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RESUMO: A violência e os maus tratos contra mulheres configurados na 
questão da violência intrafamiliar são determinantes no agravamento da saúde 
mental e percebe-se que isto não é ocasionalmente, a violência perpassa a 
história de vida das mulheres. O Serviço Social no aconselhamento de 
mulheres com conflitos identifica o círculo da violência ,e, descreve dois casos 
tentando entender esta expressão da questão social. Expressão ampliada das 
desigualdades sociais, constitutiva das relações sociais capitalistas. A violência 
doméstica é um tema que transita no momento atual e na sua generalidade ela 
deprime o desenvolvimento humano, traumatiza e ceifa vidas. A família que 
deveria ser o espaço de proteção e socialização, porém quando a violência 
começa se deflagra sua fragilidade. No medo dos atos violentos e no 
sofrimento há o sepultamento da dor no silêncio e na aceitação. Neste sentido 
a vitimação é um processo deflagrado na estrutura das sociedades e nas 
desigualdades entre os sujeitos e nas condições de vida destes mesmos. Em 
conseqüência oc orre a vitimização que é interpessoal na luta pela igualdade da 
mulher. O ciclo da violência  que precisa ser rompido.  A Lei Maria da Penha5 
traz a possibilidade e o protagomismo da vítima de assumir seu próprio papel e 
perseguir a reparação dos danos que sofre redescobrindo sua própria 
identidade e seu lugar na família.  Dois estudos de caso são destacados da 
pratica social e analisados em busca de uma compreensão e de uma dialética 
de intervenção.  
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1   Considerações acerca da violência contra mulher 
 
 A violência constitui-se num fenômeno complexo, cuja compreensão 
deve ser situada nos contextos histórico, econômico, cultural, jurídico, político e 
psicossocial da estrutura da sociedade brasileira, ela estabelece seus  valores, 
suas relações de gênero, de raça e de poder. No Brasil ela é marcada pela 

                                                 
1 O artigo decorre do GEPES Grupo de Pesquisa do Serviço Social sob orientação da professora Zeli MC 
Gallo. 
2 Assistente Social pesquisadora do Curso de Serviço Social da FEMA- Fundação Machado de Assis -
Santa Rosa – RS Doutora em Serviço Social pela PUCR S 
 
3Aluna da Graduação do Curso de Serviço Social durante Estágio III 
 
4Aluna da Graduação do Curso de Serviço Social pesquisadora voluntária.  
5 Lei 11340 Maria da Penha é uma lei protetiva criada  para rever os valores das famílias onde a vítima 
seja a mulher.    
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dominação de classes e por profundas desigualdades na distribuição da 
riqueza social. Na violência estrutural é que se encontra o pano de fundo das 
demais formas de violência constituindo um processo de vitimação.  

Esse processo de vitimação da mulher e contra outras pessoas em 
situação de vulnerabilidade caracteriza-se pelo uso da força física ou do poder 
real ou em ameaça, contra  a si próprio, contra outra pessoa, ou contra um 
grupo ou uma comunidade, que resulta em lesão, morte, dano psicológico, 
deficiência de desenvolvimento ou privação.  

As formas de violência descritas acima ocorrem na relação interpessoal 
e resultam na vitimização onde ocorrem lesões, mortes, danos psicológicos, 
deficiências de desenvolvimento e diversas privações. Neste patamar também 
a violência ocorre com mulheres portadoras de sofrimento mental  

A violência de gênero embora possa incidir sobre homens é entendida 
como sinônimo de violência contra a mulher seja ela doméstica ou familiar.  
Acredita -se que além do gênero esta violência atribuída a doentes mentais traz 
uma dose de crueldade quando dirigida a pessoas portadoras de sofrimento 
mental crônico do tipo: esquizofrenias, depressão, ou outros transtornos 
psíquicos graves em geral. 

Os dados do Portal da Violência contra mulher relacionam que a cada 
cinco a mulher perde um ano de vida saudável quando sofre violência conjugal, 
chegando a na América Latina a violênc ia doméstica incidir sobre 25 a 50% 
das mulheres. Também consta que no Brasil a cada 15 segundos, uma mulher 
é agredida em seu próprio lar por uma pessoa com quem mantém uma relação 
de afeto . Estes dados por si só são revoltantes na medida em que elas são 
mulheres em situação de vulnerabilidade que carregam consigo a maternidade 
e os sofrimentos de relações amorosas difíceis sem perspectivas de solução. 
Portanto, os dados referendam que 70% dos casos de violência doméstica 
contra a mulher ocorrem dentro dos  próprios lares e o agressor é o próprio 
marido ou companheiro da vítima.  

A violência física é a ofensa à vida, a saúde e integridade do corpo é uma 
questão de direitos humanos violados. Na generalidade se pode considerar 
violência qualquer conduta que a constranja a mulher presenciar, manter ou a 
participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo 
ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 
exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. 

A violência psicológica é a ameaça grave , o constrangimento e a 
humilhação , diferente da violência moral que em linhas gerais, são crimes 
contra a honra da mulher ou conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. 

A violência patrimonial é a retenção, subtração, destruição parcial ou total 
de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas 
necessidades. 

Esta violência, caracterizada nas formas descritas acima, possui um ciclo 
que começa com um conflito, este conflito provoca uma tensão que ultrapassa 
os limites de tolerância desencadeando a agressão.  Neste processo ocorre um 
momento de sofrimento intenso, de indecisão e apreensão. Há um rompimento 
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e dependendo do manejo de quem detém o poder da relação há a aceitação, 
ou não. Na primeira circunstância a resolução vem junto com as desculpas e 
arrependimento, há um encantamento e a reconciliação, isto promove uma lua 
de mel. Porém o mel, significando aquilo que é doce logo vai desaparecer para 
retornar apenas a lua. O dito popular “estar de lua” no senso comum é um estar 
aluado, aborrecido, mal humorado. Sem resolver profundamente a questão da 
violência tende a retornar pelo silêncio que o medo induz. Outra solução 
poderia ser consensuada, mas encontra sempre a uma barreira também dentro 
do senso comum noutro dito praticado: “em briga de marido e mulher, ninguém 
mete a colher”. Portanto há um consentimento e um vazio nesta questão que 
perpassa as gerações de mulheres e muito pouco se pode avançar. 
 Na prática social no campo da saúde mental esta dura realidade de 
violência ocorre e constitui o entorno da maioria dos problemas  psíquicos e 
familiares ligados às pessoas portadoras de sofrimento mental, sendo muitas 
vezes determinante no sentido de melhora do estado de saúde, especialmente 
para as mulheres.  

Estes registros foram apontados não são acasos , são narrativas 
preliminares de uma parcela que recebeu intervenção do Serviço Social e da 
Equipe de Saúde e encontra-se em tratamento. Para contextualizar as 
considerações teóricas até aqui dispostas dois casos serão descritos. 
 
 
2. A violência cara a cara: no caso de Inol 
 
 Com 56 anos, filha de agricultores, ela mora em um loteamento urbano 
da cidade de Santa Rosa e possui dois filhos . Inol mora há 30 anos com seu 
companheiro Luar e tem distúrbios psíquicos. Nos últimos anos tem passado 
fome e maus tratos. Ela possui doença mental crônica com altos e baixos 
sendo atendida no Centro de Atenção Psicossocial por encaminhamento da 
Unidade Básica de Saúde. 
 Na resposta a pergunta sobre sua história de vida ela relata  reincidentes 
agressões físicas e psicológicas as quais por três vezes fez Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de Polícia. Acompanhamos a quarta tentativa no mês 
de março deste ano onde ela estava em crise de agitação devido a uma briga 
durante a noite com Luar e desistiu dentro do Serviço de Segurança Pública 
mediante insegurança de não saber se listo lhe beneficiaria ou seria apenas 
mais uma tentativa de punir seu marido. 
 No primeiro  Boletim de Ocorrência comunicou que foi agredida 
fisicamente e injuriada, pois Luar: “me chamou de zaroia, louca, égua e outros 
nomes que não deseja eternar” (BO 24/01/2008) 
 Na segunda ocasião de registro policial contra o companheiro consta  a 
anotação da violência: “foi agredida a tapas, socos e chutes ” por Luar ( Boletim 
de Ocorrência). Consta que não restou nenhuma lesão corporal embora ela 
relata que foi atingida nas costas, peito e cabeça. O motivo disto é que solicitou 
a ele parte do dinheiro para pagamento das contas , mas ele se negou , 
alegando não ter recebido o salário. Luar recebe benefício social por 
deficiência, porém não atende as mínimas necessidades companheira que 
passou vários meses sem água encanada. É assim ocorre o ciclo da 
violência partindo de uma tensão de ordem econômica, de crise de fidelidade 
conjugal ou de outra ordem. Esta tensão resulta em agressão pelos embates e 
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falta de alternativas de diálogo resulta na violência.  O A aconselhamento e o 
apoio profissional neste momento se torna imprescindível para colaborar na 
leitura dos fatos e possibilitar uma reflexão crítica para uma decisão na vida, ou 
um rompimento ou à volta num tipo de sublimação em nome família e da 
história conjugal, esta aceitação é chamada de lua de mel. (palestra proferida 
Jainara) A usuária citada já recuou inúmeras vezes e a cada intervenção o 
profissional da equipe de saúde sente-se um pouco frustrado como sujeito 
deste processo saúde-doença. A compreensão desta situação ultrapassa os 
próprios valores para situar-se no princípio da liberdade e da autodeterminação 
que baliza todas as intervenções profissionais do Serviço Social. 

A violência segundo a Lei nº 11.340/06 é “qualquer ação ou omissão 
baseada na relação de gênero, cometida no âmbito da unidade doméstica, da 
família e/ou em qualquer relação íntima de afeto que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual, psicológico, e/ou dano moral ou patrimonial à mulher”. 
Neste sentido o caso relatado acima se identifica que Inol tem passado por 
episódios das três formas de violência: psicológica, física e patrimonial.  

A dependência emocional da convivência durante muitos anos, os 
valores da família, o trabalho rural que resultou numa aposentadoria para 
sobrevivência de ambos e o próprio medo da desaprovação dos outros foi 
isolando, baixando sua auto -estima e a insegurança tornou Inol inerte. O medo 
e a culpa com ações e reações do casal tornaram a convencia insustentável e 
ela recebeu a visita do Serviço Social a pedido da Unidade de Saúde local que 
detectou o problema de saúde mental. Foi assim iniciado o processo de ajuda e 
o tratamento nesta instituição aberta chamada CAPS (Centro de Atendimento 
Psicossocial) que procura reduzir os danos e buscar na atenção médico, 
psicológica e social os caminhos de sua melhor qualidade de vida. Esta 
intervenção conta com estagiárias do Serviço Social que realizam 
conjuntamente a análise e a relação entre o conhecimento e a realidade. 
 
  
2.1 A vitimização da violência de mãe para filha  
 

A pergunta sobre as feridas, limitações e dificuldades passadas por 
Airam inicia  o relato impressionante de três casamentos  marcados pela 
violência que teve o trágico fim de um suicídio de sua filha. O primeiro marido 
com quem teve um filho já falecido, ele bebia muito, vivemos junto um ano, “por 
ciúmes meu marido me batia, com soco, tapas”. Passados quatro anos casei 
no cartório com Irã e fui para Porto Alegre deixando meu filho com a mãe, mas 
“não agüentei, pois tinha muitas saudades” resolvi voltar e terminamos o 
casamento. “Já o terceiro casamento “meu esposo era bom e nunca havia 
brigas,” eu amava muito ele” fui morar em Três de Maio. Ele sentia ciúmes de 
mim, pois era muito bonita e onde morava era uma pensão e, lá tinham muitos 
homens. Um dia ele me agrediu e disse que “se não seria dele não seria de 
ninguém”. Fugi então e fui para Porto Alegre para casa de meus irmãos ele foi 
atrás e como estava grávida de minha filha perdoei-o. Sempre perdoei, nunca 
denunciei nenhuma agressão... Hoje o marido está na prisão e ela tem duas 
filhas uma casada que é a mais velha e uma com nove anos, além de um 
jovem adolescente. A outra filha do meio se suicidou aos 15 anos, por não 
suportar o peso de ter sofrido o estupro do próprio pai. 
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 Isto são fragmentos de vida de pessoas marcadas pelo sofrimento, 
especialmente a jovem que amargurada pelo ciclo de violência paterna sem 
condições de romper escreve uma carta para a mãe dizendo que irá dar fim a 
tudo e assim o faz com uma bala de revolver. 
 Esta é uma vítima de um ciclo da violência não rompido se apresenta 
como desafio aos assistentes sociais e demais profissionais  de como intervir de 
forma a prevenir e dar fim a este processo de vitimização.  
 José Paulo Fernandes (2008) sobre isto escreve: 
 

Tu és vítima do medo, de não poder dizer não 
Mas reconhece que a violência tem seu momento de 
prazer 
Vítimas do silêncio, o pai morre para ela (..) 
Mas até quando vamos assistir calados a tua dor?  
Tu és vítima do medo de alguém saber 
O que todo mundo já desconfia 
Mas ninguém denuncia. 

 
Duas faces da violência, dois casos sem solução cujo início meio e fim 

são determinações não previsíveis, mas realidades presentes de violência da 
vida dos sujeitos.  

O princípio da justiça e da ética incumbe à intervenção profissional e o 
encaminhamento de políticas de proteção e de cidadania. Mas a lida com esta 
realidade é muito dura e ao mesmo tempo exige um compromisso. Exige o 
estudo e pesquisas para além da compreensão desta dimensão da 
desumanização encontrar formas de intervenção eficazes para que as relações 
familiares sejam pelo menos mais humanas e mais justas. E por fim chegar ao 
rompimento deste ciclo violento da vitimização. 

 
 
Conclusão 
 
A violência mostrou-se de forma progressiva atravessando duas 

gerações conforme foi constatado na presença dos sujeitos em diálogo, ou 
seja, entre pesquisadoras e as mulheres vitimizadas. Isto vem desafiar o 
entendimento para que não sejam meros registros, mas  história de vida que 
envolve feridas no outro ser humano, na minha frente posto e isto requer um 
entendimento da humanidade que está entre nós .  

A construção do entre nós numa ação com liberdade e reconhecimento 
do outro como membro de um todo, é uma lógica além da razão, uma forma de 
resistência. Neste sentido, querendo registrar a importância deste espaço e do 
posicionamento crítico e atento voltado para as mulheres portadoras de 
sofrimento mental que são usuárias do campo da saúde mental.  

A violência intrafamiliar é uma das expressões da questão social que o 
profissional de Serviço Social e demais profissionais se deparam 
cotidianamente, especialmente, aqueles que atuam no campo da saúde 
pública. Ela preocupa a todos  e seus  efeitos são deletérios se refletem nas 
vítimas e em toda a humanidade. 

No início dos anos 1990, a violência contra a mulher foi reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde como um problema de saúde pública, 
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considerando-a como uma das formas mais generalizadas e menos 
reconhecidas de abuso dos direitos humanos. 
 O ciclo da violência  é difícil de ser rompido solitariamente, pois  ela atinge 
as relações mais íntimas e ao longo dos tempos num jogo de sedução e de 
guerra aproveita a fragilidade e a falta de perspectivas da mulher. Ela inicia 
muito sutil e começa a aumentar num período de progressão imperceptível no 
qual não se pode prever o final. Pondera-se o fato de que muitas crianças e 
adolescentes são criados em lares violentos e eles têm três vezes mais 
chances de reproduzir a violência na vida adulta . Sabe-se que as filhas e filhos 
de mães que sofrem violência adoecem mais e possuem problemas de 
repetência na escola, muitas vezes , abandonando os estudos . É preciso então 
ter uma atitude de escuta e ação investigatória para emergir a questão e trazer 
a participação dos sujeitos envolvidos, a promoção tendo em vista  o entre nós, 
a alteridade. 

O fato de que a violência intrafamiliar seja considerada um ato isolado 
no âmbito privado e não um problema social; a percepção de que os atos 
violentos são normais na dinâmica familiar; as mulheres  vistas como 
provocadoras dos atos violentos; são percepções amplamente reforçadas pelos 
mitos e atitudes da sociedade que necessitam de mudanças.     
 Algumas estratégias para intervenção social em relação ao 
empoderamento de mulheres são: reforçar a identidade de sujeito e do eu mais 
positivo e poderoso; constru ir uma capacidade de compreensão mais crítica da 
sua realidade; mobilizar as políticas sociais e o fomento de recursos coletivos.   
Esta relação de sujeitos no mundo conduz ao ser ético, esta ligação 
impalpável, impregnada de alteridade é capaz de ordenar a vida social.  
 
ABSTRACT: The violence and maltreatment against women configured in 
the question of the intrafamiliar violence are determinative in the 
aggravation of the mental health and are perceived that this is not 
0ccasionally, the violence perpassa the history of life of the women. The 
Social Service in the aconselhamento of women with conflicts identifies 
the circle of the violence, and, it describes two cases trying to understand 
this expression of the social matter. Extended of the social inaqualities, 
constituent expression of the  capitalist social relations. The domestic 
violence is a subject that transits at the current moment and in its 
generality it depresses the human development, traumatiza and scythe 
lives. The family who would have to be the space of protection and 
socialization, however when the violence starts if deflagra its fragility. In 
the fear of the violent acts and in the suffering it has the burial of pain in 
silence and the acceptance. In this direction the vitimação is a process 
deflagrado in the structure of the societies and the inaqualities between 
the citizens and the conditions of life of these same. In consequence the 
vitimização occurs that is interpersonal in the fight for the equality of the 
woman. The cycle of the violence that it needs to be breached. The Law 
Maria of the Penha brings the possibility and the protagomismo of the 
victim to assume its proper role and to pursue the repairing of the 
damages that suffers redescobrindo its proper identity and its place in the 
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family. Two studies of case are detached of practise social and analyzed 
in search of an understanding and a dialectic of intervention.  
 
 
WORDS KEY: violence; woman; maltreatment; health; social protection;  
 
 
 
REFERENCIAS  
 
GUERRA, Viviane N. do. A. Infância e violência doméstica: fronteiras do 
conhecimento . São Paulo:Cortez, 2000. 
 
CAVALCANTE, Stela ValériaSoares de Farias.Violência Doméstica.Análise 
artigo por artigo da Lei Ma.da Penha. São Paulo: Cortez, 1997. 
 
BARROCO, Maria Lucia Silva. Ética e Serviço Social: Fundamentos 
Ontológicos. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
FERNANDES, José Paulo. Tempo de Despertar. Porto Alegre: Caravela, 
2003. 
 
GALLO, Zeli MC. O Código de Ética do Assistente Social Comentado. 
Frederico Westphalen: URI, 2003. 
 
Gallo, Zeli M.C. Tese de Doutorado. A ética Discursiva dos atores da 
Política de Saúde de Santa Rosa. Porto Alegre, março de 2007. Disponível 
em:HTTP:// www.pucrs.rs.com.br/Bibliteca> 
 
FLORES, Maqueline de Almeida; MINETTO, Tânia Mara. O impacto da 
violência no cotidiano familiar: o Caso de Eduarda. Artigo Científico. V.6, n. 
VI. P.161-180. Ano I. Frederico Westphalen: URI, 2007. 
 
PANOSSO, A.C.D.Violência contra crianças: O caso de Marina. Artigo 
Científico. Revista Temas Sociais em Expressão. Ano III. N.3 p.50-61 Frederico 
Westphalen: URI, 2004.  
 
PORTO, Pedro Rui da Fontoura.Violência doméstica e familiar contra 
mulher.Lei 11.340/06 análise crítica.Porto Alegre:Livraria do Advogado,2007 
 
 
 
 


