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O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO: 
AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS1

Claudia Priori2

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo discutir as ações e políticas públicas para o enfrentamento da violência
de gênero, principalmente as políticas voltadas para as mulheres, e tem por base pesquisa realizada
na Delegacia da Mulher de Maringá (Paraná/Brasil) e na legislação brasileira nas últimas décadas que
abordam a temática, bem como se ancora nos estudos da história das mulheres e das relações de gê
nero. É evidente no cenário brasileiro a importância de se implementar ações e políticas para a erra
dicação da discriminação de gênero arraigada na sociedade, pois embora haja leis específicas para
punição aos agressores e medidas protetivas às mulheres  a institucionalização da violência de gênero
 ainda presenciamos e vivenciamos cotidianamente uma variedade de tipos de violência e crimes co
metidos por questões de gênero. Diante disso, nosso intuito é abordar o assunto nos atentando para
as motivações que ainda reproduzem socialmente essas práticas violentas e discriminatórias. 

PALAVRAS!CHAVE
Mulheres; violência de gênero; políticas públicas; discriminação; relações de poder.  

Inicio esse trabalho apresentando alguns casos de violência registrados entre o fim dos
anos 1980 e a década de 1990, na Delegacia Especializada na Defesa da Mulher, em Maringá
PR, e também o recente episódio de tenta"va de feminicídio  o caso da Gisele de Porto Ale
gre/RS, no dia 02 de agosto de 2015  para demonstrar a perpetuação da violência contra as
mulheres, nas suas mais diversas manifestações: agressões #sicas, morais, psicológicas, ver
bais, simbólicas, violências sexuais, feminicídios, violência patrimonial, ins"tucional e obs
tétrica, entre tantas outras. 

(Oc.108/96) C.M.T...namora há 02 anos com B.K.J...começaram a discutir, quando o mesmo
passou a agredila verbalmente...e que se a queixosa terminar o namoro que ele irá jogar
ácido para que ela fique deformada e não arrume mais ninguém...  [Agressão Verbal e Amea
ças  registrada em 23/02/96].
(Oc.05/89) Às 10:00 h de hoje, compareceu nesta Delegacia Especializada, V.A.G, solteira,
maior, queixandose de seu pai M.G, o mesmo bebe e fica agredindo moralmente a família,
sendo que no último dia 1º, seu pai agrediu sua mãe e lhe quebrou a perna... [Agressão Fí
sica/Lesão Corporal  registrada em 03/01/89].

(Oc.567/95) Às 15:30 h, compareceu a esta delegacia Z.S, representando sua filha menor
A.S...que a menor namorou e fugiu com P.C.Z, que viveu com o referido por 04 meses...que
no dia 02/12 por volta de 5 h. da madrugada...a pegou na rua à força, a arrastou pelos ca
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belos, a levou para o mato e tentou violentála, que para defenderse o mordeu e arranhou,
tendo conseguido fugir... [Tentativa de Estupro  registrada em 04/12/95].

[...] Ele tinha ciúmes de todos os meninos, eu não podia aceitar convites para adicionar
perfis em redes sociais, não podia falar com excolegas do colégio. Não tinha contato com
ninguém, somente com umas gurias. Ele saia para trabalhar e eu ficava em casa cuidando
de tudo. A mãe dele o incentivava. Por exemplo, ele queria comer um bolo. Eu tentei e não
deu certo. “Não vou mais fazer, vou comprar”, eu pensei. Daí a mãe dele dizia para ele que
ele tinha que quebrar minha cara a pau. [...] Teve várias separações. Eu mandava ele embora,
daí ele ía pra casa da mãe dele e ficava me pedindo perdão. Quando decidi me separar de
finitivamente, em 2 de agosto, o pior aconteceu.[...] Coloquei os braços e as mãos para pro
teger  a cabeça, e ele simplesmente continuou. “Desgraçada!”, ele gritava. Eu dizia que
perdoava para ver se ele parava, mas ele continuou até o final. (Caso Gisele, Porto Alegre,
22 anos, Tentativa de Feminicídio  Fonte: Folha de S. Paulo, 13/08/2015).

Esses registros são casos evidentes de relações violentas de gênero, um fenômeno que
precisamos enfrentar dia a dia. Par"ndo das contribuições conceituais dos estudos de gênero
e entendendo as relações de gênero3 enquanto categoria de análise histórica, me remeto à
historiadora norteamericana Joan Sco#, quando ela afirma: 

Quando falo de gênero, quero referirme ao discurso da diferença dos sexos. Ele não refere
apenas às ideias, mas também às instituições, às estruturas, às práticas cotidianas, como tam
bém aos rituais e a tudo que constitui as relações sociais. O discurso é um instrumento de or
denação do mundo, e mesmo não sendo anterior à organização social, ele é inseparável desta.
Portanto, o gênero é a organização social da diferença sexual. Ele não reflete a realidade bio
lógica primeira, mas ele constrói o sentido dessa realidade. A diferença sexual não é a causa
originária da qual a organização social poderia derivar. Ela é antes uma estrutura social mo
vente, que deve ser analisada nos seus diferentes contextos históricos (Scott, 1998, p.2). 

Assim, a par"r dessa perspec"va de gênero, considero ser mais adequado u"lizar o
termo/conceito violência de gênero para analisar a complexidade das relações violentas
entre os gêneros. E para isso, me aproprio das contribuições da socióloga Heleieth Saffio",
ao afirmar que: 

Violência de gênero, embora englobe a expressão violência doméstica, não pode ser utili
zada como sinônimo desta, já que além de possuir dimensão mais ampla, tem caráter tam
bém mais difuso, não indicando que é dirigida rotineiramente a um mesmo alvo. A violência
de gênero atinge, preferencialmente, a categoria que se inscreve de forma subordinada no
contexto das relações desiguais de gênero (Saffioti e Almeida, apud Almeida, 1998, p.18).

É importante salientar que a violência de gênero a"nge comumente mulheres, e tam
bém crianças, adolescentes, homossexuais, transgêneros e outros grupos sociais, causando
danos irreparáveis à vida. A violência de gênero é pra"cada geralmente por aquele ou aquela
que possui maior parcela de poder numa relação (veja o exemplo da sogra da Gisele, que in

3 Ver o trabalho de Grossi, Mirian et. Al (1998). Entrevista com Joan Wallach Scott. Revista Estudos Feministas. 6
(1). IFCS/UFRJ, 114125. 
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cen!vava o filho “a quebrala a pau”).  Em se tratando das relações de gênero entre homem
e mulher, o homem comumente exerceu maior poder e dominação sobre as mulheres e as
crianças, devido à herança patriarcal e machista, que apregoa estereó!pos de força, virilidade
e potência ao masculino. 

Mesmo as relações tendo sido construídas socialmente com esses desníveis de poder
entre os gêneros, o poder não é um alvo inerte ou passivo. Isto quer dizer que quando uma
pessoa se sente ameaçada, coagida ou agredida, ela tende a resis!r às pressões, criando um
campo de forças, um contrapoder, e segundo Foucault (1982, p.183) “o poder circula, transita
entre aqueles que se relacionam de alguma forma”. Esse campo de forças entre os gêneros,
nem sempre acontece de forma pacífica, mas por vias de agressões, retaliações, mesmo que
o (a) agressor (a) seja um (a) parceiro (a) ín!mo (a) como acontece nas relações de gênero.
Pois quanto mais as formas de resistência, de contrapoder se fortalecem, mais o status quo
tenta se manter no poder, u!lizando da dominação e da violência.

A violência revela que há uma luta e resistência dos gêneros na perspectiva de possuir
controle sobre o outro, de não permitir que o outro alterne a direção da relação, ou seja, há
uma luta pela preservação do status quo, pela manutenção da organização social como está,
pela permanência das relações de poder, e amiúde se utiliza do recurso da violência para a
coação do outro, como formas de expressar sua dominação e poder. A violência procura anu
lar as forças de um dos pólos da relação, tenta retirar a individualidade da pessoa, a violência
imobiliza. 

O enfrentamento à violência contra as mulheres se deve principalmente ao trabalho e
luta dos movimentos feministas e de mulheres para que o Estado reconhecesse a necessi
dade da criação de órgãos especializados às vítimas de violência, e proporcionasse um tra
tamento legal ao assunto. Esse olhar mais atento à temática (que antes era vista como uma
questão pertencente à esfera privada) ocorre a partir da década de 1980, quando se percebe
que tratava de um tipo específico de violência, a de gênero. Uma violência que vai além das
agressões físicas e da fragilização moral, ou seja, que limita a ação feminina ao determinar
os espaços que as mulheres podem conquistar e ocupar, que delimita os papéis sociais, os
lugares que elas podem frequentar, o que podem falar, escrever e até pensar, que determina
os tipos de roupas adequadas para vestir, os modos de comportamento que devem ter, uma
violência que impõe como deve ser vivenciada sua sexualidade, e tantas outras interdições. 

A percepção da complexidade da violência de gênero culminou com ações e criação de
políticas públicas para enfrentar e combater esse fenômeno. Uma das medidas implemen
tadas no Brasil, ainda na década de 1980, foi a implantação de delegacias especializadas ao
atendimento de mulheres vítimas (as delegacias de mulheres) e de poucas casasabrigo para
as vítimas. As delegacias desempenham um papel importante, pois se constituem em espa
ços próprios, onde as vítimas oficializam suas denúncias, trazendo à tona um problema que
é cultural, social, legal e de saúde pública. A primeira delegacia da mulher foi criada em São
Paulo, em agosto de 1985  há 30 anos  e em seguida, várias delegacias foram sendo insta
ladas no país. Ainda são escassas, pois temos pouco mais de 500 delegacias num país com
5.570 municípios, portanto, apenas 10% dos municípios brasileiros possuem esse atendi
mento especializado. E vale lembrar as precariedades com que muitos desses órgãos fun
cionam, como a falta de capacitação das policiais para entender os casos na perspectiva das
relações de gênero, e também a ausência de delegadas e escrivãs para atendimento às víti
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mas. Esse despreparo ou descaso com as delegacias de mulheres, muitas vezes ao fornecer
um atendimento precário, comete uma violência institucional contra as vítimas. 

Tivemos recentemente (fevereiro de 2015) a criação da primeira Casa da Mulher Brasi
leira, na cidade de Campo Grande/MS; e em junho do mesmo ano ocorreu a inauguração
em Brasília/DF da segunda unidade, construídas com recursos do governo federal. Outras
unidades estão sendo construídas nas capitais. As primeiras unidades já estão funcionando
e o local promove atendimento diário e multidisciplinar: desde recepcionistas que fazem o
acolhimento e triagem às mulheres vítimas de violência, como equipes de psicólogas e as
sistentes sociais, promoção de autonomia econômica. Uma central de transportes também
funciona na Casa, para levar vítimas para atendimento em hospitais e exames no Instituto
de Medicina Legal (IML). O diferencial da Casa da Mulher Brasileira é a integração entre a
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) funcionando 24 horas por dia, o
poder judiciário, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, atendendo no mesmo
espaço. Além disso, presta outros serviços como brinquedoteca, alojamento de passagem e
espaço de convivência para as mulheres e crianças (de 0 a 12 anos), acompanhantes das ví
timas. A perspectiva do governo federal é que cada estado possua uma dessas casas.

Várias são as conquistas alcançadas pelas lutas feministas e de mulheres, após décadas
de trabalho e organização dos movimentos em enfrentamento à violência. Nesse sentido
podemos citar a institucionalização da violência de gênero com a criação e atendimento es
pecializado nas delegacias, o Ligue 180 criado em 2005, a Lei Maria da Penha criada em
20064, e também é importante citar a implementação de políticas públicas como o Pacto Na
cional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, lançado em agosto de 2007, pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte da Agenda Social do governo federal.  Esse
plano consiste num acordo federativo entre os governos federal, estaduais e municipais para
o planejamento de ações e políticas públicas integradas em todo o território nacional. 

Em 2013, tivemos o lançamento do programa “Mulher, Viver sem Violência” pela pre
sidenta Dilma Rousseff, com objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes,
mediante a articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da
segurança pública, da rede socioassistencial e da promoção da autonomia financeira. A ini
ciativa foi transformada em Programa de Governo, que inclui as medidas e ações já mencio
nadas para enfrentamento da violência. 

Desde 2005, momento de criação do Ligue 180, a Central de Atendimento já registrou
4 milhões, 488 mil e 644 atendimentos (Dados do balanço divulgado no 1º semestre de
2015). Só no primeiro semestre de 2015, a Central realizou 364.627 atendimentos, o que em
média foram 60.771 atendimentos/mês, e 2.025 atendimentos ao dia. Casos de violência fí
sica, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência sexual, cárcere
privado e tráfico de pessoas são alguns exemplos das denúncias. Ainda no primeiro semestre,
atendeu todas as 27 unidades da federação, e 3.061 dos 5.570 municípios brasileiros (55%).
Isso mostra como a violência está em todos os lugares e denota a importância e eficácia do
processo de interiorização do Ligue 180, para regiões que não contam com atendimentos

4 Lei nº. 11.340, de 07 de Agosto de 2006  Lei Maria da Penha. Essa Lei tipifica a violência doméstica como uma
das formas de violação dos direitos humanos. Altera o Código Penal e possibilita que agressores sejam presos em
flagrante, ou tenham sua prisão preventiva decretada, quando ameaçarem a integridade física da mulher. Prevê,
ainda, inéditas medidas de proteção para a mulher que corre risco de vida, como o afastamento do agressor do
domicílio e a proibição de sua aproximação física da mulher agredida e dos filhos. 
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especializados.  A partir de março de 2014, o Ligue 180 acumulou a função de Disquede
núncia, ou seja, além de prestar acolhimento e orientação da mulher em situação de violên
cia, assumiu a tarefa de enviar as denúncias de violência aos órgãos competentes pela
investigação (com a autorização das usuárias). O Disquedenúncia é majoritariamente pro
curado por pessoas do sexo feminino (59,98%). Mas verificouse que houve aumento na pro
cura da Central por outras pessoas próximas à vítima, que relataram eventos de violências
contra mulheres, a exemplo dos familiares, vizinhos, amigos e amigas, isso demonstra uma
maior conscientização acerca da violência de gênero e impulsiona uma mudança no ditado
popular, podendo afirmar: “em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim!”. 

Os atendimentos no Ligue 180 revelam como a violência por ser rotineira e permanente,
apontam para a percepção de riscos de feminicídios contra as pessoas vítimas de violências.
Diante disso, é notória a importância da Lei 13.104, de 09 de março de 2015  Lei do Femi
nicídio5  ao enquadrar e visibilizar as mortes violentas de mulheres por questão de gênero
e misoginia presente nos casos de assassinatos. O crime de feminicídio entra no rol dos cri
mes hediondos. 

Essas iniciativas e medidas compõem o atual Programa “Mulher, Viver sem Violência”,
tendo a Secretaria de Políticas para as Mulheres – status de Ministério  como responsável
pela coordenação do Programa e, para sua implementação, atua de forma conjunta com os
Ministérios da Justiça, da Saúde, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e do Trabalho
e Emprego. Essa implementação vem ocorrendo de várias formas: a criação da Casa da Mu
lher Brasileira, a patrulha da Lei Maria da Penha, as campanhas contra a violência, a amplia
ção do Ligue 180, a humanização no atendimento às vítimas de violência sexual, entre outras
ações. 

Num país e sociedade em que as mulheres são a maioria da população e do eleitorado,
em que ocupam maior número das cadeiras universitárias, e grande parcela são chefes de
famílias, por que ainda milhares de mulheres convivem com a violência? Com tanta legislação
e medidas protetivas e de prevenção, por que ainda há tantos casos de violência de gênero?
Quais os motivos para o aumento considerável de agressões físicas, estupros, cárcere privado
e feminicídios, terem crescido no Brasil, nos últimos anos? 

As possíveis respostas perpassam questões da naturalização da desvalorização do fe
minino, transmitidos por discursos biológicos, jurídicos, religiosos, educacionais e sociocul
turais; por heranças do patriarcado e de uma cultura machista que se inscreve nas praticas
sociais; por uma naturalização da violência contra as mulheres. Para combater esses discursos
e práticas, precisamos investir em mudanças no modo de educação, na forma de organização
social, promover transformações socioculturais que respeite e aceite as diferenças, a alteri
dade, o “outro”, que pratique a sororidade6 e promova a igualdade de gênero. 

5 Lei 13.104, de 09 de março de 2015. Esta lei alterou o Código Penal para incluir mais uma modalidade de crime,
o feminicídio: crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Esclarece que ocorrerá
em duas hipóteses: a) violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A lei
acrescentou ainda o § 7º ao art. 121 do CP estabelecendo causas de aumento de pena para o crime de feminicídio.
A pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado: a) durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores
ao parto; b) contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência; c) na presença de ascendente
ou descendente da vítima. Por fim, a lei alterou o art. 1º da Lei 8072/90 (Lei de Crimes Hediondos) para incluir a
alteração, deixando claro que o feminicídio é crime qualificado, entrando no rol dos crimes hediondos.

6 Sororidade vem do latim, sororis irmã e idad, relativa a qualidade. A Sororidade é o pacto entre as mulheres que
são reconhecidas irmãs, sendo uma dimensão ética, política e prática do feminismo contemporâneo.
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Uma educação voltada para a igualdade de gênero, na qual nossas crianças cresçam
aprendendo que homens e mulheres podem ser diferentes, sem deixarem de ser iguais, que
podem e devem ser respeitados da mesma forma, que um não é superior ao outro. E isso é
válido para as pessoas homossexuais, negras, transgêneros, pessoas com necessidades es
peciais, entre tantas outras diferenças. Que nossa educação, nossa cultura, seja inclusiva e
não excludente. 

É tempo de homens e mulheres romper com os discursos biologizantes, sexistas e mi
sóginos, bem como com as práticas interditórias propagadas como sendo “naturais”, pois
não o são. Não podemos permitir que discursos biologizantes de séculos passados (embora
muitas pessoas e grupos conservadores ainda insistam atualmente em se pautar nisso) con
tinuem se perpetuando socialmente, delimitando espaços e práticas sociais. É preciso romper
com isso e entender a complexidade dos fatores socioculturais, das relações de gênero, de
como elas se constroem, se legitimam e se reproduzem. É preciso a promoção da igualdade
de gênero, em todos os espaços e relações. 

Passo agora à pesquisa realizada nos Registros de Ocorrências da Delegacia da Mulher
de Maringá, Paraná/BR, no período compreendido entre 1987 e 1996, para embasar nossas
reflexões. O município de Maringá experimentava, na década de 1980, alto grau de desen
volvimento e servia de atração para habitantes de outros locais em busca de melhores con
dições de vida. 

No recorte temporal abrangido pela pesquisa, o número de ocorrências registradas per
faz um montante de 6.399 queixas englobando uma vasta tipologia de crimes. Portanto, para
uma análise qualitativa dos dados, partimos de uma seleção de 3.721 ocorrências que per
mitiu delinear o perfil de vítimas e agressores, as motivações e as circunstâncias em que
ocorreram as agressões, e nossa pesquisa revelou características semelhantes às das pes
quisas em âmbito nacional e internacional.  

Nossa pesquisa abrangeu, de acordo com o Código Penal Brasileiro7, os seguintes crimes
cometidos contra as mulheres: tentativa de homicídio, lesão corporal, calúnia, difamação,
injúria e agressão moral perfazendo 53,80% das ocorrências trabalhadas, notase, portanto
que pouco mais da metade de 3.721 queixas, se referem aos crimes contra a vida, lesões
corporais e contra a honra. 

Num segundo grupo estão as queixas relativas a ameaças de morte, ameaças diversas
e cárcere privado correspondendo a 16,40% das ocorrências, ou seja, crimes contra a liber
dade individual.

No terceiro grupo, tratamos do crime de tentativa de estupro, que correspondeu a
0,57% do total trabalhado, percebese ser um número significativamente baixo, porém, com
consequências psíquicas graves para quem passou por essa experiência. Com as reformula
ções recentes no Código Penal, tais crimes se enquadram na tipificação “contra a dignidade
sexual”, mas por ocasião da realização da pesquisa, se enquadrava ainda nos “crimes contra
os costumes”. 

Por fim, o quarto grupo – tratou de agressões decorrentes do estado de embriaguez,
equivalente a 29,23% das ocorrências, considerada pelo Código Penal apenas como uma
contravenção relativa à política dos costumes. 

7 Código Penal Brasileiro, aprovado pelo DecretoLei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
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O nível de afinidade muito próximo entre vítimas e agressores afeta a tomada de decisão
da denúncia frente às agressões sofridas, bem como revela os variados motivos pelos quais
as vítimas não a fazem, continuando a convivência com as práticas violentas. 

Os variados tipos de violência, entre elas uma violência instrumentalizada, têm como
alvo o corpo da mulher, desfigurandoo e tratandoo como objeto sobre o qual é despendido
grande crueldade. Encontramos nos registros de ocorrências a referência a uma variedade
de instrumentos utilizados pelos agressores: alicates, facas, correntes, pedras, tesouras, ca
deiras, foices, facões, espetos, revólveres, garfos, banquetas, pedaços de madeira, cintos,
punhais, martelos, rodinhos etc. A variedade de golpes como socos, tapas, pontapés, surras
e pauladas, atinge várias áreas dos corpos, deixando marcas, cicatrizes que se gravam em
duplo relevo, registrando os reflexos psicológicos da violência.

A exacerbação da violência e da crueldade do crime estão sempre ligadas às relações
de poder, e são formas de expressão para afirmação de algo, ou de reafirmação das próprias
relações de poder. Carrega uma marca cultural nãodiscursiva, ou seja, partese para as prá
ticas violentas logo. A crueldade de um crime não diz respeito apenas à prática violenta, mas
à ação e reação que levam à justificativa de crueldade, ou seja, a ausência de justificativa.

A lesão corporal, as tentativas de homicídio (hoje, feminicídio) e as tentativas de estupro,
bem como as distintas formas de agressão decorridas do estado de embriaguez dos agres
sores atingem diretamente a integridade física dessas mulheres, ferem os corpos e essas
marcas revelam e assumem significações de poder, controle, dominação e exploração mas
culina sobre elas. É o exercício do gozo do prazer. 

O uso da violência e da crueldade que desfigura os corpos femininos é uma das muitas
maneiras que os homens se utilizam para subalternizar as mulheres e delimitar os espaços
e lugares sociais que elas podem ocupar. A desfiguração carrega significações que remete à
exclusão, ao desprezo, à rejeição, ao banimento, à inferioridade e à discriminação. A cruel
dade desfigura, ou melhor, transfigura o corpo (transformao em outra coisa, em outra figura)
e isso é uma forma de dominar o corpo do outro. É uma anulação do outro.

Embora estejamos trabalhando com dados de registros de ocorrências, sabemos que
muitas mulheres não denunciam as violências sofridas por vários motivos: o medo de repre
sálias, a esperança de que o agressor vai mudar de comportamento, os sentimentos que
nutre pelo agressor, a tentativa de manutenção dos laços familiares, a baixa autoestima, a
autoculpabilização, a introjeção de discursos de que sua vida e seus corpos são posse e pro
priedade de “seu” homem (marido e/ou companheiro), e além disso há outros fatores como
os econômicos, sociais e culturais, que impedem a denúncia e a ruptura com a violência. 

A violência física, as ameaças, agressões morais e sexuais afetam diretamente o aspecto
psíquico e emocional, desencadeando uma fragilização na estrutura da personalidade, no
comportamento e abalando a autoestima de quem passa pela experiência de ser vítima da
violência. O medo, o constrangimento, a ansiedade, a síndrome do pânico e a autoculpabi
lização são efeitos da opressão constante em que convivem, contribuindo para isolamento
e sentimento de inferioridade. 

A autonomia financeira de muitas mulheres contradiz a ideia do senso comum de que
a dependência econômica é uma das principais motivações para a permanência de mulheres
em relações marcadas por violência de genêro. É preciso entender os fatores socioculturais
para compreender a complexidade das práticas e dos ciclos da violência. 
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A autoculpabilização é muito significativa dentre esses motivos, pois revela como as
mulheres assumem para si os discursos e práticas machistas de que elas são as culpadas
pelas agressões8. Discursos esses também assumidos e reproduzidos pela polícia e pelo ju
diciário, o que inibem as vítimas a denunciarem. 

A violência de gênero, como se percebe, é um campo muito amplo, pois não se refere
apenas à violência impetrada contra o corpo, a moral, a sexualidade feminina, mas é uma
forma de indicar às mulheres e a outras categorias sociais excluídas, o seu locus, o seu lugar
determinado na sociedade. Ou seja, é uma tentativa intencional de impedir que o “outro” e
nesse caso, majoritariamente as mulheres, conquistem novos espaços e se retirem da mol
dura de modelos sociais idealizados por uma tradição cultural de dominação e exploração
masculina que sempre imperou na sociedade. Nesse caso, a violência, marcadamente sexista,
viola os direitos assegurados aos indivíduos independentemente de gênero. 

Sendo assim, diante dessa complexidade que é a violência, gostaria de colocar a seguinte
questão: a violência de gênero não é apenas um fenômeno local, mas mundial, e requer um
olhar mais demorado das medidas e das políticas públicas. A conscientização de que a vio
lência de gênero em sua complexidade atinge não somente as várias famílias, mas, também
diversos grupos sociais, e traz inúmeras implicações para as relações de gênero, principal
mente para a saúde das vítimas, é ainda limitada. Portanto, há muito para ser realizado e
um ponto primordial é a luta pela não reprodução da violência nas relações de gênero, pela
superação dos desníveis de poder nas relações sociais, familiares ou conjugais. Além disso,
seja qual for o tipo de violência sofrida, seja a violência cometida por homens ou por mu
lheres, independente dos espaços onde aconteça, a saída é ainda a denúncia, a oficialização
da queixa, pois somente assim poderemos conhecer a extensão e a gravidade do fenômeno,
bem como buscar controlálo e efetivar a punição dos agressores. 
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