
 

  1 

 

O ESPAÇO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
 

Gracila Graciema de Medeiros 
Helma Janielle Souza de Oliveira 

Wanessa Souto Veloso 
Universidade Federal da Paraíba-UFPB 

 

 
Resumo 
 
As idéias que vinculavam (ou vinculam) a mulher às atividades do âmbito familiar 
ressaltam que as violências decorrentes das desigualdades entre homens e mulheres 
tendem a ocorrer no espaço privado. Desta forma, as propostas jurídico-punitivas que 
tutelam o assunto – especialmente, a lei Maria da Penha – delimitam-se pelo vínculo 
afetivo e esquecem-se das violências simbólicas presentes na nossa sociedade que 
contribuem com a prática da dominação masculina. A partir dessa discussão, almejamos 
verificar que as violências física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, bem como as 
configurações de violências simbólicas existem no espaço privado e no espaço público. 
Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica referente à perspectiva histórica das 
lutas feministas que se confrontam com as idéias de patriarcado, no espaço privado, 
bem como analisamos as evidências das violências simbólicas contra a mulher que 
existem no espaço público. Assim, percebemos que a legislação traz avanços favoráveis 
às reivindicações feministas frente às várias violências contra a mulher. Porém, o 
movimento de judicialização ainda direciona suas atenções ao ambiente da casa, aos 
vínculos afetivos, enquanto os preconceitos na esfera pública também resultam em 
agressões previstas na legislação apenas para o âmbito doméstico. 
 
Palavras-chave: Violência contra mulher. Patriarcado. Espaço privado. Violência 
simbólica.  Espaço público.  
 
Introdução 

 

As idéias que vinculavam (ou vinculam) a mulher às atividades do âmbito 

familiar ressaltam que as violências decorrentes das desigualdades entre homens e 

mulheres tendem a ocorrer no espaço privado. 

Desta forma, as sugestões jurídico-punitivas que regem a questão da 

violência – principalmente, a lei Maria da Penha – são demarcadas pela ligação afetiva e 

são afastadas das agressões simbólicas existentes no nosso convívio social que 
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colaboram com o exercício da “preponderância masculina” nas interações sociais entre 

os gêneros.  

A partir dessa contestação, apontamos que as violências física, psicológica, 

sexual, patrimonial e moral, mencionadas na legislação, bem como as formas de 

violência simbólica, permeiam os campos privado e público.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica referente à perspectiva 

histórica das lutas feministas que se confrontam com as idéias de patriarcado, no espaço 

privado, bem como analisamos as evidências das violências simbólicas contra a mulher 

que existem no espaço público, como veremos a seguir. 

 

Lutas do movimento feminista: perspectiva histórica 

 

As opressões sofridas pelas mulheres decorrem de um longo caminho 

histórico de desigualdades entre homens e mulheres, que fundamentou o 

desenvolvimento teórico das discussões e das lutas que tratam da desigualdade de 

gênero a partir da observação de um sistema social chamado Patriarcado. 

O patriarcado gerou um estado de exclusão social da mulher pautado numa 

superioridade masculina, o que se interligava ao pensamento de que todas as mulheres 

eram oprimidas, criando então uma idéia de mulher (subjugada) como sujeito universal. 

O estado de exclusão e de discriminação social da mulher fez com que 

grupos de mulheres buscassem debater, principalmente na parte ocidental, sobre as 

várias opressões sofridas. 

É nesse contexto que nascem os primeiros movimentos feministas, tomando 

maior ênfase depois da revolução industrial quando as desigualdades, antes expressas 

em sua maioria no campo privado, saem para a esfera pública, como por exemplo, no 

ambiente das fábricas e dos teares. 

Com a observação dos moldes dos trabalhos desenvolvidos pelos homens e 

pelas mulheres, tornou-se notável a exploração da mão de obra feminina, tanto nos tipos 

de trabalho, como nos salários inferiores e nas “duplas” jornadas (trabalho doméstico e 

extra lar), repercutindo numa maior condição de exploração do homem sobre a mulher. 
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Inicialmente, o movimento feminista reivindicava a garantia dos direitos das 

mulheres através de uma espécie de “machismo às avessas”: era a idéia da constituição 

de um matriarcado. Por isso, as mulheres envolvidas nas lutas sócio-políticas ficaram 

conhecidas como FEMINISTAS RADICAIS. 

Os grupos feministas começaram a discutir a categoria gênero com o 

entendimento de que “gênero” remetia diretamente a “mulher”, isto é, falar de gênero 

era o mesmo que falar em mulher. 

Ao longo do tempo, elas se convencem de que era necessário inserir o 

masculino nestes diálogos, fazendo da categoria de gênero algo dual. Mas essa nova 

postura ainda era excludente de qualquer outra possibilidade que não fosse o masculino 

e o feminino – o que difere da atualidade das discussões de gênero que englobam as 

lutas dos gays, das lésbicas, dos travestis, etc.  

Daí inicia-se um novo debate sobre o que vem a ser a categoria de gênero, 

desta vez compreendendo não só um masculino e um feminino “fechados” / 

”engessados”, mas uma categoria em construção, na perspectiva do tornar-se mulher, 

tornar-se homem, ou seja, gênero enquanto construção social e não enquanto mera 

caracterização biológica do sexo. 

Portanto, foi possível perceber que o conceito de gênero não mais se limitava 

aos problemas empíricos de questões próprias a categoria mulher. Mas, atualmente, 

algumas autoras1 fazem a opção de retornar a esse sujeito “mulher”, agora não mais 

com aquele caráter universal, mas, mulheres com suas particularidades – negra, branca, 

pobre, rica, nordestina, etc. e os vários pesos de discriminação que essas 

particularidades geram. 

Conquanto, observando essa noção histórica das discussões sobre a visão de 

gênero e dos direitos das mulheres (direitos trabalhistas, direitos sexuais, educacionais, 

entre outros) vamos nos ater a questão específica da violência contra mulher – sujeito 

particularizado –, a qual encontra muitas de suas bases na persistência e 

desenvolvimento do patriarcado ao longo dos anos.  

 
                                                                          
1 Adriana Piscitelli, Judith Butler, entre outras. 
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Patriarcado: do espaço privado ao espaço público 

 

Podemos definir o patriarcado como: 

[...] conjunto de relações sociais que tem uma base material e no qual 
há relações hierárquicas entre homens, e solidariedade entre eles, que 
os possibilitam a controlar as mulheres. Patriarcado é, pois, o sistema 
masculino de opressão das mulheres (HARTMANN, apud. 
SAFFIOTI, 2005, p. 41) [grifo nosso]. 

Com esta definição de patriarcado exposta por Hartmann, esclarecemos que 

as mulheres são vistas como: objetos de satisfação sexual dos homens, reprodutoras de 

herdeiros, reprodutoras de força de trabalho e reprodutoras de novas reprodutoras. 

Portanto, diferentemente dos homens como categoria social, a sujeição das mulheres, 

também enquanto grupo, envolve prestação de serviços sexuais aos seus 

dominadores/opressores (SAFFIOTI, 2005, p. 42). 

No entanto, indicamos que essa opressão não acontece apenas no espaço 

privado, onde parece estar calcada toda a prática do patriarcado. Essa expressão das 

idéias patriarcais, muitas vezes se expande para todos os setores da sociedade, saindo do 

espaço privado para o público e, assim, ganhando feições de aspecto cultural. 

Um indivíduo que está sob a influência de uma cultura patriarcal, não a 

colocará em prática apenas no convívio familiar, pois suas práticas culturais o seguiram 

(seguirão) na vida escolar, nas relações de trabalho, nos espaços de sociabilidade como 

um todo. 

Desta forma, observamos não só a uma reprodução desse aspecto cultural em 

âmbito privado, mas também em situações que afirmam veementemente a presença do 

partriarcalismo nos espaços públicos. E na busca da igualdade de direitos entre homens 

e mulheres, nossa legislação é modificada, demonstrando uma necessária intervenção do 

Estado nas interações sociais compostas pelas relações afetivas. 

Dentre as várias manifestações do patriarcado, decidimos nos ater a 

violência que, pode acontecer de diversas formas, nos mais variados espaços. Porém, é 

importante fazer uma ressalva, pois, ao mesmo tempo em que a dominação patriarcal 

legitima ao patriarca a capacidade de comandar, deixa livres seus submissos, homens e 
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mulheres, especialmente estas últimas, a iniciativa de agir, colaborando com este 

processo.  

Com isso, apesar da definição de Hartmman, apontamos para a complexa 

estrutura do patriarcado, no sentido de que não é preciso a presença masculina para vê-

lo “em ação”. É um sistema que permeia as relações humanas por adentrar na esfera da 

cultura e gerar implicações nos hábitos e costumes da grande maioria dos indivíduos.  

Assim, as mulheres também podem desenvolver funções equiparáveis as de um 

patriarca, a exemplo da disciplina que dão aos filhos, com nos informa Saffioti (2005, p. 

39): 

Mulheres desempenham com maior ou menor freqüência e com mais 
ou menos rudez, as funções do patriarca, disciplinando filhos e outras 
crianças ou adolescentes, segundo a lei do pai. Ainda que não sejam 
cúmplices deste regime, colaboram para alimentá-lo. 

Mas há também os casos em que as mulheres se esforçam para neutralizar as 

expressões do patriarcado – com a denúncia de maridos agressores, por exemplo. 

Portanto, “[...] trabalhando com a violência doméstica a vítima não é passiva. Ela atua 

como e quando pode, com os recursos que dispõe, sempre no sentido de minar a 

legitimidade da dominação” (SAFFIOTI, 2005, p. 51) 

No entanto, o mesmo nem sempre acontece no caso da violência simbólica 

no espaço público, onde é mais difícil se defender daquilo que não é concreto, 

principalmente se levarmos em consideração que o patriarcado serve ao interesse dos 

grupos/ classes dominantes, penetrando todas as esferas da vida social e constituindo 

um Patriarcado moderno. 

Enfim, o patriarcado perpassa todo o desenvolvimento teórico e prático das 

lutas de igualdade de gênero e permanece na sociedade de maneira muito forte. 

Com enfoque no sujeito mulher, vamos tratar da violência sofrida por estas, 

pois, apesar de serem relevantes as discussões que se voltam para as definições de 

gênero, é urgente também auxiliar na problemática quotidiana da mulher que sofre 

violência decorrente dos reflexos da formatação social do patriarcado.  
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Violência contra mulher no espaço privado: Lei Maria da Penha 

 

Até a década de 70 as violências dirigidas contra as mulheres brasileiras 

aconteciam no âmbito privado/particular e lá permaneciam sem ser questionadas e 

confrontadas pelas autoridades estatais. 

Com as lutas feministas aqui no Brasil, as idéias de inferioridade natural da 

mulher em relação ao homem e, portanto, de desigualdade de poder entre estes sujeitos 

fizeram com que os casos de discriminação contra a mulher alcançassem visibilidade na 

esfera pública, passassem a ser conhecidas pelo senso comum e refletidas por toda 

sociedade.  

Como comentamos antes, surgem novas formas de pensar a relação de 

gênero, mais especificamente, a relação mulher-homem; novas formas de ser mulher2; 

novas representações sociais sobre violência e novas leis para impedir essa violência.  

Assim, as mudanças jurídicas que tutelam a violência contra a mulher vêm 

nos mostrar uma tentativa de transformação da ordem simbólica da lei social de 

inferioridade entre gêneros. Mais especificamente, o Estado intervém de modo a 

defender o grupo social entendido como vulnerável às violações de direitos humanos 

decorrentes das relações entre os gêneros homem e mulher, qual seja: a mulher. 

A partir da década de 70 surge a lei do Divórcio, que quebra um pouco a 

opressão feminina no espaço do lar; na década de 80 os Estados foram incentivados a 

criar delegacias especializadas para cuidar dos casos de violência contra a mulher; em 

2006, através da chamada Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006), 

a sociedade brasileira alcança um reforço mecanismos para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher, como por exemplo, a ordem programática de criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

                                                                          
2 Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e 
seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (Art. 2o da Lei 11.340/2003). 
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Essa lei surge com o fim de coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, compreendidas como uma das formas de violação dos direitos humanos (art. 

6º). Assim, apenas com esse esclarecimento sobre a finalidade da nova legislação, é 

possível prevermos qual o espaço favorável às práticas de violência contra mulher que 

está sendo priorizado pelo Estado e pelos movimentos feministas, isto é, o espaço 

privado, já que tais transformações legislativas respondem às aspirações daquelas. 

E assim nos confirma o artigo 5º da referida Lei: 

[...] configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; 
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada 
por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por 
laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; 
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva 
ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual (grifo nosso). 

Desta forma, aqui vamos nos fixar em aspectos da Lei Maria da Penha que 

nos informam sobre onde persiste o patriarcado na sociedade atual. E não existindo 

surpresa, é justamente o âmbito das relações afetivas: o âmbito doméstico e familiar. 

Devemos entender que o termo violência engloba aspectos de discriminação, 

exploração, crueldade e opressão. A partir desse esclarecimento, os tipos de violências 

apresentadas pela legislação (art. 7º) são:  

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 auto-estima 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, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica 
e à autodeterminação; 
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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 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; 
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. 

Diante do exposto, ressaltamos que as propostas jurídico-punitivas que 

tutelam o assunto da violência contra a mulher delimitam-se pelo vínculo afetivo, 

oriundo das relações privadas, e esquecem-se das violências simbólicas presentes na 

nossa sociedade que contribuem com a prática da dominação masculina.  

Contudo, apontamos que as violências física, psicológica, sexual, 

patrimonial e moral, como também as configurações de violências simbólicas, existem 

tanto no espaço privado e quanto no espaço público. 

Unimos ao nosso pensamento a opinião de Saffioti (2005, p. 62): 

Muitas análises, em termos de patriarcado, pecam por não se terem 
dado conta de que os vínculos familiares extrapolam os limites 
domésticos, estendendo-se pela sociedade inteira e, mais importante, 
lançando, no máximo numa nebulosa, a relação marido-mulher, uma 
vez que é desta ordem de gênero esconder a relação original. 

Desta maneira, não só o enfoque as relações afetivas são importantes para 

serem consideradas na luta contra as violações direcionadas a mulher, mas também, a 

“simples” discriminação de qualquer homem contra qualquer mulher em ambiente 

público, mesmo não existindo relação de afeto entre eles, pode configurar violação dos 

direitos humanos da mulher, como por exemplo, o caso de uma empregada doméstica 

ser espancada na rua por rapazes que pensaram ser ela uma prostituta3. Possivelmente, 

                                                                          
3 http://oglobo.globo.com/rio/mat/2007/06/24/296493925.asp 
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esta violência foi decorrente das sensações de superioridade postas pela cultural 

patriarcal. 

 

A construção do masculino segundo a noção de violência simbólica 

 

Há uma lógica que se refere à dominação masculina. Esta é concebida de 

forma inconsciente, e acontece por existir uma espécie de cristalização ética da moral, 

que não só estabelece a noção de masculinidade como também introduz a “ética da 

moral feminina”. 

Desta forma, é interessante observar que tipo de lógica perpassa as relações 

sociais de gênero, que tanto impõe noções de comportamento e de papéis sociais para 

homens e para mulheres, e então favorecem a ampliação de um mecanismo de 

dominação do sexo masculino sobre o feminino em toda esfera do social. 

Essa ordem que define as coisas de maneira peculiar e inconsciente é 

entendida como violência simbólica. Ela propaga de maneira sutil os desdobramentos 

de caráter legitimador que ordenam e estabelecem os mecanismos de controle das 

relações entre as categorias homem e mulher. Porém, essa violência não é perceptível. 

Assim: 

A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o 
dominado não pode deixar de conceber ao dominante (e, portanto, à 
dominação) quando ele não dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou 
melhor, para pensar 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 de dominação, fazem esta 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 (BOURDIEU, 2002, p.47). 

É como se essa lógica de dominação fizesse parte da própria construção dos 

papéis masculinos, e assim se constituísse como um tipo de dispositivo 

espontaneamente harmonizado, legitimado por uma predisposição explicativa e 
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estrutural tanto sobre as relações, como sobre as construções identitárias da figura 

masculina e feminina. 

Um ponto extremamente importante nos mostra que a violência simbólica é, 

sobretudo, aquela que traz uma espécie de naturalização das estruturas organizativas 

entre os dominados e dominantes. 

Podemos mais claramente falar da existência da violência simbólica a partir 

de ações involuntárias e que se estabelecem, por exemplo, nas hipóteses de admissão de 

um menor número de mulheres em certas empresas por terem estas crianças e se supor 

que precisem faltar ao trabalho para cuidar de corriqueiras doenças dos filhos, além do 

prejuízo resultante da licença maternidade. 

Outras situações de discriminação (simbólica) da mulher são os casos em 

que se convenciona o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher. Por 

exemplo: é comum vermos chefes de cozinha homens e auxiliares mulheres, quando 

ambos estão em uma profissão que se convencionava ser de mulher (pois cozinha 

remetia a trabalho do lar), mas a partir do momento que ocorre a entrada do homem 

nessa esfera, este recebe cargos superiores. 

Na maioria das vezes observamos que as chefias são ocupadas por homens, 

inclusive em repartições públicas. Ainda, em caso de função aberta para homens e 

mulheres, estas geralmente recebem remuneração inferior àqueles.  

Os exemplos tratados acima são situações que pode constituir em violência 

psicológica, nos moldes definidos pela Lei Maria da Penha, só que não encontramos 

relação de afetividade que configure a intervenção de tal legislação. 

No entanto, não podemos deixar de refletir sobre esses casos como violações 

de direitos humanos da mulher que atravessam a ética de dominação prevista nos lares 

dominados pela cultura patriarcal. 

As mudanças em favor do respeito aos direitos humanos da mulher só se 

dará a partir de atitudes que possam reproduzir uma noção ética de igualdade entre os 

gêneros. 

 

Considerações Finais 
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Percebemos que a legislação traz avanços favoráveis às reivindicações 

feministas frente às várias violências contra a mulher. Porém, o movimento de 

judicialização direciona suas atenções ao ambiente da casa, aos vínculos afetivos, 

enquanto os preconceitos na esfera pública também resultam em agressões similares as 

previstas na legislação, todavia, apenas para o âmbito doméstico. 

Considerando que a idéia de patriarcado é algo construído socialmente e que 

as violências simbólicas excedem o espaço doméstico e familiar, refletimos sobre a 

ocorrência de violências física, psicológica, sexual, patrimonial e/ou moral também no 

espaço público, em decorrência de discriminação contra a mulher. A Lei traz avanços 

quanto às providências jurídicas e políticas relacionadas à violência contra a mulher, 

mas devemos estar atentos aos aspectos que ficam excluídos das suas delimitações, para 

que essa legislação não gere enrijecimentos no campo da reflexão.   
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