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A INDISPENSABILIDADE DA ATUÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 

COMBATE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
 

RESUMO- A violência contra a mulher é uma realidade árdua na sociedade brasileira. Tal 
violência pode se manifestar de algumas formas, como física, sexual, psicológica e patrimonial. 
A reparação de tal violência é uma difícil tarefa, pois envolve uma rede de instituições públicas 
bem como variadas classes profissionais. Este artigo possui como tema principal a exposição da 
violência contra a mulher, apontando a indispensabilidade das intervenções necessárias pelo 
Assistente Social no enfrentamento a tal questão. Ademais, este trabalho possui como objetivo 
geral identificar a violência contra a mulher e suas formas de manifestação, bem como apontar 
a sua origem. Quanto ao objetivo específico, se limita ao fato de indicar quais as melhores ações 
técnicas que devem ser seguidas pelo profissional. A metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica, que se deu por meio da análise de documentos científicos que abordam o tema em 
questão. Conclui-se que a violência contra a mulher merece a devida atenção da sociedade e do 
poder público como um todo. A oferta de profissionais capacitados de certo influencia no 
processo de reparação da violência em questão. Logo, é necessário que o Assistente Social 
esteja preparado para atender as necessidades do grupo envolvido, tanto a vítima, como o 
agressor e seus, possíveis, familiares. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Atuação. Assistente Social. Violência contra a mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  INTRODUÇÃO 

A violência contra a mulher é uma realidade árdua na sociedade brasileira. 

Tal violência pode se manifestar de algumas formas, como física, sexual, 

psicológica e patrimonial. A reparação de tal violência é uma difícil tarefa, pois 

envolve uma rede de instituições pública bem como variadas classes 

profissionais.  

Este artigo possui como tema principal a exposição da violência contra a 

mulher, apontando a indispensabilidade das intervenções necessárias pelo 

Assistente Social no enfrentamento a tal questão.  

A atuação do profissional exige seriedade e preparo técnico para que 

alcance seu objetivo. E em razão do fato da violência contra a mulher ser um 

fator cultural, há ainda certo receio em se envolver com a causa por parte de 

alguns, que, pela forma como foram ensinados, enxergam tal violência como 

algo particular, que deve ser solucionado entre a vítima e o agressor apenas. Na 

contra mão desse pensamento, o Assistente Social deve agir com o olhar técnico 

e alheio ao problema, a fim de que aja o mais imparcial possível.  

E é nesse contexto que o Assistente Social atua com intervenção, fazendo 

perguntas, visitas, promovendo encontros, com o objetivo de mostrar para vítima 

e agressor, que existem outras formas de resolver seus problemas e que 

violência contra a mulher é crime. 

Ademais, este trabalho possui como objetivo geral identificar a violência 

contra a mulher e suas formas de manifestação, bem como apontar a sua 

origem. Quanto ao objetivo específico, se limita ao fato de indicar quais as 

melhores ações técnicas que devem ser seguidas pelo profissional.  

Será abordado no trabalho, ainda é alto o número de ocorrência de 

violência contra a mulher no Brasil. Tal artigo busca expor a problemática para 

que maior número de pessoas se inteirem do tema, a fim de, alguma maneira, 

possa orientar os profissionais do Serviço Social e a sociedade como um todo, 

com a intenção de reduzir a ocorrência de casos de violência contra a mulher.  

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que se deu por meio 

da análise de documentos científicos que abordam o tema em questão. No 

primeiro capítulo terá uma abordagem sobre a indispensabilidade da atuação do 



Assistente Social no combate violência contra a mulher, e no subtópico seguinte, 

a violência contra a mulher no Brasil.  

 

2. A INDISPENSABILIDADE DA ATUÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 

COMBATE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Muitas foram às mudanças ocorridas nas últimas décadas. Mudanças 

essas que aconteceram em vários segmentos, como social, cultural, religioso, 

jurídico, etc. E o objetivo maior deste artigo é desvendar questões relacionadas 

à violência doméstica, intrafamiliar e de gênero. 

Scott (1990), um dos grandes autores desse tema, diz que os seres 

humanos são iguais, portanto temos os mesmos direitos e deveres. Mas isso 

não é aplicado na prática.  Às mulheres são oprimidas dentro de suas próprias 

casas pelos seus companheiros.  Cada vez mais mulheres sendo vítimas de 

violência física, sexual, psicológica, moral e patrimonial. 

Para o padrão histórico da civilização, as que são consideradas boas 

mulheres são aquelas que se submetem às práticas de violência, como abuso, 

infidelidade, maus tratos, e muitos outros absurdos, e mesmo assim se mantem 

ao lado do marido ou companheiro. 

Baseadas nessa ótica, muita mulher tem dificuldade em se libertar desse 

contexto de violência, em enfrentar seus agressores em busca da liberdade. 

Veem-se impossibilitadas em pôr fim a essa violência praticada por pessoas tão 

íntimas.  

Como é de conhecimento de muitos, a discriminação da mulher é algo 

que acompanha civilização. A mulher é desvalorizada desde a família patriarcal, 

limitando-a ao espaço doméstico, onde sua submissão é repassada através das 

gerações.  

Felizmente essa complexa temática, está despertando a sociedade que 

luta para que os direitos da mulher rejam respeitados, fazendo com que o Estado 

atue de fato no enfrentamento dessa expressão da questão social, com criação 

de políticas públicas que são apresentadas em forma de programas, projetos e 

leis que garantam esses direitos. 



2.1 VIOLÊNCIAS CONTRA A MULHER NO BRASIL  

Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 70% das mulheres 

irão sofrer algum tipo de violência em seu período de sua vida (BRASIL, 2019).  

 
Violência é toda iniciativa que procura exercer coação sobre a 
liberdade de alguém, que tenta impedir-lhe a liberdade de 
reflexão, de julgamento, dedicação e que, termina por rebaixar 
alguém a nível de meio ou instrumento num projeto, que absorve 
e engloba, sem tratá-lo como parceiro livre e igual. A violência é 
uma tentativa de diminuir alguém, de constranger alguém a 
renegar-se a si mesmo, a resignar-se à situação que lhe é 
proposta, a renunciar a toda a luta, abdicar de si. (Viela,1977 
apud AZEVEDO, 1985, p.19). 

 

Muitas campanhas são realizadas e várias recomendações das 

Organizações Mundiais contra a violência doméstica, mas no Brasil o que se vê 

é o aumento dos números de registros de casos de violência, motivo de grande 

preocupação para os setores envolvidos no enfretamento a essa questão. 

Dados lamentáveis como os da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

mostram que uma em cada três mulheres já sofreu violência física ou sexual. Na 

América Latina, outra pesquisa, dessa vez da Organização Pan-Americana da 

Saúde (OPAS) contatou que, em 12 países, de 25% a 50% das entrevistadas, já 

haviam sido vítimas dos próprios parceiros (BRASIL, 2019). 

Toda essa violência praticada contra a mulher tem repercussão negativa 

na vida das pessoas.  Faz-se necessárias reformas da lei e que sejam discutidas, 

visando à adoção de novas legislações que estejam atentas para as 

complexidades da violência de gênero como a atenção à vítima, o divórcio, a 

guarda ou custódia dos filhos, os direitos à propriedade, a idade mínima para 

casamento e para consentimento sexual, são algumas das áreas onde novas 

políticas públicas devem ser atuar — no caso dos países onde ainda não existam 

normas específicas.  

Violência é algo negativo, portanto deve ser combatido, e usar meios para 

sua prevenção. A violência é um fenômeno que está presente no dia-a-dia do 

ser humano, e, sobretudo no cotidiano da mulher, dentro do seu espaço 

doméstico, onde em tese seria um lugar de refúgio, um lugar de paz.  

As mulheres devem passar por atendimento psicológico, participar de 

reuniões, dinâmicas, oficinas, palestras, etc. Além desses instrumentos, devem-



se utilizar outras formas de intervenção social, tanto com as vítimas, quanto com 

seus familiares, no qual o Assistente Social desempenha seu papel de 

interventor, avaliando cada caso e tomando providências para que se necessário 

for, encaminhar as vítimas para os setores apropriados, para o 

acompanhamento. 

São usados diferentes e variados conceitos para definir e compreender 

esse tipo de violência, como violência contra a mulher, violência de gênero, 

violência intrafamiliar e violência doméstica.  

Quanto ao primeiro, Violência contra a mulher, essa expressão surgiu com 

os movimentos feministas na década de 1970, quando na ocasião suas 

integrantes denunciaram a violência praticada com as mulheres. E os homens 

declaravam que assim o faziam pelo simples fato de a vítima lhe ser submissa, 

pelo simples fato de ter nascido mulher. 

Já a violência de gênero, é um modo novo de se expressar sobre essa 

temática, mais voltado para uma questão de comportamento, diferenças 

culturais religiosas e até políticas, onde a mulher ocupa sempre uma posição 

inferior ao homem, visando [...] “à preservação da organização social de gênero, 

fundada na hierarquia e desigualdade de lugares sociais sexuados que 

subalternizam o gênero feminino” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995, p.159). 

Os programas de governo usam muito a expressão Violência intrafamiliar 

para mostrar que a violência é praticada também fora do espaço doméstico, 

como reflexo do histórico de violência entre as pessoas da família.  

A Violência doméstica, esse termo é amplamente definido por Teles e 

Melo (2002), que diz [...] sustentam que a violência doméstica é aquela ocorrida 

dentro de casa e que geralmente se dá em todas as relações da família: pais, 

mães, filhos, idosos, e o que nos remete a ideia de que as mulheres são os 

principais alvos.  A violência contra a mulher não se restringe apenas aos 

espaços domésticos, ela está presente nas ruas, nos locais de trabalho, nos 

transportes públicos, etc.  

Durante essa década, o tema ganhou espaço meio acadêmico, resultado 

em certa proliferação de estudos e pesquisas que vieram contribuir melhor a 



apreensão de sua extensão e compreensão de sua dinâmica. Em 2001 no Brasil, 

a cada minuto, quatro mulheres eram espancadas, o que seria o mesmo que 

dizer que 175 mil mulheres são espancadas gravemente por mês (VENTURI; 

COL. 2001). 

Uma das principais ameaças à saúde e à vida da mulher é a violência 

conjugal, causando graves consequências para as vítimas de várias formas 

como, luxações, fraturas, mudança de comportamento, problemas psicológicos, 

uso abusivo de álcool, uso de drogas ilícitas, remédios controlados, casos de 

depressão profunda, que em seus níveis extremos levam ao suicídio.  

A história da violência contra a mulher é marcada pelo medo, é algo que 

causa vergonha para as vítimas, em quase todo caso de violência, na sua grande 

maioria, mais da metade das mulheres não pede ajuda, reflexo da cultura de 

nossos ancestrais, fazendo com que esse tipo de violência não seja tratado da 

forma correta, muitas vezes nem é vista como crime pelas autoridades e pela 

própria sociedade.  

É considerada apenas como um “problema de casal”, dificultando a 

realização das reais providências que deveriam ser tomadas contra os 

agressores, fazendo com que a Lei Maria da Penha não seja aplicada em muitos 

dos casos. 

 Guattari e Rolnik (2019) apontam que a posição que os agressores 

ocupam muda, indo de um a outro extremo, onde eles (os agressores) por vezes 

se deparam com situações difíceis em que a única forma encontrada para 

resolvê-las é usando de violência, onde o agressor se submete à sua 

subjetividade, criando uma relação de posse em relação à mulher. 

 Na visão, e nos relatos de alguns agressores, quando a mulher deixa de 

cumprir com as obrigações domésticas, merecem apanhar. E esse tipo de 

violência reúne várias ações, que fazem parte da intimidade dos envolvidos, 

causando além de sofrimentos físicos, o sofrimento psicológico, sexual, 

humilhação, constrangimento de várias maneiras e também a perda de bens 

materiais. 



 Isso decorre em grande parte, ao que foi designado à mulher, desde o 

início da humanidade, que são as tarefas consideradas frágeis como, cuidar dos 

filhos, a ternura, a fragilidade, as tarefas domésticas, a maternidade e muitas 

outras atribuições que limitam a mulher apenas ao lar, a casa, e em constante 

subordinação ao homem.  

Essas atitudes levam a outro problema sério, que é a dificuldade que a 

mulher enfrenta para se inserir no mercado de trabalho, em pé de igualdade com 

os homens, sendo obrigadas a exercer atividades menos produtivas, sendo 

desvalorizadas, quando o assunto é produção, conforme lembra Hirata (2001, p. 

144), “as trabalhadoras podem ser vistas como cobaias para o desmantelamento 

das normas de emprego predominantes até então”. 

Felizmente o quadro de desigualdade no mercado de trabalho e em outros 

setores está mudando, mas ainda há muito o que se fazer para que se alcance 

a igualdade de gênero. 

Notou-se um crescimento da participação das mulheres no 
mercado de trabalho, tanto nas áreas formais quanto nas 
informais da vida econômica, assim como no setor de serviços. 
Contudo, essa participação se traduz principalmente em 
empregos precários e vulneráveis, como tem sido o caso na 
Ásia, Europa e América Latina. (HIRATA, 2001. P.143) 

Ao contrário do que foi designado como tarefas para as mulheres, ao 

homem foram destinados os papéis que são relacionados à força, à coragem, à 

liberdade, etc. A eles cabem ocupar os espaços públicos, a dedicar-se ao 

conhecimento, a ter o controle em suas mãos e muitos outros papéis 

considerados “papel do homem”, levando a mulher a ficar com o papel de 

subjugada, tendo que se submeter à opressão, ao confinamento, a demonstrar 

obediência, sendo que isso já era uma forma de violência contra a mulher. 

 A violência contra a mulher, sobretudo aquela praticada por seus 

parceiros, vem se arrastando ao longo da nossa história, considerada como 

responsável por outros problemas relacionados à família e a sociedade em geral, 

fazendo com que autoridades de várias partes do mundo, se esforcem e se 

dediquem no sentido de coibi-la. 

Constata-se que as mulheres foram perseguidas e maltratadas pelo 
fato de serem mulheres, diferentemente do que ocorreu com os 



homens, que também foram reprimidos e subordinados, mas por 
razões externas e não simplesmente porque eram homens. Os jovens, 
enquanto jovens, eram reprimidos e subordinados, mas ao se 
transformarem em velhos, adquiriam status e passavam a ocupar 
postos importantes. [...]. O mesmo não sucedia com as mulheres, que 
se perpetuavam como seres subordinados. (TELES; MELO, 2002, 
p.30).  
 
 

  

Conforme o Decreto Nº 1.973, de 1º de Agosto de 1996 (BRASIL, 

PLANALTO, 2019), violência contra a mulher é “qualquer ação baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto no âmbito público como na esfera privada”. 

 A violência física é a mais falada, mais conhecida, é aquela que é 

marcada pelo uso da força ou com o uso de armas, que cause danos ao físico 

da pessoa, como por exemplo, fraturas, queimaduras, lesões, contusões, 

deficiências físicas e nos casos mais extremos até a morte da vítima. “Em 48 

pesquisas de base populacional realizadas no mundo, entre 10% e 69% das 

mulheres relataram ter sofrido ao menos algum episódio de violência física pelo 

parceiro durante a vida (SCHRAIBER, 2007). ”  

Já a violência sexual está presente em muitos dos lares brasileiros, mas 

é muito velada. Essa face da violência contra a mulher é ainda mais complexa, 

e muitas mulheres não a vê como violência, pois sempre aprendeu que é da 

mulher a obrigação de fazer sempre a vontade do marido, companheiro, 

namorado ou noivo. Assim essa regra foi imposta, e mesmo sem vontade elas 

cedem, porque homem precisa fazer sexo.  

E muitas acabam fazendo por obrigação, seus desejos são esquecidos e 

elas sofrem estupro conjugal, e em muitos casos acompanhado de violência 

física. Muitas mulheres cedem por medo que o companheiro procure outras na 

“rua”, o que leva a outro tipo de violência, que é a violência psicológica. 

Outra questão também da violência sexual, é o assédio sexual, que ocorre 

quando alguém que ocupa em posição superior, se aproveita da outra para fazer 

proposta sexual, ou apenas se insinuar. Assédio sexual é crime previsto em Lei, 

presente no Art. 216 do Código Penal, e pode levar o criminoso a cumprir pena 

de detenção de três meses a um ano, ou pagamento de multa.  



O transporte público tem se revelado como um desses reprodutores da 

violência de gênero, principalmente nas grandes cidades, foi e está sendo 

usados alguns métodos para coibir esse tipo de violência, como a campanha 

“Chega de fiu-fiu”, uma forma de protestar contra esse absurdo, e chegaram a 

tristes e preocupantes resultados.  

O que deixa claro que a sociedade ainda é machista e é incapaz de se 

sensibilizar com essa realidade. Mas ainda existe um fator na Lei que dificulta a 

prisão e punição dos agressores, pois é necessário que haja flagrante, ou 

testemunha, para dar prosseguimento no caso, e na maioria dos casos isso não 

é possível, e a denúncia não vai à frente, desencorajando as vítimas a 

formalizarem as denúncias, gerando outro tipo de problema, que é a falta de 

coerência entre os casos de assédio sexual e os registros dos mesmos. 

   Outro tipo de violência é a psicológica, porém é a menos divulgada, até 

mesmo pouco entendida, mas que causa danos horríveis à vida e à saúde da 

mulher, em muitos casos trazem sequelas irreversíveis. Existem casos em que 

a mulher não pode sair na rua, ela é trancada em casa pelo marido, outros as 

deixam sem dinheiro em casa para que não tenham condição de sair, e muitas 

outras formas que os maridos usam para mantê-las em seu controle.  

Há também a questão de que muitas mulheres tem uma dependência 

afetiva em relação ao marido, dependência essa que existem estudos que a 

compara com a dependência química.  

A mulher que sofre violência psicológica, geralmente vive assombrada 

pelo medo, em constante instabilidade, nunca sabe como será a próxima reação 

do marido, pois ele nunca está satisfeito, não importa o quanto ela se esforce, o 

marido sempre vai encontrar um motivo para agredi-la. (MILLER, 1999, P.53). 

A rotina da mulher que sofre abuso psicológico é de constante 
medo, onde ela nunca sabe qual será o próximo passo do 
companheiro, se ele ao chegar a casa trará flores ou se irá, mais 
uma vez, afirmar sua condição de subordinada e “estúpida” – 
ainda que satisfaça todos os seus desejos, ele nunca estará 
satisfeito e sempre encontrará uma maneira de atacá-la quando 
chegar do trabalho. (MILLER, 1999, p. 53). 

 



De acordo com a Lei Maria da Penha, as definições dos principais tipos 

de violência doméstica e familiar que as mulheres sofrem são a  física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

A Violência física pode ser caracterizada como todo e qualquer ato que 

prejudique a integridade ou saúde do corpo da vítima, empurrões, bofetões, 

chutes, queimaduras, etc. Já a Violência Psicológica, como ação que tenha a 

intenção de provocar danos emocional e diminuição da autoestima, controlar 

comportamentos e decisões da vítima por meio de ameaça, humilhação, 

manipulação, isolamento, vigilância constante, insulto, chantagem, 

ridicularizarão ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 

e à autodeterminação. 

Quanto a Violência sexual, essa pode ser definida como qualquer conduta 

que force a vítima a presenciar, manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, que impeça a vítima de usar qualquer método contraceptivo ou que a 

force ao casamento, à gravidez, ao aborto ou à prostituição. E por fim, a Violência 

patrimonial, que o corre quando o agressor toma ou destrói os objetos da vítima, 

seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 

recursos econômicos. Violência moral: conduta por parte do agressor que possa 

caluniar ou difamar a mulher.  

Rangel (1999, p.30), considera violência contra a mulher como: uma 

manifestação das relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e 

homens, que causaram a dominação da mulher pelo homem, a discriminação 

contra a mulher e a interposição de obstáculos contra seu pleno 

desenvolvimento. Trata-se de um dos dispositivos sociais estratégicos de 

manutenção da subordinação da mulher em relação ao homem. 

Para que a violência contra mulher diminua, é necessário que o Estado 

se empenhe cada vez mais em programas e projetos voltados para essa 

questão. A Lei para punir os agressores já existe, mas é fundamental que aja 

prevenção, investimentos em palestras com casais, nas escolas, igrejas, etc, 

para que a sociedade entenda que em mulher não se bate. E é nesse contexto 

que o Assistente Social atua com intervenção, fazendo perguntas, visitas, 

promovendo encontros, com o objetivo de mostrar para vítima e agressor, que 

existem outras formas de resolver seus problemas e que violência contra a 



mulher é crime. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a violência contra a mulher merece a devida atenção da 

sociedade e do poder público como um todo. A oferta de profissionais 

capacitados de certo influencia no processo de reparação da violência em 

questão.  

Logo, é necessário que o Assistente Social esteja preparado para atender 

as necessidades do grupo envolvido, tanto a vítima, como o agressor e seus, 

possíveis, familiares.  
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