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Resumo: O estudo traz como objeto o fenômeno psicossocial da violência contra a mulher. O objetivo 

foi compreender as representações sociais (RS) da violência de gênero das profissionais que 

compõem o setor psicossocial da Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande - MS. Partiu-se da 

compreensão de autoras como Joan Scott e Saffioti. O estudo fundamentou-se na Teoria das 

representações sociais, proposta por Moscovici. A pesquisa de caráter exploratório, de análise 

qualitativa, para a coleta de dados utilizou-se roteiro semiestruturado e a organização dos mesmos 

pela técnica da análise de conteúdo de Bardin. Participaram deste estudo ao todo 17 profissionais 

correspondente as áreas: psicologia; serviço social; direito; e pedagogia. Na análise identificou-se 

cinco eixos centrais, sendo eles: instituição; relações de gênero; condições de trabalho; violência; e 

perspectiva futura, que possibilitou compreender as representações que sustentam os seus discursos. 

Percebeu-se que, apesar, das participantes identificarem que a sociedade reproduz relações desiguais 

de gênero, por reconhecerem a presença dos paradigmas patriarcais e machista que sustentam as 

relações de dominação do masculino sobre o feminino e, que desencadeiam as violências sofridas 

pelas mulheres atendidas na CMB, ainda não identificaram as raízes de tal opressão, não romperam 

com a ideologia machista e patriarcal que naturaliza a desigualdade e a violência contra as mulheres 

e as vitimizam. 

Palavras-chave: Violência de Gênero, Representações Sociais, Casa da Mulher Brasileira. 

 

Introdução 

Este estudo teve como propósito compreender, subsidiada na Teoria das Representações 

Sociais de Moscovici (1978), os sentidos e significados da violência de gênero para as profissionais 

da primeira Casa da Mulher Brasileira - CMB4 na cidade de Campo Grande - MS, no desenvolver de 

suas ações, no setor psicossocial desta instituição. Pretendendo assim contribuir e discutir as questões 

pertinentes ao gênero, violência contra a mulher, pautados nos pressupostos das relações de gênero. 

                                                           
1 Psicólogo. Mestrando em psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS.  
2 Professora Drª Zaira de Andrade Lopes nos cursos de psicologia graduação e pós-graduação pela Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul. 
3 Psicóloga. Mestranda em psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS.  
4 Casa da Mulher Brasileira – CMB, inaugurada no dia 03 de fevereiro de 2015, na cidade de Campo Grande – MS 

representa um espaço inovador, integrador e humanizado no atendimento a mulher em situação de violência. Faz parte do 

programa Mulher: “Viver sem Violência” da Secretária de Políticas para as Mulheres – Presidência da República.  
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Partimos dos pressupostos das teorias feministas, bem como, da utilização da teoria das 

Representações Sociais como foco de análise e constituição das práticas discursivas das entrevistas 

da pesquisa, além, de contar com a teoria da psicologia denominada de Histórico-Cultural de 

Vygotsky (2005) para compreensão e constituição dos fenômenos psíquicos.   

A pesquisa foi realizada na Casa da Mulher Brasileira com as profissionais do setor 

psicossocial por considerar que sua efetivação é um avanço nas políticas públicas destinadas as 

mulheres brasileiras. Contudo, alterações na gestão mudou processos e atuação das profissionais no 

serviço. Assim não será objetivo deste trabalho, apresentar o cenário atual, tendo em vista, que os 

pesquisadores não estão mais atuando junto a este espaço.  

Patriarcado, Gênero e Violência 

A noção do conceito de patriarcado reflete as condições desguiais, nas quais os gêneros: 

masculinos e femininos são perfomatizados na sociedade. O patriarcado, portanto, trata-se  

[...] de um sistema cultural, político e econômico que arbitrariamente constrói e valoriza 

desigualmente os sexos, definindo-os com “mulheres/femininos/domináveis” e “homens/ 

masculinos/dominadores”, a partir de uma visualização dos órgãos genitais (pênis e vagina). 

Essa construção desigual organiza socialmente, polariza, naturaliza e hierarquiza os corpos e 

as subjetividades, de maneira arbitrária, inclusive usando discursos científicos evolucionistas 

para consolidar a naturalização da desigualdade dos sexos, dos papéis sexuais e sociais. 

(TIMM, 2015, p. 186) 

Desse modo é preciso compreende que o sistema patriarcal decorre do jogo das relações de 

poder – onde os masculinos se sobrepõem aos femininos, resultando em sua submissão e perpetuação.  

Pateman (1992) reintegra que as mulheres não estão apenas subjulgadas pelos homens na 

esfera privada, mas também na pública. É, nesse sentido, que ocorre a naturalização daquilo que 

Saffioti chamou atenção – a ideologia machista.  

A ideologia machista, que considera o homem um ser superior a mulher, não entra apenas na 

cabeça dos homens. Também as mulheres, majoritariamente, acreditam nestas ideias e as 

transmitem aos filhos. Quando proíbem os filhos de chorar, alegando que “homem não chora” 

e exigem que as filhas “se sentem como mocinhas”, estão passando aos mais jovens este 

sistema de ideias que privilegia o homem em prejuízo da mulher (SAFFIOTTI, 1992, p. 34). 

 

No estudo encomendado pela Subsecretária da Mulher e da Promoção da Cidadania de Mato 

Grosso do Sul por Curado5 ressalta-se que o conceito de gênero remete-se aos estudos de Stoller a 

                                                           
5 Projeto financiado com recursos da Subsecretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da 

República – “Capacitando para o enfrentamento a violência contra a mulher centros de referencia de atendimento a 

mulher”, realizada e idealizada pela Subsecretaria da Mulher e da Promoção da Cidadania – SEGOV. Governo do Estado 

do Mato Grosso do Sul, Campo Grande – MS, 2012. 
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partir de 1968, ganhando mais visibilidade no artigo de Gayle Rubin6 Entretanto, na visão de outras 

feministas, o conceito de gênero já estava presente em Beauvoir, em seu livro “ O segundo sexo”, na 

celebre frase: “ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (1945). 

Contudo, é em Scott (1995) que o conceito é sistematizado e organizado passando a ser 

considerado, como uma categoria teórica, e como salienta a autora, útil para análise histórica da 

constituição dos gêneros. Ao passo que, gênero “além das definições estabelecidas sob o ponto de 

vista gramatical também trazem à tona as diferenciações biológicas e sexuais” (LOPES, 2009, p. 41). 

Com isso, gênero se constitui como categoria teórica e política, com intuito de compreender 

e explicar as relações entre os masculinos e os femininos como relacionais. Ou seja, “gênero diz 

respeito, portanto, às formas como cada sociedade atribuem valores distintos às diferenças de sexo. 

Tais valores vão sendo apreendidos e incorporados ao longo da nossa vida no processo de 

socialização” (BONETTI, 2015, p. 89). 

Assim, gênero é um elemento constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças 

percebidas entre os sexos e gêneros; é uma primordial forma de dar significado às relações de poder 

ou ainda gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual o poder é articulado 

(SCOTT, 1995, p. 89).  

As várias facetas da violência contra a mulher: gênero e doméstica 

Lima e Clímaco (2008) destaca que, são várias as formas de expressar e compreender o 

fenômeno da violência, portanto, carregando para si representações diversas, não podendo ser vista 

como um fenômeno a-histórico, mas sim como uma manifestação histórica da sociedade.  

Em Saffioti, a violência é compreendida “como ruptura de qualquer forma de integridade da 

vítima: integridade física, psíquica, sexual e moral; observa-se que apenas a psíquica e a moral 

situam-se fora do palpável” (2015, p.18). 

Tal processo reflete o sistema patriarcal – na qual a mulher se constitui como o ser mais fraco, 

naturalizando assim, o processo de dominação (homem) – exploração (mulher). Ademais, como se 

trata de um poder simbólico, ele pode ser expresso em outras formas de relação, mas casualmente, é 

na relação homem-mulher que se expressa com mais intensidade (SAFFIOTI, 2015).  

Estudos acerca da conceituação e entendimento da violência de gênero ressaltam que: 

                                                           
6 No texto “O Tráfico de Mulheres – Notas sobre a ‘Economia Política’ do Sexo” discorre sobre a noção de sexo/gênero 

como era tratado na época. 
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o conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relação de poder de 

dominação do homem e de submissão da mulher. Ele demonstra que os papeis impostos às 

mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua 

ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a prática desse tipo de 

violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas. Ou seja, 

não é a natureza a responsável pelos padrões e limites sociais que determinam 

comportamentos agressivos aos homens e dóceis e submissos às mulheres (CURADO, 2012, 

p. 15).  

Saffioti (2015, p. 47) destaca que, a violência de gênero “[…]engloba tanto a violência de 

homens, contra mulheres quanto a de mulheres contras homens, uma vez que o conceito é aberto”. E, 

segue “nestes termos, gênero concerne, preferencialmente, às relações homem-mulher, isto não 

significa que uma relação de violência entre dois homens ou entre duas mulheres não possa figurar 

sobre a rubrica de violência de gênero” (2015, p. 75). 

Portanto, a violência de gênero, perpetuada pelo homem contra a mulher, tem como intuito 

demonstrar a sua dominação, visando possuí-la, tê-la como sua propriedade. Sua intenção é controlá-

la, seus desejos e anseios, a fim de, fazê-la sua prisioneira, fisicamente e simbolicamente. Assim, “a 

disputa por uma fêmea pode levar dois homens à violência, o mesmo podendo ocorrer entre duas 

mulheres na competição por um macho” (SAFFIOTI, 2015, p. 75). 

Fica, assim, patenteado que a violência de gênero pode ser perpetrada por um homem contra 

outro, por uma mulher contra outro, por uma mulher contra outra. Todavia, o vetor mais 

amplamente difundido da violência de gênero caminha no sentido homem contra mulher, 

tendo a falocracia como caldo de cultura (SAFFIOTI, 2015, p.75). 

Seja qual for a sua modalidade, a violência de gênero manifestada nas relações domésticas, 

causa danos emocionais gigantescos. Essa mulher em situação de violência doméstica está inserida 

no ciclo da violência, composta por três fases, descritas a seguir. 

 A fase inicial, caracterizada pela ausência de agressões maiores, como a violência física, mas 

predominantemente, marcada pela tensão entre os companheiros; a segunda fase da explosão da 

violência: consiste em agressões sistemáticas, principalmente, em ataques de fúrias e destruição; e, a 

terceira fase, a lua de mel caracteriza o momento de arrependimento, é a fase na qual, o agressor sente 

remorso e presenteia a vítima (COSTA e ZIOLKOWSKI, 2010). 

Políticas de Enfretamento à violência contra as mulheres: da luta a efetivação das políticas 

O novo século consolida a efetivação de ações e serviços que sinalizam a construção de 

políticas públicas destinadas exclusivamente às mulheres no país. Em especial, na criação em 2003 
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da então, extinta, Secretaria de Políticas para as Mulheres - SPM6 nasce à partir da medida provisória 

103 de 1 de janeiro de 2003, pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e implantada 

pela lei 10.683 de 2003. Com objetivo de promover por meio de políticas para as mulheres e a 

igualdade de gênero, uma atuação que vise erradicar e transformar as relações desiguais de homens e 

mulheres.  

A então Secretária de Políticas para as Mulheres adquire status de Ministério – atuando direto 

à Presidência da República (BRASIL, 2013).  Entretanto, a partir de 2016 a SPM perde sua 

autonomia, sendo a partir desta data, vinculada ao Ministério de Justiça e Cidadania da Presidência 

da República, considerando assim, um retrocesso no âmbito das políticas para as mulheres.  

Segundo Lopes (2008, p. 41) “a mulher como foco de estudos acadêmicos emerge de modo 

gradativo nas décadas de 1970 e 1980 como resultado do movimento de mulheres”. E, continua, “[…] 

é com grande satisfação que nos deparamos com iniciativas que articulam conhecimento científico, 

formulações de políticas públicas e propostas de intervenções psicossociais para o enfretamento da 

violência contra mulher” (LOPES, 2008, p.41). 

A partir disso, a SPM configura-se como porta de entrada para a construção de políticas 

destinadas a transformar as relações entre homens e mulheres. Passando a atuar na formulação e no 

desenvolvimento de políticas para as mulheres, no sentido de fomentar o desenvolvimento de práticas 

educativas, projetos, campanhas, parcerias entre organizações nacionais e internacionais, públicas e 

privadas. (BRASIL, 2015). 

Em adição a isso, destaca-se a importância de dois grandes serviços que compõem a “Rede de 

Enfretamento à Violência contra a Mulher”. Primeiro, a implantação da Central de Atendimento à 

mulher – ligue 180, conhecida como “180” (SPM, 2013) e, posteriormente, a criação da lei n 

11.3402006, conhecida como Maria da Penha. 

 Outro serviço de grande importância foi o programa lançado em 13 de março de 2013 pela 

ex-presidenta cassada Dilma Rousseff. O programa “Mulher, viver sem violência” que concentra 

esforços na ampliação e manutenção de serviços e ações destinadas ao enfretamento da violência, 

como é o caso, da criação da Casa da Mulher Brasileira.  

A Casa da Mulher Brasileira reflete os esforços de muitos anos de trabalho e de luta dos grupos 

de mulheres e feministas ao longo desses últimos 20 anos no Brasil.  Desse modo, “CMB é uma 

inovação no atendimento humanizado às mulheres. Integra no mesmo espaços serviços especializados 

para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres” (BRASIL, 2015, p. 02) 

                                                           
6 A Secretaria de Políticas para as mulheres nasce da medida provisória instituída pelo Presidente da República Brasileira.  
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A CMB é eixo do programa “Mulher: viver sem violência” que tem como objetivo a 

erradicação de práticas violentas contra as mulheres.  A CMB “ é um espaço de acolhimento e 

atendimento humanizado e tem objetivo geral prestar assistência integral e humanizada às mulheres 

em situação de violência, facilitando o acesso destas aos serviços especializados e garantindo 

condições para o enfretamento da violência e o empoderamento” (BRASIL, 2015, p. 14). 

Quanto aos serviços, estes se desenvolvem em 09 setores que estão envolvidas no atendimento 

à mulher em situação de violência, iniciando pela recepção, acolhimento e triagem; apoio 

psicossocial; delegacia especializada; juizado especializado em violência doméstica e familiar contra 

as mulheres; promotoria especializada; defensoria pública; serviço de promoção de autonomia 

econômica; brinquedoteca- espaço de cuidado das crianças; alojamento de passagem e central de 

transportes (BRASIL, 2015). 

Entretanto, foi objetivo deste estudo, compreender e conhecer o funcionamento do setor 

psicossocial. Desse modo será dedicado especial atenção nessa área. A atuação das profissionais que 

compõem o setor psicossocial será a de proporcionar condições de superação da violência, assim 

como, “dar suporte à equipe de recepção, bem como acompanhar e monitorar o atendimento prestado 

pelos demais serviços (quando necessário)” (MACEDO et al, 2015, p.33). Além disso, esse 

atendimento preconiza desenvolver “o resgate da autoestima da mulher em situação de violência e 

sua autonomia, auxiliar a mulher a buscar e implantar mecanismos de proteção e/ou auxiliar a mulher 

a superar o impacto da violência sofrida” (MACEDO et al, 2015, p. 34). 

Por fim, como demonstra a ministra da SPM/PR, Eleonora Menicucci (2015) a Casa da 

Mulher Brasileira é “um lugar que acolhe, apoia e liberta” as mulheres em situação de violência, bem 

como aquelas que sofrem pelo fato de ser mulher. 

O Caminho da Pesquisa: procedimentos metodológicos 

Este estudo teve como objetivo geral compreender as Representações Sociais sobre a violência 

de gênero que orientam as ações das profissionais do setor psicossocial da CMB, no acolhimento às 

mulheres em situação de violência. 

As profissionais que integram este estudo são técnicas de nível superior, das seguintes áreas: 

seis psicólogas, nove assistentes sociais, uma advogada e uma pedagoga. Com idades entre 26 a 49 

anos, com experiência profissional de 1 a 20 anos de atuação em sua área de formação.  

Em se tratando da remuneração paga a essas profissionais configura-se sendo uma média de 

dois salários mínimos e meio a cinco salários. Tais diferenças se dá devido ao regime de contratação. 
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Algumas são contratadas pela administração municipal, outras são contratadas via concurso público 

municipal ou estadual, e nestes casos, foram cedidas e mantidas com salários de contratação. 

A coleta de dados com as participantes, da qual, tiveram suas identidades preservadas7 as 

identificações fora mantidas em sigilo, deu-se a partir da observação acerca do funcionamento do 

setor, além de contar com o caderno produzido pela própria equipe da CMB, que traz considerações 

sobre as normas e seu funcionamento. 

As entrevistas ocorreram na própria CMB entre os dias 03 a 12 de junho de 2016, nos três 

períodos, conforme, escala de trabalho das profissionais. O roteiro semiestruturado foi elaborado a 

partir de quatro eixos temáticos, identificação; profissionais; sobre a concepção de violência; e, quais 

as formas de enfretamento para o fim da violência. Utilizando das representações sociais, como forma 

de compreensão da realidade social.  

O qual possibilitou a evidenciação de cinco categorias de análise. A Instituição, nesta 

categoria foram identificadas os elementos que apontam para as representações sociais das 

participantes acerca dos sentidos e significados que a CMB tem para elas. Como o grupo representa 

a instituição, seu papel e sua função para o enfrentamento da violência contra a mulher, como salienta 

uma das entrevistadas: “um feito na sociedade brasileira, assim lindo sabe?...É a melhor palavra lindo. 

Trabalha, ou melhor, dizendo busca de forma eficiente e eficaz na violência doméstica né, para mulher 

especificamente” (CARMEN).  

Já na categoria Relações de Gênero: foram identificadas as representações sociais do que diz 

ser mulher ou homem nesta sociedade, quais os elementos que solidificam tais formações. Assim, 

como as concepções sobre os papéis sexuais e atribuições que a sociedade aponta para os diferentes 

gêneros, suas masculinidades e feminilidades. 

Como descreve Beth “as mulheres são submissas muitas vezes aos homens elas tem uma 

relação desigual com esses homens né, na família, no trabalho né! E isso traz prejuízos a mulher” 

para Carmen sobre os processos de naturalização dos gêneros “sendo que o outro é diferente de mim, 

que o homem em si ele é diferente de mim, ele tem uma visão de mundo, pensa, percebe diferente”. 

Nota-se que, essa diferença acentua ainda mais, as condições de perpetuação do patriarcado, de 

dominação-exploração. 

Em relação a categoria trabalho, na qual foram identificadas as representações sociais 

extraídas dos discursos das participantes acerca das expectativas positivas e negativas, as frustações, 

                                                           
7 Para a identificação das participantes deste estudo foram utilizados nome de mulheres que fizeram história no Brasil e 

no mundo. Utilizando o “Dicionário mulheres no Brasil: De 1500 até a atualidade”, dos autores Maria Aparecida 

(SCHUMA) Schumaher e Erico Teixeira Vital Brazil.  
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as demandas, sobre as condições de trabalho as quais estão inseridas nesta instituição. Como destaca 

Beth “eu to assim bastante satisfeita assim com o trabalho. A Casa tem uma estrutura muito boa. É 

um novo conhecimento que estou tendo e eu gostando bastante”. Já Carmen e Leila, especificamente, 

sobre o papel do setor no desenvolver do seu trabalho, apontam: 

[...] atender a mulher em primeiro plano, depois a recepção. Ela é atendida aqui com o 

objetivo de fazer essa escuta qualificada que é chamada dentro das diretrizes, pra que nessa 

escuta a gente coletar, ao mesmo tempo que coletar informações, é discernir quais as 

necessidades, identificar que estágio, de vida, de vinculo, ou de possibilidade, de rompimento 

com esse vínculo, que essa mulher tá. E por fim, criar caminhos, pra isso. Ou pra outra coisa 

que ela necessite os encaminhamentos então. (CARMEN) 

No entanto, na visão da Leila, o serviço prestado pelo setor psicossocial ainda é insuficiente 

para fazer com que essa mulher rompa o ciclo da violência doméstica, haja vista que, o papel do setor 

é emergencial, não desenvolvendo nenhum atendimento ou serviço continuado com essa mulher. 

Conforme apresenta,  

[...] chega uma mulher vítima de algum tipo de violência e a gente escuta essa mulher. O que 

eles chamam de escuta qualificada. E, a gente escuta essa mulher. Eu tento desculpabilizar 

essa mulher, por que elas chegam muitas se sentido muito culpada pela violência ter 

acontecido, por ter sofrido a violência. 

[...]E a gente encaminha, pra/pro serviços que essa mulher precisa naquele momento. Só que 

eu, eu fico muito angustiada com isso, porque depois eu não tenho um...um retorno do que 

essa mulher fez, se ela realmente procurou o serviço que ela foi encaminhada ou não, se ela, 

voltou com o agressor ou não. Então, eu atendo essa mulher e fim. Faço essa primeira, 

acolhida, essa primeira escuta, encaminho e fim. Então, assim, o nosso serviço aqui consiste 

em basicamente em isso. Fazer essa primeira escuta e encaminhar. (LEILA) 

Desse modo, é possível entender que o serviço emergencial desenvolvido pelo setor auxilia 

num primeiro momento a mulher que busca atendimento, mas conforme sinaliza uma das 

participantes, é insuficiente. Tanto que há uma reincidência dessa violência acontecer. Contudo, pode 

se dizer que as estratégias de atuação ainda estejam em desenvolvimento e aprimoramento, haja vista, 

que a CMB tem apenas um ano e seis meses de atuação, e a maioria das participantes deste estudo, 

não possuem experiência na área da violência de gênero. 

 No entanto, um dos objetivos do setor psicossocial é promover possibilidades de superação 

da violência sofrida por meio de condições que favoreçam a promoção da autoestima, autonomia e 

cidadania. Mas como fazer isso, se tratando, de um atendimento emergencial? Quais as possibilidades 

de atuação deste profissional diante das suas competências? 

Em se tratando da categoria violência, destacam-se as representações sociais que envolvem a 

compreensão desta categoria, conforme suas impressões, o que é, e como este fenômeno se manifesta 

nas relações de gênero.  E, neste sentido, este estudo compreende a violência de gênero, como sendo-
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a construída socialmente, ao longo da história da humanidade. Os fragmentos a seguir demonstram 

isso: 

A violência ela tá na nossa sociedade né. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, 

machista né... e ela tem vindo né na nossa história há muito tempo né por isso nós temos mas 

ela precisa né ser rompida e nós já temos visto né. (BETH) 

 

A violência de gênero ela encontra uma resposta, uma alegoria mais perfeita vamos dizer 

assim. Realmente o machismo justifica entre aspas a violência, a defesa o outro é culpado de 

eu agredi-lo né. Porque o outro não entendeu o que eu quero ... é bem isso. Eu acho que é a 

alegoria perfeita tá bem dentro de um núcleo de relacionamento. (CARMEN) 

 

Mas, quando são questionadas do porquê a mulher não consegue romper o ciclo da violência, 

há uma naturalização, uma culpabilização por parte das participantes, com essas mulheres, por não 

compreender as origens dessa violência contra a mulher. 

“Mas muitas que vem, eu falo, mas porque você está com ele? Mas muitas falam é que eu não 

trabalho, eu não tenho renda, eu dependo dele. Então, me dá um choque que eu nem sei o que falo” 

(EUGÊNIA). 

Eu perco na minha relação afetiva talvez pela ideia da conjunção afetiva de to atrelado ao 

outro. Eu perco a identidade – ai é uma delicia, eu te amo, eu to em você você ta em mim. 

Essa coisa gera, talvez, na minha percepção que esses é um dos motivos do vínculo afetivo 

no caso da violência doméstica. Eu vou me permitindo talvez com isso por eu me misturar 

de vez com outro e eu vou me perdendo vou me dissolvendo (CARMEN). 

Nota-se que, apesar de compreender que a violência contra a mulher, e como diz Dulce “é 

toda a violação dos Direitos Humanos”. Mas, ao mesmo tempo, não reconhece que essas mulheres, 

em situação de violência, não têm condições de conhecer a realidade a qual estão inseridas. 

E, por fim, nesta categoria foram identificas as representações sociais sobre as perspectivas 

futuras destas profissionais em relação ao seu trabalho. O grupo é unanime em considerar que, para 

o rompimento do ciclo da violência, é preciso criar condições para que esta mulher em situação de 

violência consiga romper com o ciclo da violência. A respeito disso, salientam que, para tal, é preciso 

empoderar essas mulheres, mas, e de que forma? 

Propõe seu encaminhamento para a rede sócio-assistencial como o Centro de Referência em 

Assistência Social – CRAS; Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS e 

outras instituições de apoio, a reeducação de homens e mulheres e crianças por considerar que a 

violência de gênero só ocorre por existir o machismo.  

Outro ponto a ser considerado, são de que as práticas que orientam a ação de trabalho dessas 

profissionais, são para a construção de estratégias que fomentem a criação de outros serviços e ações 

que alterem a consciência dessas mulheres e homens, como por exemplo, o grupo de sensibilização 

com os autores da violência. Como finaliza Beth: 
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 “nós temos.... pensamos enquanto grupo, propostas de trabalho mas continuado com elas 

para que elas estarem retornando e estarem refletindo sobre a violência. E também até 

pensarmos em algumas propostas de trabalho com o autor da violência para se fazer com o 

autor da violência para que ele não volte. É.... a violência, com outras mulheres.  

Concluindo 

A análise empreendida neste estudo buscou identificar os elementos constituintes 

significativos, articulados aos sentidos, marca presente na constituição das representações sociais 

sobre o papel desta política pública no enfrentamento da violência de gênero, em especial, ao papel 

do setor psicossocial em suas ações.  

Para então perceber e compreender que a violência doméstica praticada contra as mulheres 

reflete sobremaneira as concepções de gênero, na qual, a mulher é inferiorizada e objetificada por 

esse sistema patriarcal. Desse modo, qualquer ação de intervenção com intuito de eliminação ou 

mesmo sua redução, são fracassadas, por se tratar de um fenômeno tão rígido e invisível nesta 

sociedade.  

Cabe ressaltar que, essas representações sociais que empregam a naturalização das diferenças 

entre os gêneros corroboram como demonstrado por Swain (2015) para manutenção do status quo, 

da inferioridade da mulher em detrimento da superioridade do homem. Essas representações 

justificam a permanência do poder do patriarcado por intermédio das diferenças. 

Em síntese, a Casa da Mulher Brasileira deve representar para a sociedade, o lugar que 

promova possibilidade de enfrentamento para as mais diversas violências sofridas pelas mulheres, 

atendendo de forma humanizada, sigilosa e ética. Tendo em vista que, a problemática da violência 

contra a mulher deve ser vista e compreendida em todos os seus aspectos, políticos, econômicos, para 

que seja entendida a complexidade histórica e cultural presente nesse fenômeno, mas sem perder de 

vista a individualidade de cada uma.  

Para tanto, não se pode perder de vista a singularidade, a subjetividade que cada mulher traz 

consigo, principalmente, diante de um atendimento que exige atenção, postura ética, e 

conscientização sobre seu trabalho. Contudo, é preciso estar ciente que, nesse processo, a mulher seja 

ela em situação ou não de violência, nunca deverá ter a culpa da violência direcionada, única e 

exclusivamente a ela.  
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The house of the brazilian woman and the policy of facing gender violence: a study of social 

representations 
Abstract: The study brings as object the psychosocial phenomenon of violence against women. The 

objective was to understand the social representations (RS) of gender violence of the professionals 

that compose the psychosocial sector of the House of Brazilian Women in Campo Grande-MS. It 

started with the understanding of authors such as Joan Scott and Saffioti. The study was based on the 

theory of social representations, proposed by Moscovici. The research of exploratory nature, of 

qualitative analysis, counted on the use of the semistructured script for data collection and its 

categorization was given by the technique of content analysis of Bardin. Participated in this study to 

the whole 17 professionals corresponding to the areas of psychology, social service, law and 

pedagogy. In the analysis, five central axes were identified: The Institution; Gender Relations; The 

Working Conditions; Violence; And Future Perspective, which made it possible to understand the 

representations that support his discourses. It was noticed that, despite the fact that the participants 

identify that society reproduces unequal gender relations, they recognize the presence of the 

patriarchal and macho paradigms that support the relations of male domination over the feminine and 

that trigger the violence suffered by the women served in the CMB, have not yet identified the roots 

of such oppression, have not broken with the macho and patriarchal ideology that naturalizes 

inequality and violence against women. 

Keywords: Gender Violence, Violence against women, Social Representations, House of Brazilian 

Women. 

 


