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É possível observar em alguns estudos (CAMPO, 2008; SANTOS e IZUMINO, 2014; SILVA, 

PADOIN e VIANNA, 2015) que o termo violência de gênero é o mais adequado para explicar 

relações violentas que nos assombram em um mundo que se diz moderno, mas que ainda 

guarda marcas de tempos onde não havia direitos, onde a discriminação e o desrespeito, 

para com as mulheres eram extremos e desumanos, onde é “justificável” as mais variadas 

formas de violência interpessoal, sendo o autor o próprio companheiro, seja ele por união 

consensual ou por laços matrimoniais, esta que geralmente é praticada por aquele que 

possui maior “força” numa relação e que é caracterizada pela superioridade masculina, 

geralmente difundida por nossa sociedade, que confere a mulher sempre um papel inferior e 

consequentemente acaba por limitar seus direitos. Diante desta relevância, esta pesquisa 

objetiva conhecer o trabalho do Centro de Referência da Mulher (CRM) no município de 

Itapetinga - BA, cidade sede do Território 8; Conhecer o perfil das mulheres, usuárias deste 

serviço, vítimas de violência de Gênero, e seus agressores.  

1.1 Aspectos metodológicos  

Esse estudo possui caráter bibliográfico e qualitativo, uma vez que possibilitou o contato do 

pesquisador com o que já se produziu e registrou a respeito do tema de pesquisa (Marconi e 

Lakatos, 2003). Optou-se pelo paradigma positivista e o foco foi o estudo de corte 

transversal. A intenção foi obter informações e características das variáveis escolhidas. Por 

isto a coleta de dados se divide em dois momentos: (i) um questionário com questões 
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abertas aplicado aos profissionais que trabalham no CRM. Como variável central utilizou-se 

a violência de gênero, não de um modo geral, mas com a idéia de que o gênero feminino é 

mais afetado pela violência por ser considerada mais “fraca”. As variáveis demográficas 

utilizadas foram: idade das mulheres e seus parceiros (agressor), estado civil, nível de 

escolaridade e situação financeira de ambos. (ii) Em um segundo momento, utilizamos a 

dinâmica de grupo focal com as usuárias do CRM do município de Itapetinga, como esta 

etapa ainda está em fase de transcrição, destacaremos neste trabalho apenas os dados 

referentes ao primeiro momento (i). 

1.1.1. Resultados e Discussões. 

Sobre o perfil das usuárias, segundo as informações apuradas destaca-se que a maior parte 

das mulheres que sofreram violência doméstica é jovem – tem entre 21 e 35 anos de idade. 

A maioria, 26%, é solteira, mas 54% mantinham relação estável com o autor da violência à 

época da denúncia.  Em mais da metade desses casos, as mulheres apresentaram baixo 

grau de instrução, representado apenas pelo ensino fundamental ou mesmo inferior a este. 

Ademais, a maioria depende ou dependia financeiramente do companheiro. O perfil do 

agressor, segundo a pesquisa, é o homem entre 26 e 40 anos de idade, sendo 20% 

solteiros e 80% eram companheiros das denunciantes, com tempo de convivência variável 

entre 5 a 12 anos. As profissões mais citadas foram as de motorista, pedreiro e vigilante, em 

ordem de ocorrência. Em grande parte dos casos a agressão foi praticada por ex-

companheiros. Pelo constatado, mesmo após o término do relacionamento, a mulher não 

está isenta da violência, pois o homem geralmente não reconhece o rompimento do vínculo 

conjugal e continua alimentando o sentimento de posse sobre a ex-companheira. A média 

diária de atendimento, no CRM é de 1 a 4 mulheres por dia, sendo que a segunda - feira 

(conhecido como dia do olho roxo) é o dia de mais ocorrências pelo fato de a agressão 

ocorrer frequentemente nos finais de semana.  

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apontam que a violência contra a mulher, além de ser uma questão política, 

cultural, policial e jurídica, é também um caso de saúde pública. Assim como os estudos de 

Soares, Soares e Carneiro, 1996, foi observado que em sua maioria este tipo de violência é 

praticada em casa,  e é nas maiorias das vezes ocultadas, uma vez que a parceira acredita 

na mudança do companheiro.  

Apesar de observarmos nos resultados que os agressores são classes menos favorecidas, 

importante salientar que a violência ocorre em todas as classes sociais, apesar de 

evidências apontarem para uma freqüência maior em classes sociais mais baixas, muitas 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

vezes pelo desemprego ou dependência financeira da mulher, onde muitas vezes o próprio 

agressor impõe. Também, vale salientar a importância da necessidade do empoderamento 

dessas mulheres, como foi destacado nos resultados, a maioria das mulheres não tem 

formação adequada para serem inseridas no mercado de trabalho, dificultanto assim que 

elas sejam protagonistas de suas histórias. 

Nesse contexto, observa-se nesta primeira fase desta pesquisa que ainda temos muitoo que 

avançar no que se refere ao combate da violência de gênero, entretanto, observamos que o 

trabalho do CRM se torna um parceiro para essas mulheres, uma vez que visa desenvolver 

a autonomia das usuárias, elevando a autoestima e possibilitando a garantia de seus 

direitos.  
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