
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado Interdisciplinar em Saúde, 

Sociedade e Ambiente (SaSA) 

 

 

Celina Neves Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER:  

Caracterização do fenômeno a nível municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamantina, 

2016 

 



 
 

Celina Neves Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER:  

Caracterização do fenômeno a nível municipal 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-graduação 

Stricto-sensu, Mestrado Interdisciplinar em Saúde 

Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como requisito 

parcial para obtenção de Título de Mestre.  

 

Orientador: Dr. Lúcio da Carmo Moura 

Co-orientadora: Dr.ª Nadja Maria Gomes Murta 

 

 

 

 

 

Diamantina, 

2016 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todas as mulheres que sofreram violência 

doméstica no cotidiano de suas vidas e que fazem 

da denúncia seu grito de libertação. 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a todos os encontros, prosas, reflexões compartilhadas, desde o momento em que 

fiz a escolha de me inscrever no mestrado, até hoje, quase dois anos depois. Foram momentos 

de profundos aprendizados. Com certeza cada mão dada, abraço, olhar, sorriso, acolhimento, 

contribuíram muito durante todo o processo. Algumas pessoas em especial estiveram mais 

próximas (perto ou longe), a elas deixo um agradecimento especial: 

 

Às companheiras do Retalhos de Fulô e da Marcha Mundial das Mulheres pelos encontros, 

debates e construções coletivas que tanto contribuíram na minha forma de ver, sentir, viver e 

agir no mundo. 

 

Às amigas e aos amigos do coração em especial a Lulu, Lívia, Maíra, Mari, Malu, Antônio, 

Gli, Txó txó pela presença, o apoio e o amor compartilhados nas nossas relações. 

 

Aos/as colegas do mestrado Alide, Ana, Vanessa e Andréz pelos debates, indicações de 

leitura, pela amizade e pelo carinho dos nossos encontros. 

 

A Bombinha, meu pai, e a Elisa pelos momentos de grandes aprendizados que passamos 

juntos durante parte dessa jornada. A minha mãe, pelas prosas intermináveis na mesa do café. 

 

Ao meu orientador, Lucio, pelo apoio e por se abrir para a pesquisa da violência doméstica 

contra as mulheres. A Nadja, minha co-orientadora, pelas contribuições e pelo acolhimento. 

 

Aos professores e professoras do programa SaSA, em especial à Agnes, Nadja, Marivaldo, 

Rosana e Silvia pela contribuição fundamental no meu processo de aprendizagem. 

 

A Dr. Kiria e Regilene que me receberam na DEAM e me oferecerem todo apoio para que a 

pesquisa fosse realizada. 

 

Me sinto muito agradecida! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KUHN, 2012) 

 



 
 

RESUMO 

 

A violência doméstica contra a mulher é a forma mais disseminada e universal das violências 

contra as mulheres, apresentando-se como um grave problema de saúde pública. Atinge 

mulheres de diferentes etnias, religiões, níveis de escolaridade e classes sociais. O presente 

estudo teve como objetivo caracterizar a violência doméstica contra a mulher a partir dos 

Registros de Evento de Defesa Social (REDS) notificados pela Delegacia Especializada no 

Atendimento à Mulher (DEAM) no município de Diamantina (MG) no ano de 2014.  Por 

meio do softwar Epi-Info medimos a frequência das variáveis selecionadas e com o QGIS  

construímos os mapas da distribuição espacial do fenômeno. A partir dos 422 registros 

encontrados obteve-se a descrição das características da violência doméstica contra a mulher 

no município de Diamantina. Percebemos que a maior parte dos registros se referia a 

denúncias de violência que ocorreram na sede do município, a cidade de Diamantina. Em 

relação às características da violência observamos que 75,4% dos casos aconteceram em 

locais privados (casas ou sítios), as formas mais frequentes foram as ameaças e as agressões 

físicas (45,3% e 28,2%), e o turno em que mais ocorreu foi o da noite (47,6%). A maioria das 

mulheres agredidas que notificaram a violência eram pardas e negras (62,0%, 22,4%), com 

faixa etária entre 18 e 35 anos (59,2%), que estavam em uma união estável ou solteiras 

(36,3%, 35,5%), mas a maioria dessas mulheres estavam (45,1%) ou já estiveram (30,2%) em 

relações conjugais com os(as) agressores(as). Embora os dados da pesquisa apresentem tais 

características das vítimas, não se pode afirmar que este é o tipo prioritário de mulheres que 

são agredidas e nem que apenas essas foram agredidas, pois há muitas mulheres que não 

notificam as violências sofridas. Porém, consideramos relevante a análise e divulgação desses 

dados, pois, será um importante instrumento para as secretarias de saúde, assistência social, 

delegacia de polícia civil, DEAM, movimentos sociais e para toda a população na busca do 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina (MG). 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The domestic and conjugal violence against woman is the most disseminated and 

generalized kind of violence against women; this appears like a public health serious 

problem. It affects woman of different ethnics, religions, education levels and social classes. 

This research aims to characterize a domestic violence against woman from the Event 

Register of Social Defend (REDS) notified by the Specialized Delegacy of Woman 

Attendance (DEAM) in the Diamantina town (MG), in the 2014 year. It was used the Epi-info 

software to measure the frequencies of selected variables and the QGIS software to make 

two maps of the phenomenon spatial distribution. Since the 422 found registers, it was 

obtained the description of the domestic violence characteristics against woman in the 

Diamantina town. It was perceived that the most registers concentration were in the town 

headquarters, Diamantina. About the violence characteristics, was observed that 75,4% of 

cases happens on private sites (homes an sites), the most frequently were threats and 

physical aggressions (45,3% e 28,2%) and the hour that it occurred more was in the night 

(47,6%). The most of attacked woman that notified the violence were brown and black 

woman (62,0%, 22,4%), in the age group between 18 and 35 years old (59,2%), who had 

stable union or single (36,3%, 35,5%) marital status, but the most of those woman have 

(45,1%) or had (30,2%) conjugal relationships with aggressors. Although the research data 

show this characteristics about victims, it cannot be to say that it is neither the priority kind of 

woman who are attacked and nor that just they were attacked, since there are so many 

woman who did not notify the suffered violence. However, it is relevant to consider the 

analysis and divulgation of this information, since it will be an important instrument to the 

health secretariat, social assistance secretariat, civil police, DEAM, social movements and 

the population who want to face the domestic violence against woman in the Diamantina 

town (MG). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse por pesquisar a violência doméstica contra a mulher surgiu quando em 

2009 comecei a fazer parte do coletivo feminista “Retalhos de Fulô”, núcleo da Marcha 

Mundial das Mulheres1. Em coletivo desenvolvíamos rodas de conversa, oficinas, debates e 

projetos de extensão com mulheres universitárias, mulheres da cidade de Diamantina (MG), 

do Vale do Jequitinhonha e do Estado de Minas Gerais. Tais atividades incorporavam temas 

dos quais as próprias mulheres sentiam necessidade de abordar, levando em consideração 

questões que perpassavam suas próprias vidas.  

Ao longo das minhas vivências pude perceber que o tema da violência contra as 

mulheres, direta ou indiretamente, estava sempre presente nas atividades do coletivo, na 

Universidade, no meu trabalho e nas minhas relações pessoais, o que sempre me causou 

inquietações em relação ao tema, trazendo a necessidade de aprofundar no estudo desse 

fenômeno. 

Em 2009, desenvolvemos um projeto de extensão universitária pela Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucurí (UFVJM) intitulado “Violência, gênero e saúde: 

construindo o diálogo com agentes comunitários de saúde e estratégias de abordagem 

humanizada da questão”. Tal projeto me permitiu vivenciar no cotidiano do serviço de saúde 

do município de Diamantina (MG), questões que sugeriam potencialidades e limitações da 

abordagem da violência contra as mulheres na Estratégia de Saúde da Família (ESF), o que 

também me despertou o interesse de contribuir com as analises do fenômeno a nível 

municipal na busca de um horizonte da diminuição da violência direcionada às mulheres. 

O termo “violência contra a mulher” passou a ser usado pelo movimento feminista 

na década de 70 (TELES & MELO, 2002, p. 19; BANDEIRA, 2014 p. 449). Essa 

identificação de violências cometidas contra as mulheres pelo fato de serem mulheres 

permitiu avanços nas políticas sociais destinadas a este grupo social. 

Desde a década de 70, a violência foi gradativamente ganhando espaço no setor de 

saúde para que fossem oferecidas respostas concretas não apenas para o tratamento de lesões 

                                                           
1 A Marcha Mundial das Mulheres é um movimento feminista internacional que nasceu no ano 2000 como uma 

grande mobilização que reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. Entre 

os princípios da MMM estão a organização das mulheres urbanas e rurais a partir da base e as alianças com 

movimentos sociais, defendendo a visão de que as mulheres são sujeitos ativos na luta pela transformação de 

suas vidas e que ela está vinculada à necessidade de superar o sistema capitalista patriarcal, racista, homofóbico 

e destruidor do meio ambiente. Possui como lema “Mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, mudar a 

vida das mulheres para mudar o mundo”. 
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e traumas decorrentes, mas também com a finalidade de abranger os diferentes agravos que 

afetam a vida e a integridade das pessoas (MINAYO, 2010). Posteriormente, no início dos 

anos 90, a violência contra a mulher foi reconhecida pela Organização Pan Americana da 

Saúde (OPAS) como uma questão de Saúde Pública (HEISE, 1994) ganhando 

reconhecimento como um problema social, de saúde. 

Em 2003, no Brasil, o MS publicou a Lei nº 10.778 estabelecendo a notificação 

compulsória em caso de violência contra a mulher nos serviços de saúde públicos ou privados 

(MS, 2015). Outro importante avanço foi conquistado com a implantação do Sistema de 

Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), no ano de 2006. Esse sistema foi criado com a 

finalidade de viabilizar a obtenção de dados e divulgar as informações sobre violências e 

acidentes, o que pode possibilitar o conhecimento da magnitude desses graves problemas de 

saúde pública (BRASIL, 2006). A partir de 2009, o VIVA passou a integrar o Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação versão net (SINAN NET), disponível para todos os 

municípios do país (MS, 2015). Posteriormente, em 2014, a Política Nacional de Promoção da 

Saúde foi revisada, reafirmando como uma de suas prioridades, o enfrentamento das 

violências (MS, 2015).  

Embora reconheçamos tais avanços como positivos, a violência contra a mulher 

ainda não ganhou o devido espaço nos serviços de saúde. No Brasil, muitas mulheres que 

procuram as Unidades Básicas de Saúde ou os serviços de emergência hospitalares podem 

estar vivenciando ou já terem vivenciado alguma situação de violência, porém, esses eventos 

frequentemente não são detectados e escapam ao conhecimento dos (as) que atuam nesses 

serviços (OSIS et. al., 2012 p.353).  

A forma mais disseminada e universal da violência contra a mulher é a violência 

conjugal e doméstica, aquela que ocorre entre parceiros íntimos e nas famílias (TELES & 

MELO, 2002 p. 15; SCHRAIBER et. al., 2007 p. 798). A violência na modalidade doméstica 

cometida por homens contra mulheres assume uma feição crônica e estabilizada, empreendida 

sobre a mesma vítima (ALMEIDA & BANDEIRA, 2006, p.21), passando a ser concebida 

como algo normal. A Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde aponta em uma 

de suas subagendas (Violências, Acidentes e Traumas) a violência doméstica como um dos 

temas prioritários de pesquisa em saúde, incentivando assim pesquisas quantitativas e 

qualitativas que apontem a magnitude, dinâmica e compreensão da violência doméstica (MS, 

2011). Portanto, decidimos direcionar nossa pesquisa a esse tipo específico de violência 

contra a mulher.  
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O presente estudo teve início no ano de 2015 na UFVJM, a partir da linha de 

pesquisa Tecnologia e Vigilância em Saúde do Programa de Pós Graduação strito senso 

Interdisciplinar de modalidade profissional em Saúde Sociedade e Ambiente (SaSA). A 

referida linha de pesquisa prevê o desenvolvimento de estudos e tecnologias na geografia da 

saúde com utilização de sistemas de informação e geoprocessamento para o desenvolvimento 

de indicadores e ferramentas de previsão e antecipação de agravos à saúde e monitoramento 

de situações e áreas de riscos associados. 

Quando começamos e esboçar o projeto dessa pesquisa, no ano de 2014, 

pretendíamos fazer o mapeamento e a caracterização da violência doméstica a partir dos 

dados encontrados na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), e no 

sistema Viva/SINAN para obtermos dados concretos da rede de apoio às vítimas de violência 

doméstica contra a mulher, referentes ao município de Diamantina (MG). Porém, devido à 

subnotificação dos casos pelo sistema de saúde neste município decidimos concentrar nossos 

esforços na busca dos dados notificados pela DEAM.  

As DEAMs, unidades especializadas da polícia civil, foram criadas no Brasil em 

1985, com o objetivo de investigar e prestar atendimento diferenciado às mulheres, além de 

realizar ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e 

sexual contra as mulheres. Tais delegacias surgiram como resposta à demanda dos 

movimentos feministas por necessidade de uma ação mais vigorosa do estado em relação à 

violência contra as mulheres (SPPM, 2010; BRASILIA, 2012).  

O sancionamento da lei 11.430/2006 – lei Maria da Penha, em agosto de 2006, 

permitiu avanços jurídicos em torno da prevenção e punição da violência doméstica e familiar 

contra a mulher e possibilitou o amplo reconhecimento social da violência como tal 

(PASINATO 2015, p. 533).  No município de Diamantina - MG a DEAM foi fundada no ano 

de 2007, porém ainda não possui uma equipe especializada para o acolhimento e atendimento 

imediato à mulher que sofreu violência.  

Embora saibamos que as notificações não correspondam ao numero real de 

ocorrências de violência às quais as mulheres estão submetidas, uma vez que muitas mulheres 

não notificam as violências sofridas, acreditamos ser este estudo um ponto de partida para a 

elucidação da ocorrência da violência doméstica no município e para o entendimento de como 

esse fenômeno se expressa a nível local.  

Os mapas temáticos são importantes instrumentos para revelar a partir da imagem 

a expressão social do fenômeno e para dar visibilidade a este, portanto, escolhemos usar esta 
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ferramenta na pesquisa. Entendemos que tais mapas, juntamente com a análise estatística das 

notificações (quantificação e caracterização) da DEAM constituirão um importante material 

para o trabalho de prevenção e assistência a violência doméstica contra a mulher no 

município, permitindo trabalhar a nível da estratégia adotada para o seu enfrentamento. 

Porém, entendemos que o mapeamento e a análise estatística isolados não serão capazes de 

trazer à tona a essência do fenômeno. Portanto, este estudo apresenta-se como um trabalho 

inicial, que busca revelar a existência e a caracterização do fenômeno, necessitando de outros 

posteriores que revelem a essência inerente à questão aqui estudada. 

Quando idealizamos o projeto deste estudo pretendíamos fazer análise de 

conteúdo dos inquéritos policiais referentes aos boletins de ocorrência aos quais tivemos 

acesso, porém, por questões operativas não tivemos condições de realizar esta etapa da 

pesquisa. Pretendemos futuramente dar continuidade à pesquisa e fazer essas análises.  

De acordo com o artigo 9 da lei Maria da Penha, a assistência à mulher será 

prestada de forma articulada e conforme os princípios da Lei Orgânica de Assistência Social, 

no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas de 

políticas públicas de proteção e emergencialmente, se quando for o caso (BRASIL, 2006). 

Considerando a complexidade do tema “violência doméstica contra a mulher”, e os desafios 

encontrados para o enfrentamento do fenômeno, a escolha de investiga-lo partir das 

notificações encontradas na DEAM do município de Diamantina tem o intuito de contribuir 

para a construção de espaços de diálogos e ações intersetoriais entre as secretarias de saúde, 

educação, delegacia de polícia civil, DEAM, movimentos sociais, e com toda a população do 

município.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a violência doméstica contra a mulher notificada na Delegacia 

Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) no município de Diamantina – MG no ano 

de 2014. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
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 Caracterizar os casos de violência doméstica contra a mulher de acordo as 

características individuais da agredida e do agressor e o tipo de violência, 

segundo sede e distritos; 

 Elaborar mapas temáticos da distribuição espacial dos casos de violência 

doméstica registrados na DEAM na sede e nos distritos do município de 

Diamantina - MG;  

 

3 REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1 A subordinação e a resistência das mulheres na sociedade 

 

A subordinação e as desigualdades que marcam a vida das mulheres na sociedade 

atual se baseiam em condições históricas em função da diferenciação entre os sexos. Para 

Kergoat (2009, p. 67) homens e mulheres formam dois grupos sociais distintos envolvidos nas 

relações sociais de sexo. Essas relações são caracterizadas pela relação antagônica entre os 

grupos assim definidos, pela construção social das atividades dos homens e das mulheres (e 

não pela causalidade biológica), pela base material dessa construção social (e não puramente 

ideológica), e antes de tudo pela relação hierárquica entre os sexos, relação de poder, 

dominação (KERGOT, 2009, p.71).  

Esses dois grupos sociais estão em tensão permanentemente em torno de uma 

questão, o trabalho e suas divisões (KERGOT, 2009, p.71). De acordo com Kergoat (2009, 

p.71), as relações sociais de sexo e a divisão sexual do trabalho são expressões indissociáveis. 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 

sociais de sexo, ou seja, nas relações sociais existentes entre homens e mulheres distinguem-

se os trabalhos dos homens e os trabalhos das mulheres. Simultaneamente a essa divisão, 

agrega-se valor ao trabalho dos homens. Nas palavras de Kergoat: 

 

 (...) a divisão sexual do trabalho tem dois princípios organizadores: o 

da separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e 

o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” mais que um de 

mulher. Esses princípios podem ser aplicados graças a um processo 

específico de legitimação – a ideologia naturalista - que relega o 

gênero ao sexo biológico e reduz as práticas sociais a papéis sociais 

sexuados, os quais remetem ao destino natural da espécie (KERGOT, 

2009, p.67). 
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Pascale Molinier e Daniel Welzer-Lang (2009, p. 101) afirmam que 

masculinidade e feminilidade designam as características e as qualidades atribuídas social e 

culturalmente aos homens e às mulheres. São as relações sociais de sexo, marcadas pela 

dominação masculina, que determinam o que é considerado “normal” – e em geral 

interpretado como natural – para mulheres e homens. Portanto, buscar alguns aspectos 

históricos é fundamental para elucidar as raízes e a estruturação dessa construção.  

Para Carvalho (1992, p.17) a divisão sexual do trabalho existe desde o princípio 

da humanidade. No contexto da caça e coleta, existia uma importância na dicotomia do 

trabalho feminino e masculino (Carvalho, 1992, p.17),  geralmente às mulheres cabia a tarefa 

de coletar alimentos, não por serem consideradas mais fracas fisicamente, mas por elas 

poderem aleitar as crianças (SAFIOTTI, 2004, p.61). Como o trabalho feminino era realizado 

com o bebê amarrado ao peito da mãe, o sussurro da criança poderia espantaria a caça 

(Safiotti 2004, p.61). As mulheres eram fundamentais para a unidade social, já que se 

mantinham na comunidade.  Já aos homens cabiam fundamentalmente as atividades da caça e 

da guerra (CARVALHO, 1992, p. 18). Evelyn Reed (2008, p. 38) aponta que, enquanto os 

homens se ocupavam da caça e da guerra, as mulheres desenvolviam a maior parte dos 

instrumentos, conhecimentos e técnicas que estavam na base do progresso social.  

Ainda de acordo com Carvalho (1992, p. 20) e Safiotti (2004, p.58) durante a 

maior parte da história da humanidade, a humanidade foi caçadora e coletora (não se pode 

afirmar que todos os povos hajam passado pelo estágio da caça e da coleta). Mas quando os 

caçadores- coletores o deixam de ser e começam a praticar a agricultura, a domesticação de 

animais, com a consequente sedentarização dos povos, sua visão de mundo sofre 

transformação. (CARVALHO, 1992, p. 20). 

A transição das sociedades igualitárias para as patriarcais teve início a partir da 

produção de excedente econômico (núcleo do desenvolvimento da propriedade privada e, 

portanto do domínio e da exploração do homem sobre o homem/mulher, no caso mais 

fortemente sobre a mulher) e da descoberta de que o homem era imprescindível para gerar 

uma nova vida, pois, antes isso era entendido como um poder divino das mulheres 

(SAFIOTTI 2004, p. 59).  É com o surgimento da propriedade privada que a subordinação 

feminina ganha uma base estruturante. Posteriormente, as formações sociais tornam-se 

predominantemente patriarcais, pautadas na superioridade masculina e no direito do homem 

sobre a mulher, filhos, escravos e bens materiais ligados à produção (CISNE, 2014 p. 74). 
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O patriarcado qualifica as relações sociais de sexo ao explicitar o vetor de 

dominação e exploração do homem sobre a mulher presente nesta sociedade, relações estas 

hierarquizadas entre seres socialmente desiguais (SAFIOTTI, 2004, p. 119). Na perspectiva 

feminista e marxista do patriarcado, introduzida no Brasil pela socióloga Heleieth Saffioti: 

 

“o patriarcado não se resume a um sistema de dominação, modelado 

pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema 

de exploração. Enquanto a dominação pode, para efeitos de análise, 

ser situada essencialmente nos campos político e ideológico, a 

exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico”.  

 

Para Cisne (2014, p.74) o controle sobre o corpo e a vida das mulheres, a 

dominação, a apropriação, a opressão e a exploração que o patriarcado desenvolveu sobre a 

mulher veio atender a dois interesses: a garantia de controle sobre a prole, o que significava 

mais força de trabalho, e portanto, mais produção de riqueza; e a garantia ao homem da 

perpetuação da propriedade privada por meio de herança (CISNE, 2014 p.74). O surgimento 

da propriedade privada, do matrimônio monogâmico e da unidade familiar, tirou as mulheres 

do protagonismo do espaço público, confinando-as em seus lares (REED 2008, p. 40-41). Nas 

palavras de Safiotti (2004, p.58) “esse novo sistema tornou as mulheres objetos da satisfação 

sexual dos homens, reprodutora de herdeiros, de força de trabalho e novas reprodutoras”, 

limitando seu papel social e desvalorizando o que a princípio era fundamental para o 

desenvolvimento e manutenção da vida em comunidade. 

No modo de produção capitalista as relações sociais de sexo e também de raça 

estão incorporadas como estruturante da sociedade, formando o sistema patriarcal-racista-

capitalista. Essas relações não compõem apenas relações superpostas, mas enoveladas, como 

nos propõe Safiotti (2004, p. 125): 

“O importante é analisar essas contradições na condição de fundidas e 

enoveladas ou enlaçadas em um nó. [...] Não que cada uma dessas 

condições atue livre e isoladamente. No nó, elas passam a apresentar 

uma dinâmica especial, própria de nó. Ou seja, a dinâmica de cada 

uma condiciona-se à nova realidade. De acordo com as circunstâncias 

históricas, cada uma das contradições integrantes do nó adquire 

relevos distintos. E esta motilidade é importante reter, afim de não se 

tomar nada como fixo, aí inclusa a organização social dessas 

subestruturas na estrutura global, ou seja, dessas contradições no seio 

da nova realidade – novelo patriarcado-capitalismo-racismo – 

históricamente constituída.” 

 

Como a relação social de sexo não é o único princípio estruturante da sociedade 

brasileira, é importante destacar que a sociedade não está dividida em homens dominadores 
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de um lado e mulheres subordinadas de outro, há também homens que dominam outros 

homens, mulheres que dominam outras mulheres e mulheres que dominam homens 

(SAFIOTTI, 1987, p.17). Porém, fruto dessa construção histórica, conforme salienta Safiotti 

(1987, p.16), o principal beneficiado do patriarcado-capitalismo-racismo é o homem rico, 

branco e adulto, estando a mulher, pobre e negra como ultima na “ordem das bicadas” neste 

sistema. Estas ocupam os postos de trabalho mais desvalorizados, os trabalhos considerados 

femininos e os trabalhos vinculados à reprodução social (CISNE, 2014). 

Compreender que o modo de produção capitalista aprofundou a divisão sexual do 

trabalho, fortalecendo uma divisão entre uma esfera pública e outra privada, a primeira 

considerada como o lugar da produção, da igualdade e da política (pertence ao sexo 

masculino) e a segunda o lugar da reprodução, da intimidade, do cuidado (pertencente ao sexo 

feminino) (CARRASCO, 2003 p. 12) também é de fundamental importância. À medida que 

este sistema foi se estruturando houve a limitação do conceito de trabalho restringindo ao que 

ocorre na esfera mercantil (da produção), sem considerar como trabalho as atividades de 

reprodução e cuidado da vida humana (sendo essas consideradas como externalidade ao 

modelo econômico) (CARRASCO, 2003, p.12). Essa divisão esconde a dependência 

masculina (e de toda a família) do trabalho fundamental para a reprodução da vida, e é parte 

das falsas dicotomias criadas pelo patriarcado.  

Essas falsas dicotomias se constituem como uma caracterização do masculino e 

do feminino: produção-reprodução, cultura-natureza, objetivo-subjetivo, razão-emoção 

(CARRASCO, 2003, p.12; CORTÊS, 2012 p. 152). Ao mesmo tempo em que essas 

dicotomias são naturalizadas, com base na perspectiva puramente biológica, o patriarca possui 

legitimidade para normatizar e corrigir as condutas de todos os membros do grupo domiciliar, 

especialmente das mulheres e crianças, utilizando diferentes formas de violência caso 

considere necessário (SAFIOTTI, 2001, p. 16). Seja de forma explícita ou velada, para Teles 

(2011, p. 47) a violência2 é elemento fundante da estrutura social e econômica, e, portanto, 

fundamental para assegurar a posição de dominante, um processo educativo e disciplinador.  

Como a ideologia de gênero não garante totalmente a obediência das vítimas potenciais às 

ordens do patriarca, este necessita fazer uso da violência (CUNHA, 2007, p. 35).  

                                                           
2 A autora Maria de Amélia Almeida Teles (2011, p. 45), usa o termo violência para se referir as práticas de 

determinados grupos que forçam outros à submissão com o fim de explorar, oprimir, dominar e controlar a ponto 

de impedir o exercício da manifestação da vontade e da autonomia por parte dos que estão ou são dominados. 

Estabelecem-se dominadores e dominados, formam-se hierarquias e desigualdades entre classes, sexo, 

raças/etnias, gerações e, constrói-se estrategicamente a ideia de que as diferenças biológicas são as responsáveis 

por tais desigualdades sociais e injustiças (Teles, 2011, p. 47). 
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Para Teles (2011, p. 49), ao naturalizar a violência social, como instituição 

inerente ao processo de normatização da sociedade, naturalizam-se também as ações violentas 

cometidas individualmente.  As pessoas passam a acreditar que são “naturalmente violentas” e 

que, portanto, não há como ir contra a “natureza humana” (TELES, 2011, p. 49). Pierre 

Bourdieu (2002, p.15) afirma que a maior eficácia desse sistema de desigualdades e 

contradições está na sua na força de parecer fundado na realidade, e as relações, ainda que 

injustas e violentas, se apresentam como naturais. À força da violência simbólica da 

dominação masculina o autor afirma: 

 

“a força da ordem masculina pode ser aferida pelo fato de que ela não 

precisa de justificação: a visão androcêntrica se impõe como neutra e 

não tem necessidade de se enunciar, visando sua legitimação. A 

ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica, 

tendendo a ratificar a dominação masculina na qual se funda.” 

(BOURDIEU, 2002 p.15) 

 

As estruturas históricas que alicerçam as relações assimétricas e hierárquicas entre 

mulheres e homens estão materializadas nos espaços sociais, na família, nas oportunidades de 

acesso a determinadas carreiras, nos salários desiguais, nos institutos escolares, nas 

legislações, na sexualidade; enfim, estão embutidas na totalidade objetiva e subjetiva do 

mundo (CORTES 2012, p. 153). Portanto, a naturalização e a legitimação social das diversas 

formas de violência contra as mulheres, permitem que elas aconteçam e se perpetuem, 

principalmente à medida que as mulheres resistem a elas. 

 

3.2 Violência doméstica contra as mulheres 

 

As mulheres estão submetidas a diversas formas de violência devido ao sexo. A 

violência contra a mulher é uma das expressões da dominação inerente às relações social de 

sexo, é um problema social que afeta milhares de mulheres de todas as idades, de variadas 

classes sociais, regiões, grupos étnico-raciais, graus de escolaridade, orientação sexual e 

religião, cotidianamente em todo o mundo. 

Incorporamos neste estudo o conceito de violência contra a mulher adotado por 

Carmem Almany (2009, p. 271), de acordo com esta autora essas violências:  
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“assumem múltiplas formas, englobam todos os atos que por meio de 

ameaça, coação ou força, lhes infligem, na vida privada ou pública, 

sofrimentos físicos, sexuais ou psicológicos com a finalidade de 

intimá-las, puni-las, humilhá-las, atingi-las na sua integridade física e 

na sua subjetividade”.  

 

As diversas manifestações dessa violência podem trazer consequências 

extremamente nocivas para a vida das mulheres, causando problemas de saúde física e mental, 

abalando a integridade corporal, o estado psíquico e emocional, o comprometimento do 

sentimento de segurança de quem a sofre, levando até a morte (MINAYO, 2010; CUNHA, 

2007 p. 51). 

A violência doméstica contra as mulheres apresenta características específicas, 

remete às relações íntimas localizadas em um lócus-lugar que é próprio à esfera do privado, 

das relações que ocorrem na privacidade do casal, de outros familiares ou pessoas que 

convivem no mesmo espaço doméstico (BANDEIRA, 2012 p. 64). Acontece 

predominantemente no interior do domicílio, mas também pode acontecer fora dele, já que o 

espaço de domínio do patriarca não é apenas territorial, mas também simbólico (SAFIOTTI, 

2001 p. 117). 

Teles e Mello (2002) afirmam que a forma mais disseminada e universal da 

violência contra a mulher é a violência conjugal e doméstica. Para Cunha (2007, p. 47) além 

da ampla magnitude da violência doméstica é grande a probabilidade da sua rotinização, 

tendo em vista que ocorre entre pessoas que convivem diariamente.  

Embora a violência doméstica apresente pontos de sobreposição com a violência 

familiar, ela se diferencia da familiar uma vez que pode acontecer dentro do domicílio ou fora 

dele, mas é perpetrada por um membro da família nuclear ou extensa (SAFIOTTI, 2004, p.71; 

CUNHA 2007, p.44). Contudo, é nesse espaço de convivência, de laços afetivos, de vínculos 

emocionais e íntimos que a vitima pode ser “surpreendida” por situações de violências 

profundas e graves (CUNHA, 2007, p.17).  

O espaço intrafamiliar não se configura como um campo homogêneo e 

harmônico, tendo em vista que as interações tecidas neste âmbito estão entrelaçadas e 

imbricadas em condicionamentos, normatizações marcadas pelas três contradições básicas: 

sexo, raça/etnia e classe social. Isso implica que a violência doméstica tem caráter social, 

público (SAFFIOTI, 2001, p. 135). Ao longo da história, as manifestações feministas e as 

investigações produzidas na esfera da violência doméstica tiveram papel fundamental na 
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politização do espaço doméstico, na publicização da violência doméstica contra mulheres, no 

processo de desmistificação da sacralização da família, passando o problema a ser tratado 

também no âmbito das políticas públicas.  

Outra questão fundamental a ser abordada quando se fala em violência doméstica 

contra a mulher é apontada por Welzer-Lang (1991, p. 278). Para o autor a violência 

doméstica tem um gênero, o masculino, independente do sexo biológico do dominante 

(WELZER-LANG 1991, p. 278). Embora se realize por pessoas de ambos os sexos, ela é 

predominantemente perpetrada por pessoas do sexo masculino (CUNHA, 2007, p.17). Ao 

mesmo tempo, não se direciona necessariamente a pessoas do sexo feminino, mas é contra as 

pessoas desse sexo que ela é predominante, favorecendo o padrão hegemônico das relações 

sociais de sexo, que se corporificam (CUNHA, 2007, p.46).  

Molinier e Welzer – Lang (2009, p. 101) afirmam que o atributo social associado 

aos homens e ao masculino é a “ virilidade: força, coragem, capacidade de combater, o 

“direito” à violência e aos privilégios associados à dominação daqueles e daquelas que não 

são (e não podem ser) viris: mulheres, crianças.” A virilidade é aprendida e imposta aos 

meninos pelo grupo dos homens durante a socialização, para que eles se distingam 

hierarquicamente das mulheres. Neste sentido, a virilidade se impõe à educação masculina, é 

a expressão coletiva e individualizada da dominação masculina (MOLINIER & WELZER – 

LANG 2009, p.101). O autor retoma o conceito do antropólogo Maurice Godelier (1982)  “a 

casa dos homens”, o espaço onde os homens são educados por seus pares para a violência: os 

pátios da escola, os clubes desportivos, o exército, bares, etc. Portanto, a violência estrutura as 

relações entre o homens de acordo com a imagem hierarquizada das relações homens-

mulheres. 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo retrospectivo de natureza aplicada com abordagem 

quantitativa, de caráter descritivo. A pesquisa quantitativa descritiva visa apresentar as 

características de determinada população ou fenômeno. Assume, em geral, a forma de 

levantamento (SILVA, 2005, p. 21). A pesquisa documental é elaborada a partir de materiais 

que não receberam tratamento analítico (SILVA, 2005, p.21). Buscamos nesta pesquisa 
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descrever os casos de violência doméstica contra a mulher notificadas no município de 

Diamantina (MG) utilizando os documentos através dos quais são produzidas tais 

notificações, os REDS (dados secundários). 

 

4.2 Local do estudo 

 

O estudo foi realizado no município de Diamantina, Alto Vale do Jequitinhonha, 

localizado no nordeste de Minas Gerais. Segundo o censo demográfico de 2010 (IBGE, 

2011), o município possui uma população de 45.880 habitantes (22.339 homens e 23.641 

mulheres) distribuídos entre a sede e os 10 distritos. A população estimada pelo IBGE para o 

ano de 2014 foi de 47.883 habitantes, sendo 23.641 mulheres.  

 

4. 3 Coleta de Dados  

 

Os dados utilizados na pesquisa foram coletados na DEAM do município de 

Diamantina - MG, localizada na Avenida João Antunes de Oliveira n°284 no bairro Cazuza. 

A carta de coparticipação emitida pela DEAM/ Diamantina – MG (ANEXO A). A garantia de 

sigilo das informações permitiu o acesso ao Sistema Integrado de Defesa Social de Minas 

Gerais (SIDS/MG), sistema de gestão das informações de defesa social que permite a gestão 

das informações relacionadas a ocorrências policiais e de bombeiros. Todas as ocorrências 

feitas pela polícia civil, pela polícia militar, pelo corpo de bombeiros e pelas DEAMs de 

Minas Gerais estão registradas neste sistema. 

 Para a seleção dos REDS que seriam utilizados para a coleta de dados acessamos 

no SIDS/MG o campo “Registros Históricos” e através da “Pesquisa de Parâmetros” 

adicionamos os filtros “Violência Doméstica”, “Diamantina - MG” e o mês de ocorrência da 

violência doméstica. Repetimos o mesmo processo para todos os meses do ano de 2014. 

Com a utilização desses filtros foram selecionados apenas os boletins de 

ocorrência que continham no campo “Natureza Secundária” o preenchimento “Atendimento 

de Denúncia de Infrações Contra a Mulher (Violência Doméstica)”. 

Inicialmente encontramos 432 registros, no entanto, após a leitura dos mesmos, 10 

REDS foram descartados. Realizamos essa exclusão quando a ocorrência se referia ao 

cumprimento de prisão referente a alguma notificação que já tinha sido registrada, quando se 

referia à apreensão de algum instrumento utilizado em um crime que já tinha sido notificado, 
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e quando a vítima principal era do sexo masculino, uma vez que abordamos nesta pesquisa 

apenas os casos de violência contra as mulheres. 

A amostra final foi composta por 422 mulheres que sofreram violência doméstica 

e notificaram a mesma tendo seu registro na DEAM/ Diamantina (MG). 

 

4.4 Instrumento utilizado 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foram os REDS (ANEXO B) 

notificados na DEAM/Diamantina - MG no ano de 2014. 

O REDS ou Boletim de Ocorrência (BO) é o instrumento pelo qual todos os 

registros (de qualquer natureza) são notificados através do SIDS. No caso da violência 

doméstica contra a mulher os registros são realizados pela polícia militar, polícia civil, corpo 

de bombeiros, central de atendimento à mulher ou DEAM e encaminhados a esta delegacia 

para que seja feita a apuração dos casos.  

Os dados contidos nos REDS tem o papel de elucidar o crime, informar à 

delegada a ocorrência do mesmo. Após a descrição das primeiras informações contidas nos 

registros podem ser instaurados os inquéritos policiais, que tratam diretamente da 

investigação. Os inquéritos demonstram de forma detalhada, a partir dos relatos das vítimas, 

das testemunhas e dos(as) autores(as), a existência do crime e da sua autoria para que o(a) 

Juiz(a) de Direito submeta ou não o réu ao processo criminal. Neste estudo não analisamos os 

inquéritos e os processos criminais, que ofereceriam informações sobre o desfecho do crime, 

Apesar de considerarmos de suma importância tais analises, não era nosso objetivo incorpora-

las à pesquisa nesse momento.  

Cada REDS apresenta nove campos de preenchimento: origem da comunicação; 

dados da ocorrência; qualificação dos envolvidos; histórico da ocorrência; modo da ação 

criminosa; profissional que registrou a ocorrência; responsável pela 

apreensão/prisão/condução do agressor; dados para controle interno/relator da ocorrência e 

recibo da autoridade a que se destina ou seu agente/auxiliar policial ou recibo do responsável 

civil.  

Neste estudo usamos prioritariamente algumas das informações contidas nos 

campos de preenchimento “dados da ocorrência” (provável descrição da ocorrência, alvo do 

evento, data do fato, descrição do lugar, local, numero, casa, bairro, município, meio utilizado 

e causa presumida) “qualificação dos envolvidos” (tipo de envolvido, data de nascimento, 
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grau de lesão, estado civil, cútis, ocupação, escolaridade, uso de substancias toxicas, atitudes 

de embriaguez) e “histórico da ocorrência” (campo de preenchimento livre onde é transcrito o 

relato da vítima, do(a) agressor(a) e das testemunhas). Tais campos foram os que 

apresentaram as informações de maior interesse para esta pesquisa. 

 

4.5 Tabulação e análise dos dados 

 

A tabulação e análise dos dados foram realizadas em duas etapas: a primeira consistiu 

na análise quantitativa dos dados contidos nos REDS; a segunda, na análise da distribuição 

espacial dos dados advindos do levantamento quantitativo. 

 

4.5.1  Registro de Evento de Defesa Social (REDS) 

 

Os dados foram tabulados no software Epi Info® versão 3.5.2., um aplicativo 

livre para uso de profissionais de saúde pública na condução de investigações 

epidemiológicas, administração de bancos de dados para vigilância de saúde pública e 

aplicações gerais de bancos de dados e estatísticas. 

Criamos uma ficha no referido programa contendo quatro categorias com algumas 

das variáveis presentes nos REDS: 1) Características da violência: descrição da natureza da 

ocorrência principal (tipo de violência), tipo de lugar (casa, rua, bar, estabelecimento 

comercial), local (endereço), data (dia em que aconteceu a violência), turno em que ocorreu 

(manhã, tarde, noite, madrugada), meio utilizado (como e/ou com uso de qual objeto a mulher 

foi violentada), causa presumida (provável motivação da violência relatada no REDS de 

acordo com relato da vítima); 2) Características individuais da agredida: cútis, idade, 

escolaridade, estado civil, ocupação, grau de lesão; 3) Características individuais do(a) 

agressor(a): cútis, idade, escolaridade, estado civil, ocupação, grau de lesão, uso de 

substâncias tóxicas, atitudes de embriaguez; 4) Relação da vítima com o agressor. Optamos 

por usar os termos assim como eles aparecem nos REDS. 

As informações contidas nos 422 REDS selecionados foram analisadas pelo Epi 

Info® versão 3.5.2 que calculou as frequências absolutas e relativas para cada variável, 

presentes nas quatro categorias. 

 

4.5.2 Mapas temáticos 
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A partir dos dados estatísticos obtidos nas etapas anteriores, foram elaborados 

dois mapas temáticos: um com a distribuição espacial dos casos de violência doméstica contra 

as mulheres notificadas na DEAM no ano de 2014; o segundo com a frequência das 

notificações por bairros da cidade de Diamantina (MG). O segundo mapa foi produzido 

devido ao número de ocorrências registradas na sede do município, uma vez que, a maior 

porcentagem das notificações referiam-se à sede. 

O programa utilizado para a confecção do mapa foi o software QGIS, Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) de código aberto licenciado pela Licença Geral da União. A 

partir do fundo de mapa do município de Diamantina (MG) no formato Tiff obtido do IBGE 

(2010), foi elaborada a vetorização em polígonos dos distritos e em pontos das sedes dos 

distritos. Adicionamos os valores das frequências dos registros de violência doméstica contra 

a mulher aos polígonos referentes aos distritos no primeiro mapa para destacarmos 

visualmente os dados através de mapa. Utilizamos a escala de cores para diferenciarmos as 

frequências por distritos com a utilização do contraste para melhor visualização. O mesmo 

procedimento foi realizado para a produção do mapa da sede do município, para este 

utilizamos o shapefile cedido pelo departamento de zoonoses da prefeituta municipal de 

Diamantina (MG). 

 

4.6 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido a avaliação e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em outubro 

de 2015 através da Plataforma Brasil. Ao obtermos a aprovação, solicitamos uma carta de 

coparticipação à DEAM e a encaminhamos ao CEP. Obtivemos o parecer de aprovação final 

no dia 21 de janeiro de 2016. 

A respeito do risco inerente à pesquisa, asseguramos que seria garantido o sigilo 

das informações colhidas, isto é, em nenhum momento da pesquisa a identidade das pessoas 

que registraram o REDS ou demais envolvidos seria revelada, sendo preservado o anonimato. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

5.1 Dados estatísticos da violência doméstica contra a mulher 
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A porcentagem da população feminina apresentada no último censo do IBGE 

(2010) foi de 51,53% mulheres. Utilizamos esta porcentagem para encontrarmos a população 

estimada de mulheres do município no ano de 2014. Da população total estimada para este 

ano (47.883 habitantes), 23.641 eram mulheres. Levando em consideração os 422 registros de 

violência doméstica contra a mulher realizados em 2014, podemos considerar que a 

prevalência estimada de casos é de 17,85/1.000, ou seja, a cada mil mulheres do município, 

17 fizeram algum registro da violência doméstica sofrida durante este ano na DEAM. 

Ressaltamos que estas informações são aproximadas, uma vez que se trata de um cálculo 

populacional estimado.  

Consideramos que a mesma vítima de violência doméstica pode ter registrado 

mais de um REDS durante o período analisado na pesquisa. Em 23 REDS o endereço da 

ocorrência se repetiu duas ou três vezes, o que sugere que a mesma vítima ou outra pessoa 

que mora no mesmo domicílio realizou mais de uma denúncia no ano de 2014. Ressaltamos 

que, embora não esteja presente nas estatísticas, foi comum encontrar no histórico da 

ocorrência o relato da vítima informando que não foi a primeira vez que foi agredida, 

concordando com a afirmação de Safiotti (2004, p.85) sobre a comum rotinização da violência 

doméstica. 

Em 2014 a OMS divulgou que uma a cada três mulheres no mundo é vítima de 

violência doméstica. Diversos estudos mostram a prevalência de violência doméstica contra 

as mulheres em diferentes locais do Brasil e do mundo, porém, não é o caso de usarmos estes 

dados a título de comparação devido à diversidade de instrumentos, populações e tipos de 

violência a que estes estudos se referem.  

Observamos a partir das notificações que mais de um REDS de violência 

doméstica contra a mulher foi registrado por dia no município de Diamantina (MG). Apesar 

do alto quantitativo de registros, sabemos que muitas mulheres não realizam a notificação das 

violências sofridas, seja por não identificar tais atos como violentos, por medo, pressão social 

e familiar, descrença ou deficiência no sistema jurídico.  

A denúncia, é a expressão da manifestação da vontade da mulher de não mais ser 

violentada, da necessidade do rompimento do ciclo de violência nas suas vidas, de subversão 

das relações de poder estruturadoras da violência doméstica. Nos relatos das vítimas presentes 

no “historio da ocorrência” muitas delas descreviam temer por sua vida, pela integridade 

física. Para Safiotti (1999, p.85), por acontecer no campo da afetividade, a ruptura da 

violência doméstica, via de regra, necessita de uma intervenção externa, pois raramente uma 
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mulher consegue desvencilhar-se da violência sem um auxilio externo. As DEAMs cumprem 

um papel fundamental neste sentido.  

Para Cortês (2013, p. 154), a incorporação de uma série de disposições e 

mecanismos simbólicos, dificultam o rompimento com a situação de violência. Bandeira 

(2014, p. 461) afirma que dentre outros, os motivos estão associados a atos e sentimentos 

apreendidos culturalmente: a esperança de o agressor mudar de comportamento, o medo de 

represálias e novas agressões, o medo de perder a guarda dos filhos, a censura da família e da 

comunidade, a dependência afetiva e econômica.  

Para Safiotti (1999 p.84), embora a violência seja um mecanismo de ordem social, 

cada mulher a interpretará singularmente. A identificação da violência doméstica como tal e 

como um problema público pelo Estado, pelos (as) profissionais dos serviços que atuam 

diretamente com o enfrentamento, e por toda sociedade, é fundamental no processo de 

enfrentamento da violência e a garantia da vida das mulheres (CORTES, 2013 p.155).  

5.1.1 Localização geográfica e lugar onde ocorreu a violência doméstica contra a mulher 

Observando o quantitativo absoluto das notificações relativas a 2014 percebemos 

que os 422 registros referiam-se a violências cometidas em toda a extensão territorial do 

município. Analisando a Figura 1 ficou evidente que o predomínio dos registros de violência 

doméstica estão concentrados na sede do município. 

Através do calculo da população de mulheres estimada para cada distrito no ano 

em questão poderíamos obter dados concretos em relação à prevalência de violência por 

distrito fazendo a proporção entre população estimada e numero de notificações, porém o 

IBGE não disponibiliza dados oficiais da população por distritos, apenas por município, por 

esta razão não podemos afirmar que a sede é onde se tem maior prevalência de notificações de 

violência doméstica contra a mulher, embora nela tenha acontecido o maior número de 

notificações durante o ano de 2014. 

Das 422 ocorrências, 366 referiam-se à área urbana da sede do distrito, a cidade 

de Diamantina, como apresenta a figura 1. Embora não possamos afirmar ser nesta cidade o 

maior índice de notificações, o fato da DEAM, da delegacia de polícia civil e do corpo de 

bombeiros estarem situados na sede do distrito pode facilitar o registro da ocorrência e a este 

fato estar associado ao maior número de ocorrências.  
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O mapa apresentado na figura 2 apresenta 366 notificações, as demais (20) são 

referentes a zona rural e peri-urbana da cidade Diamantina (Formação, Jambreiro, Campus II 

da UFVJM), que não estão representadas no mapa.  

Os resultados evidenciaram que o maior número de ocorrências registradas na 

sede foi nos bairros Rio Grande, Bela Vista, Palha e Bom Jesus, em sua maioria bairros 

pobres. Mas, seria necessário uma estimativa da população por bairros para considerarmos 

que nesses bairros houve maior prevalência das notificaçãoes. Esses dados sugerem que a 

violência doméstica acomete mais as mulheres de baixa renda na cidade de Diamantina. 

A violência doméstica acontece em todos os segmentos da sociedade, das formas 

mais variadas, ocasionando todo tipo de consequências. Certamente os dados coletados nos 

REDS apontam que mulheres das camadas baixas são mais violentas, mas, deve-se levar em 

consideração que estamos usando apenas os dados das notificações. Somado a isso, deve-se 

considerar que, as mulheres das camadas médias e altas possuem outros recursos para lidar 

com o fenômeno, sobretudo em função de seu poder aquisitivo e de sua inclusão social 

(ROMAGNOLI, 2013, p.286). Cunha (2007, p.170) afirma que as mulheres das camadas 

médias e altas, na maior parte das vezes, preferem manter silêncio, o que faz com que 

aconteça a representação de um número muito aquém do número de eventos que mereciam 

chegar ao conhecimento das autoridades policiais. 
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Analisando os dados encontrados fica claro que as ações do sistema de segurança 

pública, de saúde, assistencial social e educação devem atingir todo o município de 

Diamantina. Porém a identificação das notificações por bairros será relevante, sobretudo para 

utilização nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Estratégias de Saúde da 

Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) no desenvolvimento de ações promoção, 

prevenção e assistência às vítimas. 

No ano de 2013 foi lançado o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o 

qual tem como objetivos: promover o enfrentamento de todas as formas de violência contra 

mulheres, garantir os direitos das mulheres em situação de violência considerando as questões 

étnicas, raciais, geracionais, de orientação sexual, de deficiência e de inserção social, 

econômica e regional; garantir a implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha; 

ampliar e fortalecer os serviços especializados, integrar e articular os serviços e instituições de 

atendimento às mulheres em situação de violência; proporcionar às mulheres um atendimento 

humanizado, integral e qualificado nos serviços especializados e na rede de atendimento; 

desconstruir mitos e preconceitos em relação à violência contra a mulher; identificar e 

responsabilizar os agressores das mulheres que sofrem violência doméstica e sexual; prestar 

atendimento às mulheres que têm seus direitos humanos e sexuais violados (SPM, 2013). Tal 

plano oferece uma base legal para a construção de uma rede de enfrentamento à violência 

doméstica no município de Diamantina. 

Também o Ministério da Saúde tem proposto medidas para disponibilizar 

atendimento efetivo, integral às mulheres em situações de violência a partir da atenção básica 

(porta de entrada no sistema público de saúde). Os serviços de saúde, contudo, não costumam 

ser procurados por mulheres que vivenciam situações de violência como possíveis fontes de 

ajuda. Apesar da subnotificação do fenômeno por este serviço e da baixa procura das 

mulheres um situação de violência, acreditamos que, o sistema de saúde merece grande 

destaque quando se trata de ações referentes à violência doméstica contra a mulher, tanto pela 

grande ênfase nas atividades de promoção e prevenção de saúde, como também pela ampla 

cobertura alcançada através de ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas. 

 Portanto, pretendemos trazer à tona a caracterização da violência doméstica em 

Diamantina para dar visibilidade ao fenômeno e estimular o diálogo entre a DEAM, a 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social para que a implementação dos planos e 

políticas nacionais possa se dar de maneira mais efetiva estimulando a diminuição da 

violência a nível municipal. 
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O termo “violência doméstica” sugere que ela aconteça no ambiente doméstico, 

porém a mesma também acontece fora dele (CUNHA, 2007, p. 45). Quando observamos a 

caracterização do lugar em que as mulheres foram violentadas percebemos que o maior 

percentual ocorreu em lugares privados (76,1%), ao passo que 23,9% em lugares públicos. Ao 

analisarmos a Tabela 1 identificamos que 75,4% dos casos notificados aconteceram em casas 

ou sítios, seguido de 20,6% em vias de acesso públicas.  

 

Tabela 1. Lugar em que ocorreu a violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 2014. 

Descrição do lugar Frequência                                                 (%) 

Automóvel 1 0,2% 

Bar/ Lanchonete/ Restaurante/ Similar 7 1,7% 

Boate/ Casa de Show/ Similar 1 0,2% 

Casa / Sítio 318 75,4% 

Estabelecimento Comercial 4 0,9% 

Instituição de Ensino 1 0,2% 

Instituição Filantrópica / ONG 1 0,2% 

Residência / Móvel Rural 2 0,5% 

Via de Acesso Pública 87 20,6% 

Total 422 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

Estudos apontam que o espaço privado da casa, é o lugar prioritário onde as 

violências domésticas ocorrem. Para Bandeira (1999, p. 455) isso indica que o lugar da 

intimidade já não representa mais segurança e proteção, pelo contrário, protege o agressor e a 

agredida da presença de testemunhas dando legitimidade ao dito popular de que “Em briga de 

marido e mulher, ninguém mete a colher”. Justamente por se localizar no espaço domiciliar, 

das relações afetivas, a violência doméstica não é postulada como um problema estrutural, ou 

como uma violação dos direitos humanos, assim como outras violências que acontecem na 

rua, perpetrada por estranhos. Daí a importância da politização da violência doméstica no 

Brasil, impulsionada pelo movimento feminista, tratando-a como uma questão a ser abordada 

pelas políticas públicas (CORTES, 2012, p. 150).  

Percebemos em relação à situação temporal a ocorrência de violências em todos 

os turnos, porém, a maior frequência das agressões no município de Diamantina se deu no 

turno da noite (47, 9%). É comum que a violência doméstica aconteça em tal horário por ser o 

período em que o(a) agressor(a) fica mais tempo em casa. Seguido do turno da noite, o 

período da tarde foi responsável por 20,5% das violências, sendo que este percentual caiu no 
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intervalo de meia noite às seis da manhã (madrugada), horário descrito em 15,6% dos 

registros (TAB. 2).  

 

Tabela 2. Turno em que ocorreu a violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 2014. 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

5.1.2 Caracterização da violência doméstica  

O artigo 7o  da lei 11.340/2006 define cinco tipos de violência doméstica contra as 

mulheres, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e 

violência moral: 

“ I - 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;  

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.” (BRASIL, 2006) 
 

 Embora tal lei apresente desafios conceituais e práticos, consideramos que a 

definição dos tipos de violência tem sido importante para destacar as diferentes maneiras que 

a violência pode se expressar nas relações conjugais, familiares e que por muito tempo não 

receberam o devido cuidado ou foram enxergadas como tal (GUIMARÃES e PEDROSA, 

2015, p. 262). Porém, Safiotti (1999, p. 84) afirma sobre a necessidade de ampliação dessa 

Horario                                 Frequência (%) 

Madrugada  66 15,6% 

Manhã  68 16,1% 

Noite  201 47,6% 

Tarde  87 20,6% 

Total                                    422 100,0% 
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compreensão acerca da violência em sua relação com os direitos humanos, entendendo como 

violência todo agenciamento capaz de violá-los.  

Os achados encontrados nos REDS apontam que as mulheres foram violentadas 

de diversas formas no município de Diamantina (MG), incluindo todos os tipos previstos na 

lei Maria da Penha. Dentre estas, as de frequência majoritária foram as ameaças e as vias de 

fato/agressão representando 45,3% e 28,2% dos casos respectivamente (TAB. 3). Vale 

ressaltar que encontramos nos históricos das ocorrências a descrição de muitas das ameaças, 

referentes à de morte, agressão, agressão aos filhos. 

O tipo criminal de violência contra a mulher que prevalece no estado é a violência 

física, que reúne lesão corporal, feminicídio e vias de fato / agressão, respondendo por 46% 

dos casos. Apesar da alta porcentagem de violência psicológica notificada no município, 

assim como em Minas Gerais, a violência física no município de Diamantina representa 

grande porcentagem em relação aos tipos de violência sofridas,  somando 44,5%. 

 

Tabela 3. Tipo de violência doméstica contra a mulher registrada na DEAM/ Diamantina - MG no ano de 2014. 

Provável descrição da ocorrência  Freq.      (%) 

Abandono de incapaz 1 0,2% 

Ameaça 191 45,3% 

Atrito Verbal 4 0,9% 

Calúnia 1 0,2% 

Conduzir Veículo Sob Influência de Álcool / Subst. psicoativa que cause dependência 1 0,2% 

Dano 8 1,9% 

Desobediência da ordem judicial 10 2,4% 

Difamação 2 0,5% 

Estupro 2 0,5% 

Furto 5 1,2% 

Feminicídio 1 0,2% 

Lesão corporal 68 16,1% 

Maus tratos 1 0,2% 

Outras infrações com a pessoa 2 0,5% 

Outras infrações contra a dignidade sexual e a família 1 0,2% 

Perturbação da tranquilidade 5 1,2% 

Vias de fato /Agressão 119 28,2% 

Total 422 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 
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De acordo com Bandeira (2014, p.73) as violências cometidas no espaço 

doméstico envolvem modalidades que se pode denominar “violência sem sangue”, ocorrem 

concomitantes e não deixam marcas físicas, envolvem humilhação, perseguição, controle, 

rebaixamento, ameaças sistemáticas, assédios, que estão presentes nas relações íntimas e 

intersubjetivas. Não são ataques ao corpo, mas à identidade e subjetividade da mulher com o 

objetivo de afirmar superioridade e poder no interior do grupo doméstico (BANDEIRA, 2014, 

p.74). 

É obvio que todos os tipos de violência causam consequências para a vida e a 

saúde das mulheres. Hoje, devido a muito empenho e esforço dos movimentos feministas a 

violência contra a mulher é reconhecida como uma questão pública, de saúde. Porém os 

avanços jurídicos, no campo da saúde e o amplo reconhecimento social da violência não 

foram suficientes para redução das altas cifras que acometem mulheres no município e em 

todo o país.  Além dos sofrimentos causados por todos os tipos de violência, é importante 

darmos atenção especial ao feminicídio. No ano referente à pesquisa foi registrado um 

feminicídio no município, porém, os dados a nível nacional são alarmantes. A cada uma hora 

e meia uma mulher é assassinada no Brasil (WAISELFSZ, 2012). Fica perceptível a 

necessidade urgente de avanços no combate a violência contra as mulheres. Nenhuma mulher 

merece ser morta, agredida ou privada de autonomia pelo fato ser mulher. 

Acreditamos que os tipos de violência se intercomunicam, podendo mais de um 

tipo acontecer de maneira sobreposta. Assim, A mesma mulher que sofreu violência física 

pode ter também sofrido violência psicológica, sexual, ou outras. No estudo realizado por 

Vieira (2013, p. 3), em 73,9% das notificações havia sobreposição entre violências. Safiotti 

(1999, p. 84) afirma que qualquer seja a forma assumida pela agressão, a violência emocional 

está sempre presente. Estas informações tornam-se relevantes sobretudo para o sistema de 

saúde no que se refere à assistência a saúde dessas mulheres.  

São muitos os mecanismos e formas utilizadas pelo(a) agressor(a) para a 

realização da violação. De acordo com Bandeira (1999, p.467) é difícil chegar a um consenso 

sobre a definição da arma, pois há muitos diferentes entendimentos. De acordo com a autora 

há quem considere que qualquer forma do uso do corpo seja uma arma, comparando este uso 

ao uso de uma faca ou até mesmo de um revólver.  

Evidenciou-se a partir dos REDS que a maioria dos(as) agressores(as) não 

utilizaram instrumentos para violentar a mulher, sendo a fala (violência psicológica) o 

principal meio para dominar, constranger, humilhar, intimidar  a agredida (33,1%)(TAB. 4). 
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A agressão física sem emprego de instrumentos, foi a segunda forma mais expressiva, 

representando 30,6% dos casos. Devemos considerar ainda que em 16,6% dos casos de 

violência o meio utilizado não foi descrito nos registros, discutiremos tal limitação 

posteriormente no tópico “limitações do instrumento”. 

 

Tabela 4. Meio utilizado para realizar a violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 

2014. 

Meio utilizado Frequência  (%) 

Agressão Física com Emprego de Instrumentos 4 0,9% 

Agressão Física sem Emprego de Instrumentos 129 30,6% 

Armas de Fogo 1 0,2% 

Arrombamento/ Rompimento de Obstáculo 2 0,5% 

Escrita Física 3 0,7% 

Fala 140 33,1% 

Instrumento Contundente / Cortante/ Perfurante (Arma Branca) 45 10,7% 

Meio Eletrônico (Internet ou SMS) 5 1,2% 

Outros Meios 70 16,6% 

Uso de Sinais, Gestos ou Imagem 5 1,2% 

Violência ou Vias de fato 18 4,3% 

Total 422 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

No levantamento das possíveis causas para o emprego da violência encontradas 

nos REDS houve onze descrições (TAB. 5). Os atritos familiares foram relatados em 35,6% 

dos registros e a causa passional em 40,3% deles. Já as que menos apareceram nos relatos 

foram o abuso/ assédio sexual (0,2%), a dependência química/vício (0,2%) e o uso de drogas 

ilícitas/ entorpecentes (0,2%).   

Concordamos com Safiotti (2004), quando afirma que a violência está associada a 

dominação masculina, que exige que seu poder de mando seja garantido pela por ela. Embora 

a violência doméstica contra a mulher seja apresentada muitas vezes como multicausal, e ter 

vários fatores agravantes associados, esta se baseia na relação de poder e dominação 

decorrente da relação antagônica, hierárquica existente nas relações sociais de sexo presentes 

no modo de produção e reprodução da vida na atualidade, decorrentes de uma construção 

histórica.  
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Tabela 5. Descrição da possível causa presumida da violência doméstica contra a mulher ocorrida e notificada no 

município de Diamantina – MG no ano de 2014. 

Causa presumida      Frequência                 (%)  

Abuso / Assédio Sexual 1 0,2%  

Atrito familiar 145 35,6%  

Briga / Atrito 22 5,4%  

Dependência química/ Vício 1 0,2%  

Droga Ilícita/ Entorpecente 1 0,2%  

Embriaguez 8 2,0%  

Envolvimento com drogas 7 1,7%  

Inexistente 2 0,5%  

Outras 73 17,9%  

Passional 144 40,3%  

Vantagem Econômica 1 0,2%  

Vingança 2 0,5%  

Total 407 100,0%  

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

A naturalização do poder masculino sobre o corpo e as escolhas das mulheres, tem 

servido para legitimar a prática da violência doméstica. Embora o poder masculino esteja 

naturalizado e legitimado pela sociedade, perpassando pelas estruturas objetivas e subjetivas, 

é importante retomarmos que, como tal poder não é natural, mas, fruto de uma construção 

social, é portanto, passível de mudança. Apesar de acreditamos que exista uma base estrutural 

da sociedade capitalista – racista – patriarcal que determina que a violência doméstica 

aconteça (e aí fica explicita a necessidade de mudanças estruturais profundas para que ela 

deixe de existir) é importante que aquelas e aqueles que a sofrem se empoderem para 

conseguir se livras da violência doméstica nas suas próprias vidas. Ao mesmo tempo, como 

mencionado anteriormente as políticas publicas cumprem um importante papel no que se 

refere as ações de prevenção e assistência das vítimas. 

Identificamos que no município de Diamantina há muito a se avançar no 

enfrentamento da questão, seja por meio de capacitação dos(as) profissionais que atuam 

diretamente nos serviços, pela criação de equipe equipes especializadas para o atendimento 

das vítimas ou pela criação de casas abrigos que protejam as mulheres em situação de risco, 

pela constituição da rede especializada de apoio à vítima. 
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5.1.3 Características das vítimas 

 

Os dados levantados na pesquisa ‘A Mulher Brasileira nos Espaços Públicos e 

Privados’ realizada em 2012 pela Fundação Perseu Abramo apontam que 40% das mulheres 

brasileiras foram alvo de violência em alguma fase da vida (GODINHO, 2013). A violência 

doméstica atinge mulheres de todas as raças, idades, níveis de escolaridade e estado civil. 

Traçaremos aqui o perfil das mulheres que notificaram esse tipo violência na DEAM de 

Diamantina, porém isso não quer dizer que apenas essas mulheres sofreram violência ou que 

este é o perfil prioritário de mulheres que são agredidas. De acordo com Cunha (2007, p.51) o 

fator de risco mais importante para ser vítima de violência doméstica é ser mulher, já que, 

aproximadamente 95% das vítimas o são.  

Neste estudo abordamos apenas as violências domésticas cometidas contra as 

mulheres, portanto os 422 registros selecionados referiam-se a vítimas do sexo feminino. Os 

dois registros referentes a vítimas do sexo masculino foram descartados para a análise. Apesar 

de haver esta quantidade de registros, algumas variáveis por vezes foram ignoradas ou não 

foram preenchidas, motivo pelo qual em algumas tabelas há variação na frequência total. 

Na descrição das mulheres agredidas, observamos que do total de 397 mulheres, 

62,0% são pardas e 22,4% negras, somando as mulheres negras (considerando as pardas como 

da raça negra) o total de 82,4%. A minoria dos registros foram feitos por brancas (14,6%), 

amarelas (3,0%) e albinas (0,3%), como identificado na Tabela 6.  

De acordo com Maria Moura (2009), o movimento negro lutou para instituir o 

parâmetro cor/raça, incluindo o “pardo” e o “preto” na lista de auto-identificação (raça negra), 

e eliminar o “negro”. No registro da ocorrência, a mulher realiza a auto-identificação em 

relação a “cor da cútis” no momento do registro no SIDS – MG e não à raça ou etnia. Além 

disso devemos descatar que a cútis negra ainda aparece na lista de auto identificação. 

Tabela 6. Cutis da vítima de violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 2014. 

Cutis                                                                              Frequência                                             (%)  

Albina 1    0,3%  

Amarela 3 0,8%  

Branca 58 14,6%  

Negra 89 22,4%  

Parda 246 62,0%  

Total 397 100,0%  

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 



 

43 
 

O estudo realizado por Maria Moura (2009) abordando a interface entre a 

violência racial e a violência de gênero aponta a maior vulnerabilidade da mulher negra em 

situação de violência doméstica, pois estas tem menos acesso aos equipamentos sociais e de 

saúde, bem como carregam a forte marca do racismo nos assujeitamentos que constituem seus 

processos de subjetivação. 

Os dados referentes à idade da vítima evidenciaram a predominância de duas 

faixas etárias, que compreendem o intervalo entre 18 e 35 anos, estando 59,2% das vitimas 

concentradas nestas faixas, mulheres adultas jovens, economicamente ativas. Entre as duas 

faixas observamos que 26,5% das mulheres possuíam entre 18 e 25 anos e 32,7% entre 26 e 

35 anos (TAB. 7). As mulheres entre 46 a 60 anos representaram 17,5% dos casos e aquelas 

com idade de 13 a 17 anos 3,6%. Já as faixas etárias em que menos foi notificada a violência 

sofrida foram a menor de treze (0,5%) e a maior de sessenta (3,1%). 

Tabela 7. Faixa etária da vítima de violência domestica contra a mulher do município de Diamantina – MG em 

2014. 

Faixa Etária                                                                                                              Frequência                 (%) 

< 13 2 0,5% 

13-17 15 3,6% 

18-25 112 26,5% 

26-35 138 32,7% 

36-45 68 16,1% 

46-60 74 17,5% 

>60 13 3,1% 

Total 422 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

A Tabela 8 apresenta os dados sobre o estado civil da vítima. Maior parte das 

mulheres que sofreram e notificaram a violência doméstica estavam em situação de união 

estável em 2014 (36,3%), 35,5% estavam solteiras e 17,4% casadas. O percentual de mulheres 

que apresentavam cônjuge ou companheiro soma 52,7%, dados que se alinham aos da tabela 

16, que serão discutidos posteriormente. Os dados ainda demonstram que a menor parte das 

vítimas estava em situação de divórcio (3,3%), separação judicial (4,3%) ou viúvas (3,1%). 
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Tabela 8. Estado Civil da vitima de violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina –MG, 

2014. 

Estato Civil  Frequência (%) 

Casada 68 17,4% 

Divorciada 13 3,3% 

Separada Judicialmente 17 4,3% 

Solteira 139 35,5% 

União estável 142 36,3% 

Viúva 12 3,1% 

Total 391 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

Quanto à escolaridade pôde-se observar que a maioria das vítimas (56,6%) 

apresentam baixos índices de escolaridade sendo 1,9% das mulheres analfabetas, 46,3% com 

nível fundamental incompleto e 7,4% nível fundamental completo (TAB. 9). As vítimas com 

maiores índices de escolaridade foram as que menos notificaram REDS no ano de 2014. Dos 

365 registros em que houve preenchimento desta variável, 6,0% representam mulheres que 

possuem curso superior completo e 4,9% mulheres com curso superior incompleto. 

Tabela 9. Escolaridade da vítima de violência doméstica contra a mulher do município de Diamantina – MG em 

2014. 

Escolaridade                                                       Frequência               (%)   

Analfabeta 7 1,9%   

Fundamental completo 27 7,4%   

Fundamental incompleto 169 46,3%   

Médio completo 73 20,0%   

Médio incompleto 49 13,4%   

Superior completo 21 6,0%   

Superior incompleto 18 4,9%   

Total* 365 100,0%   

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

 

Os REDS apontam ainda a situação da vítima em relação à consequência da 

agressão, ou seja, se posterior à violência ela apresentou lesões. Em 77,5% dos casos a vítima 

aparentemente não apresentava lesões, em 18,6% apresentavam lesões leves como 

escoriações e edemas e em 0,7% as lesões foram graves apresentando feridas, fraturas ou 

ficaram em estado inconsciente.  
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Tabela 10. Grau de lesão da vítima de violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 

2014. 

Grau da lesão       Frequência                         (%) 

Graves ou inconsciente 3 0,7% 

Leves 77 18,6% 

Outros 13 3,1% 

Sem lesão aparente 320 77,5% 

Total 413 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

Esses dados confirmam a tipificação da violência no município, que demonstrou 

maior porcentagem referente ao que Bandeira (2014, p.73) denomina como violência sem 

sangue, aquelas que não deixam lesões aparentes. Embora se descreva aqui a gravidade da 

lesão de acordo com as notificações, tais descrições não podem descrever as consequências 

que as lesões com ou sem sangue levaram para a vida das vítimas. 

 

5.1.4 Características do(a) agressor(a) 

 

Dos 422 registros selecionados, apenas 384 continham informações sobre o(a) 

agressor(a), os outros 38 não continham a descrição das características individuais do(a) 

mesmo(a). Dos 384 que continham tal descrição muitas vezes algumas variáveis não foram 

preenchidas ou foram ignoradas, motivo pelo qual o valor total das frequências se alteram. 

Seria o caso de questionarmos por qual motivo essas informações se apresentam defasadas, 

uma vez que, esta informação sugere negligência em relação às informações dos agressores, 

ou, a proteção aos agressores.  

A violência doméstica é masculina, estando relacionada as características da 

virilidade. Cunha (2007, p. 46) afirma que a violência pode acontecer por parte de homens 

contra mulheres, contra crianças de ambos os sexos, idosos(as) e contrariando o padrão 

hegemônico das relações a mesma pode ser proferida de mulheres contra homens ou contra 

outras mulheres. Observamos neste estudo que, em relação ao sexo do(a) agressor(a), 

majoritariamente a violência foi cometida por pessoas do sexo masculino (96,4%), porém, 

3,6% das agressões foram realizadas por pessoas do sexo feminino. 

Na descrição dos(as) agressores(as), assim como na descrição das vítimas 

encontramos dentre pessoas pardas e negras, 63,5% e 24,6% respectivamente (TAB. 11), 

representando 88,1% notificações de pessoas da raça negra. Os(as) agressores(as) que 

possuiam a cor da pele branca, amarela e albina corresponderam em 337 registros, 11,9%. 
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Tabela 11. Cutis do (a) autor (a) da violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG,                            

2014. 

Cutis                                                                                                                               Frequência      (%) 

Albina 1 0,3% 

Amarela 1 0,3% 

Branca 38 11,3% 

Negra 83 24,6% 

Parda 214 63,5% 

Total 337 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

Ao considerarmos a faixa etária do(a) agressor(a) verificamos que as maiores 

frequência estão para a faixa 26 a 35 anos de 35,2% e a faixa de 36 a 45 anos com 26,8% 

(TAB. 12). Já as faixas de idade entre 18 e 25 anos e entre 46 e 60 correspondem a 18,8% e 

13,3% respectivamente.  

Tabela 12. Faixa etária do (a) autor (a) da violência doméstica contra a mulher do município de Diamantina – 

MG em 2014. 

Faixa Etária                                                                                                                  Frequência           (%) 

13-17 10 2,6% 

18-25 72 18,8% 

26-35 135 35,2% 

36-45 103 26,8% 

46-60 51 13,3% 

>60 13 3,4% 

Total 384 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

Em comparação às faixas etárias das vítimas percebemos que a mais frequente 

também é entre 25 e 35 anos, porém a segunda mais frequente para os(as) agressores(as) (35 a 

46 anos) é superior à segunda mais frequente para as vítimas (18 a 25 anos). Acreditamos que 

essa diferença se dá porque geralmente nos casais, em nossa sociedade, os homens são mais 

velhos que as mulheres.  

Quando analisamos o estado civil do(a) agressor(a) percebemos que a maior parte 

estava em união estável (45,5%) ou solteiro(a) (33,2%), como mostra a Tabela 13. Dos 343 

registros, 18,7% descreveram a situação de casamento, 4,1% de separação judicial, 2,9% de 

divórcio e 0,6% de viuvez. 
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Tabela 13. Estado civil do (a) autor (a) da violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina –

MG, 2014. 

Estado Civil                                                                 Frequência                  (%) 

Casado (a) 64 18,7% 

Divorciado (a) 10 2,9% 

Separado (a) Judicialmente 14 4,1% 

Solteiro(a) 114 33,2% 

União estável 139 40,5% 

Viúvo(a) 2 0,6% 

Total 343 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

Identificamos ainda pela Tabela 14 que dos 384 registros apenas 291 possuíam 

informações sobre o grau de escolaridade do(a) agressor(a). Desses, a maioria apresentava 

ensino fundamental incompleto (62,8%), seguidos de 11,7% com ensino médio completo, 

7,9% com ensino médio incompleto, 5,8% com ensino superior incompleto, 4,2% com ensino 

fundamental completo, 3,1% analfabetos e 3,0% com ensino superior completo. 

Tabela 14. Escolaridade do (a) autor (a) da violência domestica contra a mulher do município de Diamantina – 

MG em 2014. 

Escolaridade                                                                              Frequência                 (%) 

Analfabeto 9 3,1% 

Fundamental completo 16 4,2% 

Fundamental incompleto 183 62,8% 

Médio completo 34 11,7% 

Médio incompleto 23 7,9% 

Superior completo 9 3,0% 

Superior incompleto 17 5,8% 

Total 291 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

Em relação à presença de lesão no(a) agressor(a) após o ato da violência 

observamos que dos 331 registros que haviam essa informação, 87,3% afirmavam que o(a) 

autor(a) não apresentavam lesão, 10,9% apresentavam lesões leves e 1,8% outros tipos de 

lesão que não foram relatadas. 

As informações referentes ao uso de substâncias tóxicas e a atitudes de 

embriaguez por parte do(a) autor(a) da violência não foram levadas em consideração neste 



 

48 
 

estudo devido a baixa frequência com que esses campos foram preenchidos nos REDS. 

 

5.1.5 Relação entre vítima e agressor(a)  

 

A violência doméstica contra a mulher foi praticada principalmente entre pessoas 

que mantém vínculo por meio do casamento ou da união estável, esta informação apareceu em 

45,1% das notificações (TAB. 15). Do total de 422 registros, 30,2% apontaram que a 

violência foi cometida pelo(a) ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) da vítima. Os dados 

apresentados pela Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais (SDS) observa-se que os 

agressores são majoritariamente cônjuges/companheiros (40%) e ex- cônjuges / ex- 

companheiros (30%) (SDS, 2015). Na pesquisa ‘A Mulher Brasileira nos Espaços Públicos e 

Privados’ realizada em 2012 pela Fundação Perseu Abramo apontou-se que, no Brasil, mais 

de 2 milhões de mulheres são espancadas a cada ano por seus maridos ou namorados 

(GODINHO, 2013). 

 

Tabela 15. Relação entre a vítima de violência doméstica contra a mulher e o agressor no município de 

Diamantina – MG. 

Relação com o (a) agressor (a)          Frequência     (%) 

Avós / Bisavós / Tataravós 2 0,5% 

Coabitação / Hospitalidade / Relações domésticas 1 0,2% 

Cônjuge /Companheira 190 45,1% 

Ex- cônjuge / Ex- companheira 127 30,2% 

Filha / Enteada 21 5,0% 

Irmã 20 4,8% 

Namorada 26 6,2% 

Outro parentesco  13 3,1% 

Outros 2 0,4% 

Mãe / Responsável legal 18 4,3% 

Vizinha 1 0,2% 

Total 421 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 

 

A maior ocorrência da violência perpetrada pelo parceiro íntimo da vítima, 

conforme encontrado nesta pesquisa, expressa a subordinação e dominação, no ambiente 

doméstico. Com base na naturalização dos papéis socialmente atribuídos a homens e a 

mulheres ao longo dos anos, Gomes e Diniz (2008) acreditam que, ao se sentir ameaçado e a 



 

49 
 

fim de restabelecer o poder que acredita ter sobre a mulher, o homem se vale de meios para 

controlar a sua companheira.  

 

5.3 Limitações do instrumento (REDS) 

 

Em muitos REDS alguns campos de preenchimento foram negligenciados, não 

preenchidos ou apresentavam informações contraditórias quando comparando os campos de 

preenchimento fechados e o “histórico da ocorrência”, a exemplo, o campo sobre uso de 

álcool não foi preenchido na maior parte dos REDS, porém, em muitos deles havia o relato do 

uso do alcóol no histórico da ocorrência. Como o REDS é o instrumento que informa à 

delegada a ocorrência da violência, para posterior investigação do caso, esta pode ser uma das 

justificativas para a falha do registro inicial.  

O mesmo REDS é utilizado no SIDS para as ocorrências de todas as naturezas, 

acreditamos que a elaboração de um REDS referente à violência doméstica e/ou sexual, seria 

mais eficaz na elucidação desses crimes, na diminuição das falhas e negligência dos 

preenchimentos, na diminuição das contradições de informações constantemente apresentadas 

entre dois ou mais campos distintos presentes na mesma ocorrência e na melhor definição das 

categorias apresentadas no REDS. Outra questão fundamental pela qual se percebe a 

necessidade dessa mudança é percebida quando analisamos o campo “tipo de violência”, 

percebemos que os tipos criminais descritos neste campo não são os mesmos apresentados 

pela Lei Maria da Penha, estando a lei e o instrumento de coleta das informações para sua 

aplicação em descompasso. A delegada da DEAM de Diamantina realizou, em janeiro de 

2015, um requerimento para solicitar tal reelaboração, porém ainda não foi autorizado. 

O registro das ocorrências é realizado por policiais civis (da DEAM ou não), 

militares, e pelo corpo de bombeiros. É inegável que os (as) profissionais, ao registrarem a 

denúncia têm uma visão própria sobre a violência, que nem sempre é coincidente entre si, e 

que respondem a matrizes morais, políticas, culturais, sociais. Contudo, se hegemonicamente 

vivemos em uma sociedade capitalista-patriarcal-racista, é comum que ocorra machismo 

institucional.   

A invisibilidade da violência contra a mulher também opera nos sistemas de 

segurança pública e de justiça, uma vez que há uma representação social hegemônica onde a 

estrutura familiar é baseada na autoridade, na hierarquia masculina e na subordinação 

feminina, bem como na naturalização do papel social das mulheres  (BANDEIRA, 2014, p. 



 

50 
 

461). Bandeira (2014, p. 461) afirma ainda que as instituições configuram-se em espaços 

privilegiados, onde os princípios da perpetuação da dominação masculina são elaborados e 

impostos. De acordo com a autora, por este motivo os movimentos feministas passaram a 

demandar ações dirigidas ao sistema policial (como a criação de uma delegacia especializada 

de atendimento à mulher), no sentido de implantar processos de capacitação dos seus quadros, 

verificar o tratamento dispensado às vitimas de agressão, além de ampliar o entendimento 

sobre as situações de violência, uma vez que a tendência dessas instituições é de se manterem 

falsamente “neutras”.  

Também, a natureza dos registros apresentou grandes variações desde a descrição 

nos campos fechados quanto no campo aberto (histórico da ocorrência). Percebemos que não 

há homogeneidade em relação ao tratamento dos casos, de modo que, alguns REDS 

descrevem o caso de forma detalhada e outros de forma sucinta. Tais descrições ficaram 

perceptíveis no campo “histórico da ocorrência”, esse fato pode indicar maior sensibilidade e 

envolvimento dos(as) profissionais em relação às violências, maior descaso, negligências ou 

atitudes machistas, que, a nosso ver, não deveria acontecer. 

No município de Diamantina a DEAM não realiza atendimentos depois das 18 

horas, aos sábados e domingos, portanto este não é o local prioritário aonde as denúncias 

acontecem. Ao mesmo tempo a equipe é composta pela delegada, a escrivã, um investigador e 

uma investigadora, não possui uma equipe de atendimento imediato para realizar o 

acolhimento e a assistência às vítimas como prevê a lei Maria da Penha, o que também pode 

ser um fator limitante para que as vítimas realizem as denúncias. A solicitação de tal equipe 

também já foi realizada pela delegada da DEAM de Diamantina, porém até o momento sem 

êxito. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que a identificação de como e onde acontece a violência doméstica 

no município de Diamantina (MG), bem como sua publicização para os serviços que 

trabalham diretamente com o enfrentamento do fenômeno no município será útil para 

promover espaços de debates e diálogos intersetoriais na busca de soluções sobre a questão. 

As denuncias realizadas nas DEAMs se apresentam como gritos das mulheres 

exclamando que a violência doméstica tem que parar, por que provoca dor no corpo e na alma 
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de quem a sofre, além tirar a vida de muitas mulheres. Por este motivo usamos a imagem da 

Érica Kuhn como epígrafe dessa dissertação.  

A partir da caracterização da violência não conseguimos alcançar a subjetividade 

da questão estudada, esta é apenas uma fotografia do fenômeno. Esperamos que a elucidação 

de como se configura a violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina 

contribua para que medidas de prevenção, proteção e assistência as mulheres sejam 

potencializadas a nível local. 
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APÊNDICE A - Lista de tabelas adicionais 

 

 

Tabela 1. Ocupação atual da vitima de violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – MG, 

2014. 

Ocupação atual        Frequência                                       (%) 

Advogada 1 0,2% 

Agente de Saúde 2 0,5% 

Ajudante de Pedreiro 1 0,2% 

Ajudante de Serviços Gerais 1 0,2% 

Aposentada 7 1,7% 

Arrumadeira 1 0,2% 

Artesã 4 0,9% 

Atendente 2 0,4% 

Auxiliar de Cozinha 1 0,2% 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 0,7% 

Balconista 2 0,5% 

Cabelereira 6 1,4% 

Camareira 2 0,5% 

Chapa 1 0,2% 

Clínica 1 0,2% 

Comerciante 2 0,4% 

Cozinheira 7 1,7% 

Desempregada 3 0,7% 

Desocupada 1 0,2% 

Diarista 13 3,1% 

Do lar / Dona de Casa 34 8,0% 

Domestica 36 8,5% 

Empresária 2 0,4% 

Inspetora Escolar 1 0,2% 

Estagiaria 2 0,4% 

Estudante 19 4,5% 

Faxineira 3 0,7% 

Funcionária Pública 2 0,5% 

Funcionaria Pública Municipal 1 0,2% 

Garçonete 2 0,4% 

Gari 2 0,4% 

Lavradora 1 0,2% 

Manicure 2 0,5% 

Médica 1 0,2% 

Operadora de Caixa 1 0,2% 

Pedagoga 2 0,5% 

Pedreiro 1 0,2% 

Policial Militar 1 0,2% 

Professora 10 2,3% 

Secretária 1 0,2% 

Servente Escolar 1 0,2% 

Serviços Gerais 3 0,7% 

Servidora Publica 1 0,2% 

Tatuadora 1 0,2% 

Técnica de Enfermagem 1 0,2% 

Trabalhadora Rural 1 0,2% 

Vendedora 5 1,2% 

Não relatado 227 53,5% 

Total 424 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 
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Tabela 2. Ocupação atual do (a) autor (a) da violência doméstica contra a mulher no município de Diamantina – 

MG, 2014. 

Ocupação                                                                 Frequência                   (%) 

Advogado (a) 2 0,5% 

Afastado (a) por Problemas de Saúde 1 0,3% 

Ajudante 1 0,3% 

Ajudante de Obras 1 0,3% 

Ajudante de Pedreiro 5 1,3% 

Aposentado (a) 11 2,8% 

Armador (a) 1 0,3% 

Atendente 1 0,3% 

Autônomo 3 0,8% 

Auxiliar Administrativo 1 0,3% 

Auxiliar de Serviços Gerais 2 0,5% 

Auxiliar de Tecelagem 1 0,3% 

Braçal 3 0,8% 

Carpinteiro (a) 1 0,3% 

Caseiro (a) 2 0,5% 

Chapa de Caminhão 2 0,6% 

Comerciante 9 2,4% 

Construtor (a) 1 0,3% 

Contabilidade 1 0,3% 

Desempregado (a) 6 1,3% 

Desocupado(a) 15 3,8% 

Despachante 1 0,3% 

Eletricista 3 0,8% 

Encanador (a) 1 0,3% 

Estudante 4 1,0% 

Ex- detento (a) 1 0,3% 

Garimpeiro (a) 9 2,3% 

Guia Turístico 2 0,6% 

Lavrador (a) 5 1,3% 

Marceneiro (a) 2 0,6% 

Mecânico (a) 2 0,5% 

Moto boy 2 0,5% 

Motorista 5 1,3% 

Operador (a) de Máquinas 3 0,8% 

Pedreiro (a) 23 6,0% 

Pintor (a) 5 1,3% 

Policial Militar 2 0,6% 

Professor (a) 2 0,5% 

Repositor (a) 1 0,3% 

Segurança 2 0,5% 

Servente de Pedreiro 10 2,6% 

Serviços Gerais 7 1,8% 

Tatuador (a) 1 0,3% 

Taxista 1 0,3% 

Técnico (a) em Eletrônica 4 1,4% 

Técnico (a) em Radiologia 1 0,3% 

Trabalhador (a) de Carvoaria 1 0,3% 

Vigilante 1 0,3% 

Sem preenchimento 217 60,3% 

Zelador (a) 1 0,3% 

Total 386 100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 
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Tabela 3. Tipo de alvo do evento (pessoa ou bem material) em relação ao lugar onde ocorreu a violência 

doméstica contra a mulher em Diamantina no ano de 2014. 

Alvo do evento      Frequência      (%)            

Bens/ Valores do Morador/ Visitante da residência 12                   2,8% 

Cliente/ Visitante de estabelecimento 1                  0,2% 

Moradora/ Visitante de residência 276                   65,4% 

Motorista/ Passageiro de veículo particular 1                 0,2% 

Outro tipo de pessoa 54                  12,8% 

Pessoa no exercício da profissão 1                      0,2% 

Proprietária / Funcionária de estabelecimento 1                     0,2% 

Transeunte 76                       18,0% 

Total 422                         100,0% 

Fonte: Dados obtidos do Sistema Integrado de Defesa Social – SIDS na Delegacia Especializada no atendimento 

à Mulher – DEAM, Diamantina – MG, 2014. 
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14° DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DE CURVELO 

3ª Delegacia Regional de Diamantina  

DELEGACIA DE ATENDIMENTO À MULHER DE DIAMANTINA 

Avenida João Antunes de Oliveira, s/nº, Bairro Cazuza 

Deam.diamantina@yahoo.com.br 

38 3531 6650 

Avenida João Antunes de Oliveira, s/nº, Bairro Cazuza 

Deam.diamantina@yahoo.com.br 

38 3531 6650 

 

ANEXO A – Carta de Co-participação da DEAM/ Diamantina – MG 

 

     

 

 

CARTA DE CO-PARTICIPAÇÃO 

 A Delegacia de Atendimento à Mulher de Diamantina, através da 

autoridade competente dirigente Dra. Kíria Silva Orlandi, funcionará como co-

participante de Projeto de Pesquisa "Violência contra a mulher no município 

de Diamantina-MG", tendo Celina Neves Ribeiro como docente pesquisadora e 

a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com sede em 

Diamantina/MG, como unidade responsável pelo Programa de Pós-Graduação. 

 Para tal intento, poderão ser coletados dados e materiais, cujas 

identidades pessoais serão mantidas em sigilo, bem como realizados debates, 

questionamentos e atos necessários à conclusão do objeto de pesquisa. 

Diamantina, 06 de janeiro de 2015. 

                                                           ________________________________________ 

 Kíria Silva Orlandi 

Delegada de Polícia 
 Masp 1331207-9 

_______________________ 

Juliano Alencar Martins 

   Delegado Regional 
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