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Resumo  

Esta comunicação científica, versa compreender a dinâmica de valores do processo de 
edificação da violência contra as mulheres, fazendo uma incursão na história. Prioriza assim, 
destacar, e entender, a posição da sociedade e da delegacia das mulheres, enfocando como as 
mesmas,  vem trabalhando em prol da não violência contra as mulheres. Dessa forma, a nossa 
pesquisa buscará, apropriar-se do conceito de gênero e de patriarcado, como fontes de 
importante subsídios,  para embasarmos sobre as causas  da violência,  e ver como se encontra 
inserida, nos dias atuais, este fenômeno, no contexto da cidade de Campina Grande, no estado 
da Paraíba. Metodologicamente, utilizaremos uma pesquisa de cunho bibliográfico, e respaldo 
em autores como: Bourdieu, Carvalho, Delgado, Scott, entre outros. Com isso, objetiva-se 
conscientizar as mulheres, para que saibam,  como agir, quando  se defrontar com a violência. 
Palavras chaves: violência.  Mulher.  Relações de gênero 

 

Abstract 

This scientific communication versa understand the dynamics of values of the building 
process of violence against women, making a foray into history. Prioritizes thus highlight and 
understand the position of the company and the station of women, focusing on how the same, 
has been working to promote non-violence against women. Thus, our research will seek, to 
appropriate the concept of gender and patriarchy,  as important sources of grants, to base on 
the causes of violence,  and see how it is located at the present, this phenomenon in the 
context off city of Campina Grande, in Paraíba state. Methodologically, we use a 
bibliographical research, and supported by authors such as Bourdieu, Carvalho, Delgado, 
Scott, among others. Thus, the objective is to educate women so that they know, how to act 
when faced with violence 
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Introdução 

 

            A presente pesquisa  esta centrada, em refletir  sobre a violência contra as mulheres, 

historicisando  o surgimento desse processo, e como ela se encontra contextualizada, hoje no 

séc, XXI, no ano de 2010, na cidade de Campina Grande, no estado da PB. Analisando 

também as relações de gênero, baseado no conceito de Joan Scott (1995), e Patriarcado 

tomando como referência, Maria Eulina Pessoa de Carvalho (2003) e Valquiria  Alencar  de 

Sousa.  

 O conceito de gênero,  segundo Scott (1995), refere-se a categoria de análise histórica 

com aspecto relacional, pois não se poderia compreender qualquer um dos sexos por meio de 

um estudo inteiramente separado; considera gênero também, como um conjunto de relações 

construídas pela cultura,  que usa a diferença biológica para fortalecer e consubstanciar 

desigualdades entre homens e mulheres. 

 O termo patriarcado, é uma ideologia baseada na supremacia masculina e submissão 

feminina. Isso vem contribuir, para que as relações  entre homens e mulheres aconteça de 

formas desiguais. Maria Eulina Pessoa de Carvalho e Valquiria  Alencar de Sousa, esclarece 

que:  

    
   Patriarcado   é o  modelo  de   sociedade  baseada  na autoridade paterna, na  
                                          supremacia  da  figura   masculina,   daí  ser  chamada  sociedade  patriarcal.   
                                          segundo   a  crítica  feminista,  radical,  o  patriarcado  é  um  sistema  social  
                                          sustentado ideologicamente pela heterossexualidade  compulsória,  violência   
                                          masculina,   socialização de  papéis  de  gênero  e  modelos   de  organização   
                                          da    vida    e    do   trabalho   em    que    homens  dominam     as    mulheres   
                                          econômica,   sexual  e  culturalmente,   a  partir  do  lar. (Carvalho   e  
                                       Sousa,  2003, p.8),   
 
                                         

 As estudiosas mostram, que da forma que foi inserido o patriarcado nas sociedades e 

culturas,   os papéis de gênero, foram distribuídos de forma desigual, entre homens e 

mulheres,  alicerçando,  e naturalizando  a  desigualdade e violência contra as mulheres.  

  

 

Como se originou  o processo de desigualdade  e violência  contra as mulheres. 

 

De acordo com estudiosos: antropólogos, sociólogos e historiadores, no período pré – 

histórico, no fim do paleolítico inferior, ainda não existia superioridade cultural,  

desigualdade de sexo e violência contra  as mulheres. Alguns autores dão a entender que, a 
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criação  do arado, foi o início para mudanças  radicais  e históricas da humanidade,  pois para 

se usar  o arado, era necessário a força física masculina e a tração animal. O que veio 

contribuir para  a ascensão  masculina, foi através desse fato, que os homens perceberam  que 

também eram  férteis  ao semear a terra. Fortalece-se a idéia de que tudo dependia dos 

homens, e eles passaram  de atores coadjuvante à ator principal,   na construção 

historiográfica. Tem assim o início do sistema patriarcal. A igualdade que até então existia 

entre os sexos, desaparece  paulatinamente, e a partir desse momento, surge, a divisão de 

classe  entre dominantes e dominados.  Já que a divisão  de sexo, já ocorrera com o 

surgimento do arado. A sociedade então modifica-se e essa transformação, vem afirmar a 

perda da liberdade sexual das mulheres. As mesmas deixam de trabalhar em grupos e passa a 

servir a um só homem, pois assim, o mesmo, vem garantir para si, a sucessão hereditária.  É 

nesta época, que se consolida de vez, o patriarcado. A partir de então, a mulher veio sendo 

subjugada, e foram impedidas de agir como um sujeito construtor de sua própria história. O 

tempo avança e a 1misoginia   cristã  e judaica, trazem consigo a idéia de que “a mulher é um 

ser inferior, impuro e culpado por todos os males, pela sua própria natureza”. Na idade 

média se aprofunda mais ainda a misoginia,  e para os homens, elas  eram o alvo de temor  e 

desprezo. Foi dessa forma que se construiu e alicerçou-se o processo de desigualdade e 

violência contra as mulheres e  segundo  Delgado: 

 

 As diferenças entre homens e mulheres foram  historicamente  transformadas                             
                                       em  desigualdades  sociais à medida que, em diferentes sociedades e períodos  
                                       históricos,  múltiplos discursos e práticas forjaram a  submissão feminina e a  
                                       dominação patriarcal.  As relações de gênero, em diferentes imbricações com 
                                       as  relações   de  raça  e  relações  de  classe,   têm  constituído   e organizado 
                                       as  sociedades. (DELGADO, 1998 p.15) 
 
 
 
 A idéia do autor,  colabora  para  mostrar que foi  através,  do pensamento patriarcal, 

que  se estruturou, o processo de desigualdade e violência contra as mulheres, que por sua 

vez,  pendura até o séc. XXI, dentro das sociedades e culturas.                                                                                                    

 No Brasil, na  Convenção Internacional para prevenir, punir e erradicar a violência  

 

 

contra a mulher (Convenção de  Belém do Pará, 1994), define,  violência contra a mulher 

como:  ‘qualquer  ato  ou  conduta  baseada no gênero,  que cause morte, dano ou sofrimento  

                                                 
1 Misogenia (do grego, miso odio gene mulher) é um movimento de aversão ao que é ligado ao feminino. 
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físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera publica, como na esfera privada”. 

Nesse contexto,  constata que a violência contra a mulher é uma manifestação de relações de 

poder, historicamente construída de forma desigual entre mulheres e homens.  

 Fica evidente,  que a  violência contra as mulheres, se apresenta de modos diferentes e  

graus de severidade. A variação da violência, não se manifesta isoladamente, e sim, faz parte 

de um evento crescente, o qual o assassinato é  o pólo mais descomedido. 

 A violência contra as mulheres,  se apresenta das seguintes  maneiras: Violência de 

gênero; Violência intra-familiar;  Violência doméstica;  Violência física; Violência sexual; 

Violência psicológica; Violência econômica ou financeira; Violência institucional.  

    Vai  ser   em   07  de  agosto de  2006, no Brasil,  que  o  presidente  Luis   Inácio  Lula   

sanciona  a lei  11. 340/06- 2Lei Maria da Penha, a qual recebe esse nome, para homenagear 

uma mulher que sofreu violência e fez diferença pelo fato de lutar para que esse tipo de crime 

não ficasse em pune. Esta lei, entra em vigor no país, no dia 22 de setembro de 2006. Onde dá 

cumprimento, finalmente a convenção  para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 

mulher, da OEA (Convenção de Belém de Pará), ratificada pelo estado brasileiro a 11 anos, 

bem como à Convenção  para Eliminação de todas as formas de discriminação contra a 

mulher (CEDAW), da ONU). 

 A  cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba, Considerada um oases  de 

oportunidades de empregos e empresas ligadas a tecnologia, seguno a revista  norte americana 

Newsweek (2010). É a segunda cidade mais populosa do estado e conhecida como uma 

cidade universitária, a qual possui 2 universidades públicas e 11 privadas;  sua  área territorial 

é de: 621.6k2;  População:  371.060 habitantes (segundo o senso 2007, realizado pelo IBGE); 

Clima -  tropical; IDH - 0,749;  PIB  per capta – R$ 3. 098. 177. 00000.  

As mulheres, da cidade, não se encontram fora, deste triste quadro da  violência. Pois, 

o município, não foge das características patriarcalistas.  O órgão responsável para atender  as 

mulheres vítimas de violência, a delegacia das mulheres, tem uma estrutura pouco 

auxiliadora, tanto para quem atende, como para quem precisa   ser  atendida, pela instituição.  

No próprio órgão institucional, não existe nenhuma forma de reciclagem, para as pessoas que 

trabalham na delegacia. Desde o período de sua inauguração a delegacia das mulheres de 

Campina Grande, apresenta um número considerável de violência registrada das mulheres 

                                                 
2 Maria da Penha protagonizou um caso simbólico de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 1983, 
por duas vezes, seu marido tentou assassina-la. Na primeira vez por arma de fogo e na segunda por eletrocussão 
e afogamento. As tentativas de homicídio resultaram em lesões irreversíveis à sua saúde, como paraplegia e 
outras seqüelas. Maria da Penha  transformou dor em luta, tragédia em solidariedade. A sua luta e de tantas 
outras, devemos os avanços que pudemos obter nestes últimos vinte anos. 
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vítimas de agressão. A tabela abaixo, contribuirá para mostrar esse fato. Tendo como base, os 
3TC’O (Termos Circunstanciado de ocorrência) e 4IPL (Iquerito  Policial). No período de 

2004 à 2009. 

 

QUADRO  1:  DISTRIBUIÇÃO DE TC’O E IPL POR ANO 

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TC’O 605 712 782 445 314 385 218 

IPL 84 47 139 407 337 345 228 

Fonte: 2ª Delegacia Regional de Policia Civil – Delegacia das Mulheres /Campina Grande, 

PB -  2010. 

 

 Percebe-se que o índice tanto de TC’O, quanto de IPL, na cidade de Campina Grande, 

PB, obtiveram menores índices de acordo com registro da delegacia das mulheres do 

município, no ano de 2008, mostrando que veio diminuindo esse índice, mas no ultimo ano, 

ele volta a subir, mesmo já vigorando a lei Maria da Penha. 

 Já no ano corrente (2010), na 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil, Delegacia 

especializada da mulher, - Campina Grande – PB.  Foram remetidos 183 Inqueritos. Dos 

quais, 30 –concluidos; 28 -  em andamentos; 32 - ainda aguardando representações da vitima 

e 91 medidas protetivas.  

De acordo com os delitos a delegacia das mulheres, obtiveram os seguintes dados: 

 

Delitos ocorridos  de janeiro a julho   2010 -  Campina Grande / PB 

Homicídios  03 

Tentativa de homicídios  00 

Ameaça 69 

Lesão corporal 50 

Crimes sexuais 07 

crimes contra idosa 01 

Crimes contra a honra 50 

Injuria qualificada 02 

Constrangimento ilegal 02 

                                                 
3 TCO:, onde sua pena é até 2 anos 
4 IPL:  onde a pena é acima de 2 anos. 
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Invasão de domicílio 07 

Denunciação caluniosa 02 

Roubo 01 

Furto 02 

desobediência 07 

contravenções 

Vias de fato 06 

Perturbação  do sossego  11 

Prisão em flagrante  64 

Lesão  24 

Ameaça 26 

Crimes contra a honra 04 

Crimes sexuais 01 ( tentativa) 

danos 06 

Termos  circunstanciados 

Concluídos 181 

Em andamento 55 

        Fonte: 2ª Delegacia Regional de Policia Civil – Delegacia das Mulheres /Campina 

Grande, PB -2010. 

 

 É claro que a cidade de Campina Grande, possui dados, tão significativos em relação a 

violência  contra a mulher, por motivos óbvios, de naturalização e da  misoginia, que continua 

inserida de forma consistente,  na  educação e cultura do município. Carvalho, assegura  que: 

 

                                           As    relações  de   gênero,  são  problemáticas,  a    dominação  de  gênero é   
                                           histórica;    as   desigualdade   e   dominação  de   gênero  são   questões  de   
                                           direitos     humanos   e   justiça   social.    Pesquisadores/as    formadores/as,  
                                           gestores/as  e   educ adores/as, frequentimente,  minimizam  essas  questões   
                                           e,   por  vezes  parecem   considerar   as  desigualdades   de   gênero   como 
                                           simples  diferença  a serem respeitadas ou toleradas, e não    desconstruidas. 
                                           (CARVALHO,  227, p.38). 
 
                                              
              É importante perceber,  que a violência contra as mulheres, é fruto de uma educação 

e  cultura  patriarcal, predominante.  Campina Grande, não foge então dessa tipo de cultura, 

construída a séculos. E só a quebra de estereótipos,  e a implementação de uma educação mais 
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voltada para as relações de gênero,  contribuirá, para modificar,  esse triste  quadro da 

violência contra as mulheres.  

 

Como Campina Grande, está buscando resolver, o quadro da violência contra as mulheres. 

 

 Na cidade em 2006, foi implementado pelo governo federal, os núcleos de prevenção  

à violência  domestica e/ou sexual, compostos por os seguintes núcleos: 

 

� NÚCLEO DO ISEA – INSTITUTO DE SAÚDE ELPIDIO DE ALMEIDA 

� NÚCLEO D CENTRO DE SAÚDE DO CATOLÉ 

� NÚCLEO DO CENTRO DE SAÚDE DA PALMEIRA 

� NÚCLEO DO CENTRO DE SAÚDE FRANCISCO PINTO 

� NÚCLEO DE SERVIÇO MUNICIPAL. 

 

Os núcleos são  composto por uma equipe multidisciplinar  que identificam, notificam   

e dão,  encaminhamento  para os setores competentes dos casos suspeitos e /ou confirmados 

de violência.  No programa, encontramos uma equipe composta por os seguintes 

profissionais: Atendente, assistente social, enfermeiros, médicos, psicólogos. Esta equipe, tem 

como meta, o  seguinte público alvo: Crianças, adolescentes, mulheres e idosos.  É com  este 

projeto, que a cidade está trabalhando em prol da não violência. 

 No trabalho, ficou evidente, que mesmo com o município recebendo  o apoio 

governamental,  e trilhando um caminho que busque resolver  o problema da violência,  com 

o apoio da delegacia e dos núcleos de prevenção, mesmo assim,  percebe-se, que  só a quebra 

de estereótipos,  e a implementação de uma educação mais voltada para as relações de gênero,  

contribuirá, de forma mais consistente, para modificar,   esse triste  quadro da violência contra 

as mulheres, que está inserido no município de Campina Grande no estado da Paraíba.               

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 A violência conta as mulheres e as relações de gênero, contribuíram para o presente 

estudo. Ficou expresso de forma objetiva, que a  violência contra as mulheres, é um fenômeno 

sócio – cultural, identificado em todas as esferas da sociedade. Sendo assim, foi necessário 

históricisar, a edificação da violência contra as mulheres, para vim entender  e evidenciar,   
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como se encontra incutido nos dias atuais, o fenômeno, na cidade de Campina Grande, no 

estado da Paraíba. Os dados coletados, na delegacia das mulheres,   e nos os núcleos de 

prevenção  à violência  domestica e/ou sexual, cooperaram  e mostraram,  que mesmo após a  

implementação da lei  Maria da Penha, os números da violência, não  minimizaram,  de forma 

tão considerável. Dessa forma, é necessário persistir, no estudo e na utilização das relação de 

gênero, como subsídio fundamental, para modificações, e resultados mais positivos, para 

quebra da misogenia, e  violência contra as mulheres.                                                                                   
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