para 
alcançar seu objetivo doentio. A violência patrimonial é outro recurso muito 
empregado, quando o homem destrói os bens da família e se apropria do di-
nheiro da parceira.

A parte operacional da polícia judiciária no âmbito de violência domésti-
ca inicia-se com o registro do boletim de ocorrência e consequente instaura-
ção do inquérito policial, quando buscamos a formação de provas. O papel do 
médico é indispensável no inquérito policial, pois é a partir do laudo médico 
sobre a gravidade da lesão corporal que podemos tipificar o crime. A polícia 
judiciária também solicita exames toxicológicos e sexológicos.

Avanços com a Lei Maria da Penha
A Lei Maria da Penha trouxe um grande avanço para o universo femini-

no, pois viabilizou vários mecanismos de proteção às mulheres e mudanças 
consideráveis na lei vigente. O nome da Lei n º 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
é uma homenagem a Maria da Penha, vítima de violência praticada pelo seu 
ex-marido, que desferiu cinco tiros, deixando-a paraplégica, e depois a sub-
meteu à eletrocussão durante um banho. Infelizmente, foi só depois de sua 
história de sofrimento e da condenação do Brasil por órgãos internacionais 
de direitos humanos que medidas públicas de punição e ações de prevenção e 
proteção surgiram concretamente, com o objetivo de garantir a segurança e a 
integridade da vítima.

Citamos a seguir alguns dos muitos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha:

. Tipificou e definiu a violência doméstica contra a mulher;

. Retirou dos juizados especiais criminais a competência para julgar os 
crimes de violência familiar;

. Determinou que a violência doméstica contra a mulher independe de 
sua orientação sexual;

. Proibiu penas pecuniárias, tais como cestas básicas e multas;

. Aumentou a pena do autor que vitimiza mulher portadora de deficiência. 

Abrangência das medidas protetivas
As medidas protetivas de urgência asseguram ações rápidas de proteção 

à mulher. São medidas de acautelamento, possibilitando à vítima de violência 
doméstica o afastamento do agressor. Prevê também a decretação da prisão 
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preventiva, quando houver perigo iminente de risco à integridade física ou 
psicológica da vítima.

Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a 
autoridade policial deverá representar ao juiz a concessão das medidas prote-
tivas. As Delegacias de Defesa da Mulher, a Polícia Civil, o Ministério Público 
e a Defensoria Pública podem auxiliar as mulheres quanto às medidas prote-
tivas, deferidas pelo juiz, o que ocorre no prazo de 48 horas. Porém, está em 
discussão a possibilidade de a concessão ser deferida inicialmente pela auto-
ridade policial.

Há várias possibilidade asseguradas à vitima na medida protetiva. A se-
guir, relacionamos as mais solicitadas:

. O afastamento do agressor do lar, domicílio, ou local de convivência 
com a ofendida;

. Proibição do agressor de aproximação da ofendida, de seus familiares e 
das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre as partes;

. O agressor fica proibido de todo contato com a vítima, com seus fami-
liares e com testemunhas, por qualquer meio de comunicação, seja tele-
fone, e-mail ou rede social;

. Restrição ou suspensão de visitas a filhos e filhas;

. Prestação de alimentos provisórios;

. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo autor;

. Suspensão das procurações conferidas pela vítima ao agressor, além da 
proibição temporária para a celebração de contratos de compra, venda e 
locação de bens em comum;

. Com a Lei Maria da Penha também houve a criação dos Juizados Espe-
ciais de Violência Doméstica, que trabalham só com violência doméstica.

Importância da rede apoio
Muito importante na proteção da vítima de violência doméstica e familiar 

é a rede de apoio composta de serviços municipais, estaduais e organizações 
não governamentais. O objetivo dessas instituições é fortalecer e orientar a ví-
tima, de forma a resgatá-la e a revigorá-la como cidadã.

Na rede de apoio, os serviços mais conhecidos são:

. Centros de Referência da Mulher, centros de cidadania que oferecem 
serviço psicossocial;

. Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), ser-
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viço de assistência social especializado, subordinado às prefeituras;
. Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);
. Centro de Referência à Vítima (Cravi), no Fórum da Barra Funda, em 

São Paulo;
. Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica 

(Gevid), do Ministério Público do Estado de São Paulo;
. Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), da Defenso-

ria Pública especializada na defesa da mulher em situação de violência.

A rede de apoio conta com profissionais especializados, entre psicólogos, 
assistentes sociais e pessoal do Judiciário. Seu papel é auxiliar e orientar as víti-
mas, propor ações nas diversas instâncias do poder público, além de promover 
encontros e palestras que contribuam para o fortalecimento da mulher vítima 
da violência doméstica.

Delegacias da Mulher 
A Delegacia de Defesa da Mulher é a principal política pública de en-

frentamento à violência de gênero, sendo o Brasil pioneiro nessa iniciativa. A 
primeira Delegacia Especializada do mundo foi inaugurada na cidade de São 
Paulo em 6 de agosto de 1985, durante o governo de André Franco Montoro. 
A primeira delegada da Mulher foi a Drª Rosmary Corrêa. Atualmente, conta-
mos com 132 delegacias no estado de São Paulo, nove delas na capital.

Entre suas competências estão a investigação e a apuração dos delitos con-
tra a pessoa do sexo feminino, incluindo delitos homoafetivos e contra a crian-
ça e o adolescente. Cabe às delegacias o encaminhamento dos casos aos órgãos 
competentes e o cumprimento dos mandados de prisão civil por dívida do 
responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação ali-
mentícia. As atribuições das delegacias são exercidas concorrentemente com 
as demais unidades policiais.

Como podemos observar, as Delegacias de Defesa da Mulher têm um dos 
papéis mais importantes na luta contra a violência doméstica e familiar, pois 
são os primeiros lugares aos quais as vítimas se voltam em busca de socorro. 
A Polícia Civil do Estado de São Paulo está aparelhando essas delegacias es-
pecializadas para que possamos atender cada vez mais e melhor as vítimas de 
violência doméstica e familiar.

“A criação das Delegacias da Mulher tem contribuído para a construção de 
uma cidadania de gênero no país, reconhecendo as posições sociais hierár-
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quicas em função do sexo e promovendo a igualdade de direitos. As delega-
cias da mulher dão visibilidade à violência contra a mulher e dão coragem 
para que estas denunciem a violência que sofrem em silêncio e que não era 
levada a sério pelos distritos policiais.”3

Referências

 1. Brasil. Presidência da República. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria me-
canismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos 
do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 
o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União 8 ago 2006 [citado 18 abr 2017]. Disponível 
em: http://bit.ly/1lyrVDL
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Delegacia da Mulher:
acolhimento ou humilhação?

Aureliano Biancarelli

Relatar a um policial a violência que sofreu pode ser tão humilhante 
para a mulher quanto a própria violência. A Delegacia de Defesa 
da Mulher foi criada com o propósito de trocar essa humilhação 
pelo acolhimento. Ainda há muitas ressalvas nessas intenções, 
mas as delegacias representam um porto seguro para as mulheres 
vítimas de violência.

 A  primeira Delegacia de Defesa da Mulher no Brasil (DDM) foi 
aberta na região central de São Paulo em 1985. O Decreto nº 23.7691, de 6 de 
agosto de 1985, do governo paulista, atribuía à nova instituição “a apuração 
dos delitos contra pessoa do sexo feminino”1. Atualmente são nove DDMs em 
São Paulo e 132 no estado. No Brasil, somam 499, instaladas em 447 cidades.

Implementada durante o governo de André Franco Montoro, a Delega-
cia da Mulher foi considerada iniciativa inédita no país e no mundo. É vista 
como a principal política pública de combate e prevenção à violência contra a 
mulher. Sua criação “foi fruto do contexto político de redemocratização, bem 
como dos protestos do movimento de mulheres contra o descaso com que o 
Poder Judiciário e os distritos policiais lidavam com casos de violência domés-
tica e sexual”, escreve a pesquisadora Cecília MacDowell Santos2.

Segundo seu texto, a “história das delegacias da mulher deve ser remeti-
da à história do movimento de mulheres em torno da politização da violência 
contra a mulher”. “A partir de meados dos anos 1970, o movimento de mulhe-
res começou a denunciar amplamente a absolvição, pelos tribunais do júri, dos 
autores de homicídios de mulheres.”

De acordo com a autora, “as delegacias da mulher encontram, porém, 
uma série de obstáculos para a ampliação do acesso à justiça e para a cons-
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trução de uma cidadania de gênero no Brasil”. “Em primeiro lugar, o fato de 
haver mais mulheres na polícia não garante maior sensibilidade e capacita-
ção para lidar com violência conjugal, estupro dentro e fora do casamen-
to, violência contra mulheres negras, violência policial contra prostitutas, 
violência contra idosas, violência contra lésbicas, assédio sexual e violência 
contra crianças.” “A falta de institucionalização de cursos de capacitação sob 
a perspectiva de gênero, raça, classe e orientação sexual é um dos maiores 
obstáculos à mudança social potencialmente advinda da criação de delega-
cias da mulher.” No seu entender, “esse é um obstáculo político que só poderá 
ser vencido com a tenaz mobilização de organizações não governamentais de 
mulheres e das policiais que porventura tiveram acesso a cursos de capacita-
ção na ótica de gênero”.

Em segundo lugar, “as delegacias da mulher enfrentam discriminação 
e preconceito dentro da própria polícia, tanto por parte de policiais do sexo 
masculino quanto de policiais do sexo feminino. (...) Na visão de muitos po-
liciais, essas delegacias fazem mais um serviço ‘social’ do que propriamente 
policial. Consequentemente, para esses policiais, os crimes ali apurados não 
são ‘verdadeiros’ crimes”, afirma Cecília.

Por outro lado, a autora observa que “não se pode perder de vista que 
a criminalização, mesmo não sendo eficaz, funciona como ameaça e poder 
simbólico do estado para neutralizar a diferença de poder que está na base 
das variadas formas de violência contra a mulher”. “Ademais”, prossegue, 
“mesmo que o poder neutralizante do estado não seja eficiente para coibir 
de todo essas violências, o mero fato de existirem delegacias da mulher con-
tribui para a construção de uma identidade de gênero, gera certa autocon-
fiança nas mulheres e lhes permite a articulação de certo senso de direitos”. 
A autora conclui: “Em um país marcado por graves violações de direitos 
humanos como é o caso do Brasil, essa pequena semente de cidadania não 
pode ser desprezada”.

Referências

1.  São Paulo (Estado). Decreto nº 23.769, de 6 de agosto de 1985. Cria a Delegacia de 
Polícia de Defesa da Mulher. Diário Oficial do Estado 7 ago 1985; p. 8.

2.  Santos CM. Delegacias da mulher em São Paulo: percurso e percalços [citado em 
15 jun 2016]. Disponível em: http://bit.ly/2pCX7HF
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Uma conversa com policiais
que lidam com crimes
contra a mulher

Aureliano Biancarelli

Duas delegadas e um escrivão da Delegacia de Defesa da Mulher 
falam das ocorrências e expõem seus pontos de vista. Chamam a 
atenção para os ciclos da violência, as relações com o judiciário, as 
medidas restritivas e a Lei Maria da Penha. Discutem o atendi-
mento ao agressor, o preparo dos policiais, os preconceitos dentro 
da polícia e a necessidade de parcerias com redes de apoio.

 Terça-feira, 24 de maio 2016 e o plantão da 9ª Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM), no Jardim Pirituba, em São Paulo, vive uma tarde tranquila. 
A intenção da visita é falar do cotidiano de quem trabalha em uma Delegacia 
da Mulher, e a conversa se inicia na pequena cozinha da delegacia, onde “tiras”, 
escrivães e as delegadas se servem de café e bolachas.

A titular da 9ª DDM é a delegada Everli de Abreu, advogada por oito anos, 
há 26 anos na polícia e há quase nove como delegada da mulher. Quatro filhos, 
sete netos, Everli assumiu o comando da DDM de Pirituba por conta da ex-
periência e sensibilidade no enfretamento da violência. “Lidamos com crime, 
mas aqui a situação é familiar, pois envolve sentimentos.”

A delegada Magali Celeghin Vaz é a titular da 4ª DDM, na Freguesia do 
Ó, zona norte de capital. Bacharel em Direito, Magali fez Sociologia e Políti-
ca e é pós-graduada em Antropologia. “Antes mesmo de ir a um hospital, as 
mulheres vítimas de violência vêm pedir ajuda aqui. Elas esperam da nossa 
parte um olhar acolhedor, mesmo que aqui nossa atividade-fim seja a de po-
licial”, comenta.

O escrivão-chefe da delegacia, Josias Afonso Viana de Oliveira, é fisio-
terapeuta e pós-graduado em Oncologia Clínica e Hospitalar. No quadro de 
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11 policiais da 9ª DDM, dois são bacharéis, uma escrivã é psicóloga e outra 
é pedagoga. “Somos um grupo com diferentes áreas de conhecimento, o que 
humaniza o atendimento”, diz Afonso. Ele e a delegada Magali participaram do 
simpósio Bioética e a Violência contra a Mulher, realizado pelo Cremesp em 
2015, daí a razão dessa visita.

Ciclos de uma “lua de mel”
Quando se trata de violência contra a mulher, não há avanços se a víti-

ma não se fortalece e não quebra o ciclo dessa violência. Esse é um alerta que 
fazem todos os que atuam nesse campo; é um percurso que as equipes das 
DDMs conhecem bem. Trata-se de um ciclo vicioso que começa com o au-
mento das tensões, com provocações e ofensas; cresce para a violência de tapas 
e do sexo forçado e termina em “lua de mel”, quando o agressor pede perdão, 
traz presentes e promete nunca mais ser o mesmo. Depois começa tudo de 
novo, ofensas, violência, pedidos de desculpas, e o ciclo é refeito.

Na mesa da delegada Everli há casos de mulheres que já estiveram ali vá-
rias vezes; os boletins de ocorrência relatam ocorrências semelhantes. A dele-
gada relata o caso de uma vítima que tinha procurado a delegacia depois de ser 
ferida pelo marido com três golpes de faca. O juiz deferiu o pedido de medida 
protetiva pelo qual o homem foi afastado de casa e o inquérito registrado como 
tentativa de homicídio. Depois de um tempo, ela telefonou pedindo a retirada 
da queixa. “Estava”, como observa o escrivão, “na fase ‘lua de mel’ do ciclo da 
violência. Iria começar tudo de novo”.

“Qual auxílio nós delegadas podemos dar à mulher que quase foi morta 
pelo marido e quer ele de volta? Quer retomar o relacionamento com o agres-
sor? Infelizmente, só podemos encaminhá-la à rede de apoio, porque ela pre-
cisa de outro tipo de ajuda. Precisa de um acompanhamento psicológico para 
quebrar o ciclo, porque ela não está bem, está revelando que a situação vai se 
repetir. Ela só veio se queixar depois de três facadas, mas já vinha sofrendo 
agressões há anos”, diz Everli.

Essa situação poderia ser diferente se as delegacias contassem com assis-
tente social, psicólogo e advogado, como se imaginou quando foram criadas. 
“As mulheres esperam que nós sejamos psicólogas e assistentes sociais, mas 
nós somos delegadas; a nossa atividade-fim é a policial, apesar de termos 
sensibilidade diante dos problemas sofridos por essas mulheres”, diz a dele-
gada Magali.
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Um “sustinho” apenas
Mesmo que quisesse, a delegada não poderia retirar a queixa da mulher 

vítima de facadas. “Com a Lei Maria da Penha, houve um entendimento do 
Supremo Tribunal Federal segundo o qual, quando se trata de crime de ação 
pública incondicionada, não se retira a queixa”, explica Afonso. “Muitas vezes”, 
diz Magali, “quando a mulher procura uma delegacia, não quer que o compa-
nheiro seja penalizado, só quer que o Estado o chame e diga, ‘pare de bater na 
sua mulher’. Acredita que um ‘sustinho’ resolve o problema da agressividade. 
Mas não é tão simples assim, há todo o trâmite da polícia judiciária pelo qual 
temos de transitar. Essa mulher que se arrependeu da queixa muitas vezes está 
dentro de um contexto machista patriarcal, um contexto familiar em que en-
sinam o silêncio – porque qualquer situação na qual uma mulher é agredida 
pelo companheiro é extremamente vergonhosa. A família tem muita influên-
cia nisso. Em pleno século 21 ainda vale o chavão ‘em briga de homem e mu-
lher não se mete a colher’. Ou, ‘roupa suja se lava em casa’.”

A delegada Everli completa: “E a família vai dizer, ‘por que você foi lá, 
não devia ter ido’, e então a mulher volta aqui para retirar a queixa. Ela sem-
pre tem a esperança de que vai recuperar o homem, mas, na prática, não é 
isso que acontece”.

Fim da cesta básica
Muita coisa mudou no trabalho das equipes das DDMs depois da Lei Ma-

ria da Penha. “A lei permite a prisão em flagrante do autor, instituiu as medidas 
protetivas de urgência, fortaleceu e articulou a rede de apoio”, detalha o escri-
vão-chefe Afonso. “Com a lei, o autor não vai responder mais a um crime de 
menor potencial ofensivo. Todas as mudanças foram feitas para que o agressor 
de fato pague pelo crime que ele perpetrou contra a vítima”, diz Afonso. A 
delegada Magali explica: “Antes da lei, o agressor estava acobertado pela Lei 
nº 9.099 [de 26 de setembro de 1995], do menor potencial ofensivo, havendo 
a possibilidade de conciliação penal, que hoje não há mais”. Nas conciliações, 
muitas vezes o agressor “pagava” com uma cesta básica para a vítima. A lei 
proibiu esse tipo de negociação: agora é um crime que tem de ser penalizado.

As delegadas observam que depois da Lei Maria da Penha as mulheres 
chegam mais informadas e com mais coragem nas delegacias. “Elas aprendem 
com os grupos de apoio nos seus bairros”, diz a delegada Magali. “Em cada rua, 
há sempre uma mulher que conhece alguém que apanhou, uma mulher con-
versa com a outra, diz o que deve ser feito.”



BI
O

ÉT
IC

A 
E 

A 
VI

O
LÊ

N
CI

A 
CO

N
TR

A 
A 

M
U

LH
ER

90

Mau uso da medida protetiva 
Entre os temas que vêm à tona, as medidas protetivas chamam a aten-

ção. Previstas na Lei Maria da Penha, as medidas implicam no afastamento 
do agressor do local de convivência com a vítima e mesmo restrição de visita 
aos filhos. Trata-se de uma medida de extrema importância na proteção da 
mulher, cujo uso é visto com ressalvas pelas delegadas. Em muitos casos, elas 
dizem, as medidas estariam sendo solicitadas como um meio de apressar a 
separação.

“Há uma banalização na solicitação dessas medidas”, diz Magali. “Muitas 
vezes são questões puramente cíveis e as mulheres se socorrem da esfera cri-
minal para obter a medida. Isso se deve, em grande parte, aos advogados que 
orientam as vítimas a irem à delegacia e a solicitar medida protetiva, como o 
caminho mais curto para a separação”, diz a delegada.

Everli cita um exemplo: “A mulher diz que o marido a chamou de vaga-
bunda; nós fazemos um [boletim de ocorrência] em cima da ofensa, mas a mu-
lher continua: ‘Eu não quero mais ele perto de mim, vai me ofender de novo, 
meu psicológico vai ficar abalado...’. E, na verdade, tudo que essa mulher quer 
é tirar ele de casa, e para isso há outros caminhos.”

“Está havendo uma inversão”, observa Magali, “pois o Direito Penal deve 
ser o último recurso. A medida protetiva é justamente para proteger a mulher 
que sofre violência em razão de gênero”, explica. “Briga por patrimônio ou por 
guarda de criança não é razão de gênero, mas mesmo assim elas vêm aqui di-
zendo que o advogado mandou pedir medida restritiva”, diz Magali.

Riscos de um puxão de cabelo
Há situações opostas nas quais as delegadas tomam a iniciativa de pedir 

proteção, mesmo quando a vítima não está enxergando esse risco. Elas defen-
dem, inclusive, que o próprio delegado defira o pedido, pois é ele quem está 
diante da vítima e próximo dos fatos. “Nós, delegadas, estamos diante da ví-
tima, não diante de um pedido no papel. Sabemos quando ela está em risco”, 
observa Everli. Fatos que podem não parecer graves às vezes escondem situ-
ações de grande risco para a mulher. “Às vezes a violência é psicológica, sutil: 
o homem tira a lâmpada do quarto, desliga a energia quando ela toma banho, 
esconde o dinheiro para as compras do dia a dia... São pequenas maldades que 
sinalizam um risco para a mulher.”

Sobre a mesa há um caso registrado na semana anterior no qual uma jo-
vem se queixava do namorado que ameaçava agredi-la. “Era um menino de 18 
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anos”, relata Everli. “Ela o infernizou tanto que, na nossa frente, ele agarrou-a 
violentamente pelo cabelo. Foi preso em flagrante, depois alegou que ela o dei-
xou nervoso, porque o agressor sempre tem uma desculpa: foi a raiva, foi o 
álcool, foi a falta de dinheiro...”. Havia tanto ódio e intolerância no casal que a 
delegada viu no episódio um grave risco para a mulher. “Aquilo que foi apenas 
um puxão de cabelo pode ser o início de um ciclo que pode terminar com a 
morte da mulher.” 

Quem se preocupa com o agressor?
Se esse jovem agressor procurasse uma delegacia, é provável que fizesse 

um relato no qual ele fosse a vítima. Não são raros os homens que procuram 
uma DDM dizendo ser agredido pela mulher em ambiente doméstico. “Nesse 
caso, ele é orientado a procurar um distrito policial comum, porque a Lei Ma-
ria da Penha fala de violência de gênero para o gênero mulher. Só a travesti e 
a transexual podem se valer da lei”, explica Afonso. “O homem também sofre 
violência doméstica na medida em que apanha dentro de casa, mas nesse caso 
ele deve recorrer ao Código Penal.” Mesmo juízes que tentaram se valer da Lei 
Maria da Penha para homens que sofreram violência da mulher perderam nos 
tribunais de justiça.

As delegadas veem o homem agressor como alguém que precisa de aju-
da, pensamento nem sempre compartilhado por grupos feministas. “Achamos 
benéfico e necessário que ele seja ajudado”,  diz Magali. “O agressor nato tem 
algum fator que o leva a agredir uma mulher, como se fosse alguma coisa na-
tural. Existe uma naturalização da violência contra a mulher, e esse homem 
precisa ser tratado. Se não for assim, não adianta apenas prendê-lo ou afastá-lo 
da mulher, porque um dia ele pode matá-la.” Mas para o homem agressor – 
dizem as delegadas –, faltam serviços que poderiam ajudá-lo, públicos ou de 
organizações não governamentais.

A delegada Everli diz o seguinte: “Aqueles que tanto defendem a mulher, 
esquecem que a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Ago-
ra, se ontem eles resolveram se casar, e hoje resolvem se estapear, sair dessa 
situação depende dos dois. Mas se a mulher toma três facadas e ainda quer 
continuar com o homem, o estado não pode interferir na decisão do casal. De-
veriam existir serviços para atender esse homem, do contrário ele vai acabar 
matando essa mulher”.



BI
O

ÉT
IC

A 
E 

A 
VI

O
LÊ

N
CI

A 
CO

N
TR

A 
A 

M
U

LH
ER

92

Um policial “menor” que os outros
As equipes que operam nas DDMs fazem parte de um grupo que, mes-

mo discretamente, é vítima de preconceito dentro da própria polícia. “O pre-
conceito não parte da cúpula da polícia, mas de policiais que consideram um 
investigador que trabalha numa DDM menos policial que outro que trabalhe 
em um distrito policial”, diz a delegada Magali. Na Academia de Polícia todos 
recebem a mesma formação, depois fazem as suas escolhas.

O preconceito agrava a dificuldade em encontrar profissionais prepara-
dos e sensibilizados para as DDMs, resistência que persiste 30 anos depois de 
aberta a primeira delegacia. Ainda hoje, a sensibilidade e os conhecimentos 
que se espera quando se trata de uma Delegacia da Mulher dependem mais do 
interesse do profissional e de suas iniciativas que propriamente de uma política 
de formação da instituição. “Há cursos de capacitação na Academia de Polícia 
e outros virtuais oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Se-
nasp), mas nada é exigido, tudo depende do interesse de cada profissional em 
se especializar”, diz Afonso. Em 2011, quando ele passou de uma delegacia co-
mum para uma DPM, foi uma “questão de opção”. “Só me especializei quando 
vim para cá. Fiz vários cursos na Senasp e na Academia de Polícia para atendi-
mento de vítima de violência de gênero, de violência doméstica, sobre vítima 
de estupro, sobre atendimento a minorias”, ele relata. 

As delegadas concordam que há necessidade de maior capacitação para 
lidar com essas questões. Magali lembra que, em 2015, foi feito um curso sobre 
violência de gênero na Academia de Polícia. “Mas tem que ser mais frequen-
te. Têm policiais que vêm para a Delegacia da Mulher sem a sensibilidade e o 
envolvimento que se espera de alguém para atuar aqui. Aí cabe ao titular da 
delegacia pedir a remoção dessa pessoa. Você acaba tendo que substituí-lo, e 
o serviço fica meio deficitário, porque demora para se colocar outro no lugar.”

“Cuidado, a delegada está na sala”
O preconceito que persiste dentro da polícia com relação às DDMs não se 

observa por parte das pessoas em geral, observam as delegadas. “A sociedade 
tem um bom olhar para conosco em razão de sermos mulheres, e por estar-
mos à frente de uma delegacia da mulher. Fora do contexto da polícia, apesar 
do machismo, há uma valorização do nosso trabalho”, diz Magali. “Existe uma 
aura por sermos da polícia e por sermos da delegacia da mulher.” Mas não fal-
tam brincadeiras. “Em encontro de amigos, sempre tem um que diz: ‘Olha, não 
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bate na sua mulher, porque a delegada está aí’. Ou: ‘É melhor parar de beber, 
que sua mulher já está olhando feio e vai chamar a polícia’.” 

Everli completa: “Quando você diz que trabalha numa delegacia da mu-
lher, as pessoas dizem: ‘Que legal’. Chamam o marido e brincam: ‘Se reclamar 
que estou gastando muito no cartão, denuncio você’.”

No cotidiano da delegacia, mesmo a dramaticidade dos fatos não costuma 
deixar espaço para o mau humor. A equipe sabe das limitações, está conscien-
te que sem parceria com uma rede de apoio efetiva o “ciclo da violência” não 
será quebrado. “Não importa se a mulher está em medida protetiva ou não, se 
o homem está dentro de casa ou não, é preciso quebrar o ciclo”, diz a delegada 
Magali. “Para isso é preciso mais agentes da saúde, mais psicólogos, assistentes 
sociais. Só assim a mulher saberá lidar com a situação e deixará de ser vítima.”
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Violencia de género
en América Latina y en el Caribe*

Brígida Álvarez Sánchez**

“Existen mujeres que no tienen coraje y no se atreven a defender 
sus derechos y al no atreverse se quedan en casa y para no ser 
penalizadas o señaladas se callan, más por vergüenza que otra 
cosa y por su baja autoestima” –dice el informe de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

Violencia, como fue mencionado por mis colegas, es un problema social 
en todos los niveles socioeconómicos. También mencionaron que no es exclu-
siva de los más pobres, tampoco no es igual en todo el mundo. Así como virus 
y epidemias, la violencia está también en todos los grupos sociales y los más 
vulnerables son mujeres, niños y ancianos. Por diversas razones, el comporta-
miento violento es aprendido, puesto que no se nacen violentos, se aprende. 
¿Y cómo se aprende? Mediante de los ejemplos que tienen los niños en sus 
hogares. Se debe explorar el pueblo, la comunidad y la sociedad, ya que todo 
cambio empieza por la persona, no de la sociedad sino por personas concretas, 
con las que se relaciona este niño, así reaccionara de joven y adulto.

Si se mira el cuestionario que pasé, en el ciclo de violencia que menciona-
mos, para unir estas dos partes se rompe el ciclo, es decir, practicamos, podemos 
y aprovechamos nuestro sentir, lo que exactamente genera el ciclo de violencia 
es dado porque cada mujer necesita afecto y apoyo. La mujer cree que el hombre 
cambiará porque le dice “mira, te doy chocolates, perfume de rosas o te llevo a 
cenar. No volverá a pasar”. La mujer le cree, el hombre violento no va a cambiar.  

Solo desde un plan de psicoterapia es que se puede cambiar. Así, las mu-
jeres somos muy emocionales y sabemos que los hombres son más la razón.

*   Os dados sobre a violência de gênero na América Latina são da Comissão Econômica da 
América Latina e do Caribe (Cepal), divulgados de 1975 a 2015.
**  Presidente honorária da Aliança Panamericana de Médicas de Guadalajara (México).
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En los últimos veinte años la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe responde al compromiso de considerar la violencia contra las muje-
res y la igualdad de género en América Latina y el Caribe. Tiene veinte años de 
trabajo contra la violencia, se inició a mediados del 1975, así como la epidemia 
de sida proveniente de los 1980. La violencia comenzó a ser mencionada, un 
poco debajo del rango, a partir de los años 1975. Sin embargo, ha sido veinte 
años desde que comenzó la Comisión a realizar estudios económicos y forma-
lizar la discusión.

Según las organizaciones, para hacer este estudio, no en común para toda 
América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud se aso-
ció a la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres, la igualdad de género o la ONU Mujeres, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la Secretaria General Ibero-
americana (SEGIB) y con la Agencia Española de cooperación Internacional 
para el desarrollo (AECID).

Como vemos este Comité se compone de muchas otros, cuatro para toda 
América Latina. La Cepal es una comisión séria que enfrenta a todo lo que 
está sucediendo en todos los países de América Latina y el Caribe. En todo 
el mundo estamos teniendo problemas. Brasil figura en séptimo lugar de vio-
lencia según la misma Cepal, en México desde el año 75 ha tenido miles de 
jóvenes asesinadas no sabemos por quién, y en los relatos las mujeres no eran 
violadas ni se trató de feminicidios, sino de asesinatos bajo un patrón o rasgo. 
Igual jóvenes que salían de las maquiladoras delgadas y bonitas, todo esto en 
la Ciudad Juárez y Chihuahua simplemente las levantaban y de estos asesi-
natos en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) existe un 
sub-registro.

Una vez sabiendo como apoya la Cepal pasamos al análisis de las recomen-
daciones internacionales. Las políticas públicas promueven a nivel global, regio-
nal, nacional, muchos desafíos. Y en este análisis es importante ver que hay tres 
preguntas. Aquí vemos como se cierran todas las puertas por miedo a salir, y es 
una manera de ilustrar la inseguridad de las mujeres a pronunciarse en los pri-
meros años mencionados.

En la primera pregunta hecha en junio del 2015 por la Cepal: ¿se hizo lo 
posible en el ámbito regional y nacional para enfrentar esta historia de pro-
blema cultural contra la mujer, creen que se hizo todo lo posible. En la segun-
da pregunta: ¿En qué carácter corresponde a la información producida por los 
países que sufren la violencia: a las mujeres les permiten presentar pruebas y 
generarlas y toma de decisiones? Lo que mencione sobre las partes que están 
registradas, la verdad es que es hay una manera de subestadística ya que no 
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llega a nada científico. La tercera pregunta relacionada con la segunda, apunta 
a aclarar si la aplicación de las políticas definidas en el plano legislativo y su 
traducción en planes y programas muestra el progreso más coherente. Escucha-
mos sobre lo que está realizando la policía, y esto se hace precisamente en base a 
esta pregunta de cómo disminuir la tasa de violencia en cada país, en cada mu-
nicipio y en todas las partes donde hay mujeres, ya que el único delito es haber 
nacido mujer para recibir violencia.

En las manifestaciones de la violencia contra las mujeres es una violación 
contra los derechos humanos. Lo que llama la atención es que el hombre sigue 
siendo siempre macho y yo hablo del mexicano, que considera a la mujer por 
debajo de él y por mucho tiempo nos llevaban agachadas bajo el yugo de ellos, 
sin ofender a los presentes ya que no se generaliza.

La trascendencia de distintas manifestaciones de la violencia pública contra 
las mujeres, como expresión extrema de la discriminación de género, que ocurre 
como resultado de compromisos sin fin y la obligación de los Estados de una 
vida sin violencia. Por lo tanto, legislar las percepciones de una manera diferente 
y sobre todo ahora que la Conferencia de las partes es diferente en cada Estado, 
ya que en un Estado no existe problema y en otro lo existe.

Según la ONU, esta es la definición de violencia: todo acto de violencia 
contra la mujer, asociación que podría resultar en una física, sexual o psicoló-
gica, en sufrimiento al esposa, así como amenazas de tal acto, coerción o pri-
vación arbitraria de libertad, planteado tanto en lo público como en lo privado.

Tuve la oportunidad de ver una película norteamericana llamada “Obedien-
cia”, que me molesto desde el inicio, donde una chica es agredida psicologica-
mente en su trabajo debido a una llamada telefónica de un “supuesto” policía. 
Se basó en una historia real que ocurrió en Estados Unidos, y las personas invo-
lucradas no hacen nada y se observa el daño psicológico y mental. Se las reco-
miendo para que no caigan en engaños de gente enferma. Esta película aborda a 
la perfección el tema de la violencia.

La cuarta Conferencia Mundial sobre derechos humanos celebrada en 
Pekín en 1995 marco una gran diferencia y abrió la agenda Internacional de 
los derechos humanos, por esto es tan reconocida como Conferencia Mundial 
de Pekín. Sin ella posiblemente no tendríamos o no sería posible tener los de-
rechos de la mujer vigentes.

En el año 2001 se registró la primera intervención de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos en un caso donde hubo la supuesta violación 
de la Convención de Belém do Pará de 1993 en Brasil. Interesante para mí ya 
que mencioné al principio de la palestra que en las dos conferencias que he 
sido invitada, la primera hablé sobre adicción en el México. Encontré una ma-
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ravillosa investigación que llevo trienta años recaudando datos y así fue como 
conocí al Cremesp, y también aquí en Brasil fue la primera intervención de la 
Convención de los derechos de la mujer.

Un caso emblemático, permítanme recordarles, es el de Maria da Penha 
Maia Fernandes, de Brasil, donde responsabiliza al Estado por la impunidad a 
la violencia sufrida causada por su expareja.

Años más tarde, en 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos informó los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en Amé-
rica Latina y el Caribe para ayudar a las instancias legales de protección dis-
ponible en sus países. En esta ponencia, dijeron también que el miedo y la 
vergüenza dejan el daño moral. El informe dice que existen mujeres que no 
tienen coraje y no se atreven a defender sus derechos y al no atreverse se que-
dan en casa y para no ser penalizadas o señaladas se callan, más por vergüenza 
que otra cosa y por su baja autoestima.

La obligación de asegurar la disponibilidad de mecanismos judiciales, 
que es mucho menor, como hemos escuchado, porque no hay suficiente dine-
ro para pagar a los profesionales necesarios, para realizar las investigaciones 
oportunas, eficaces y justas para las víctimas de la violencia contra las muje-
res. Por ejemplo, la clasificación legal de la violencia sexual como tortura. En 
México apenas se ve la extirpación quirúrgica de los órganos genitales, o la 
castración. Recibí una información sobre la violencia que sufren las mujeres 
en Agra, India, al decirle al novio: “Ya no te quiero”, es suficiente para que estos 
hombres les arrojen a la cara aceite caliente provocándoles quemaduras graves 
y deformidad del rostro. Por lo que requieren de varias cirugías plásticas.

Y al no tener dinero se agruparon cinco mujeres con el mismo daño y pusie-
ron un café, apoyándose entre ellas y llevando el café con éxito, ya que en toda su 
fealdad externa mostraron la valentía y todo el coraje con la que defendieron su 
libertad. En estas mujeres vemos que existe una autoestima muy saludable y hoy 
se les respeta por los que acuden al mismo café en Agra y los turistas les dicen a 
conocidos que no dejen de ir a un café tan peculiar. No estaban casadas y sufrie-
ron ese daño. ¿Qué pasaría me pregunto, si hubiesen estado casadas?

La obligación de los Estados miembros de implementar acciones para 
erradicar la discriminación contra la mujer, en patrones estereotipados de 
comportamiento, promueve un cambio bajo en la sociedad. Todo esto se 
hace por la jurisdicción de las comisiones. Es deber de los Estados con-
siderar las políticas adecuadas para avanzar en la igualdad de género, en 
particular con respecto a las no violaciones de derechos humanos, que las 
mujeres con éxito combinan con factores como edad, raza y posición eco-
nómica, entre otros.
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Entre las prácticas tradicionales nocivas que se practican en cualquier Es-
tado están las que retiran los órganos genitales, en otras quemaduras de cigar-
rillo, y en otras el feminicidio y la esterilización forzada.

La ley de Belém do Pará no solo refuerza el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia en el ámbito público y privado sino incluye el derecho 
a ser libres de toda discriminación. Reconoce el vínculo de la violencia y los 
derechos humanos, y muestra como la violencia contra las mujeres afecta a sus 
derechos más fundamentales, como el derecho a la vida y a la igualdad. Refuer-
za también el no ser sometido a tortura o maltratos, penas crueles, inhumanas, 
degradantes o castigos. Promueve protección a la igualdad de condiciones y 
acuerdo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional 
o interno; la libertad y la seguridad personal. Todo esto es lo que ofrece la Ce-
pal, es decir, la relación entre violencia y derechos humanos.

Por lo tanto, refuerza la ley que hay que estar vivos, ya que en ocasiones no 
reconocemos lo que de verdad vale la pena, así que si tenemos baja autoestima 
dejaremos que nos lastimen. Por lo que es muy importante que cada mujer 
vea su valía y se valore internamente y no por lo que otros dicen que vale. ¿Y 
por qué? Porque simplemente tenemos vida y debemos luchar por ella. Cada 
una sabe su historia personal y si estamos vivos, es por una razón, no para ser 
alfombra de nadie.

Esta convención en Pará fue originada en la región y no fue expresamente 
incorporada en el orden normativo de los países anteriores, es decir, que esto 
es lo que hicieron aquí en Brasil. Hay algunos países que no aceptaron, como 
Argentina y Bolivia (el Estado plurinacional). Además, conforme a los proce-
dimientos para la ratificación del Tratado, las disposiciones de la convención 
prevalecen en el orden interno, como en el caso de Colombia, Guatemala y Para-
guay, que son de aplicación directa y también en Ecuador, México y Perú. La in-
formación enviada es menor en el caso de los países del Caribe porque los países 
de América Latina informan estadísticas fiables.

El Secretario General de la ONU en su campaña del 2000, “Únete”, pro-
puso erradicar la violencia contra las mujeres, crear una mayor conciencia ge-
neral y hacer comentarios públicos sobre la voluntad política y recursos para 
prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, niños 
y ancianos en el mundo. Esto indica que es por la educación que nosotras 
como mujeres, ya nos han dicho por muchos años, somos las formadoras de 
los hombres del mañana ya que la educación empieza desde la infancia cuando 
están los hijos cerca de la madre, y si ya grandes estos hijos matan, significa que 
no los formamos bien con valores de vida y al revés estamos creando asesinos. 
¿Por qué? “Oh, pobrecito para que no sufran lo que yo he sufrido”, y estamos 
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deformando no formando y no por ello les dejamos de dar el amor que necesi-
tan al ponerles reglas y normas.

Hay tres pilares regionales para América Latina y el Caribe donde la impu-
nidad es alta. El primer pilar es la atención prioritaria al problema y sanción, la 
recuperación de los sobrevivientes de las víctimas de la violencia: “No más”. El 
segundo pilar es la prevención, que fue priorizado por la campaña de Únete “El 
valiente no es violento”. En realidad el hombre valiente es tranquilo, pacífico, no 
usa palabras altisonantes, no grita en casa. En mi Estado Guadalajara, Jalisco, 
nos dicen que “el grito atormentara cuando se elimine la luna”. Se puso en mar-
cha en varios países de la región, incluyendo a hombres y muchachos jóvenes, 
para erradicar la violencia, actividades de educación y de responsabilidad para 
disminuir la violencia. El tercer pilar busca concientizar e invita a actores de ci-
nema, radio y televisión, medios serios, y a los que han sufrido violencia física, 
no a personas que inciten más violencia, porque si vemos programas de televisi-
ón, para subir el “ranking” son de violencia, o bien los videojuegos de los niños 
son solo violencia y estos son los regalos que les hacemos para que se entreten-
gan y después de un tiempo nos preguntamos dónde han visto tanta violencia.

Esta fue la campaña “Únete” para poner fin a la violencia contra las mu-
jeres, y se llamó de naranja ya que se les pidió que se vestían de este color. 
Comenzó el 25 de noviembre y terminó el 10 de diciembre. En algunas partes 
se estableció como el mes de la no violencia, así como el mes de octubre es el 
mes contra el cáncer de mama, entonces, casi todo lo que veíamos pintado o 
decorado era de color naranja en contra de la violencia.

Hay otro día internacional para la eliminación de la violencia contra la mu-
jer, para que no se olvide. Desde el 1981, las feministas de América Latina y el 
Caribe han rescatado la memoria de las hermanas de la República Dominicana, 
que se convirtió en el símbolo llamado: “La lucha para erradicar la violencia con-
tra las mujeres en todo el mundo”. Esta convocatoria fue utilizada por Organiza-
ción de las Naciones Unidas, que en 1999 estableció el día 25 de noviembre como 
el día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Luego 
hemos tenido las mujeres que se han atrevido a decir: “Tengo”, “Yo soy”, “Vivo”, 
“Tengo derechos “, dichos por hermanas de países latinos como el nuestro.

Así el día 25 de noviembre de cada año, los gobiernos, organizaciones in-
ternacionales y organizaciones no gubernamentales tienen la oportunidad de 
renovar el compromiso de mujeres y niños, siendo responsables de los avances 
en el ámbito nacional y de implementar nuevas acciones e iniciativas en todos 
los derechos de las mujeres y las niñas a vivir sin violencia. Si desde pequeñas 
enseñamos a nuestras hijas, sobrinas a que sepan defender sus derechos como 
mujeres, podemos tener las mujeres felices, sanas y libres de violencia. Hoy 
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hay nuevas formas de violencia como las producciones de cine porno sádicos 
y películas de tortura o llamadas “snuff ”, donde las mujeres son sometidas a 
torturas de menos a más y que llevan a la muerte.

Esto es un feminicidio. Existen los clubes muy especializados de inter-
net con salas específicas sadomasoquistas y claves muy caras para socios que 
pueden pagar. Les obligan hacer cosas inimaginables para tener satisfechos a 
los socios millonarios de todo el mundo y todo para satisfacer algo que no se 
puede satisfacer, es el desamor de sí mismo y que nadie puede darle ya que no 
se respeta ni se ama y buscan satisfacer este vacío por medio de la violencia.

Siete países han identificado el feminicidio: Chile, Costa Rica, Guatema-
la, El Salvador, México, Nicaragua y Perú. Tres países habían construido una 
moción por el asesinato, es decir, lo están diciendo para poder ampararse, ya 
que en el asesinato puede ampararse, el feminicidio no existe amparo, son Ar-
gentina, Colombia y Venezuela, y en 2014, cuatro países han legislado Bolivia, 
Ecuador, Honduras y Panamá.

A violência de gênero na América Latina e no Caribe*

“Há mulheres que não têm coragem e não se atrevem a defender 
seus direitos, e por não se atreverem, ficam em casa, e para não 
serem penalizadas ou identificadas, calam-se, mais por vergonha 
e baixa autoestima”.

Brígida Álvarez Sánchez**

A violência, como mencionado, é um problema social em todos os níveis 
socioeconômicos. Não é um problema apenas dos mais pobres, está presente 
em todos os grupos sociais, sendo os mais vulneráveis as mulheres, crianças 
e idosos, e ocorre no mundo inteiro, como vírus e epidemias. Por diversas ra-
zões, o comportamento violento é aprendido, uma vez que não se nasce vio-
lento, aprende-se. E como se aprende? Mediante exemplos que as crianças têm 
em sua família. Deve-se trabalhar com as pessoas, com a comunidade e com a 
sociedade, uma vez que toda mudança começa no indivíduo, não na socieda-
de, mas nas pessoas específicas com as quais a criança se relaciona e em cujo 
exemplo baseará sua conduta quando for jovem e adulto.
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Se olharem para o questionário que distribuí, verão que no ciclo de vio-
lência entram nossos sentimentos, já que a falta de apoio e carinho alimenta 
esse ciclo. A mulher acredita que o homem mudará. Ele lhe oferece chocolates, 
rosas ou perfumes, a leva para jantar, diz que não voltará mais a agir daquela 
forma. A mulher acredita que ele, homem violento, vai mudar.

Só com tratamento de psicoterapia é que ele, se quiser, pode mudar. As 
mulheres são muito emocionais e sabemos que os homens são mais racionais. 

Nos últimos 20 anos, a Comissão Econômica da América Latina e do Ca-
ribe (Cepal) assumiu o compromisso de considerar a violência contra as mu-
lheres e a igualdade de gênero na América Latina e no Caribe. Os casos de 
violência começaram a ser notificados em meados da década de 1970, assim 
como a epidemia de Aids nos anos 1980. Mas a comissão começou a realizar 
estudos econômicos e a formalizar a discussão 20 anos depois.

Para fazer esse estudo, a Organização Pan-Americana da Saúde associou-
se à entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e do empodera-
mento das mulheres, a ONU Mulheres, ao Fundo da População das Nações 
Unidas (UNFPA) e à Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB) e à Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).

Como vemos, essa comissão é composta por muitas outras, quatro para 
toda a América Latina. A Cepal age seriamente para poder fazer frente a tudo 
o que está acontecendo em todos os países da América Latina e do Caribe. 
Em todo o mundo há problemas. O Brasil é o sétimo em violência, de acordo 
com a Cepal; no México, desde 1975 milhares de jovens foram mortas, e não 
sabemos quem foram os responsáveis, nas notificações não constam que fo-
ram estupradas nem que ocorreram feminicídios, mas simplesmente mortes. 
Os casos de jovens assassinadas na Ciudad Juárez e em Chihuahua ao saírem 
do trabalho foram constatados simplesmente como mortes. Sabemos que no 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) há uma subnotifica-
ção desses casos.

Cientes do apoio da Cepal, passamos para a análise das recomendações 
internacionais. As políticas públicas promovem desafios globais, regionais e 
nacionais. E nesta análise é importante notar que há três indagações a serem 
feitas. Aqui vemos que todas as portas estão fechadas para as mulheres, sendo 
uma maneira de representar a insegurança delas para se pronunciar nos pri-
meiros anos mencionados.

A primeira indagação: fez-se o possível em âmbito regional e nacional 
para resolver esse problema cultural contra as mulheres? Essa pergunta foi fei-
ta à Cepal em junho de 2015, e acredita-se que foi feito tudo o possível. A 
segunda: qual foi a informação produzida pelos países que sofrem com a vio-
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lência? As mulheres podem apresentar provas e gerá-las na tomada de decisão? 
Aquilo que mencionei sobre o registro dos casos, na verdade, é uma forma de 
subestatística que não chega a nada. A terceira indagação está relacionada com 
a segunda e tem o objetivo de esclarecer se a implementação das políticas defi-
nidas na legislação e sua aplicação em planos e programas mostra um progres-
so mais consistente. Ouvimos sobre o que a polícia está fazendo, trabalho que 
tem base precisamente nessa questão de como reduzir o índice de violência em 
cada país, em cada município e em todos os lugares onde há mulheres, uma 
vez que o único crime é ter nascido mulher.

Manifestações de violência contra mulheres são violações dos direitos hu-
manos. Embora não seja generalizado, é surpreendente que o homem conti-
nua sendo “o macho”. O mexicano, por exemplo, considera a mulher abaixo 
dele, devendo inclinar-se sob seu jugo.

A transcendência das distintas manifestações da violência pública contra 
as mulheres, como manifestação extrema da discriminação de gênero, ocorreu 
como resultado de compromissos sem fim e pela obrigação dos Estados por uma 
vida sem violência. Portanto, é necessário legislar as percepções de uma maneira 
diferente, especialmente agora que a conferência das partes é diferente em cada 
Estado, podendo haver determinado problema em um Estado e não em outro.

De acordo com a ONU, esta é a definição de violência: qualquer ato de 
violência contra as mulheres, ou associação que poderia resultar em dano fí-
sico, sexual ou sofrimento psicológico à mulher, bem como ameaças desses 
atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade tanto em público como na 
vida privada.

Tive a oportunidade de assistir a um filme norte-americano chamado 
Obediência, produzido nos Estados Unidos, que me incomodou desde o iní-
cio. Trata-se de uma história real ocorrida nos Estados Unidos em que uma 
jovem é agredida psicologicamente em seu trabalho por meio de um telefo-
nema de um “provável” policial. Há humilhações, estupro e violência verbal, 
e as pessoas envolvidas não fazem nada, sendo observado dano psicológico e 
mental para a jovem. Eu o recomendo às mulheres para que não se iludam com 
pessoas doentes. É um filme que aborda muito bem a questão da violência.

A quarta Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em Pe-
quim em 1995, fez uma grande diferença. Essa data marcou a agenda inter-
nacional dos direitos humanos, reconhecida como Conferência Mundial de 
Pequim. Sem ela não teríamos os direitos da mulher atualmente vigentes.

Em 2001, a primeira intervenção da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos foi em um caso em que houve a alegação da violação da Conven-
ção de Belém do Pará, de 1993, no Brasil. Foi interessante para mim, pois na 
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primeira das duas conferências às quais fui convidada, como já mencionado, 
especificamente para falar sobre adicção no México, encontrei uma pesquisa 
maravilhosa que levou 30 anos para coletar dados, e foi assim que eu conheci 
o Cremesp, sendo esta também a primeira intervenção da Convenção dos Di-
reitos Humanos na Mulher.

Um caso emblemático é o da Maria da Penha Maia Fernandes, brasileira, 
que responsabiliza o Estado pela falta de assistência às denúncias das violên-
cias que sofria de seu ex-marido.

Anos mais tarde, em 2007, a Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos relatou os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres na América 
Latina e no Caribe, para ajudar as instâncias legais de proteção disponíveis em 
seus países. O medo e a vergonha deixam danos morais. O relatório diz que há 
mulheres que não têm coragem e não se atrevem a defender seus direitos, e por 
não se atreverem ficam em casa, e para não serem penalizadas ou identificadas, 
calam-se, mais por vergonha e baixa autoestima.

A obrigação de assegurar a disponibilidade de mecanismos judiciais é me-
nor porque não há dinheiro suficiente para pagar os profissionais necessários 
para realizar investigações eficazes e justas nos casos de violência contra as 
mulheres. Por exemplo, há a questão da qualificação jurídica da violência se-
xual como tortura. No México, apenas a remoção cirúrgica dos órgãos genitais 
ou a castração são vistas como tal. Recebi informações sobre a violência con-
tra as mulheres em Agra, na Índia, em que basta a mulher dizer ao namorado 
“eu não gosto mais de você” para que esse homem jogue óleo quente no rosto 
dela, causando-lhe queimaduras graves e deformidade facial, sendo necessária 
a realização de várias cirurgias plásticas. Sem dinheiro, cinco mulheres com o 
mesmo dano apoiaram-se mutuamente e abriram um café, que foi bem-suce-
dido. Elas mostraram toda a feiura externa, mas também bravura e coragem 
ao defenderem sua liberdade. Nelas vemos que há uma autoestima muito sau-
dável. Hoje são respeitadas por aqueles que frequentam o café em Agra, e os 
turistas informam conhecidos para não deixarem de visitar um local tão pecu-
liar. Se elas que ainda não eram casadas sofreram esse dano, eu me pergunto o 
que aconteceria se tivessem se casado.

A obrigação dos Estados-membros de aplicarem medidas para acabar 
com a discriminação contra as mulheres, nos padrões estereotipados de com-
portamento, provoca uma pequena mudança na sociedade. Tudo isso é feito 
pela jurisdição das comissões. É dever dos Estados considerar as medidas ade-
quadas para promover a igualdade de gênero, particularmente no que diz res-
peito a violações dos direitos humanos, que as mulheres sofrem, combinados 
com outros fatores como idade, raça e status econômico.
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Entre as práticas tradicionais nocivas praticadas em qualquer Estado es-
tão a remoção dos órgãos genitais, queimaduras por cigarro, o feminicídio e a 
esterilização forçada.

A lei de Belém do Pará não só reforça o direito das mulheres a uma vida li-
vre de violência nos setores público e privado como inclui o direito de ser livre 
de toda discriminação, reconhecendo a relação entre a violência e os direitos 
humanos. Mostra também como a violência contra as mulheres afeta seus di-
reitos mais fundamentais, como o direito à vida e à igualdade, além de reforçar 
o não ser submetidas à tortura e à punição, a tratamentos cruéis e desuma-
nos ou degradantes. Além disso, promove proteção à igualdade de condições e 
acordo às normas humanitárias em tempos de conflito armado internacional 
ou nacional; à liberdade e à segurança pessoal. Tudo isso é promovido pela Ce-
pal, isto é, enxergar a relação entre violência e direitos humanos.

Dessa forma, a lei reforça que devemos manter-nos vivos, para que em 
certas ocasiões reconheçamos o que realmente vale a pena. Quando estiver-
mos com baixa autoestima não devemos deixar que nos pisoteiem. Por isso, 
é muito importante que cada mulher enxergue seu valor, valorize-se interna-
mente e não se importe com o que os outros digam. Por quê? Simplesmente 
porque temos vida e devemos lutar por ela. Cada uma de nós sabe a nossa 
história pessoal, se estamos vivos é por uma razão, não para ser tapete de nin-
guém.

Essa Convenção do Pará é regional, não foi incorporada às leis de outros 
países, ou seja, ocorreu somente no Brasil. Não é válida em outros países como 
Argentina e Bolívia. Além disso, conforme os procedimentos para a ratificação 
do tratado, as disposições da convenção prevalecem internamente, como é o 
caso da Colômbia, Guatemala e Paraguai, que são de aplicação direta, e tam-
bém do Equador, México e Peru. As informações divulgadas pelos países do 
Caribe são menores. Por que será? Porque os países latino-americanos estão 
informando estatísticas confiáveis.

O secretário-geral da ONU, na campanha de 2000, propôs a erradicação 
da violência contra as mulheres e a criação de uma maior consciência geral, e 
fez comentários públicos sobre a vontade política e os recursos para prevenir 
e erradicar todas as formas de violência contra mulheres, crianças e idosos no 
mundo. Isso indica que é por meio da educação que, como mulheres – e já nos 
dizem há muitos anos –, estamos formando os homens do amanhã. A edu-
cação é feita na infância, quando as crianças estão perto da mãe, e se quando 
adultos essas crianças matam, significa que não os estamos formando bem, 
com os valores da vida, ao contrário, estamos criando assassinos. Por quê? 
“Oh, coitadinho, para que não sofra o que eu sofri”. Se pensamos assim, esta-
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mos deformando e não formando e nem por isso deixamos de dar-lhes o amor 
que necessitam ao lhes impor regras e normas.

Há três pilares regionais para a América Latina e o Caribe, onde a impu-
nidade é alta. O primeiro pilar é a atenção prioritária para o problema e a pu-
nição, e a recuperação dos sobreviventes das vítimas de violência: “não mais”; 
o segundo pilar é a prevenção, priorizada pela campanha da ONU “O valente 
não é violento”. Realmente, o homem valente é calmo, sossegado, não usa pala-
vras que soam alto demais e não grita em casa. Na minha cidade, Guadalajara, 
dizem-nos que “o grito só será eficaz quando a lua for eliminada”. Atividades 
de educação e de responsabilidade que incluíam jovens e adolescentes foram 
lançadas em vários países da região para reduzir a violência. O terceiro pilar 
visa à conscientização e convida estrelas de cinema, de rádio e de televisão, a 
mídia séria, e pessoas que tenham sofrido violência física. Não convidamos 
pessoas que incitem mais violência, porque nos programas de televisão, para 
aumentar a audiência transmitem violência, por exemplo; os videogames de 
nossos filhos só têm violência, e são presentes que entretêm as crianças duran-
te anos. Como se tornaram violentos? Por meio dos presentes recebidos.

Essa é a campanha “Una-se” para acabar com a violência contra as mulhe-
res, que tem sido chamada de “laranja”, já que somos convidadas a vestir essa 
cor. O mês de novembro, em algumas partes do mundo, é definido como o 
mês da não violência, assim como outubro é o mês contra o câncer de mama. 
O mês da não violência começa dia 25 de novembro e termina no dia 10 de 
dezembro. Então, quase tudo o que vemos é decorado de cor laranja, o que 
significa não à violência.

Há outro dia internacional para a erradicação da violência contra as mu-
lheres, para que a data não seja esquecida. Desde 1981, as feministas da Amé-
rica Latina e do Caribe resgatam a memória das irmãs da República Domini-
cana, que se tornaram o símbolo chamado: “A luta para acabar com a violência 
contra as mulheres em todo o mundo”. Esse apelo foi utilizado pela Organiza-
ção das Nações Unidas, que em 1999 estabeleceu o dia 25 de novembro como 
o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Então 
nós tivemos mulheres, irmãs dos países latinos como o nosso, que ousaram 
dizer: “Eu tenho”, “Eu sou”, “Eu vivo”, “Eu tenho direitos”.

Assim, em 25 de novembro de cada ano, os governos, as organizações 
internacionais e as organizações não governamentais têm a oportunidade 
de renovar o compromisso de mulheres e crianças, sendo responsáveis pelos 
avanços em nível nacional, e por implementar novas ações e iniciativas em 
relação a todos os direitos de mulheres e meninas a viver sem violência. Se a 
partir de pequenas ensinarmos nossas filhas e sobrinhas a saberem como de-
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fender seus direitos como mulheres, podemos ter mulheres felizes, saudáveis 
e livres da violência. Hoje em dia existem novas formas de violência, como as 
produções de filmes pornôs, filmes de tortura, sádicos e filmes de tortura cha-
mados de “snuff ”, nos quais mulheres são submetidas a torturas que podem 
levá-las à morte.

Isso é um feminicídio. Há, atualmente, clubes especializados de internet, 
com salas específicas sadomasoquistas, com senhas caras para sócios que po-
dem pagar. É uma indústria que obriga mulheres a fazer coisas inimagináveis 
a fim de satisfazer sócios milionários de todo o mundo – tudo para satisfazer 
algo que não pode ser satisfeito e que ninguém pode dar: o desamor de si 
mesmo, porque não respeitam a si mesmo, nem se amam, procurando, assim, 
preencher essa lacuna através da violência.

Sete países identificaram o feminicídio: Chile, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, México, Nicarágua e Peru. Três países construíram uma moção para 
os casos de assassinato, ou seja, podem fornecer amparo nesses casos, mas não 
estabeleceram nenhuma medida contra o feminicídio. São eles: Argentina, Co-
lômbia e Venezuela. Em 2014, Bolívia, Equador, Honduras e Panamá criaram 
leis em combate à violência.
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Atendimento na
violência sexual

Maria Ivete Castro Boulos*

A violência sexual é um crime de vergonha que mistura medo, 
culpa e humilhação – e por isso ouvir e acolher são atos funda-
mentais. Durante a anamnese dos pacientes, nós, médicos, cos-
tumamos perguntar sobre o passado e seus antepassados, e mui-
tas vezes fazemos perguntas que podem deixá-los constrangidos. 
Porém, nunca perguntamos: “Você já sofreu violência sexual em 
algum momento da vida?”. Muitas pessoas em consulta estão 
aguardando por essa pergunta.

A violência sexual é um grave problema de saúde pública, como 
uma epidemia silenciosa, com a maioria dos casos ocorrendo no âmbito fa-
miliar ou de convivência de trabalho ou estudos, ou seja, no cotidiano, sendo 
as vítimas forçadas a guardar silêncio sobre suas experiências. Trata-se de re-
lacionamento coercitivo que inclui agressão física, sexual e psicológica com 
repercussões na saúde como um todo e, às vezes, para toda a vida.

Na Convenção de Belém do Pará, em 1994, a violência sexual foi reco-
nhecida como violação dos direitos humanos da mulher e como agravo de sua 
saúde sexual e reprodutiva. Diz o texto:

“É violação dos direitos humanos todo e qualquer ato baseado no gênero 
que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual, psicológico ou em so-
frimento para a mulher, inclusive ameaças de tais atos, coerção ou privação 
arbitrária da liberdade, podendo ocorrer em público ou vida privada”1.

*  Médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual 
(Navis) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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A violência sexual está presente sem barreiras em todas as camadas socio-
econômicas e culturais e em todas elas também é subnotificada.

Como se trata de um crime de vergonha e contra a dignidade sexual, re-
sulta em situações de constrangimento, medo, culpa e, muitas vezes, sob ame-
aça, o que faz a vítima se recolher sem procurar ajuda.

Atualmente, observa-se que em crianças de até sete anos de idade, tanto 
meninos como meninas, são vítimas em potencial, sendo que na maior parte 
dos casos o agressor é conhecido e compartilha espaço no ambiente familiar.

A partir dessa idade, na adolescência e na fase adulta, a mulher é o gran-
de alvo, quer seja com agressor conhecido – parceiro íntimo, colega, familiar, 
amigo etc. – ou desconhecido, na rua, dentro da própria casa ou em local de 
trabalho ou estudo.

A violência sexual pode ser caracterizada como “sem toques”, por meio da 
exibição de filmes ou fotos na mídia, masturbação, assistir ato sexual etc., ou 
“com toques”, com ou sem penetração.

A invisibilidade da violência ocorre principalmente em situações crôni-
cas, com o agressor no núcleo familiar que seduz a criança e a manipula sem 
penetração ou marcas físicas, fazendo que a vítima seja desacreditada pelos 
familiares por não apresentar evidências no exame físico.

Devemos também ficar atentos a situações que ocorrem concomitantes 
com a violência sexual, como negligência, maus tratos e violência física, que 
são referidas na história, para não serem consideradas fantasiosas, pois elas são 
bastante reais.

O reconhecimento desses casos para tratamento e prevenção é de grande 
importância pela sua gravidade.

Atendendo vítimas da violência sexual
Para o atendimento às vítimas, o acolhimento é fundamental, principal-

mente na abordagem em pronto atendimento. Trata-se de um momento estra-
tégico, mesmo em consultas de ambulatório e em internações, já que o atendi-
mento é acompanhado por sentimentos de dor, vergonha, medo, humilhação 
e, muitas vezes, por choro intenso.

Nesse cenário, a equipe multiprofissional tem papel fundamental, desde 
que tenha a mesma fala e o mesmo olhar. Para atender vítimas de violência 
sexual, a equipe tem de ser sensibilizada, capacitada e ser competente para 
esse trabalho.

O acolhimento deve acontecer independentemente do tempo do episódio 
de violência, lembrando que os casos aparecem em prontos-socorros, consul-



111

tas médicas e em atendimentos de atenção primária à saúde, com ou sem en-
caminhamentos, e às vezes numa procura espontânea em um ímpeto de cora-
gem. Esses casos devem ser sempre atendidos com escuta sensível pois, caso 
sejam adiados, podem ser retardados para um novo pico de coragem e reco-
nhecimento do problema.

Diversos casos relatados ao longo deste texto ilustram a complexidade da 
violência sexual e suas diferentes manifestações e comprometimentos.

Caso 1
Sexo feminino, 25 anos, profissional do sexo. Refere agressão física e violên-
cia sexual por um cliente por ter insistido no uso do preservativo. O episódio 
ocorreu na madrugada. Pela manhã, procurou serviço médico próximo da 
sua casa, onde foi atendida por médica que não prescreveu profilaxias por 
se tratar de “ossos do ofício”.

Violência sexual em situações de guerra
A violência sexual é usada como estratégia de conflitos de luta armada 

dentro ou fora das fronteiras em vários países. Essa situação é considerada 
como crime contra a humanidade, de abrangência internacional, com reper-
cussão em todas as camadas – seja nacional, comunitária, familiar ou indivi-
dual – e com efeitos negativos em curto e em longo prazos.

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas promulgou 
a Resolução 1888, em 2009, proibindo a violência sexual como estratégia de 
guerra, mas a situação persiste, inclusive em campos de refugiados2.

Caso 2
Sexo feminino, 28 anos, procedente da República do Congo. Teve toda a fa-
mília assassinada, e durante a fuga do seu país, sofreu três estupros em dias 
diferentes pelos soldados próximos a fronteira. Chegou ao nosso serviço com 
gestação de oito semanas.

Violência sexual em campus universitário
Episódios de violência sexual em ambiente universitário ocorrem na pro-

porção de 20 a 25% dos jovens, principalmente nos primeiros anos de faculda-
de. Os agressores são conhecidos, na sua maioria os próprios colegas, parcei-
ros, pretendentes etc. e as vítimas são pressionadas para ficarem caladas pelos 
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próprios amigos, que se recusam a testemunhar, e pela universidade, que quer 
proteger sua imagem. Esse contexto gera um ambiente de revolta em que a ví-
tima passa a ser culpada por ter bebido, por ter usado tal tipo de roupa ou até 
por ter ido à festa ou não saber se defender.

O impacto na vida desses jovens, em sua saúde física e mental e como um 
todo, leva a dificuldades de relacionamento com seus colegas e em sua produ-
tividade acadêmica.

Torna-se cada vez mais urgente romper com esse silêncio porque a violên-
cia sexual não é tradição, não é cultural, não é ritual de passagem das confra-
rias universitárias: ela é sempre crime.

Caso 3
Sexo feminino, 20 anos, universitária. Trazida pelos colegas que a encon-
traram desacordada em local isolado e com sinais de estupro, numa festa 
open bar no campus. Ao acordar só lembrava de ter bebido com três colegas. 
Foi orientada pelos amigos para não falar do assunto para proteger sua re-
putação e a do campus. Depois de ter dado queixa, sofre discriminação no 
ambiente universitário.

Impacto da violência sexual
Os traumas físicos podem ser graves e levar à morte em 2% a 5% dos casos. 

Incluem asfixia durante o episódio da violência, traumas cranianos e queima-
duras extensas. É essencial lembrar que os traumas nem sempre são exclusivos 
da área genital. Muitas vezes dão entrada nos serviços de pronto atendimento 
pacientes com fraturas, hemorragias, quadros neurológicos e queimaduras.

Em todos os casos, o exame físico deve ser rigoroso e pode evidenciar 
marcas recentes ou passadas associadas ao diagnóstico, incluindo dilacera-
ção e destruição de tecidos. As sequelas podem ser incapacitantes, sendo
que a mais frequente é a dor pélvica e crônica relacionada à violência sofri-
da no passado.

Caso 4
Sexo feminino, cinco anos. Deu entrada no pronto-socorro, trazida pela mãe 
e padrasto, com relato de desmaio durante o banho. Criança apresentou para-
da cardiorrespiratória durante o atendimento e foi reanimada. A tomografia 
computadorizada do crânio revelou hematoma subdural agudo com sinais de 
hipertensão intracraniana. Apresentava no exame físico hematomas e equi-
moses em várias partes do corpo e em diferentes estágios de evolução, além de 
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marcas de mordeduras e arranhaduras. Apresentava hímen íntegro e hemato-
ma perianal. Evoluiu para óbito no 3º dia do pós-operatório.

Já os traumas psicológicos podem se apresentar em vários cenários, em 
curto ou longo prazos. A Síndrome de Estresse Pós-Traumático tem uma di-
versidade de sintomas e quadros evolutivos relacionados à violência sexual, 
principalmente dependência química, transtornos alimentares, quadros de-
pressivos e delinquência.

O Estresse Emocional Precoce (EEP) ocorre em crianças pequenas, que 
sofreram violência física ou sexual, negligência e maus-tratos. Alterações cor-
respondentes podem ser evidenciadas em exame de ressonância magnética 
de crânio.

A ideação suicida, a tentativa e o suicídio estão relacionados com a vio-
lência sexual sofrida mais frequentemente em jovens do sexo masculino. As 
tentativas são muito mais frequentes, porém não entram nas estatísticas.

Caso 5
Sexo masculino, 11 anos. Tentou suicídio com queimadura por álcool com-
prometendo 70% da superfície corporal. Apresentava lesões e hematoma em 
região perianal.

Violência sexual e doenças sexualmente transmissíveis

O nível de risco de aquisição de doenças sexualmente transmissíveis de-
pois de episódio de violência sexual depende de fatores como destruição de 
tecidos e quebra de barreiras, prevalência regional dessas doenças, ocorrên-
cia da violência com múltiplos agressores e vulnerabilidade da vítima, como 
crianças e gestantes. É importante lembrar que algumas doenças sexualmente 
transmissíveis são de longo período de incubação e/ou podem evoluir assinto-
máticas por longo tempo.

Caso 6
Sexo feminino, sete anos, com queixa de hiperemia ocular sem melhora com 

uso de colírios. Durante o exame constatou-se perfuração de córnea secundária 
à conjuntivite gonocócica, confirmada por cultura e exame bacterioscópico posi-
tivo para Neisseria Gonorrhoeae.
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Caso 7
Sexo feminino, 15 anos. História de abuso sexual aos três anos de idade, 

perpetrado pelo namorado da avó e desacreditada na ocasião. A avó adquiriu 
infecção pelo HIV e não vive mais com o parceiro. Há seis meses a adolescente foi 
internada com diagnóstico de HIV, com múltiplas infecções oportunistas e longa 
permanência na unidade de terapia intensiva.

Gestação pós violência sexual
A ocorrência de gestação pós-estupro é considerada uma segunda violên-

cia sofrida pela mulher, independentemente da fase de sua vida. No Brasil, o 
aborto em caso de gravidez decorrente de estupro é legal desde 1940. Depois 
de escuta sensível e confirmação da gestação por imagem, revelando batimen-
tos fetais e idade gestacional, a paciente deve ser encaminhada para serviços 
especializados, com profissionais sensibilizados e competentes, de acordo com 
a sua opção.

Condutas no pronto atendimento
às vítimas de violência sexual

As condutas realizadas em pronto atendimento às vítimas de violência se-
xual se iniciam com o acolhimento em todos os setores em que são atendidas. 
Os questionários não podem ser repetitivos, e, no exame físico, na presença de 
familiares ou enfermeira, deve-se levar em consideração o estado emocional 
da vítima, havendo cuidado. Quando indicadas, as profilaxias pós-exposição 
devem ser agilizadas em um prazo máximo de até 72h, conforme norma do 
Ministério da Saúde.

A notificação compulsória à Vara da Infância e Juventude deve ser reali-
zada para menores de 18 anos, e a notificação epidemiológica em ficha do Sis-
tema Nacional de Atendimento Médico do Ministério da Saúde independente 
de faixa etária3.

O apoio psicossocial é fundamental para as vítimas e seus familiares, e 
se prolonga por mais de seis meses na maioria dos casos que corresponde ao 
tempo de seguimento clínico e laboratorial.

O acolhimento e o estabelecimento de uma relação de confiança durante 
o seguimento fortalece a adesão e facilita a recuperação da autoestima em pes-
soas que sofrem violência sexual.
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Condutas no pronto atendimento
1. Colher sorologias de tempo zero:
 - HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis;
 - Colher exames gerais (hemograma, ureia e creatinina).
2. Oferecer profilaxias pós-exposicionais (PEP) para:
 - Anticoncepção emergencial (ACE);
 - DST não virais;
 - HIV e Hepatite B;
3. Oferecer PEP dentro dos critérios:
 - Contato com material biológico (relação vaginal, anal e/ou
 oral com ejaculação) em até 72h pós episódio de violência
4. Notificar a Vara da Infância e Juventude
5. Encaminhar para seguimento ambulatorial: repetir sorologias em
 3 e 6 meses
6. Apoio psicossocial
7. Outros encaminhamentos necessários:
 - Boletim de ocorrência, aborto pós-estupro etc.

Em questionário realizado com adultos que sofreram violência sexual na 
infância e/ou adolescência, a fim de avaliar como gostariam de ter sido aten-
didos, a frase mais referida pelo grupo foi: “Os médicos deveriam ser mais 
humanos do que clínicos”4.

Devemos lembrar que na maioria dos casos de violência sexual os pacien-
tes não falam se não são perguntados e não associam seus sintomas com o epi-
sódio sofrido. Devemos lembrar, também, que a dor, mesmo emocionalmente 
associada, é real.

A pergunta que não pode calar
Durante a anamnese dos pacientes, nós, médicos, costumamos perguntar 

sobre o passado e seus antepassados, e muitas vezes fazemos perguntas que 
podem deixá-los constrangidos. Porém, nunca perguntamos: “Você já sofreu 
violência sexual em algum momento da sua vida?”. Muitas pessoas em consul-
tas estão aguardando por essa pergunta. Faça o seu papel.
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Núcleo de Atendimento a Vítimas
de Violência Sexual (Navis)

Aureliano Biancarelli

O Navis atende vítimas de violência sexual de todos os sexos e de 
qualquer faixa etária. A entrada acontece pelo pronto-socorro do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo, onde uma equipe multiprofissional, sensibilizada e 
capacitada, atende 24 horas por dia, todos os dias. “Muitas das 
vítimas chegam chorando, envergonhadas. Esse é um momento 
importante da escuta, em que ela vai contar a sua história”, diz 
Maria Ivete Castro Boulos, coordenadora do Navis.

Opronto-socorro costuma ser a porta de entrada de um atendi-
mento hospitalar relacionado ao abuso pois é comum que vítimas de violência 
sexual cheguem com traumas físicos genitais ou extragenitais como queima-
duras ou outros ferimentos.

Ali é preenchida a ficha Navis, na qual são registrados o relato, a queixa da 
vítima e as observações da equipe médica. Quando há indicação, as profilaxias 
para doenças sexualmente transmissiveis são oferecidas até 72 horas depois 
do episódio da violência. A anticoncepção emergencial também é oferecida, 
quando indicada, no prazo de até 100 horas depois da ocorrência.

A escuta e o acolhimento na maioria das vezes começam no pronto-so-
corro e depois se estendem ao ambulatório, sob os cuidados da equipe multi-
profissional do Navis.

O seguimento desses casos se dá pelo ambulatório, que acompanha os 
pacientes com equipe composta por médicos, como infectologistas, ginecolo-
gistas, pediatras, proctologistas e psiquiatras, além de enfermeiros, assistentes 
sociais e psicólogos.

O ambulatório também funciona como porta de entrada para pacien-
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tes encaminhados da Rede Básica de Saúde e de outros serviços, assim como 
àqueles que procuram ajuda por conta própria.

Este último grupo se trata de pessoas que souberam do serviço pela inter-
net ou ouviram falar sobre ele em algum outro meio, por isso vão diretamente 
ao ambulatório – às vezes depois de anos de um fato ocorrido. “É uma de-
manda espontânea. Pacientes que chegam ao Navis silenciosos, perguntando 
baixinho sobre o serviço. Quando observamos alguém assim, já sabemos que 
se trata de paciente que precisa de atenção maior. Pode ser alguém que, de 
repente, depois de 15 anos, teve a coragem de trazer de volta aquilo que o in-
comoda”, diz a infectologista Maria Ivete Castro Boulos, coordenadora do Na-
vis. “Muitas das vítimas chegam chorando, constrangidas, envergonhadas, mas 
estão lúcidas, conscientes de tudo que está acontecendo. Esse é um momento 
importante da escuta, em que ela vai contar a sua história. Cuidamos para que 
a vítima não tenha que relatar mais de uma vez o que aconteceu, para que não 
se sinta novamente vitimizada.”

No Navis o acompanhamento médico pode se estender por seis meses; 
porém, a atenção psicossocial pode durar mais de um ano.

“Antes de iniciar o serviço, em 2001, ficamos um ano e meio dentro do 
hospital, capacitando equipes de todos os locais onde uma vítima de violência 
sexual poderia passar, do pronto-socorro aos ambulatórios”, explica Ivete Bou-
los. “Até o arquivo médico foi capacitado para que os papéis das vítimas não 
fiquem expostos.”

Crianças de até dez anos representam a metade dos atendimentos, en-
tre meninos e meninas, e cujas ocorrências acontecem na maioria dos casos 
dentro de casa. “Algumas crianças são desacreditadas pelos familiares e só são 
trazidas quando apresentam traumas físicos”, relata a médica.

As mulheres jovens formam o outro grupo grande. “São casos de estupros 
na rua, na comunidade, geralmente de agressor desconhecido. Outras são víti-
mas de violência sexual em casa, por familiares ou vizinhos”, conta.

Cerca de 20% dos adultos que chegam ao serviço são do sexo masculi-
no. “São homens vítimas de agressão sexual, às vezes atacados por gangues. 
Só procuram ou são levados ao pronto-socorro porque sofreram traumas 
importantes. Os homens têm muita vergonha de procurar o serviço, só vêm 
se estiverem machucados ou com medo de adquirir doenças sexualmente 
transmissíveis.”

Ivete Boulos observa que nesses crimes de dignidade sexual, homens e 
mulheres ficam muito abalados. “Quem leva um soco no meio da rua ou é rou-
bado, sai gritando, pedindo ajuda. Mas na violência sexual a vítima perde as 
forças. É tanta vergonha, tanto constrangimento que ninguém sai gritando. As 
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pessoas tendem a se recolher e a procurar alguém de confiança, de preferência 
da família, para contar o ocorrido.”

Diz a médica: “Quando se trata de violência sexual, é preciso que todos 
os profissionais envolvidos falem a mesma língua e tenham o mesmo olhar. 
Quando isso acontece, a vítima estabelece um vínculo de confiança com o ser-
viço, tem adesão ao seguimento e facilita a recuperação da autoestima. Quan-
do não acontece, é possível que nunca mais volte, ou volte tardiamente com 
outros nomes como depressão, transtorno alimentar, dor crônica, dependên-
cia química, ideação suicida ou qualquer outra apresentação da síndrome de 
estresse pós-traumático”.
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Formação médica
e violência obstétrica

Janaína Marques de Aguiar*

Um quarto das mulheres atendidas em maternidades brasileiras 
sofre algum tipo de violência na assistência. O enfrentamento des-
sa prática requer humanização na formação acadêmica e nas con-
dições de trabalho e o respeito aos direitos e ao protagonismo da 
mulher. É preciso punir e dar visibilidade a esse tipo de violência 
obstétrica que se banaliza disfarçada de “brincadeira ou de um 
cuidado necessário, como parte do domínio técnico-científico dos 
profissionais”, como uma espécie de punição para a mulher que 
não se “comporta” na hora do parto.

Consoante ao tema desta publicação, trago para este debate o con-
vite à reflexão sobre a violência contra a mulher no campo da saúde. Mais 
especificamente, na relação com os profissionais de saúde no que se refere 
ao fenômeno da violência na assistência à maternidade, ou como ficou mais 
conhecida, violência obstétrica. Nesse sentido, ciente de que a formação aca-
dêmica é um lócus de reprodução, mas também de transformação de práticas, 
dois questionamentos direcionam minha reflexão nesse momento: qual seria 
o lugar da formação dos profissionais de saúde como um todo e, sobretudo 
do médico, na cristalização dessa violência? E qual seria a importância dessa 
formação também na prevenção e no combate à reprodução banalizada de 
práticas violentas na assistência?

Por violência obstétrica tomaremos aqui a violência cometida por profis-
sionais de saúde e/ou pela instituição contra as pacientes durante a assistência 
à gestação, ao parto, ao nascimento e ao pós-parto. Nas práticas de cuidado, 

* Doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
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essa violência se traduz por qualquer ato de maus-tratos, desrespeito, negli-
gência, abuso verbal, violência física e assédio sexual cometido contra a mu-
lher1, 2. A violência, tal como definido por Chauí3, incorre na transformação 
de uma diferença em desigualdade em uma relação hierárquica entre superior 
e inferior, sendo o outro tomado como o objeto de uma ação – não como um 
sujeito – com objetivo de explorá-lo, dominá-lo e oprimi-lo, impedindo ou 
anulando sua autonomia, sua subjetividade e sua fala.

Logo, podemos considerar como uma violência a discriminação de al-
guém por ser mulher, por ser negra, por ser de outra nacionalidade, por ser 
nordestina, por ser lésbica, por ser muito jovem etc. Da mesma forma, se con-
figura uma violência a desvalorização da expressão de sua subjetividade – seus 
desejos, suas escolhas, seus medos, suas dúvidas etc. –, colocando-a no lugar 
de mero objeto de intervenções, sem que muitas vezes seja informada ou dê o 
seu consentimento para essas intervenções4.

A violência obstétrica se insere no âmbito da violência contra a mulher 
por conter especificidades em suas manifestações que se relacionam a valores 
morais e ao exercício desigual de poder nas relações de gênero em nossa so-
ciedade5. E uma vez que ocorre na esfera das relações interpessoais no campo 
da saúde, entre profissionais e pacientes, repercute sobre a efetividade dos ser-
viços e a adesão das usuárias destes2, configurando-se como questão relevante 
para o campo da bioética.

Há mais de 30 anos o Movimento de Humanização do Parto chama a 
atenção para a necessidade urgente de transformação dessas práticas. Urgente 
porque resulta em sofrimento iatrogênico, maior morbimortalidade materna 
e perinatal e uso danoso de tecnologias. Esse movimento, baseado em evi-
dências científicas, faz, portanto, uma contundente crítica ao modelo de assis-
tência ao parto vigente e hegemônico, visto como intervencionista, mediado 
prioritariamente pelo uso de tecnologia, sendo o parto considerado um evento 
“potencialmente” patológico e de risco, e a mulher como “potencialmente” in-
capaz de realizá-lo6.

Humanizar o trabalho
Nos últimos cinco anos a violência obstétrica ganhou destaque na mídia a 

partir de diversas pesquisas e de vários casos denunciados, inclusive no Minis-
tério Público. A pesquisa “Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público 
e privado: uma década de mudanças na opinião pública”, realizada em 2010 
pela Fundação Perseu Abramo e pelo Sesc, foi uma protagonista importante 
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na incitação desse debate ao revelar que um quarto das mulheres atendidas em 
maternidades brasileiras sofre algum tipo de violência na assistência7.

Dos esforços da sociedade civil e dos profissionais de saúde militantes 
nessa causa surgem políticas públicas importantes. Dentre outras vale destacar 
o Programa de Humanização do Parto e Nascimento (PHPN), a Política Na-
cional de Atenção Obstétrica e Neonatal, a Rede Cegonha e a Lei Federal nº 
11.108, de 7 de abril de 2005, também conhecida como Lei do Acompanhante. 
Vale ressaltar que embora essa lei conte com mais de dez anos de regulamen-
tação, vários estudos mostram a recorrente resistência à sua implementação 
nos serviços de saúde, resultando o seu desrespeito em uma violação de di-
reitos4, 8-12. Ao mesmo tempo, é preciso refletir sobre as justificativas para essa 
resistência, que vão desde a inadequação do espaço físico nas enfermarias de 
pré-parto para a garantia da privacidade de todas as pacientes com seus acom-
panhantes homens até o incômodo de alguns profissionais com a presença e a 
“interferência” de outro sujeito em cena4.

Dentre os numerosos fatores que permeiam a violência obstétrica, di-
versos estudos apontam para a relação do fenômeno com a precarização nas 
condições de trabalho no que se refere a recursos estruturais, materiais e 
humanos13,14 – o que chama a nossa atenção neste debate para a necessidade 
de se humanizar também as condições em que se concretizam no cotidiano as 
práticas de saúde. Humanizar as condições de trabalho está no cerne do pró-
prio conceito de humanização na saúde.

“... emprega-se a noção de ‘humanização’ para a forma de assistência que 
valorize a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associada ao 
reconhecimento dos direitos do paciente, de sua subjetividade e referências 
culturais. Implica ainda a valorização do profissional e do diálogo intra e 
interequipes.”15

Nesse sentido, o relato de uma ginecologista obstetra, de 39 anos, com 
mais de 40 horas semanais de jornada, ilustra o impacto que as precárias con-
dições de trabalho têm na atuação dos profissionais.

Você fala pra enfermeira: “Acende a luz pra eu operar a paciente?”. “Ah dou-
tora, o foco é ruim assim mesmo. Tá aceso.” “Então traz um auxiliar’” e ela 
põe vários pequeninos focos e você não enxerga (...). Ou então você operar 
debaixo do sol batendo nas suas costas e você pedir pra fechar a veneziana 
e a veneziana não existe, então você tem que fazer uma cesárea com o sol 
batendo nas suas costas. Aí você pede pra ligar o ar, não tem ar. Aí você vai 
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pegar uma tesoura e a tesoura não corta porque o material todo ali tem 
vinte anos e ninguém troca. Entendeu? (...) Não tem alguém que fiscalize e 
cobre que tudo esteja perfeito. Então é assim, o médico é “chiliquento” (...). 
E eu dou chilique nessa sexta, na outra, na outra, na outra, há quinze anos. 
Eu e o outro cara que vem depois, entendeu?4

Erosão da ética
Contudo, embora condições insalubres de trabalho possam comprometer 

sua qualidade, não podem justificar a falta de ética, de respeito aos direitos da 
paciente, a anulação de sua fala e de sua autonomia, a ruptura ou a agressão na 
comunicação, a discriminação social etc. A violência nas práticas de cuidado 
à saúde ocorre em meio ao que Schraiber16 denominou de “crise de confiança” 
no atual modelo de medicina tecnológica, com uma valorização dos recursos 
tecnológicos, que deixam de ser meios para se tornarem fins em si mesmos, 
em detrimento das interações humanas. De acordo com a autora, essa mudan-
ça resulta em rupturas interativas tanto entre profissionais e pacientes, tendo 
por consequência a despersonalização dos cuidados, quanto entre os próprios 
profissionais de saúde. Mais além, causa uma ruptura também entre os profis-
sionais e seu próprio saber, resultando na falta de reflexão sobre a atuação na 
aplicação do saber técnico-científico para cada caso. Essa erosão na qualidade 
ética das relações acaba por conduzir também ao fracasso técnico e prático do 
exercício médico, possibilitando a violência16.

Assim, no que se refere ao papel da formação médica nesse contexto, al-
guns estudos apontam diversos fatores que favoreceriam a desumanização e a 
despersonalização da assistência e o exercício de práticas violentas no cuida-
do17-19. Hotimsky18, em uma análise da formação em obstetrícia durante a gra-
duação em medicina, chama atenção para a ênfase dada ao desenvolvimento 
de conhecimentos técnico-científicos em detrimento do cuidado. Nesse sen-
tido, a autora ressalta que já durante a formação acadêmica prevalece a práti-
ca de não compartilhar com as pacientes as decisões acerca de condutas e de 
tratamentos, não sendo, dessa forma, reconhecidas como sujeitos nessa inte-
ração. A comunicação frequentemente é pautada em uma linguagem técnica 
entre pares, pouco acessível às pacientes, comprometendo sua compreensão. 
Em seu estudo, Hotimsky18 observou ainda que situações de maior interação 
dos alunos com as pacientes são menos valorizadas pelos professores, o que 
acaba por resultar também na desvalorização por parte dos alunos, com reper-
cussões não só na formação desses futuros profissionais como na qualidade da 
assistência prestada.
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“Está chorando por quê?” 
Normas, valores morais, preconceitos e valores discriminatórios intro-

jetados e reproduzidos por profissionais na sua prática também são apon-
tados por diversos estudos como diretamente relacionados a práticas vio-
lentas na assistência4,7,13. São exemplos disso frases frequentemente ouvidas 
pelas pacientes, como: “Olha, minha filha, você tá muito gorda, viu!”; “Pra 
fazer, não doeu”; “Está chorando por quê? Na hora de fazer, não chorou”; 
“Não chora não que ano que vem você está aqui de novo!” (em referência a 
uma prática sexual sem controle da paciente); “Na hora de fazer, não cha-
mou a mamãe, por que está chamando agora?”; “Na hora de fazer, estava 
bom e agora fica dando trabalho?”; “Não grita se não eu não venho te aten-
der”, entre outras4.

Banalizada e naturalizada nas práticas cotidianas, a violência se torna 
muitas vezes invisibilizada ao travestir-se de “brincadeira” ou de um “cuidado 
necessário” – como uma parte do domínio técnico-científico dos profissio-
nais20, ilustrada na fala de uma enfermeira:

Mas isso é praticamente todos os dias, a gente ouve. Às vezes, o médico diz: 
“Se você continuar gritando, não vou te examinar”, “Se você continuar gri-
tando, seu neném vai nascer surdo”. A gente ouve assim: “Você vai prejudi-
car o seu neném”.4

Portanto, embora os maus-tratos e os desrespeitos sejam reconhecidos, 
nem sempre são nomeados como violência, tanto pelos que a reproduzem 
quanto pelas mulheres que a sofrem, favorecendo o baixo índice de denún-
cias e a impunidade dos casos. Ainda assim, comprometem a qualidade ética 
da relação e os vínculos de confiança da paciente com a equipe de saúde. Em 
pesquisa realizada sobre a percepção da violência institucional na assistência à 
maternidade, o abandono, a discriminação, a falta de clareza na comunicação 
e/ou uma comunicação agressiva, a falta de respeito à privacidade e de cuidado 
na realização de procedimentos e exames, o descaso às solicitações por analge-
sia ou demandas relativas à alimentação e à higiene, entre outros, foram apon-
tados por usuárias de serviços de saúde como parâmetros de avaliação desses 
serviços e da qualidade da assistência recebida4.

A banalização da violência na assistência à saúde também favorece seu 
uso instrumental como recurso pedagógico para educar as pacientes a terem 
um bom comportamento na hora do parto e controle de sua sexualidade e/ou 
como exercício “legítimo” de autoridade, na figura de ameaças, represálias e 
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reprimendas como forma de controle e domínio da paciente em trabalho de 
parto, como mostra o excerto a seguir:

Até a enfermeira lá falou assim, a estagiária falou: “Olha, isso mesmo. Con-
tinua assim porque geralmente eles judia um pouco quando a mulher dá 
trabalho”. E eu tinha esse medo (...) E eu lá com as contração [sic], eu não 
dava um piu, eu me mordia, eu puxava minha mão, eu puxava... Dobrava 
o colchão, ai menina, mas eu não gritava, não fazia nada.4.

A violência desumaniza
Entretanto, é importante considerarmos que as práticas profissionais não 

se dão absolutamente alheias à reflexão de seus sujeitos de ação. Tanto na for-
mação acadêmica quanto na atuação profissional, a desumanização nas práticas 
de assistência emerge como questionamento para alunos e para profissionais4,21, 
o que nos aponta para um espaço de transformação dessas práticas que ne-
cessita investimento. Debates como este fomentam a busca por caminhos que 
prezem pelo resgate da confiança na relação médico-paciente em meio a um 
cenário de denúncias que não apenas desgastam a imagem desse profissional 
como também colocam em suspenso sua competência técnica.

A violência desumaniza tanto aquele que a sofre quanto aquele que a pra-
tica. Transforma a todos em “não sujeitos”. De um lado, profissionais atuando 
sem reflexão sobre suas práticas; do outro, mulheres sendo vistas como corpos/
objetos de intervenção cujo interesse é apenas o produto final – o bebê. Nesse 
cenário, a comunicação fica obstaculizada pela falta de empatia, pela banaliza-
ção do sofrimento alheio, pela reprodução de uma cultura institucional violenta 
e autoritária que acaba por deslegitimar a autoridade do profissional.

Logo, o enfrentamento da violência obstétrica exige atuação em diversas 
esferas. É preciso humanizar as condições de trabalho, oferecendo maior ade-
quação estrutural dos serviços e maior investimento nos recursos. Ao mesmo 
tempo é imprescindível a humanização na formação acadêmica e continuada 
dos profissionais de saúde, a fim de que seja possível um cuidado integral que 
respeite os direitos e o protagonismo da mulher. A oferta da boa assistência só 
é possível onde ocorre a comunicação entre sujeitos. Onde ocorre a violência 
não existe cuidado. Da mesma forma, é preciso combater a violência obstétrica, 
como qualquer outra violência cometida contra a mulher, seja no âmbito da saú-
de ou não, com a devida responsabilização e punição daqueles que a cometem. 
Os meios legais e institucionais de combate precisam ser efetivados e divulgados. 
E, sobretudo, é preciso dar visibilidade a esse tipo de violência que se banaliza 



127

disfarçado de humor ou de cuidado necessário. Sem esse reconhecimento não 
será possível a reflexão e a transformação das práticas.
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Mais mulheres na Medicina tende
a humanizar relação com paciente

Aureliano Biancarelli

As mulheres médicas caminham para superar os médicos em 
número no mundo todo. Maior presença feminina é vista como
possível redução na produção da assistência. No entanto, as mu-
lheres são apontadas como mais propensas a harmonizar a rela-
ção médico-paciente. Muitos estudos, sobretudo na Europa, de-
monstram maior satisfação dos pacientes com médicas mulheres, 
e um dos motivos seria um maior tempo de escuta. Além disso, 
suas condutas e práticas conduziriam a uma maior eficácia nas 
ações preventivas.

Entre os 432 mil médicos em atividade no Brasil, 57,5% são ho-
mens e 42,5%, mulheres. Embora os homens continuem dominando o meio 
médico, a presença das mulheres cresce rapidamente. Quando se observa os 
novos registros de médicos, vê-se que em 2011 as mulheres recém-formadas, 
pela primeira vez, superaram o número de médicos: entre os 17,9 mil médi-
cos que entraram no mercado naquele ano, 52,6% eram mulheres e, 47,4%, 
homens. Uma década antes, em 2001, os homens eram 56,8% entre os novos 
registros, contra 43,2% das mulheres.

Esse crescimento no número das médicas é confirmado no grupo dos pro-
fissionais mais jovens. Entre médicos com 29 anos ou menos, ou seja, aque-
les que estão se formando nos cursos de Medicina, as mulheres já são 56,2% 
contra 43,8% dos homens. Na segunda faixa etária mais jovem – entre 30 e 34 
anos – as mulheres praticamente empatam com os homens: são 49,9% contra 
50,1%. Já no grupo entre 55 a 59 anos, os homens são 60,3%1.

O domínio numérico dos homens no total de médicos do país só será 
alterado em 2028, conforme projeção feita a partir de dados do IBGE e re-
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gistros do CFM. Por esses dados, em 2028 o total de médicos no país será de 
600 mil e as mulheres representarão 50,23%. Em 2050, estima-se que o país 
terá 892,2 mil médicos em atividade e que as mulheres representarão 55,66%.

Atualmente, no Brasil, há 1,39 homem para cada mulher. Alagoas é o úni-
co estado onde já há um predomínio das mulheres em atividade, com 0,97 
médico para cada médica. Em Santa Catarina, Piauí e Mato Grosso, há dois 
homens para cada mulher. No estado de São Paulo, a razão é de 1,34 homem 
para uma mulher; no Rio, de 1,15.

Médicas são maioria nas áreas básicas
De acordo com estudos e artigos sobre o tema, o aumento da participação 

das mulheres na profissão médica não é um fenômeno recente e não acontece 
apenas no Brasil. Entre os países da Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), há 44% de médicas e 56% de homens. Entre 
35 países selecionados – incluindo os da OCDE –, nove têm mais mulheres 
médicas que homens. Historicamente, no conjunto dos países da organização, 
a participação das mulheres passou de 28,7% em 1990 para 38,3% em 2005. 
No Brasil, em 1990, as mulheres eram 29,9%, passaram a 37,3% em 2005 e em 
2015 representavam 42,5%.

Embora os homens continuem sendo maioria no meio médico nos Esta-
dos Unidos, Canadá, Inglaterra e Noruega, as mulheres eram maioria entre os 
estudantes de medicina já a partir dos 2000.

Apesar de minoria em 38 das 53 especialidades reconhecidas no Brasil, as 
mulheres são maior número em quatro das seis áreas básicas, responsáveis por 
cerca de 80% de todas as demandas da população. Num sistema de saúde como 
o Sistema Único de Saúde (SUS), orientado a partir da atenção primária, isso 
pode ser benéfico. A pesquisa Demografia Médica 2015 mostra que há mais 
mulheres médicas na esfera pública: 52,7%, contra 47,3% dos homens.

Os prós e os contras
O aumento da participação de mulheres na medicina tem sido apontado 

como um fator de redução da disponibilidade de médicos em atividade. Al-
guns estudos creditam essa hipótese ao fato de as mulheres trabalharem um 
número menor de horas semanais, assumirem menor volume de serviços e 
optarem por uma vida profissional mais curta que a dos médicos. Mulheres 
também fazem menos plantões em serviços, se comparadas aos médicos, e 
são menos propensas a migrações territoriais, ou seja, se instalam menos fre-
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quentemente no interior e nas periferias dos grandes centros, que são áreas de 
difícil provimento de profissionais.

Menor remuneração e preconceito compõem o caldo dessa suposta desi-
gualdade. Teme-se que uma maioria de mulheres na medicina faça com que a 
profissão passe a ser considerada uma ocupação de status menor, como estaria 
já ocorrendo em países do Leste Europeu. E, como na maioria das profissões, 
as mulheres tendem a receber salários mais baixos do que os homens em car-
gos semelhantes.

Os dados da Demografia Médica no Brasil 2015 confirmam que o au-
mento da presença das mulheres na profissão não foi acompanhado por maior 
equilíbrio na remuneração. Por exemplo: enquanto apenas 14,1% dos homens 
estão enquadrados na menor faixa de salário da pesquisa, que vai até R$ 8 mil, 
27,9% das mulheres recebem esse valor. Já na faixa salarial mais alta – de R$ 24 
mil ou mais – estão 20,1% dos homens e apenas 4,4% das mulheres.

O levantamento mostra que as mulheres trabalham tanto quanto os ho-
mens em relação ao número de vínculos de trabalho e à carga horária, mas têm 
menor remuneração e estão menos presentes em diversas especialidades mé-
dicas. O fato é que as desigualdades de gênero existem também na medicina.

Em contrapartida, há estudos que mostram evidências de que a presença 
das mulheres na medicina guarda aspectos mais positivos do que negativos. 
Elas são mais propensas do que seus colegas médicos masculinos a harmoni-
zar a relação médico-paciente, pois adotam estilos mais democráticos de co-
municação, promovem relacionamentos colaborativos, discutem mais os tra-
tamentos e envolvem os pacientes em tomadas de decisão. Muitos estudos, 
sobretudo na Europa, demonstram maior satisfação dos pacientes com mé-
dicas mulheres, e um dos motivos para isso seria um maior tempo de escuta. 
Além disso, suas condutas e práticas conduzem a uma maior eficácia nas ações 
preventivas.
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Aspectos psiquiátricos
da violência sexual

Marco de Tubino Scanavino*

O estresse pós-traumático, o transtorno depressivo maior e o trans-
torno por uso de substâncias são as morbidades psiquiátricas mais 
frequentes na prática clínica entre vítimas de violência sexual. O 
Aisep, ambulatório do HC que lida com pacientes com desfechos 
negativos associados ao comportamento sexual, vem reunindo co-
nhecimentos nesse sentido.

Atuo na coordenação do Ambulatório de Impulso Sexual Exces-
sivo e de Prevenção aos Desfechos Negativos Associados ao Comportamento 
Sexual (Aisep) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo. Já há bastante tempo trabalha-
mos juntos, a dra. Isabelle Nisida, que é infectologista e membro do Aisep e do 
Núcleo de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Navis), e a dra. Ivete 
Boulos, que é coordenadora do Navis. Na equipe do Aisep também estão o dr. 
João Paulo Martins e a psicóloga Sirlene Reis, entre outros.

Aos poucos a gente foi estabelecendo uma conexão no sentido de receber 
aquelas pessoas que procuram o Navis e que desenvolvem alguns sintomas 
psiquiátricos. Com isso, estamos começando a ter uma experiência e algumas 
noções, e é isso que queremos compartilhar com vocês.

Informo, de início, que não tenho nenhum conflito de interesse para apre-
sentar esse assunto. 

O capítulo foi dividido em cinco partes: Prevalência da violência sexual 
e algumas de suas características; Principais morbidades psiquiátricas e desfe-
chos negativos; Fisiopatologia do impacto da violência sexual para ocorrência 

*  Psiquiatra e médico assistente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo.
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de transtornos mentais; Intervenções para prevenir o TEPT; e, por último, vi-
nhetas clínicas.

Prevalência da violência sexual
e algumas de suas características

A prevalência da violência sexual contra a mulher no mundo é bastante 
grande. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em 
cada três mulheres experimenta algum tipo de violência física e/ou sexual 
pelo parceiro, ou violência sexual por um não parceiro. Esse fato traz grande 
vulnerabilidade para uma série de problemas de saúde, como depressão, pro-
blemas relacionados a álcool e drogas e maior comportamento de risco para a 
transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. No mundo todo, 38% das 
mortes por assassinato de mulheres têm sido atribuídas ao parceiro íntimo1.

Considerando-se a população americana, estima-se que durante suas vi-
das, 19% das mulheres e 1,7% dos homens tenham sido estuprados em al -
gum momento. E quando se refere a outras formas de violência, essa preva -
lência sobe para 43% das mulheres e 23% dos homens2.

O Brasil também tem participado de estudos. Um exemplo é o estudo 
multicêntrico, fomentado pela OMS, no qual o Brasil participou com o grupo 
da professora Lilia Blima Schraiber. O estudo destaca prevalências importan-
tes registradas na cidade de São Paulo e na área rural de Pernambuco. Por 
exemplo, 10% das mulheres de São Paulo e 14% das mulheres de Pernambuco 
relataram já ter sofrido ao menos um episódio de violência sexual3.

Em termos de características, a violência sexual ocorre em todas as socie-
dades, independente da classe social. Mulheres e meninas são mais acometidas, 
geralmente homens são os autores e, na maioria das vezes, o agressor é conhecido 
da vítima. As crianças são bastante vulneráveis, principalmente no gênero femi-
nino, e especialmente na escola e em casa. E algo que é extremamente importante 
é a relação entre abuso sexual na infância e, posteriormente, o efeito de vir a ter 
um comportamento de perpetrar a violência sexual, ou de se colocar em situações 
de novamente ser vítima de violência sexual. Isso é algo extremamente importan-
te e, enfim, trata-se de um ciclo no qual devemos tentar intervir4.

Principais morbidades psiquiátricas
e desfechos negativos

Falando das morbidades psiquiátricas, diversos estudos têm chamado a 
atenção sobre as tendências suicidas. Muitas pessoas chegam até nós sofrendo 
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de Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), mas o suicídio é o desfecho 
principal que devemos evitar. Na violência por parceiro íntimo, essa associação 
é muito marcada em todos os estudos, inclusive com efeito dose e resposta. 
Quer dizer, quanto maior a violência, ou mais intensa, ou mais severa, maior 
o risco de suicídio, e isso é algo que nos fala da causalidade entre o fator e o 
evento. Outros estudos falam muito da vulnerabilidade das mulheres vítimas 
de violência sexual para a ideação e tentativas de suicídio5,6.

Um estudo australiano de violência relacionada ao gênero, bem investi-
gado e com instrumento padronizado, traz uma série de morbidades psiqui-
átricas. Há prevalências elevadas, de 34% a 89%, desde tentativas de suicídio, 
transtornos mentais de humor, de ansiedade. Nesse estudo, 27% das mulheres 
tinham sofrido violência sexual7.

Dentro das morbidades psiquiátricas apresentadas por vítimas de violên-
cia sexual, o estresse pós-traumático, o transtorno depressivo maior e o trans-
torno por uso de substâncias são os mais estudados e mais frequentes na práti-
ca clínica. E eles também são altamente comórbidos, ou seja, um paciente que 
tem um transtorno, muitas vezes tem outro também8.

O TEPT requer a exposição ao evento traumático e é marcado por lem-
branças traumáticas intrusivas, ideias que voltam como um filme na mente, 
muitos pesadelos que revivem a situação e o comportamento de evitar pes-
soas, lugares, pensamentos e emoções associadas ao trauma. Estado de alerta 
e hipervigilância o tempo todo, excitação e irritabilidade muito grandes e 
dificuldade para dormir são características desse quadro. Já o transtorno de-
pressivo crônico é um quadro mais conhecido por nós, de humor deprimido, 
falta de disposição e sentimentos de inutilidade. Acrescente-se a isso o abuso 
de substâncias, em que a pessoa começa a fazer uso patológico destas, com-
prometendo a sua funcionalidade em áreas importantes da vida8.

Além da morbidade psiquiátrica, são muito importantes os desfechos 
negativos, como comportamentos de risco, problemas interpessoais e in-
trapessoais. Então, as pessoas vítimas de violência sexual podem apresen-
tar uma atividade sexual com maior número de parceiros, mais encontros 
sexuais desprotegidos (sem o uso do preservativo), maior intercâmbio de 
sexo por bens e serviços, mais gravidez indesejada e mais doenças sexual-
mente transmissíveis9.

Particularmente, o uso de substâncias e o maior comportamento sexual 
de risco as colocam numa situação de exposição à situação de revitimização, 
fenômeno também muito importante. Muitas vezes, essas pessoas têm uma 
história de múltiplas situações em que se expõem novamente. Isso, obvia-
mente, não é uma escolha: do ponto de vista psiquiátrico, nós entendemos 
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isso como uma patologia que, de alguma forma, as levam a uma nova expo-
sição. A questão da revitimização já foi bastante estudada em relação à expo-
sição do abuso sexual infantil, e existe uma relação muito forte entre abuso 
sexual infantil e revitimização10. Um estudo mostra que 35% das mulheres 
que relataram o estupro antes dos 18 anos também tinham sofrido estupro 
na idade adulta8.

As vítimas sentem menos confiança nos parceiros, nos homens, o que 
compromete as relações como um todo, não só com o parceiro, mas com a 
família, no trabalho, em tudo. Elas têm muito mais dificuldades sexuais, têm 
menos satisfação sexual – em suma, têm menos qualidade de vida sexual. 
Muitas vezes, quando excitadas, elas têm muitos afetos negativos, ou seja, 
a vida sexual cai muito e, obviamente, isso tem um impacto na questão da 
qualidade de vida11.

Fisiopatologia do impacto da violência sexual
para ocorrência de transtornos mentais

Tem sido bastante estudada a questão da fisiopatologia dos pontos de vis-
ta biológico, interpessoal e psicológico. Alguns estudos relatam que aquelas 
mulheres que, depois de um episódio de violência sexual, mais rapidamente 
expõem o episódio para outras pessoas, têm uma chance menor de virem a 
apresentar um quadro de estresse pós-traumático. O apoio recebido também 
pode ser protetor ao quadro do estresse pós-traumático12.

Do ponto de vista biológico, há vários estudos envolvendo a parte de ge-
nética, aspectos neurológicos e neuroendócrinos. Da parte de genética, há es-
tudos falando das modificações epigenéticas, quando não há modificação do 
DNA, mas há modificação da expressão do gene ou de uma funcionalidade. 
Um dos aspectos pelos quais isso é estudado é um processo biológico deno-
minado metilação do DNA. Vários estudos mostram que aqueles indivíduos 
vítimas de violência que desenvolvem estresse pós-traumático, contra os que 
não desenvolvem, têm padrões diferentes de metilação em regiões cerebrais. 
Os estudos em animais também demonstraram uma associação do cuidado 
materno influenciar nessa metilação e na resposta da prole ao estresse ao lon-
go da vida13,14.

Outros estudos com modelos animais, induzindo o estresse pós-trau-
mático, mostraram aumento da metilação no hipocampo, que é uma região 
muito relacionada à memória episódica, relacionando, provavelmente, as al-
terações de memória do TEPT. Há outros estudos também mostrando que 
a exposição ao trauma na infância está associada à metilação de genes rela-
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cionados à produção da serotonina, um dos principais neurotransmissores 
relacionados ao nosso equilíbrio do humor. Estudos de imagem cerebral ob-
servaram redução de volume no hipocampo, relacionado à questão da memó-
ria episódica. Outros estudos não encontraram isso, mas encontraram outras 
alterações: pesquisas de imagem funcional observaram diminuição do fluxo 
sanguíneo e do metabolismo da glicose na área do hipocampo dessas pessoas 
vítimas de violência sexual. Há, ainda, um estudo demonstrou que as pessoas 
vítimas de violência sexual que desenvolviam estresse pós-traumático tinham 
uma dificuldade maior de ativar o córtex pré-frontal para regular estados 
emocionais negativos15,16,17.

Do ponto de vista neuroendócrino, tem sido há muito tempo postulado 
que essas alterações mencionadas na verdade seriam resultado de uma desre-
gulação no eixo dos hormônios, mais precisamente no eixo hipotálamo-pitui-
tária-adrenal, onde há liberação do hormônio do estresse, o cortisol. Assim, 
esse sistema estaria alterado, hiper-responsivo, havendo uma supressão exa-
cerbada da liberação desse hormônio, principalmente em estados de repouso 
ou em estados de alguma violência. Logo, a ideia básica é que as pessoas, sob 
um estado de agressão, liberem mais cortisol, que, hormônio do estresse, e 
conseguiria regular um pouco essa situação, protegendo o sistema e acarretan-
do, desse modo, que essa pessoa não desenvolva posteriormente o TEPT. Por 
outro lado, a pessoa que não libera esse hormônio ou o libera pouco ao sofrer 
uma situação de violência: acaba tendo toda aquela reação pela liberação de 
noradrenalina, via sistema nervoso simpático. É aquele sujeito que fica em pâ-
nico, sente medo, o coração dispara o tempo todo. Obviamente, ele vai mais 
frequentemente desenvolver sintomas de estresse pós-traumático18.

Intervenções para prevenir o TEPT
Logo depois da ocorrência da violência, existe um quadro denominado 

dissociação peritraumática. A dissociação é aquela dissociação de consciên-
cia, mais ou menos quando, popularmente, fala-se no transe. A pessoa está 
meio em transe: está aqui, não está aqui; está vivendo coisas meio oníricas, tem 
alterações de memória, alteração da atenção, da concentração. A observação 
desses sintomas é essencial, porque esse é o principal indicador clínico de que 
o sujeito vai desenvolver estresse pós-traumático. Por conta desses sintomas é 
que surgiu o diagnóstico dos transtornos do estresse agudo, quadro mais bre-
ve, com esses sintomas dissociativos. Esse quadro dura de dois dias a quatro 
semanas, e a maioria dos indivíduos que desenvolve o transtorno do estres-
se agudo, desenvolve o estresse pós-traumático. Outros preditores do estresse 
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pós-traumático são o apoio, a percepção do grau de ameaça e as respostas 
emocionais nesse período19.

E o que tem se pensado em termos de prevenção? Muitas coisas. Infeliz-
mente, o episódio do onze de setembro, o ataque às Torres Gêmeas em Nova 
York, acabou sendo um palco de vários estudos. Àquela época se utilizava 
muito uma psicoterapia chamada psychological debriefing, uma técnica que, 
basicamente, em uma ou duas sessões, você ia passando por etapas e busca-
va fazer com que o indivíduo recontasse o que aconteceu. Posteriormente, 
os estudos foram mostrando que essa técnica era ineficaz – alguns deles até 
mostrando que era prejudicial, pois não se trata de relembrar19.

Por outro lado, a terapia cognitivo-comportamental tem se revelado efi-
caz, com os estudos mostrando um nível de evidência. Essa terapia combate 
ativamente os pensamentos negativos em relação ao trauma, que é o compo-
nente cognitivo, e estimula o paciente a exercer um controle sobre o sistema de 
resposta do medo, ensinando algumas técnicas de relaxamento para a pessoa 
conseguir aos poucos diminuir aquela produção sintomática, que seria o com-
ponente comportamental. Os estudos mostram que cinco a oito sessões conse-
guem diminuir os sintomas em boa parte dos participantes19.

Em termos farmacológicos, alguns dados começaram a indicar a pos-
sibilidades de intervenções precoces, principalmente esses mencionados. 
Alguns estudos observaram que o indivíduo que, depois de um acidente, 
de uma violência, apresenta batimentos cardíacos mais baixos, vai ter me-
nos estresse pós-traumático; já aquele que apresenta menos liberação de 
cortisol vai ter mais estresse pós-traumático – e isso foi base para algumas 
intervenções. Nesse ano, saiu uma revisão sistemática dessas intervenções 
envolvendo alguns medicamentos, os betabloqueadores, hidrocortisona e 
inibidores de recaptação de serotonina. A revisão incluiu apenas estudos 
nos quais essa medicação foi dada no primeiro mês depois do episódio da 
violência. Infelizmente, apenas 15 estudos foram considerados aptos para 
entrar na revisão e mesmo esses tinham uma qualidade baixa a moderada.

A farmacoterapia foi mais eficaz do que não fazer nada, ou usar placebo 
com os pacientes, para prevenir o estresse pós-traumático e o transtorno do 
estresse agudo. A hidrocortisona é o medicamento que, realmente, tem uma 
eficácia, se dada até seis horas, para prevenir o estresse pós-traumático. Dos 
outros medicamentos não há muitas evidências. Esses dados estão em con-
sonância com estudos observacionais, nos quais tratamentos com cortisol 
conseguem interferir na retomada de memórias emocionalmente carregadas 
do trauma. Imagina-se que os betabloqueadores possam, sim, ajudar, no en-
tanto, é provável que eles estão sendo dados num período posterior ao que 
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deve ser dado, ou seja, das primeiras seis horas que, ao que tudo indica, é 
o melhor intervalo. Um estudo mostrou um resultado positivo com morfi-
na, atenuando a produção de noradrenalina e diminuindo a consolidação de 
memórias traumáticas20.

Vinhetas clínicas
A seguir descrevo duas vinhetas inspiradas em dois casos de pessoas vítimas 

de violência sexual que foram atendidas no serviço. Características sociodemo-
gráficas e algumas características clínicas foram propositalmente alteradas.

Primeira paciente, 35 anos, muito abalada depois de assalto há um mês. 
Desde o dia do episódio não consegue comer quase nada. Hoje só usa o ba-
nheiro e toma banho se o marido estiver em casa e dentro do banheiro. Tem 
muitos pesadelos, sempre com muitas pessoas a agarrando. Também há pesa-
delos em relação ao ataque que sofreu.

Essa paciente estava muito chorosa, com uma reação de muito medo, 
muito estressada na hora da consulta, e note-se que já fazia um bom tempo 
que tinha passado a situação de violência de fato. Progressivamente, ela rela-
ta que tem melhorado um pouquinho. Mostra-se muito envergonhada; ainda 
não contou o que houve para o marido, pois teme que ele a rejeite, que a veja 
como uma mulher “suja”. O cônjuge lhe diz que suspeita que algo muito grave 
aconteceu. Desde o ocorrido, a paciente não aceita que o marido a toque. “Sei 
que não é ele, mas vejo outro homem nele.”

Ela possui ensino médio e começou a trabalhar na adolescência. O marido 
foi seu primeiro relacionamento. Um aspecto importante nesse caso é que ela 
tem antecedentes psiquiátricos: teve uma internação psiquiátrica no passado, 
quadros depressivos e tentativas de suicídio antes dessa situação.

A descrição do exame psíquico: não se dispõe espontaneamente a falar do 
que sofreu há um mês, nem quando indagada de maneira genérica. Esfrega as 
mãos, olha para os lados com medo, parece amedrontada. A atenção volun-
tária rebaixada, menor atenção focada, hipervigilância, em estado de alerta. 
Memória de evocação: ela não evoca, não consegue recordar dados pessoais 
que normalmente se lembrava. As respostas são monossilábicas, passa a chorar 
quando é indagada, tem uma postura de esquiva. Aos poucos isso vai passan-
do, o comportamento se altera, ela recorda a agressão, as humilhações sofridas. 
As descrições de insônia e irritabilidade sugerem o quadro todo do estresse 
pós-traumático. Ela está com o humor depressivo e o discurso é eivado de au-
torrecriminações.

Segunda paciente, 26 anos, foi sequestrada durante dois dias, mantida em 
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cativeiro e sofreu múltiplos estupros. Ela também apresentava pensamentos 
recorrentes e intrusivos da violência sofrida, muitos pesadelos, e isso a acom-
panhou durante muito tempo. Não conseguia sair sozinha, apresentava um 
quadro ansioso bem claro, ideias de menos-valia, autoacusações, desgosto 
consigo mesma, rebaixamento de libido, evitando contato íntimo com namo-
rado, que acabou rompendo com ela. Considerava-se suja, referia nojo de si 
mesma. Houve épocas em que ficou de quatro a cinco dias sem tomar banho. 
O desmazelo com a aparência e com a higiene foi constante, passou a descui-
dar da aparência. Manifestava aumento do apetite e ganho de peso, que chegou 
a 30 quilos. Era frequente a ideação suicida.

Teve um período de melhora a partir da psicoterapia de exposição, psi-
coterapia com fundamentação comportamental. Ela retomou o trabalho, mas 
com um desempenho bem aquém do anterior, mostrando perdas cognitivas. 
Ela se referia a autoagressões com murros no próprio rosto e golpes fortes da 
cabeça contra a parede. Teve duas tentativas de suicídio com ingestão de me-
dicação e lesão do punho com lâmina de barbear. Agora, com o esquema me-
dicamentoso, tem melhorado um pouco e retomado alguma atividade física e 
vida social.

Informações sobre o ambulatório
Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo e Prevenção aos
Desfechos Negativos Associados ao Comportamento Sexual – Aisep 
Fone: (011) 99922-2198; email: ise.ipq.hc@gmail.com;
site: www.compulsaosexual.com.br.
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Mulher e violência

Lilia Blima Schraiber*

A violência doméstica não é vista como uma violência, mas como 
parte dos conflitos e dos problemas. No caso do estupro, sobretudo 
por medo ou por acreditar que sexo é “dever de esposa”, mesmo 
contra sua vontade, a violência é vista como uma fatalidade, como 
o destino das mulheres com o casamento.

Abordarei três tópicos como contribuição para ampliar o debate 
e que podem ser assim colocados: 1) Quando pensamos a violência como 
situação que experimentam as mulheres adultas, podemos aí identificar um 
problema específico? 2) Se houver especificidade de que natureza são e o que 
as explica? 3) Que impactos tem sobre a saúde, seja em termos de agravos e 
riscos, seja em termos assistenciais? O que já se pode realizar em termos de 
assistência e prevenção?

Em primeiro lugar, destaco o fato de que muitas vezes a violência contra 
a mulher é interpretada como parte da violência urbana, a violência de modo 
geral. Isso gera um entendimento sobre o problema que o torna parte das de-
sigualdades socioeconômicas que marcam a violência e os crimes urbanos, 
assim como disposições práticas que tendem a crer que uma vez minorada 
ou eliminada a pobreza, todas as violências poderão ser controladas ou erra-
dicadas. Defendo, ao revés, a ideia de que a violência contra mulheres é uma 
situa ção específica, com características próprias, e, além disso, marcada mais 
por questões socioculturais, conhecidas como as desigualdades de gênero, do 
que tão somente pela pobreza ou por desigualdades socioeconômicas. Muitos 
estudos, nacionais e internacionais, apontam para o fato de que a violência 

*  Professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e membro da Cátedra da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 
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contra as mulheres é um fenômeno que, embora mais frequente entre estratos 
socioeconômicos mais baixos, não desaparece nos estratos mais altos, man-
tendo-se nestes também com altas taxas. Diz-se, então, que a violência contra 
mulheres é uma violência de gênero e atravessa todas as camadas sociais1-6.

Para ampliar esse fundamento de que seja uma violência de gênero, é pre-
ciso identificar o contexto em que ocorre e as razões para tal7. Só assim, por 
fim, poderemos considerar os impactos na saúde e o que já se pode ser feito, 
nos próprios serviços de saúde, por seus profissionais.

Como nos aponta Minayo8, o comportamento violento, em qualquer si-
tuação, não é fundamentalmente um elemento constituinte da natureza dos 
seres humanos, mas uma forma de agir socialmente configurada. A violência 
não faz parte da biologia, antes encontra na vida em sociedade seu espaço de 
criação, e mesmo quando se expressa em comportamento individual, este se 
configura no entrecruzamento de problemas da política, da economia, da mo-
ral, do direito, da psicologia, traduzidos nas relações humanas e institucionais. 
Se assumirmos essa conceituação para as violências em geral, para o específico 
caso das questões de gênero, esse comportamento não é apenas possível nas 
sociedades, mas é estimulado pela cultura. Faz parte de nossas representações 
sociais, sobretudo acerca do comportamento masculino, o imaginário de que 
atuar de forma agressiva é conduta desejável e valorizada, fazendo parte da 
virilidade e da honra masculinas9. Até mesmo a agressividade competitiva no 
mundo do trabalho, como, por exemplo, nos negócios, é vista como uma ade-
quada identidade masculina, e bastante valorizada. Assim, se, em alguns ca-
sos, certos componentes da agressividade podem compor personalidades par-
ticulares e mesmo caracterizar algum problema de natureza psicopatológica, a 
violência contra mulheres, em razão da grande frequência com que é praticada 
em quase todas as sociedades, somada ao fato de que seu agressor principal 
seja o homem e considerando as circunstâncias em que usualmente ocorre, 
como destacaremos em seguida, não encontra na dimensão biológica sua va-
lidação como comportamento socialmente aceito, mas sim, na dimensão cul-
tural. Nesse sentido, é interessante observar o fato de que, mesmo no interior 
de sociedades extremamente violentas, há pessoas que não são violentas, o que 
nos chama a atenção e mereceria estudos particulares. De outro lado, por ser 
assim legitimada, será igualmente nessa dimensão cultural que devemos atuar 
para alcançar sua prevenção.
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Mulheres e homens
Comecemos por considerar que, para dar conta das especificidades da 

violência contra a mulher, não só os atos de agressão praticados devem ser 
considerados nas pesquisas, explorados na formação das pessoas ou até mes-
mo na esfera diagnóstica, atendendo pessoas em serviços de saúde. Também 
devemos identificar agressores, situações de ocorrência e sob qual motivação 
a agressão ocorre. Se nós não tivermos todos esses dados, não conseguiremos 
caracterizar adequadamente essa violência4,10.

Há um clássico estudo americano de representatividade nacional, rea-
lizado em 1998 e publicado em 200011, que mostra como a violência ocorre 
de modo distinto para homens e para mulheres, considerando mulheres e 
homens adultos, com 18 anos ou mais. Esse estudo traz o dado de que os 
homens sofrem, em seu conjunto, mais violência do que sofrem as mulheres, 
em termos da frequência dos episódios ou das prevalências (66,8% e 55,0%, 
respectivamente para a violência física e/ou sexual). No entanto, a natureza 
da violência é diferente, pois os homens sofrem 66,4% de violência física, 
ante 3% da sexual, enquanto as mulheres sofrem 51,9% de violência física 
ante 17,6% da sexual. Assim, embora para ambos a maior prevalência seja a 
da violência física, cujo contraste entre homens e mulheres é pequeno (1,3 
vezes mais para homens), o que diferencia as mulheres relativamente aos 
homens é uma taxa seis vezes maior de violência sexual. A violência do tipo 
sexual será, pois, um elemento diferenciador importante e que especifica a 
ocorrência contra as mulheres.

Outro elemento diferenciador importante que esse mesmo estudo nos 
mostra, ainda que não traga as motivações da agressão, é a identificação 
de quem é o agressor e o contexto da situação de violência. No caso dos 
homens, o agressor é majoritariamente outro homem e a ocorrência se dá 
quase sempre no espaço público, sendo praticada por estranhos, colegas de 
trabalho ou até conhecidos ou amigos. Mas, no caso da mulher, 90% das 
situações se dão no espaço doméstico e mesmo quando não ocorre nesse 
espaço, o agressor é majoritariamente o parceiro ou cônjuge, ou o ex-parcei-
ro, e mesmo outro familiar ou um namorado. O agressor caracteriza, assim, 
relações próximas, de intimidade com as mulheres que são agredidas. Mais 
do que conhecidos, são membros da família. Outros estudos internacionais 
corroboram esses dados12-14.

Dados similares são encontrados no Brasil. Em estudo realizado entre 
1999 e 2000, publicado em 200715, por meio de um inquérito domiciliar com 
amostra representativa para a cidade de São Paulo e para 15 municípios da 
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Zona da Mata de Pernambuco, para comparar uma grande cidade e uma 
área rural – estudo que fez parte de uma pesquisa multicêntrica internacio-
nal apoiada pela Organização Mundial da Saúde16 – a taxa de violência física 
e/ou sexual contra as mulheres mostrou-se a mesma para ambos os locais 
(40% e 41%, respectivamente), mesmo em se tratando de dois contextos cul-
turais socioeconômicos muito diferentes. E o principal agressor foi, nas duas 
situações examinadas, o parceiro ou ex-parceiro, embora isso já diferencias-
se os locais, pois em Pernambuco este agressor representou 90% dos casos, 
enquanto em São Paulo, 70%. Em outro estudo, realizado entre 2000 e 2002, 
com o mesmo questionário, agora entre mulheres usuárias de unidades bá-
sicas de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), contempladas 19 unidades, 
16 das quais distribuídas por todas as regiões do município de São Paulo, 
ainda incluindo três outros municípios da Grande São Paulo17 e totalizando, 
portanto, uma amostra de 3.500 usuárias, também encontramos uma alta 
taxa de violência contra a mulher (54,8%), sendo o parceiro igualmente o 
principal agressor (83%).

Contexto doméstico
Um estudo de violência entrevistando homens em 2002-2003, também 

entre usuários do SUS no município de São Paulo9, confirma em nosso meio 
a maior taxa encontrada entre homens para a violência física (52,8%) do que 
entre mulheres usuárias (49,6%) e a menor taxa de violência sexual (6,1% e 
26%, respectivamente), reiterando, novamente, o diferencial representado pela 
violência sexual, além do fato de que, para os agressores entre homens brasi-
leiros, repete-se a maior presença de estranhos e vizinhos. Perguntado para os 
homens desse mesmo estudo se eles agridem suas parceiras, 52% deles respon-
deram afirmativamente, reforçando dados de estudo com grupos focais mas-
culinos com homens de baixa escolaridade, realizados em São Paulo e na zona 
da mata de Pernambuco18 que mostram como eles acham que em algumas 
situações isso é justificável ou é necessário.

Nesse mesmo sentido, a literatura internacional já citada aponta que essa 
noção masculina se configura pelas normas culturais ou legais que dão direito 
de “propriedade” masculina sobre as mulheres, com os homens sendo acultu-
rados a serem os únicos a controlarem a riqueza da família, a poderem delimi-
tar os comportamentos das mulheres, sendo responsáveis pela moral da famí-
lia em nome da honra masculina, e serem soberanos nas decisões, isto é, são os 
que detêm a palavra final nas deliberações. A violência seria, pois, justificável 
ou necessária para “educar” as mulheres, ou “reconduzi-las em situações de 
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crise”, quanto ao papel que devem exercer segundo a tradicional repartição 
de atribuições e de valores de gênero construídos nas sociedades, em que o 
papel mais doméstico cabe à mulher e o de provedor ao homem, determinan-
do, além disso, a “incompetência feminina”, infantilizando as mulheres adultas 
para questões da esfera pública e para questões morais, relativamente aos ho-
mens, que se situam como “educadores” e responsáveis pela mulher.

Estudada em especial a violência sexual praticada entre parceiros íntimos, 
para o Brasil urbano, em amostra nacional representativa de 5.040 homens e 
mulheres19, confirmamos ser esta violência o grande diferencial entre mulheres 
e homens, pois se a violência sexual entre parceiros íntimos ocorre com a taxa de 
5,1% para homens, ela mais que dobra, passando a 11,8% para mulheres.

Podemos, pois, concluir que, de fato, a violência contra a mulher é algo 
bastante específico, não só pela alta magnitude, mas pelo agressor principal, 
pelo fato de ser em contexto doméstico que principalmente acontece e pela 
marca da violência sexual, não por estranho, mas pelo próprio parceiro.  Adi-
cionalmente, todos esses estudos mostram que essa é uma violência repetitiva, 
crônica, e que agrava-se no tempo.

Expectativas rompidas
Quanto aos fatores associados, alguns países e igualmente no caso brasi-

leiro, essa associação dá-se com escolaridade de nível médio. Sua curva mos-
tra um U invertido, apontando para o fato de ser menos frequente na pobreza 
extrema e nas camadas sociais mais ricas e de maior nível de escolaridade. É 
maior nas camadas intermediárias. A nossa interpretação, como em outros paí-
ses, é a de que essas mulheres da faixa intermediária são aquelas que, nos países 
sujeitos a grandes crises econômicas, vão trabalhar fora de casa, quando os par-
ceiros perdem os seus empregos, ou então, são as mulheres que começam a ter 
mais escolaridade tardiamente, já casadas, também para compor renda familiar. 
Elas, então, se encontram em situação de risco para a violência porque rompem 
a tradição que está reproduzida na pobreza e na baixa escolaridade, segundo 
a qual as mulheres ficam dentro de casa, na lida do trabalho doméstico, e não 
saem ao espaço público, do trabalho externo. Situam-se, assim, dentro de um 
papel mais tradicional de “dona de casa”, cuidadora dos filhos, sem renda ou 
bens próprios. Essa interpretação é corroborada pelo estudo brasileiro20, que 
mostra o fato de que para as mulheres, ter bens ou renda própria foi fator de ris-
co para a violência. Isso reforça nossa interpretação acerca da visão dos homens 
sobre a adequação de serem violentos, vendo a mulher como “propriedade” 
masculina, quer economicamente, quer moralmente.
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Adicionalmente, outros fatores de risco apontados por esse mesmo estudo 
e reiterados na literatura já citada foram: ter tido a primeira relação sexual for-
çada; violência na família de origem; e abuso sexual na infância.

O conjunto desses dados acerca da principal forma pela qual as mu-
lheres se encontram em situações de violência retira essa violência contra a 
mulher do âmbito de uma violência urbana qualquer. Ao contrário: apon-
ta para um problema cuja especificidade não reside na condição socioe-
conômica, embora essa condição possa em algumas vezes agravá-la. Sua 
especificidade estará na relação entre homens e mulheres, cuja dinâmica é 
marcada pela visão tradicional dos papéis e das atribuições sociais e familia-
res de cada qual, o que nos é explicitado pelo conceito de gênero. A violên-
cia de gênero é ocorrência que se dá, portanto, em função de expectativas 
rompidas e conflitos surgidos, quando esses papéis e atribuições mudam, 
passando a mulher a ter uma atuação diversa daquela que é esperada pelo 
homem, seu parceiro, em seu relacionamento com ela. E no interior dessa 
cultura tradicional de gênero caberia ao homem controlar esse novo papel, 
reeducando sua parceira no sentido de manter sua maior autoridade moral 
e como sujeito socialmente responsável por ela.

A violência como destino
É ilustrativo, nesse sentido, a justificativa usual dos homens para agre-

direm suas parceiras, o que ocorreria “quando ela me faz perder a cabeça”6. 
E é interessante chamar a atenção para isso, pois representa tanto essa as-
sunção para o homem de seu papel de educador e responsável que infan-
tiliza a mulher adulta e precisa zelar pelo comportamento dela: a mulher 
fez algo que o parceiro considera uma coisa inadequada, imprópria para o 
espaço público, como seu vestir, sua forma de se relacionar com outras pes-
soas etc. ou sem corresponder às expectativas do papel tradicional dentro 
da casa, como “não fez a comida quando eu cheguei”. Em qualquer dessas 
duas possibilidades estaria correto disciplinar a mulher por meios violen-
tos, como já se fez com as punições físicas das crianças consideradas indis-
ciplinadas. Assim sendo, como as crianças, as mulheres também encontram 
suas maiores possibilidades de experimentar situações de violência no am-
biente doméstico.

De outro lado, isso, claro, não quer dizer que mulheres não são também 
vítimas no espaço público por agressores estranhos ou colegas de trabalho. 
São vítimas também nessas situações, em que usualmente ocorre a violência 
sexual ou o estupro. Mas é importante reter que será distinto o modo de se 



149

lidar com essa violência sexual por estranhos e as situações domésticas, no 
interior das quais ocorre também a violência sexual, sem que seja vista ou 
nomeada como tal.

Estudo que realizamos em 199921, em que indagávamos a 364 mulheres 
usuárias de uma unidade básica de saúde do SUS no município de São Pau-
lo sobre o que consideram “violência”, a resposta foi majoritariamente o ato 
sexual forçado por estranhos21. A violência doméstica não é vista como uma 
violência, ela é vista como parte dos conflitos, parte dos problemas, ou, no caso 
do sexo forçado, sobretudo por medo ou por acreditar que deva ser “dever de 
esposa”, mesmo contra sua vontade, como uma fatalidade, o destino das mu-
lheres com o casamento18. As mulheres percebem que é isso o que acontece 
no casamento, dizendo ter ocorrido assim com sua mãe – como indicado pelo 
fator de risco “violência na família de origem”, já mencionado –, e crendo que 
isso se repetirá com a filha também. Quando a mulher que foi vítima quer rela-
tar a violência para a família em busca de ajuda, via de regra, não são a mãe ou 
o pai que a amparam6; quase sempre é a cunhada ou uma irmã, pois a mãe ten-
de a achar que “a vida é assim”. Há, pois, certa banalização do que ocorre nessa 
esfera doméstica, o que não acontece exatamente da mesma forma quando é 
na rua e cometida por estranhos. Essas agressões por estranhos são, ao menos, 
identificadas como violência.

Levar em conta essas nuances das situações de violência é importante, 
porque, em termos do que podemos fazer, no sentido de acolher, assistir e 
prevenir casos de mulheres em situação de violência, nossa ação dependerá 
das particularidades de cada caso, o que irá variar em função do contexto, da 
motivação e do tipo de agressor.

Assim, como antes apontamos, não só nas pesquisas, mas nos serviços de 
saúde, precisaremos nos informar não apenas sobre os atos praticados, o que 
nos levará à gravidade das repercussões na saúde das vítimas, mas também so-
bre os agressores, o contexto e a motivação das violências praticadas. Pensemos 
que nas ocorrências súbitas e episódicas como é a situação do espaço público 
em agressão por estranhos e quase sempre de natureza sexual, a conduta diante 
de possíveis doenças sexualmente transmissíveis e também de síndromes pós-
traumas será distinta daquelas situações domésticas, crônicas e reiteradas, nas 
quais as vítimas também adotam já certos modos de lidar com as agressões. 
Note-se que apontamos aqui para as distinções e nuances de situações; não es-
tamos falando em gravidades ou impactos maiores ou menores na saúde. Até 
porque em termos dessas consequências para a saúde, o leque de repercussões 
é muito amplo e encontraremos também atos de alta gravidade, bem como es-
tupros, ainda que não reconhecidos como tal, no interior do espaço doméstico.
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Impactos da violência
Em termos mais gerais, a literatura aponta que são bastante diversos os 

impactos da violência na saúde das mulheres4,6. Há desde lesões traumáticas a 
problemas cardíacos, como angina e infarto; afecções pulmonares, como asma 
e outras dispneias; distúrbios gastrointestinais, como a síndrome do colon irri-
tável e gastrites; distúrbios do sono, como insônias e pesadelos; e também pro-
blemas neurológicos. É conhecida também a síndrome do estresse pós-trau-
mático e, no caso das mulheres, a síndrome do espancamento ou da mulher 
espancada22, como um dos primeiros quadros de agravos à saúde das mulheres 
a serem descritos, guardando relação com o desenvolvimento de medos e pâ-
nicos que impedem as mulheres de levarem uma vida cotidiana usual. Uma 
importante associação é relacionada à dor crônica e a problemas no trato ge-
niturinário, como as infecções urinárias de repetição e distúrbios menstruais 
ou dor à relação sexual23. Mas é na saúde mental que ocorrem as maiores asso-
ciações de impactos da violência, como ansiedades e depressões, transtornos 
mentais comuns, e, sobretudo, a ideação e a tentativa de suicídio24. Além disso, 
há estudos que mostram o prolongado período de tempo que o sofrimento 
mental permanece, mesmo tendo cessado a violência, o que está relacionado 
com a gravidade dos atos sofridos25.

Outros impactos muito importantes são as taxas maiores de doenças se-
xualmente transmissíveis, entre elas a infecção pelo HIV/aids, associadas à 
violência física ou sexual26-28 e que contribuiu, sem dúvida, para o fenômeno 
conhecido como feminilização da epidemia da aids, com o crescente número 
de casos entre mulheres. Também foram observadas as situações opostas, em 
que depois do diagnóstico positivo para HIV, mulheres passam a sofrer violên-
cia de seus parceiros ou maridos29,30.

Por fim há um importante impacto estudado na literatura, em especial 
para o caso das mulheres, que diz respeito a repercussões em possíveis sofri-
mentos e problemas de comportamento das crianças, como efeito de presen-
ciarem a violência sofrida por suas mães31,32.

Deve-se, ainda, considerar a questão da repercussão da violência vivida 
no uso que as mulheres fazem do serviço, como o pré-natal tardio ou o uso 
frequente da assistência, o que, diante da invisibilidade dos casos e de sua baixa 
resolução, produz alto custo econômico e também social da assistência33.

Observa-se, nesse sentido, uma circularidade, uma contínua alimentação 
da alta frequência de uso dos serviços e a inoperância destes nesses casos, o 
que se pode interromper quando se lida com a violência como um problema 
para a saúde. Mas como lidar com a violência? O que se fala para os usuários 
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dos serviços ou para os casos declarados que se apresentam? Como abordar 
essa situação desde a área da saúde? Algumas orientações podem ser encontra-
das em Schraiber e d’Oliveira10 e em uma cartilha para profissionais de saúde34.

Cuidados intersetoriais
Vamos considerar, primeiramente, que a violência não é um problema 

da área da saúde, e sim, social. Então, não se pode imaginar que um setor so-
cial possa ser responsável por uma construção cultural e tentar desconstruir, 
sozinho, esses referenciais da cultura. É preciso, de fato, trabalhar-se em uma 
rede que envolva outros tipos de serviços. Trata-se, assim, de uma necessária 
abordagem intersetorial na assistência e também na prevenção das violências. 
Fizemos um primeiro levantamento dessa rede para o município de São Paulo 
em 199935. Em pesquisas posteriores, atualizando-o, vemos que não são tão 
poucos os serviços, uma vez que passaram de 48 serviços para 127, em 200536. 
Mas eles não funcionam bem. Primeiro, eles não se relacionam como rede, 
mas atuam de modo muito independente, e quase sempre seus profissionais 
ou desconhecem outros serviços ou não acreditam que funcionem adequada-
mente. Há certos setores mais próximos, como é o caso da assistência jurídica 
e da policial, sendo esta em geral a porta de entrada mais frequente da própria 
população. Aliás, essa também é a crença dos profissionais da saúde, que veem 
a violência como questão muito mais atinente à segurança pública do que à 
saúde. Assim, esses setores não se relacionam com a saúde, nem esta se relacio-
na com o sistema judiciário ou com as delegacias de polícia, nem mesmo aque-
las voltadas para as mulheres, como o são as delegacias especiais ou delegacias 
da mulher (DDM). Não obstante, os estudos apontam a extrema necessidade 
dessa articulação37, uma vez que, pelas características da violência, sobretudo 
sua base cultural que enraíza o problema nos diversos espaços da vida social, 
a atuação interdisciplinar e a atenção multissetorial são absolutamente neces-
sárias, como aponta inclusive a Organização Mundial da Saúde, que tornou a 
violência um problema não mais de certas pessoas ou de determinadas condi-
ções de vida, mas um problema de saúde pública38.

Uma última especificidade da violência de que tratamos, mas que caberia 
a qualquer outra modalidade de violência, relativamente a como se poderia li-
dar com essas situações, diz respeito à tradicional invisibilidade, sobretudo, da 
violência de gênero6. Assim, para que os serviços possam atuar adequadamente, 
além de lidarem com as questões dos adoecimentos e seus riscos, devem não 
apenas pesquisar e indagar sobre as violências, mas também mostrar-se como 
globalmente orientados para ser contra a violência. E serem todos orientados 
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contra a violência possui certos requisitos. Em primeiro lugar, nunca ser um 
serviço violento, isto é, ter todos os seus profissionais sensibilizados para o tema 
e treinados para poderem compor um serviço sempre acolhedor, porque um 
serviço que não acolhe, desqualificando os relatos de seus pacientes – ou mesmo 
relatos de seus funcionários –, perde o crédito para trabalhar com o tema. Para 
ser acolhedor, o serviço como um todo deve saber como é difícil uma pessoa 
relatar a situação de violência que viveu, e, portanto, deve propiciar a revelação 
dos episódios, oferecendo uma boa escuta a seus usuários. A escuta qualifica-se 
como boa quando, ao ouvirem os relatos, os profissionais não o desacreditem,  
evitando sua banalização e o julgamento moral das mulheres.

Essa escuta se complementa com uma proposta do que fazer em termos as-
sistenciais, que será negociada com a paciente, contando com a participação as-
sim das próprias mulheres, na melhor decisão assistencial a ser seguida. Temos 
um ponto muito importante aqui, sobretudo na relação médico-paciente, o que 
talvez seja minimizado para os outros profissionais. Os médicos, por sua própria 
tradição de exercício profissional bastante individualizado, desde a conformação 
da medicina liberal, não apenas possuem grande dificuldade para o trabalho em 
equipe – o que se amplia na questão intersetorial – como, pela diferença entre o 
saber científico e o popular acerca dos adoecimentos, aculturaram-se nessa desi-
gual autoridade sobre o que fazer em termos de saúde, acreditando que sua ex-
clusiva prescrição é a palavra maior na relação com o paciente. Às vezes, esque-
cem que o paciente, para poder cumprir uma terapêutica, precisa compreendê-la, 
estar de acordo e completá-la em sua vida cotidiana, e somente assim consegue 
aderir ao tratamento proposto. No caso da violência de gênero, essa adesão é cen-
tral. É impossível atuar em qualquer nível da violência contra as mulheres, ou, 
nos casos revelados, se a própria mulher não compartilhar a decisão assistencial, 
se ela não atuar na mesma direção. Então, também é preciso que os profissionais 
identifiquem, reconheçam e aceitem os limites das próprias vítimas de violência 
para lidarem com suas situações. Isso porque muitas vezes os profissionais suge-
rem ou acreditam que seria melhor ações mais radicais, mas que nem sempre es-
tão de acordo com as possibilidades de atuação das mulheres. Por isso falamos em 
compartilhamento: é preciso dialogar com as mulheres acerca da proposta assis-
tencial e é preciso que elas concordem com a direção dada. Só assim as mulheres 
poderão buscar e efetivamente encontrar a ajuda de que necessitam nos serviços.
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Maria da Penha:
da violência à contraviolência

Aureliano Biancarelli

Por trás de uma história de crueldade que chamou a atenção do 
mundo, há outra história exemplar, de resistência e de enfrenta-
mento aos abusos dos direitos humanos da mulher.

Na noite de 29 de maio de 1983, a farmacêutica-bioquímica Maria 
da Penha Maia Fernandes foi ferida com três tiros enquanto dormia, em sua 
casa, em Fortaleza. Sobrevivente, ela escaparia de uma segunda tentativa de 
homicídio, dessa vez por choque elétrico e afogamento. O autor era o mes-
mo homem, seu próprio marido, o professor universitário Marco Antonio 
Heredia Viveiros. Na época, Maria da Penha tinha 38 anos. O ex-marido só 
foi preso 18 anos depois, em 2002. Pagou 24 meses de cadeia e cumpre pena 
em regime aberto.

Maria da Penha, então mãe de três filhas pequenas e locomovendo-se em 
cadeira de rodas, não se resignou a aceitar o destino dos injustiçados. Com o 
apoio de organizações de direitos humanos, e em parceria com o Centro pela 
Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de 
Defesa dos Direitos da Mulher (CLA-DEM), Maria da Penha reagiu.

Denunciou a omissão do Estado brasileiro junto à Comissão de Direi-
tos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em resposta, a 
Comissão recomendou ao governo brasileiro que apressasse e efetivasse a con-
clusão do processo, punindo o agressor e indenizando Maria da Penha. Reco-
mendou também que o Estado brasileiro promovesse um processo de reforma 
na justiça que evitasse a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com 
respeito à violência doméstica contra mulheres.

Foi diante dessas pressões que o governo federal patrocinou a elaboração 
da Lei nº 11.340, sancionada em 8 de agosto de 2006. A lei ganhou o nome de 
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Maria da Penha e é reconhecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
como uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violên-
cia de gênero. As duas outras leis são do Chile e da Espanha.

A legislação tem hoje um grande número de cartilhas produzidas no país 
por diferentes instituições e é certamente uma das leis mais conhecidas. Se-
gundo pesquisa do Data Popular para o Instituto Patrícia Galvão, de 2013, 
apenas 2% das pessoas no país nunca ouviram falar da Lei Maria da Penha. 
Para 86% dos entrevistados, as mulheres passaram a denunciar mais os casos 
de violência depois da aprovação da lei.

Entre as avanços que a legislação trouxe está o fato de conceder o mes-
mo tratamento para mulheres que estejam em relacionamento com outras 
mulheres. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, garantiu a aplica-
ção da lei para transexuais que se identificam como mulheres em sua iden-
tidade de gênero.

A lei também vale para outros agressores que não o marido, independen-
temente de parentesco. Pode ser padrasto ou madrasta, sogro ou sogra, cunha-
do ou cunhada ou agregados, desde que a vítima seja mulher.

A Lei Maria da Penha inova ao ampliar a abrangência da violência do-
méstica para além da agressão física, classificando como crime também o 
sofrimento psicológico, a violência sexual e a patrimonial. Outro ponto é a 
urgência das ações para proteção da mulher, que deve atender à gravidade 
dos riscos que corre. Depois que a vítima apresenta queixa na delegacia de 
polícia ou à justiça, o magistrado tem o prazo de até 48 horas para analisar a 
concessão de proteção.

A Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da Repú-
blica, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, publicou em 2015 
uma cartilha com os pontos essenciais da Lei Maria da Penha. Confira 
a cartilha “Viver Sem Violência é Direito de toda Mulher”, à pág. 151, 
ou no link http://www.spm.gov.br/central-de-conteudos/publicaco-
es/publicacoes/2015/livreto-maria-da-penha-2-web-1.pdf.
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Uma entrevista
com Maria da Penha

Aureliano Biancarelli

“A lei1 que leva o meu nome veio para resgatar as mulheres do 
meu país desse mal que assola a nossa sociedade, mata as nossas 
mulheres e deixa órfãs as nossas crianças”, é o que diz Maria da 
Penha em entrevista concedida ao Cremesp por e-mail em junho 
de 2016, às vésperas do décimo aniversário da lei. “O desafio ago-
ra, após essa primeira década”, ela adverte, “é a correta implemen-
tação da lei para que possa realmente fazer diferença na vida das 
nossas mulheres”.

Maria da Penha é saudada como heroína num país que ocupa o 
quinto posto na lista daqueles com maior número de assassinato de mulheres. 
“A igualdade de gênero e o empenho contra a violência são ‘missões’ que assu-
miu em tempo integral”, dizem as companheiras mais próximas. 

“Depois que a Lei Maria da Penha foi sancionada, minha vida não é mais 
minha”, diz a própria Maria da Penha, sem que isso signifique uma queixa. 
Ao contrário, é a expressão da militância por uma causa que ela não consegue 
mais separar de sua vida privada.

Mesmo que quisesse separar, teria dificuldades: nesses dez anos da legis-
lação, aprovada em agosto de 2006, sua vida confunde-se com a missão as-
sumida pela Maria da Penha que sobreviveu a duas tentativas de homicídio, 
denunciou o preconceito da polícia, a lentidão da justiça e a indiferença do 
Estado brasileiro, e cuja resistência resultou em uma das mais avançadas leis 
de proteção da mulher vítima de violência.

Quando não está respondendo a e-mails, Maria da Penha está dando en-
trevistas, falando de suas atividades e discutindo estratégias de trabalho. Em 
Fortaleza, ela passa a maior parte do tempo no escritório de casa; algumas ve-
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zes “despacha” ao Instituto Maria da Penha com a diretoria executiva Regina 
Célia Barbosa. Nas viagens frequentes, participa de palestras, de lançamentos 
e de encontros com grupos de mulheres.

O lazer está na companhia da família, as três filhas e os cinco netos, que se 
reúnem nos finais de semana na casa onde mora, na região central de Fortale-
za. As filhas também participam do Instituto, o que significa que toda a família 
está empenhada na mesma causa.

Em junho de 2016, às vésperas do décimo aniversário da lei, Maria da Pe-
nha respondeu, por e-mail, às perguntas encaminhadas pelo Cremesp:

Cremesp: Sua trajetória contra a violência e pelos direitos da mulher deu 
impulso a uma lei que leva seu nome e que é vista como uma das mais avan-
çadas do mundo. Hoje, passados dez anos, qual avaliação a senhora faz da Lei 
Maria da Penha? É possível dizer que a mulher está mais protegida? A Central 
de Atendimento à Mulher 180 tem registrado aumento nas denúncias: esse 
crescimento seria reflexo de uma maior divulgação dessas questões e maior 
consciência por parte das mulheres?

Maria da Penha: Tenho viajado por todo o Brasil proferindo palestras 
sobre a minha história de vida e divulgando a Lei Maria da Penha, e o que 
tenho percebido é que nos municípios onde existem as políticas públicas que 
são previstas pela lei, o número de denúncias têm aumentado e o número de 
reincidências diminuído. O número de denúncias estar aumentando se deve 
ao fato de as mulheres acreditarem mais nas políticas públicas e por isso resol-
vem denunciar, mas a violência sempre existiu.

Infelizmente, no aniversário de dez anos da Lei Maria da Penha, poucos 
são os municípios do nosso Brasil que implementaram essas políticas públicas. 
Geralmente, somente as capitais e os grandes municípios possuem esses equi-
pamentos. Percebemos que os municípios de médio e pequeno portes ainda 
precisam do compromisso e da sensibilidade do gestor público para imple-
mentá-los.

Um dos desafios daqui para frente, após a primeira década, é a correta 
implementação da Lei Maria da Penha, para que ela possa realmente fazer di-
ferença na vida das nossas mulheres.

Cremesp: O que a senhora faria diferente na lei, dez anos depois de sua 
aprovação? Há algum ponto ou aspecto que deveria ser “atualizado”? Ou re-
visto? Qual aspecto da lei está sendo mais difícil de implementar na prática? 

Maria da Penha: A Lei Maria da Penha é muito completa. É considerada 
pela ONU uma das três leis mais avançadas do mundo. Ainda enquanto pro-
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jeto de lei, foram feitas várias audiências públicas por todo o Brasil para que 
fosse discutida a situação da mulher, levando-se em consideração as diferen-
ças territoriais e culturais do nosso imenso país. No nosso entendimento, a 
lei não precisa de reformas. O que deve acontecer é uma correta aplicabilida-
de, compromisso do gestor público com a implementação dos equipamentos 
que atendem à lei e a capacitação de todos os profissionais que atuam na rede 
de atendimento à mulher.

Cremesp: Os serviços de saúde – e os profissionais de saúde – são uma das 
principais portas de entrada dos casos de violência contra a mulher. A senhora 
acredita que eles estejam preparados para esse acolhimento? O que deve fazer 
um médico – ou alguém do serviço médico – quando suspeita ou constata que 
a paciente é vítima de uma violência dentro de casa? A senhora acha que os 
médicos são preparados para essa acolhida? Na sua avaliação, as instituições 
de saúde têm serviços para ouvir essas vítimas e fazer seu encaminhamento? 
No seu caso específico, como os profissionais de saúde reagiram quando soube-
ram que a senhora era vítima de uma violência doméstica?

Maria da Penha: Sabemos que existe um grande preconceito sobre os ca-
sos de violência doméstica, pois a sociedade ainda tenta culpar a mulher pela 
violência por ela sofrida, devido a nossa cultura machista e patriarcal, e sabe-
mos ainda que não são apenas os homens que são machistas, mas a socieda-
de como um todo. No nosso entendimento, os profissionais de saúde devem 
ser humanizados e passar por capacitações específicas sobre atendimento à 
mulher em situação de violência doméstica e familiar, pois na grande maio-
ria das vezes, essa mulher encontra-se muito fragilizada, até mesmo para 
contar sobre a violência sofrida para um profissional de saúde. Acreditamos 
que o profissional de saúde tem obrigação de fazer uma notificação compul-
sória nesses casos de violência doméstica e deve trabalhar em parceria com 
os equipamentos que atendem à mulher em situação de violência, como, por 
exemplo, o Centro de Referência da Mulher, para ajudá-los no acolhimento 
dessas mulheres em situação de violência.

O Instituto Maria da Penha tem uma preocupação muito grande com os 
profissionais que trabalham com o atendimento à mulher em situação de vio-
lência. Oferecemos cursos de capacitação para os universitários, em Fortaleza 
e Recife, para que, quando tornarem-se profissionais, possam atuar em suas 
profissões de forma mais humanizada.

Cremesp: A Lei Maria da Penha estabelece tratamento ao agressor. A se-
nhora acredita em uma recuperação do homem que agride? A violência do-
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méstica era considerada um crime de menor importância e muitas vezes era 
punido com o pagamento de cesta básica. O fato de criminalizar o agressor, 
punindo-o inclusive com prisão fechada, contribui para redução desses casos? 
Não há o risco de tornar a mulher ainda mais sujeita a agressões? Para esses 
casos, as medidas protetivas têm-se mostrado eficazes?

Maria da Penha: Conhecemos bons projetos pelo Brasil, com o homem 
autor de violência doméstica, que apresentam resultados significativos.

Após a sanção da Lei Maria da Penha a violência doméstica e familiar 
contra a mulher não pode mais ser encarada, como se fazia anteriormente, 
como crime de menor potencial ofensivo. A Lei Maria da Penha tem que ser 
corretamente aplicada e o Estado tem obrigação de cumprir o seu papel! É 
inadmissível a violência doméstica não ser tratada com o rigor que a Lei Maria 
da Penha exige!

Em relação às medidas protetivas, na maioria das vezes, elas são eficazes e 
para o seu descumprimento, a lei prevê prisão preventiva.

Cremesp: Como denunciar um agressor que muitas vezes é o pai dos seus 
filhos e com quem a vítima mantém uma relação sentimental, de proximidade 
e, não raramente, de dependência econômica? O que a senhora diria a uma 
mulher nessa situação?

Maria da Penha: Toda mudança é difícil, mas devemos saber que hoje 
não precisamos mais sofrer por anos, caladas, suportando todos os tipos de 
violência dentro dos nossos próprios lares, lugar onde devíamos ser acolhidas 
e amparadas. A Lei Maria da Penha veio resgatar a dignidade das mulheres do 
nosso país. Ela é a carta de alforria da mulher brasileira.

Cremesp: A senhora tinha curso superior e um trabalho independente. 
Teria sido diferente caso a senhora fosse, por exemplo, uma dona de casa sem 
uma autonomia econômica?

Maria da Penha: Na época em que sofri violência doméstica, no ano de 
1983, é importante que se diga que não havia nem delegacia da mulher em 
Fortaleza, minha cidade. Nesse tempo, era ainda mais difícil para uma mulher 
romper com o ciclo da violência.

Hoje temos uma lei para proteger as mulheres desse mal. É importante tam-
bém sabermos que a violência doméstica é um fenômeno que, infelizmente, atinge 
todas as classes sociais e todos os níveis culturais. No meu caso, eu não desisti de 
buscar a justiça. Lutei por 19 anos e seis meses para que meu agressor fosse punido 
e isso só aconteceu pelas pressões internacionais. Porém, o mais importante foi 
que, ao final, a conquista não foi só minha, mas de todas as mulheres do meu país.
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Cremesp: A senhora disse ter tido uma grande decepção com a justiça por 
conta da lentidão, da burocracia e até mesmo do preconceito. Por outro lado, 
para se valer da Lei Maria da Penha, as mulheres precisam recorrer à justiça e 
dependem dela. O Judiciário não tem avançado na medida esperada quando 
se trata de violência doméstica? O que está sendo feito, ou deveria ser feito, 
para que o Judiciário caminhasse nessa compreensão?

Maria da Penha: A lei prevê, como um dos equipamentos que atendem à 
Lei Maria da Penha, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mu-
lher, para dar agilidade aos casos de violência e expedir as medidas protetivas 
com celeridade. Isso já é um grande avanço! Precisamos lutar para que todos 
os municípios com mais de 60 mil habitantes implementem esse equipamento, 
bem como os outros previstos pela lei.

Cremesp: As policias militar e civil são a porta de entrada para que a Lei 
Maria da Penha seja acionada. Há muitas queixas por parte de mulheres que 
se dizem desrespeitadas e humilhadas nessas repartições. Embora o cenário 
esteja mudando, sabe-se que essa “violência institucional” ainda é muito fre-
quente, mesmo em delegacias da mulher. Como esses policiais poderiam ser 
mais bem preparados?

Maria da Penha: Sim, sabemos que as mulheres que decidem denunciar 
ainda têm que passar, muitas vezes, pela violência institucional e isso, acredita-
mos que acontece devido a vários motivos: falta de capacitação e sensibilidade 
à causa, reduzido número de profissionais, déficit na estrutura física e humana 
de uma forma geral. Porém, acreditamos que a maior necessidade é a capacita-
ção desses profissionais da segurança pública, principalmente os que atuam no 
atendimento à mulher, pois esses profissionais têm que atuar de acordo com o 
que prevê a lei, e não de acordo com as suas motivações pessoais, que muitas 
vezes são machistas e vitimizam outra vez a mulher.

Cremesp: Qual foi o caso mais emblemático de violência contra a mulher 
que a senhora ficou sabendo e que foi resolvido – ou ajudado de alguma forma 
– pela Lei Maria da Penha?

Maria da Penha: Quando termino de proferir minhas palestras, por todo 
o Brasil, muitas mulheres vêm falar comigo e quase todas têm o mesmo dis-
curso, elas se dizem “salvas pela lei”. Isso para mim é o combustível para conti-
nuar lutando, e por isso não me permito parar. A lei que leva o meu nome veio 
para resgatar as mulheres do meu país desse mal que assola a nossa sociedade, 
mata as nossas mulheres e deixa órfãs as nossas crianças.
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Cartilha elaborada pela Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da 
República, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, com os pontos essenciais 
da Lei Maria da Penha.
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Muito será preciso estudar para que melhor se entendam
os fatores obscuros da violência. Este livro – assim como o simpósio 
que o originou – não tem a pretensão de responder a todos os pontos 
sem respostas quando se trata de violência contra a mulher.
Os convidados trouxeram informações teóricas e a experiência 
vivida como o melhor de suas contribuições. Ensejaram novas 
e mais complexas perguntas do que afi rmações defi nitivas,
e não podia ser de outra forma. 

Em 2016, ano em que a Lei Maria da Penha completou uma década, 
o Cremesp reforçou seu compromisso com a nobre causa e, em 2017, 
entrega esta publicação aos médicos e à sociedade para incrementar o 
acesso pleno da mulher a uma existência digna e justa. Defi nitivamente.


