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Resumo  

 

Este estudo inicia com um breve histórico da evolução da mulher na sociedade e o seu 

papel social. Ainda nesta jornada, destacamos o processo histórico da violência doméstica 

contra a mulher, a dependência emocional frente aos abusos violentos apesar da autonomia 

financeira numa análise psicanalítica. Os dispositivos legais (Lei Maria da Penha) e seus 

impactos e finalizando uma proposta de mediação com o GPMS (Grupos de pré-

mediações). 
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Abstract 

 

This study begins with a brief history of the evolution of women in society and their social 

role. Still on this journey, we highlight the historical process of domestic violence against 

women, the emotional dependence in the face of violent abuse despite financial autonomy in 

a psychoanalytic analysis. The legal provisions (Maria da Penha Law) and its impacts and 

finalizing a mediation proposal with the GPMS (Pre-mediation Groups). 
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INTRODUÇÃO 

          

Violência deriva do latim vio. Lentia que significa vis (força) mais lentia 

(permanente, uma atuação constante, frequente).  Segundo a Organização Mundial 

da Saúde - OMS, a violência é o uso de força física ou poder, em ameaça ou prática, 

contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou 

possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado 

ou privação. A violência pode ser definida a partir de quem sofre: a) interpessoal- 

quando uma pessoa agride outra, pode ser um membro da comunidade, um familiar 

ou parceiro; b) coletiva - quando é causada a um grupo social, podendo ser política, 

econômica ou social; c) auto infligida - quando o ato é causado contra si próprio, a 

partir do auto abuso ou comportamentos abusivos. (CIPAVE, 2022). 

A Filósofa Marilena Chauí define violência:  

 

é tudo que age usando força para ir contra a natureza de algum ser; é todo 
ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém ou 
de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade; é todo ato de 
transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade 
definem como justas e como um direito. (CHAUÍ, 1998, p.39). 

 

De acordo com o dicionário, violência significa uso de força física, ação de 

intimidar alguém moralmente ou o seu efeito, ação destrutiva exercida com ímpeto, 

força. (HOUASSIS, 2015.p. 972). 

No campo jurídico o conceito de violência, segundo o autor Nagib Salibi Filho, 

a “violência é uma forma de coação, ou de constrangimento, posto em prática para 

vencer a capacidade de resistência do outro como também ato de força exercido 

contra coisa” (FILHO, 2003,p.67). 

Observa-se que as definições acima apresentam uma frequência de uso de 

expressões como: força, violação de direitos, constrangimentos, atos deliberados de 

intencionalidades entre outros. A violência pode ser classificada segundo múltiplos 

critérios. 

O conceito de violência Doméstica está baseado nos artigos 5º e 7º da Lei 

11.340/2006. Ela descreve a violência Doméstica como sendo praticada qualquer 

das ações previstas no artigo 7º (violência física, psicológica, sexual, patrimonial e 

ou moral) que é praticada com base no artigo 5º, contra a mulher em razão de 

vínculo de natureza familiar ou afetiva. 



Ainda segundo a Lei citada acima, no artigo 7º, são formas de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:  

I – a Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 

isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 

vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e a 

autodeterminação (texto de Lei nº 13.772/2018). 

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação, ou uso de 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, a 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. 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

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.  

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

Calúnia, difamação ou injúria. 

Ainda no âmbito da violência doméstica, podemos visualizar a existência de 

uma subdivisão de violência: a simbólica. Para Pierre Bourdieu (2013) “ocorre 

quando o poder de impor um processo de submissão pelo qual os dominados 

percebem a hierarquia social como legítima e natural.” 

Neste trabalho iremos tratar um recorte da violência doméstica contra a 

mulher que possui autonomia financeira, mas que permanece numa relação  

abusiva, por se tratar de um grupo de mulheres da sociedade que apesar de possuir 

recursos financeiros, formação profissional, fazer parte de uma classe social que 

detém “privilégios”, vivem a dura realidade dos abusos violentos mas que são 



“invisíveis” no campo das discussões e intervenções pois diferentes das mulheres 

das camadas sociais mais baixa não recorrem aos serviços de proteção à mulher em 

situação de risco. 

Tal proposta tem como objetivo geral analisar as condições estruturais e 

psicossociais das mulheres com autonomia financeira que permanecem numa 

relação abusiva. Como objetivos específicos: analisar as condições objetivas da 

mulher autônoma que permanecem em relações abusivas; identificar e traçar o perfil 

psicológico das mulheres com autonomia financeira, mas que sofrem de violência 

doméstica. 

A metodologia da proposta deste trabalho será a Pesquisa Marxista, pois irá 

possibilitar a compreensão do processo histórico da mulher que sofre violência 

doméstica, ainda que tenha condições objetivas financeiras. A natureza de tal 

pesquisa se inicia pelos “dados reais e concretos dos fenômenos”. O método 

marxista irá possibilitar partir do concreto em toda a sua complexidade para a 

dedução das relações mais específicas no interior do objeto de estudo, no caso, a 

mulher com independência financeira, mas submissa às agressões de todo tipo de 

seu parceiro ou companheiro.  

Tal escolha se justifica pela possibilidade da posição do investigador de 

propor mecanismos de interferência e mudanças de ações na sociedade. 

Utilizará os procedimentos da proposta de investigação marxista para atingir 

os objetivos. São eles: 1 - Vivência da realidade que se pretende investigar; 2 - 

Análise crítica desta realidade, de modo a compreendê-las nas suas sínteses 

dialéticas; 3 - Interferência de modo a sanar-lhe os problemas. 

 

1 . BREVE HISTÓRICO SOBRE A EVOLUÇÃO DA MULHER (PAPEL) NA 

SOCIEDADE. 

 

        A história é revelada pela ciência através dos historiadores, sociólogos e 

antropólogos e suas descobertas, estes apresentaram para a sociedade a existência 

da primeira mulher, fruto dos estudos de um fóssil de hominídeo, o mais antigo e 

batizado como Lucy, que segundo as pesquisas viveu há 3,2 milhões de anos (Pré-

história). No período Paleolítico, tais profissionais descobriram através dos registros 

de imagens (desenhos em cavernas) que as mulheres ficavam em grupos cuidando 

das crianças e coletando frutos enquanto os homens saiam para caçar. 



        Ainda de acordo com a jornada da estória humana, no período Neolítico, as 

mulheres além de cuidar dos filhos, também eram responsáveis pela agricultura. 

Para Rafael (2016), “o papel da mulher era muito importante, na medida em que elas 

eram encarregadas das tarefas agrícolas (comida – sobrevivência) preparo da terra, 

plantio, colheita, armazenamento da produção, cerâmica e tecelagem”.  

      Os estudos das relações humanas no período da pré-história evidenciaram que 

os indivíduos (homens e mulheres) eram caçadores-coletores e não havia 

necessidade de força, a cultura era cooperativa, homens e mulheres viviam 

harmonicamente.  Neste período histórico os indivíduos eram caçadores-coletores 

não havia necessidade de força, a cultura era cooperativa, homens e mulheres 

viviam harmonicamente. 

         Quando a caça aos grandes animais se fez necessária e o homem dominou a 

agricultura, teve início a supremacia masculina e a competitividade entre os grupos 

de indivíduos. As mulheres ainda eram adoradas, mas já começou a haver a 

estratificação social e sexual. Assim que o homem descobre seu papel na 

reprodução começa a controlar a sexualidade feminina. O casamento começa a 

existir, assim como a propriedade e a herança. Assim se formam as primeiras 

aldeias, cidades e impérios e a sociedade se torna patriarcal onde a lei do mais forte 

impera (MURARO, 2018). 

        Na idade antiga, se inicia aproximadamente 4 mil anos antes de cristo, as 

primeiras civilizações originaram os agrupamentos da humanidade (Mesopotâmia, 

Egípcia, ...) consideradas como o berço da civilização foram regiões nas quais os 

seres humanos criaram cidades, sistemas de escrita, sistema de metalurgia, 

técnicas para domesticação de animais e um desenvolvimento complexo das 

sociedades.   

           As sociedades deste período apresentavam uma estratificação social, eram 

divididas entre dominantes (governadores, sacerdotes, militares e comerciantes) e 

dominados (camponeses, pequenos artesãos e escravos). Tinham semelhanças 

culturais, no campo religioso, pois praticavam o politeísmo – crença religiosa em 

mais de um Deus. 

          Ainda neste período uma nova proposta religiosa se expandia pelos territórios, 

a religião hebraica surgia e seus impactos na função social da mulher em destaque a 

perda de valor religioso na sociedade e a imposição do casamento como instituição 

central para a vida, ou seja, a mulher só seria útil se fizesse parte de uma família. E 



neste contexto, apenas as mulheres espartanas se destacaram pois ocupavam uma 

posição de valor na estrutura social em função de serem mulheres que participavam 

das decisões políticas, tinham formação nos princípios militares e eram responsáveis 

por dar origem aos soldados espartanos. 

           Outro legado da idade antiga, que impactou na dinâmica social da mulher 

originado da região da Mesopotâmia foi o tipo de família denominada de Patriarcal, 

que tinha como agregado familiar as mulheres, crianças, escravos e servos 

domésticos todos sob o domínio de um ou mais homens. 

          Segundo Carlos Neto (2007) a expressão Patriarcado vem da combinação das 

palavras gregas Pater, que significa Pai, e Arkle, que significa origem ou comando. A 

palavra “patriarcado” traduz literalmente com a autoridade do homem representada 

pela figura do pai. 

             O Código de Hamurabi, conjunto de leis, criado neste período pelo Rei 

Hamurabi, também previa autoridades para os homens e privações para as 

mulheres, tal Lei ordenava as relações sociais entre os habitantes do primeiro 

império babilônico. Baseava-se na Lei do Talião, ou seja, “olho por olho, dente por 

dente; foi um dos primeiros conjuntos jurídicos da história; foi escrito em cuneiforme, 

em uma pedra, e está no Museu do Louvre, em Paris”. 

              A idade média, período da ascensão da Igreja Católica e das cruzadas 

(movimento de militares católicos com objetivos de conquistas territoriais) – 

Jerusalém. Denominada como a idade das Trevas, pois subjugavam a cultura e a 

sociedade à época, tornando o período estigmatizado. Este período durou mil anos e 

se encerrou em 1453 com a tomada de Constantinopla. Tinham um perfil militar, 

descentralizadas e hierárquicas. Essa estrutura abrangia a Europa, Japão medieval 

e a China. Num formato de pirâmide tinha no topo o Rei, abaixo dele ficavam os 

nobres mais poderosos abaixo destes os nobres menos poderosos tais como: 

cavaleiros, fazendeiros camponeses, artesãos ou mercadores. 

          Neste período da história, a mulher da Europa feudal, tinha casamento movido 

por razões políticas entre as famílias, isso quando não se tornavam freiras. Essas 

mulheres aristocráticas tinham alguns privilégios, na ausência dos maridos e filhos 

podiam governar. Para as mulheres de posições sociais simples lhe era permitido 

escolher seus maridos. As mulheres feudais Japonesas das classes dos samurais e 

guerreiros podiam treinar, usar armas e deveriam servir os maridos do mesmo jeito 

que servia o seu senhor. Na China, as mulheres que estudavam deveriam conhecer 



os quatros livros de Confúcio, os quais ensinavam as três submissões: “ao pai antes 

do casamento, ao marido durante o casamento e ao filho após a morte do marido.” 

          Um ponto a destacar deste período em relação à jornada da mulher na 

sociedade, diz respeito ao controle absoluto do senhor Feudal sob todos os aspectos 

da vida do servo e isso se estendia à esposa e às filhas de um homem.     

          Segundo Federici Silva (2017, p. 52)  

 

Era o senhor que mandava no trabalho e nas relações sociais das mulheres, 
e decidia, por exemplo, se uma viúva deveria se casar novamente e quem 
deveria ser seu esposo. Em algumas regiões reivindicavam inclusive o inus 
primae noctis – o direito de deitar-se com a esposa do servo na noite de 
núpcias ... 

           

A divisão sexual do trabalho no período da Idade Média, ocorria num contexto 

da propriedade da terra, a mulher assim como o home eram vistos como 

propriedade do senhor feudal assim como os produtos do seu trabalho. Na 

estratificação social os nobres menos poderosos (camponeses, fazendeiros...) 

recebiam uma parcela de terra para que em família estabelecer-se uma relação de 

servidão. 

Para Silvia Federici (2017, p.48) “Enquanto relação de trabalho e estatuto 

jurídico, a servidão era uma carga pesada. Os servos estavam atados aos senhores 

de terra; suas pessoas e posses eram propriedades de seus senhores e suas vidas 

estavam reguladas em todos os aspectos pela lei do feudo.” 

A perspectiva da idade moderna foi de desestruturação econômica, política, 

social e religiosa. Na economia foi a transição do feudalismo para o capitalismo, 

como uma nova forma de produção, o trabalho adquiriu nova importância. Saiu da 

produção agrária para uma produção material, mercantil industrial. 

Para a produção de mercadorias, os proprietários pagam aos trabalhadores 

apenas uma parcela do que este gera em termos de valor com o seu serviço, 

caracterizando uma relação de exploração da força de trabalho denominada de 

“mais-valia” – que representa a parcela de trabalho que não é remunerada pelo 

patrão. Da relação contraditória entre o que foi produzido e a apropriação do 

resultado dessa produção surge a desigualdade de acesso à riqueza gerada pelo 

trabalho (CATANI, 2017). 

         No campo social as grandes inovações e transformações aconteceram tais 

como: o domínio dos mares pela navegação (novas terras); exploração do 

https://cafecomsociologia.com/mais-valia/


continente africano; invenção da prensa gráfica; inserção das mulheres nas 

sociedades mercantilistas, destaque para a Rainha Elizabeth I; fluxo acentuado de 

migração e urbanização, tornando assim a mulher uma importante mão de obra para 

a indústria; as mulheres.  

        Na religião a principal mudança com rompimento da idade média ocorreu com a 

Reforma Protestante, iniciada com Martinho Lutero, no século XVI. Este, sendo o 

grande caçador de bruxas, isto porque na proposta Protestante o feminino apenas 

deveria ocupar o espaço do lar e os cuidados com a família. Ao sair do papel 

instituído pela igreja sofriam acusações de heresia da bruxaria, em especial as 

mulheres que demonstravam algum tipo de poder e conhecimento. 

          A Igreja permitia mulheres da época os seguintes trabalhos: servir o lar 

(família); promoção da reforma e criando a próxima geração de protestantes; 

servindo em posições de poder que defendiam ou promoviam a liberdade 

protestante; produção de escrita protestante. 

           Percebe se que a divisão sexual do trabalho neste quadro de dominância 

religiosa, determinou a mulher uma posição de submissão e controle de suas vidas. 

Apesar de alguns momentos brilharem, eram ofuscadas pelo patriarcado.   

           A idade Contemporânea teve início no século XVIII, tendo a Revolução 

Francesa como marco. Este período da estória da humanidade se inicia com 

grandes transformações na sociedade. O iluminismo, (movimento de abordagem à 

razão - cientifica); eclosão da I Primeira Mundial e da II Guerra Mundial; fim do 

tráfico de escravos (Atlântico) e da escravidão no século XX; processo de 

segregação racial nos EUA e na África do Sul; os regimes de ditadura na América 

Latina; o onze de setembro no Chile (1973) e nos Estados Unidos (2001).   

           A Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, causou grandes 

transformações na sociedade moderna consolidando a formação do capitalismo no 

campo da economia mundial nos processos produtivos e nas relações de trabalho. 

          Na divisão sexual do trabalho na sociedade contemporânea as desigualdades 

de gênero (salários medíocres além de horas exacerbadas de trabalho) ainda 

permanecem validando a marca histórica de discriminação que as mulheres 

sofreram. Apesar de algumas conquistas nos diferentes campos da sociedade, 

sabemos que em alguns países as mulheres são impedidas de trabalhar fora e de 

estudar, proibidas de ter outra função a não ser de procriar e servir. 

                         



1.2 DOMINAÇÃO E CONSENTIMENTO 

           

Nas palavras de Weber, “poder significa toda probabilidade de impor a própria 

vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento 

dessa probabilidade(2009,p.33) ”. 

Dito isso, podemos entender que o poder é uma imposição de vontade sobre 

alguém, algo e que ocorre nas relações sociais. Em toda a jornada da humanidade, 

o poder se constituiu o mecanismo de controle social, cultural, econômico e 

religioso(persuasão). No campo social o poder foi de imposição de força física, 

autoridade (legal) ou institucional. 

O Poder tem a capacidade de impor, de mandar e de submeter os outros à 

própria vontade. O convencimento, torna as pessoas poderosas e dominadoras. 

Compreende-se que no campo das relações sociais, o poder é um elemento natural 

que pode acontecer pela dominação através da força física, no campo emocional, 

nos recursos materiais, conhecimento etc. 

A dominação nas palavras de Max Weber “é a probabilidade de encontrar 

obediência para ordens especificas (todas) dentro de determinado grupo de 

pessoas”(Francisco apud Max  Weber,2009,p.33). 

Diante disso, entende-se que a aceitação e a subordinação de uma 

dominação especificam revelam como os indivíduos enfrentam a ação do poder em 

suas diferentes interações sociais, legitimando assim a dominação sobre si. 

Ainda para Max Weber há três tipos de dominação legitima nas sociedades: 

Dominação Legal, Dominação tradicional e Dominação Carismática. A primeira é 

uma convenção social baseada em normas, leis que regulam atos, atitudes dos 

indivíduos. A segunda, baseia-se na forma do respeito à tradição numa relação 

moral implícita, sua forma de autoridade vem do sistema patriarcal, o qual impõe a 

liderança aos seus servidores, súditos, familiares. No campo religioso são os 

representantes de Deus, na família o Pai (filho mais velho). No terceiro tipo temos a 

dominação carismática, nesta ocorre uma devoção ao líder carismático através da fé 

(crença), liderança. (Francisco apud Max Weber). 

             

A dominação em consonância com o conceito de Consentimento permite 

compreender que os indivíduos aceitem certos tipos de poder exercido por alguém 



dando-lhe a legitimidade. O consentimento acontece quando existe uma livre 

vontade, concordando, aprovando uma atitude, isto é dar permissão. 

Conhecer estes conceitos (dominação e consentimento) se faz necessário 

para a compreensão da posição da mulher frente à violência doméstica contra a 

mulher apesar da sua autonomia financeira e todo o processo histórico da 

humanidade e suas estruturas sociais de poder. 

          Dentro das tipologias de dominações podemos analisar o perfil 

tradicional cuja base traz os princípios da sociedade patriarcal, que elege os homens 

como figuras de autoridade suprema e detém o poder máximo em suas relações 

sociais. Um outro tipo de dominação que influencia a violência doméstica contra a 

mulher é a “legal”, que apesar da existência dos dispositivos legais ( Lei Maria da 

Penha e outros) de proteção a mulher e seus direitos, vive-se  num momento de total 

transgressão da legalidade com feminicídios, agressões e opressões.    

           No caso da violência doméstica contra a mulher, há uma “crença” de 

que as mulheres sejam fracas, tanto física como mentalmente e que devem 

obediência e subordinação aos homens. 

           Ainda neste diapasão de dominação cabe incluir a luz da violência 

simbólica o pensamento de Pierre Bourdiue (2012, p.47): 

 
[...] A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e portanto, à 
dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou 
melhor, para pensar a sua relação com ele, mais que, de instrumentos de 
conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a 
forma incorporada da relação ser vista como natural: ou em outros termos, 
quando os esquemas que ele põe em ação para se ver e se avaliar, ou para 
ver e avaliar os dominantes (elevado /baixo, masculino/feminino, 
branco/negro etc.) resultam da incorporação de classificações, assim 
naturalizadas, de que seu ser social é produto. 

 
 

 2. BREVE HISTÓRICO SOBRE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER. 

 

Através dos registos históricos narrados acima acerca do processo evolutivo 

da humanidade e em especial o recorte da função social da mulher nos diferentes 

períodos sociológicos da humanidade, pode-se observar que a jornada da escalada 

de violência doméstica contra a mulher se dá a partir do momento em que o modelo 



patriarcal (social) emerge na idade antiga, juntamente com a religião Hebraica, 

subjugando e afastando as mulheres das decisões até mesmo da sua própria vida. 

O poder masculino exerceu a violência inicialmente pelos direitos sociais, ao 

exercício da liberdade, da sexualidade e da individualidade. O primeiro conjunto de 

Leis regulavam as ações dos cidadãos foi o Código de Hamurabi, tendo em sua 

maior seção questões que referenciavam o direito de família, noivado, casamento, 

divórcio, adultério, incesto, filhos, adoção e herança. 

Na perspectiva de normatização das ações e atos sociais, a mulher possuía 

vários direitos, entretanto estava sujeita a uma série de punições, além de ocupar 

uma posição inferior na sociedade babilônica. Destaca se aqui o artigo 129 do 

referido artigo que dizia se a mulher fosse flagrada em ato adultero com outro 

homem, eram condenadas a morte por afogamento, juntamente com o amante. Um 

outro artigo 141 do mesmo código, dizia que se a esposa rejeitar se o marido e fosse 

flagrada roubando sua casa poderia ser rejeitada e transformada em escrava dele. 

Percebe se que a violência doméstica contra a mulher trata se de um lastro 

histórico-cultural patriarcal que impediram as mulheres de ocupar lugares e papéis 

sociais, manifestar-se além das terríveis punições. 

 

A violência é um ato que pode ser expresso sob diversas formas, podendo 
ser elas, física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, bem como, existem 
vários enfoques sob as quais podem ser definidas. Trata se de agressão 
injusta, ou seja, aquela que não é autorizada pelo ordenamento jurídico. É 
um ato ilícito, doloso ou culposo, que ameaça o direito próprio ou de 
terceiros, podendo ser atual ou iminente. (Reciane apud Claudio Rosa Filho 
2006, p.55). 

         

A violência doméstica contra a mulher é definida como aquela que ocorre no 
âmbito doméstico ou em relações familiares ou de afetividade, 
caracterizando pela discriminação, agressão ou coerção, com o objetivo de 
levar a submissão ou subjugação do indivíduo pelo simples fato deste ser 
mulher. (Riciane apud Francisco Benfica e Marcia Vaz 2008). 

 

De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) uma em cada 3 

mulheres em todo mundo sofre de violência doméstica, de forma assustadora e 

devastadora – cerca de 736 milhões de é submetida a violência física ou sexual por 

parte de seu parceiro ou violência sexual por parte de um não parceiro. 

No contexto da realidade brasileira, a questão da violência doméstica contra a 

mulher, não se diferencia das violações de direitos e atos violentos do campo 

externo mundial. As circunstâncias brasileiras também são sustentadas pela 



ideologia patriarcal num histórico de desigualdade entre o sexo feminino e masculino 

com evidências de dominação masculina através da violência doméstica contra a 

mulher.  

 

2.1 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COMO UMA FORMA DE COMUNICAÇÃO 

(GRITOS-XINGAMENTOS-INDIFERENÇA) 

 

A comunicação é um dos atos em que o ser humano se utiliza para expressar 

os seus sentimentos, pensamentos etc. No caso da espécie humana, não somente a 

fala, mas há outros recursos que são utilizados tais como: gestos, sorrisos, 

expressões faciais, olhares, sons, choros até mesmo uma simples forma de respirar 

é uma maneira de se expressar sem utilizar a fala. Há muitas formas de 

comunicação destacamos aqui a comunicação verbal e a não verbal. 

A comunicação verbal tem como meio de linguagem a “escrita” ou falada, são 

as mais usadas nas relações interpessoais e no caso das relações familiares o 

diálogo permanece eficaz. 

Ao que diz respeito à violência doméstica contra a mulher, a comunicação 

verbal age de forma marcante, pois pode se apresentar de forma violenta com 

xingamentos, gritos, grosserias e até utilização de palavras de baixo-calão. Esse tipo 

de comunicação (linguagem) é manipuladora e coercitiva, levando a quem escuta a 

se sentir com medo, culpado, triste, depressivo entre outros sintomas. 

Em algumas situações de relação interpessoais a comunicação violenta pode 

ser considerada sem ao menos percebermos, tais como: julgamentos morais e 

constantes avaliações desmedidas; utilização de sentimentos; ações e pensamentos 

como forma de culpar outras pessoas; demandar sob ameaças ou punições. 

A violência verbal pode causar traumas emocionais, disseminar preconceitos, 

percepções negativas e distorcidas de uma mulher e ou do gênero feminino. Num 

contexto de relacionamento de casal, a violência verbal torna-se pior pois, o ato 

(fala) vem de uma pessoa próxima e amada, a qual conhece os pontos fracos.  O 

agressor diminui a vítima e a vítima aceita a agressão por não se dar valor. 

A comunicação violenta desencadeia à violência psicológica, sendo está 

definida por José Nery Júnior(2011, p.19) como:  

 



[...]qualquer ação ou omissão destinada a controlar ações, comportamentos, 
crenças, comportamentos e decisões de uma pessoa por meio de 
intimidação manipulação, ameaça, humilhação, isolamento ou qualquer 
outra conduta que  implique prejuízo à sua saúde psicológica. É muito 
comum nestes casos, a pessoa ter a sua autoestima ou sensação de 
segurança atingida por agressões verbais, ameaças, insultos e 
humilhações. Essa violência acontece também quando por exemplo a 
pessoa é proibida de trabalhar, estudar, sair de casa ou viajar, de falar com 
amigos e familiares, ou então quando alguém destrói seus documentos ou 
outros pertences pessoais. 

 

Uma comunicação não violenta sempre estabelece uma grande profundidade 

de afetos nos relacionamentos íntimos. Para Marshall Rosemberg (2006, p.32) 

 

A comunicação não violenta (CNV) nos ajuda a nos ligarmos uns a outros e 
a nós mesmos possibilitando que nossa compaixão natural floresça. Ela nos 
guia no processo de reformular a maneira pela qual nos expressamos e 
escutamos os outros, mediante a concentração em quatro áreas: o que 
observamos o que sentimos, do que necessitamos, e o que pedimos para 
enriquecer nossa vida. A CNV promove maior profundidade no escutar, 
fomenta o respeito e a empatia e provoca o desejo mútuo de nos 
entregarmos de coração. 

 

2.2 A DEPENDÊNCIA EMOCIONAL NA RELAÇÃO DE SUBMISSÃO FRENTE AOS 

ABUSOS VIOLENTOS 

          

É sabido por todos que o Amor é o mais nobre dos sentimentos cultivado pelo 

ser humano, o amor inspira poetas, músicos, escritores e artistas. 

Para Freud, o termo amor é reservado para o movimento do eu na direção do 

objeto para além da relação de puro prazer. Ou seja, ainda que portando a marca do 

pulsional (sexual) o amor ultrapassa (Júlia Cristina apud Freud). 

Outro autor da psicanálise que define o amor é o Lacan: “o amor é dar o que 

não se tem a alguém que não quer.” (Paulo Loureiro apud Lacan). 

Estes dois teóricos trataram a temática do amor como um processo complexo 

que tem subjetividades na construção do sujeito desde a infância. Conhecer o 

significado do amor numa perspectiva psicanalítica possibilita compreender a 

dinâmica deste sentimento numa relação interpessoal de um casal. O amor tem uma 

força de transformação interna. 

A Associação de Saúde Mental da América Latina, define a “dependência 

emocional como uma condição emocional e comportamental que afeta a capacidade 

de um individuo de ter um relacionamento mutualmente saudável e satisfatório”. 



Segundo Fernanda Germano (2022), em seu artigo sobre Dependência 

emocional: o apego excessivo que adoece, “a dependência emocional está 

relacionada a um transtorno, pois o que entendemos sobre essa palavra nos remete 

ao ato ou efeito de transformar, sendo também sinônimo de alteração, contratempo, 

contrariedade e prejuízo”.  

Para a Psicanálise a dependência emocional é a inabilidade de manter e 

nutrir relacionamentos saudáveis com outros e consigo mesmo, resultando em 

relacionamentos difíceis, desgastados ou destrutivos. Destaca-se aqui alguns 

sintomas da dependência emocional: baixa autoestima, ciúme doentio, negação, 

comunicação disfuncional e dificuldades sexuais. 

O cuidado excessivo do outro, negligenciando as suas próprias necessidades 

ou mesmo o seu amor-próprio, revela uma fragilidade do indivíduo em construir seu 

próprio caminho, na dinâmica da dependência emocional. Considerando este 

indivíduo no contexto feminino frente os abusos violentos, nesta condição de 

dependente percebe-se que são criados vínculos malformados, fragilizados com 

consequências graves (mentalmente e fisicamente). 

 

 2.3 DISPOSITIVOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À MULHER (LEI MARIA DA PENHA) 

E SEUS IMPACTOS NA SOCIEDADE. 

 

A Lei Maria da Penha tem sua origem decorrente de um caso de repercussão 

na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o qual solicitou do Brasil 

providencias legais para o caso da cidadã Maria da Penha Maia Fernandes.  

A Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006, é o principal instrumento 

legal para coibir e punir a violência doméstica praticada contra as mulheres no 

Brasil. 

O artigo 1º, da mencionada Lei Federal, trata dos objetivos por ela 

perseguidos, asseverando que: 

 
Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do artigo 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados  
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar (Brasil, 2006) 



 

Para a sociedade a Lei Maria da Penha, surge como um marco histórico de 

proteção ao gênero feminino. O olhar para a violência doméstica tem um novo foco, 

longe da banalização, tomando aqui a velha expressão popular que diz o seguinte: 

“briga de marido e mulher, ninguém põe a colher”. 

Na perspectiva da esfera pública (Estado), a Lei assegurou o pleno exercício 

dos direitos fundamentais pela mulher, Políticas Públicas específicas para a mulher, 

com criação de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, Alterações no 

Processo Penal (Medidas Protetivas), Criação de Centros de Assistências. 

A Lei Maria da Penha trouxe impacto positivo para a sociedade, pois 

possibilitou diferentes segmentos, abrirem espaços de discussões e construção de 

possibilidades de boas intervenções diante da legislação. Tal lei impactou 

diretamente na redução do homicídio de mulheres, pois a violência doméstica contra 

a mulher deixou de ser tratada como um crime de menor potencial ofensivo. Ainda 

na esfera jurídica, tratou dos procedimentos de atendimento a vítima, investigação, 

apuração e solução dos casos que fossem denunciados as autoridades 

competentes. 

No capítulo 8, artigo II da referida lei ainda podemos destacar outros 

impactos:  

“promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações 
relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia concernentes às 
causas, as consequências e à frequência da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados 
nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das medidas 
adotadas.” 

 

A lei deu voz aos gritos sufocados da população feminina que sofre violência 

doméstica nos diversos campos: físico, doméstico, psicológico, sexual, patrimonial, 

simbólico, gênero, moral. Entretanto, muito há de ser feito para romper o ciclo de 

violência doméstica contra a mulher pois os desafios são muitos. 

 

3. A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS COMO PROPOSTA DE ABORDAGEM FRENTE 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 

 

A Mediação, traz uma viabilidade de enfrentamento dos conflitos em casos de 

violência doméstica contra a mulher. Deve se ter em consideração que tal proposta 

só deva ocorrer após os procedimentos legais de amparo a mulher que sofreu a 

agressão. 



Para Vasconcellos:  

 
a mediação é um meio geralmente não hierarquizado de solução de 
disputas em que duas ou mais pessoas, com a colaboração de um terceiro, 
o mediador – que deve ser apto, imparcial, independente e livremente 
escolhido ou aceito, expõem o problema, são escutadas e questionadas, 
dialogam construtivamente e procuram identificar os interesses comuns, 
opções e, eventualmente firmar um acordo. (VASCONCELLOS,2008, p.36) 

 

Destacar a mediação como uma possibilidade de ampliação de resolução de 

conflitos de violência doméstica contra a mulher, significa promover um processo em 

que cada pessoa envolvida explicite seu posicionamento diante de suas 

necessidades, crenças e expectativas. 

A existência humana é baseada nas relações sociais que as pessoas 

estabelecem entre si, e o diálogo perpassa este relacionamento. O ato de dialogar é 

formado por dois elementos: a fala e a escuta. Neste sentido a dificuldade de 

conversar proporciona um campo de batalha de emoções ruins e desconfiança. 

A mediação trabalha com as partes no processo de resolução de conflitos, 

conduzindo os sujeitos à responsabilidade de cada um pela situação que gerou o 

conflito numa perspectiva de formas pacíficas de obter o que considerarem justo do 

enfrentamento. 

            

3.1 MEDIAÇÃO FAMILIAR TRANSDISCIPLINAR  

 

A Mediação familiar transdisciplinar, surge da necessidade de combater a 

manifestação da violência doméstica contra a mulher, superando diferenças de 

poder e desigualdades entre os sexos. 

Segundo Malvina Muszkat et al (2008, p.38) “a denominação intrafamiliar para 

definir a violência de gênero no âmbito das relações familiares decorre do fato de a 

manifestação da violência ser um fenômeno que atinge todos os membros da 

família, indistintamente...” 

Através do exercício da reflexão promovida por mediadores pode se ampliar 

as alternativas de conduta em situações de conflito, auxiliando as pessoas a se 

libertar da reprodução de reações impulsivas. 

Para a autora citada acima (2008, p.48), a mediação familiar transdisciplinar, 

como o próprio nome diz, compreende como primeiro requisito a formação de uma 

equipe multidisciplinar, com várias competências que se complementam, oferecendo 

à clientela uma assistência integral. Psicólogos e Assistentes Sociais, Advogados e 

Sociólogos têm de modo geral, uma formação profissional que favorece o exercício 

da mediação em sua rotina de trabalho. 

               A questão da transdisciplinaridade no campo da mediação revela a 

importância das diferentes áreas do conhecimento dialogando com a diversidade e 

com as necessidades das diferentes classes sociais, etnias e religiões num 

compromisso de resolução do conflito.  

         



 

3.2 A PROPOSTA DO GPMS (GRUPOS DE PRÉ-MEDIAÇÕES) NO 

ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. 

 

Os Grupos de pré-mediações têm como proposta de enfrentamento da 

violência doméstica contra a mulher, a dissolução dos modelos masculinos e 

femininos, culturalmente construídos nas relações de gênero. Estes grupos realizam 

(04) encontros com as partes, problematizando as questões, equiparando os 

poderes entre as partes numa perspectiva de preparação para a mediação afim de 

tratarem de seus interesses. O exercício do diálogo possibilita promover uma 

mudança na visão das pessoas e em seus relacionamentos. O GPMS estabelece 

normas de funcionamentos que dinamizam os papeis dos coordenadores e partes.  

Tal proposta tem como fundamentação teórica a Psicanálise por abordar a 

tese de que os indivíduos buscam a valorização e reconhecimento.  Ao que parece, 

quanto mais o indivíduo percebe a coincidência entre os valores de seu grupo 

cultural e os seus, maior é a sua autoestima. Bion recorreu s ideias de Freud para 

compreender a realidade psíquica que não se reduz apenas ao individual. Para ele: 

“Na verdade, nenhum indivíduo, por mais isolado que esteja no tempo e no espaço, 

deve ser encarado como um grupo ou não possuidor de manifestações ativas de 

psicologia de grupo.” (Bion, 1970, p.156) 

Para Malvina Muszkat et al (2008,p.73) os GPMs tem grande potencial 

transformador por sua condição de reproduzir, em menor dimensão, um conjunto 

social cuja atividade de reflexão e questionamento de paradigmas culturais oferece a 

possibilidade de ampliar as noções de:  condição masculina e/ou feminina nos 

âmbitos publico e privado; naturalização da violência de gênero, que “justifica” a 

violência de homens contra mulheres. 

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS                   

         

Tendo em vista os aspectos históricos da evolução do papel da mulher na 

divisão sexual do trabalho na sociedade, podemos entender que as restrições a 

ascensão das mulheres iniciaram-se com o aparecimento do sistema familiar 

patriarcal, o qual cerceou o voo da mulher sob todos os aspectos em especial o 

mapeamento do tipo de trabalho das mulheres frente aos homens e o processo de 



hierarquização. A dinâmica de dominação estendeu-se de forma naturalizada sob a 

mulher cujos “efeitos e condições” se perpetuaram até os dias atuais. 

A violência doméstica contra a mulher, pelo processo histórico criou uma 

atmosfera em que sua posição no campo social tem um aspecto de subordinação 

por meio de “mensagens”, que as colocam num processo cognitivo de submersão de 

dominação. 

Compreender a violência doméstica contra a mulher em seus diversos 

campos e em especial na violência simbólica, aqui entendida como uma dominação 

emocional, faz da mulher que possui uma autonomia financeira uma “refém” de seus 

próprios pensamentos, à medida que permanecem e legitima o domínio pelos 

esquemas cognitivos da relação abusiva. 

A dependência emocional, ocorre provavelmente pelas “lacunas”, onde a 

estrutura social e as condições objetivas desta mulher dominada emocionalmente, 

foram construídas desde a sua infância na mediação das suas relações sócio-

familiar, uma vez que a sociedade ainda vive sob a égide do domínio patriarcal 

familiar, apesar de vivermos na modernidade. 

Este perfil de mulher subordinada emocionalmente revela objetivamente o 

quanto o processo dominador subjetivo age de diferentes formas quando o sujeito é  

numa realidade a qual ele (sujeito/Subjetivo) fica profundamente alheio a tudo o que 

se passa a sua volta, abatido, destituído de reflexão sem tomada de consciência. 

Analisar o perfil histórico da mulher na divisão sexual do trabalho e a 

consequência da dominação ao longo dos diferentes períodos da história da 

civilização humana possibilitou traçar e identificar como a “dominação” e 

consentimento nasceu no enfrentamento da relação de gênero(homem e mulher) 

interpessoal e como a violência “simbólica” se perpetua desde a infância da mulher 

na sua relação com o núcleo familiar até a escolha de seu companheiro ou parceiro. 

A propositiva de intervenção de uma Mediação de conflitos familiar GPMS 

(grupo de pré-mediações), possibilita transformar mentalidades numa perspectiva de 

novas formas pacificas e sensíveis de mediações de conflitos. 
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