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APRESENTAÇAO 

Este trabalho busca identificar a importância da Casa Abrigo Espaço da 

Comunidade para as mulheres vitimas de violência doméstica. Partiu de algumas 

indagações referentes às dificuldades que as mulheres usuárias da Casa 

enfrentam para chegar até ali, sendo no aconchego do lar que explode a 

brutalidade do homem contra sua companheira. Esse comportamento nos choca, 

nos causa indignação e nos sensibiliza. 

Para compreender e analisar o mesmo enquanto possibilidade de 

conscientizar as mulheres que tem dificuldades em romper com esse ciclo de 

violência domestica devido à falta de informação e orientação em conhecer as 

instituições que prestam esse serviço. 

Teremos acesso a casa abrigo espaço da comunidade, que nos permitirá 

contato direto com os profissionais e com as mulheres usuárias da casa abrigo. 
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JUSTIFICATIVA 

 Apesar dos avanços com a Lei Maria da Penha ainda há uma lacuna, esse 

tipo de violência é tratado como crime específico, à violência precisa ser 

combatida, não somente pela vítima, mas principalmente pelo poder público, pela 

sociedade e pelos meios de comunicação. Por isso, queremos ressaltar as 

conquistas obtidas pela Secretaria Municipal de Participação e Parceria, que 

tratou como prioridade a questão de violência doméstica contra a mulher, 

fomentando políticas públicas e criando mecanismos para erradicar esse 

problema. Fazendo valer assim um direito conquistado, uma nova oportunidade 

para romper com o ciclo de violência.  

O tema a ser abordado partiu da inquietação do grupo, nasce da vivência de 

uma das componentes do grupo que teve como campo de estágio a casa abrigo 

espaço da comunidade que possibilitará verificar a importância da instituição para 

rompimento do ciclo de violência. Por ser um tema presente em nossa sociedade 

e que será pertinente ao trabalho do assistente social, na perspectiva da garantia 

de direitos, visto que a igualdade de direitos esta na constituição e reforçado na lei 

Maria da Penha, esse processo de construção da pesquisa, histórico do tema, 

expressão da questão social é importante para o serviço social. 

A casa abrigo Espaço da Comunidade tem como objetivo geral pela Secretaria 

Nacional dos Direitos da Mulher, garantir a integridade física e/ou psicológica a 

essas mulheres e seus filhos que sofrem risco de vida, favorecendo o exercício de 

sua condição de cidadã e de seu valor como pessoa humana.  

Trata-se de uma difícil tarefa conhecer o histórico dessas mulheres rompendo com 

esse ciclo e chegar ao acolhimento, quebrando com paradigmas do patriarcalismo 

impostos pela sociedade de geração em geração. 

Este grupo esta ciente da importância do sigilo e da integridade da casa abrigo 

espaço da Comunidade.  
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Segundo site da SPTRANS a pesquisa nos revelou que 60% dos brasileiros 

conhecem uma mulher que já foi agredida, 80% dos casos reportados têm como o 

agressor marido ou namorado, 60% das mulheres não denunciam a agressão por 

medo, 663 mulheres foram assassinadas em 2012 em São Paulo, a cada 5 

minutos uma mulher é agredida no Brasil. 

Objeto 

O atendimento realizado na casa abrigo espaço da comunidade para as 

mulheres vítimas de violênciadoméstica. 

Hipótese 

O abrigamento é de extrema importância para que a mulheres sejam 

amparadas e possam romper com o ciclo de violência. 

 

Objetivo geral 

Identificar a importância da casa abrigo espaço da comunidade para as 

mulheres vítimas de violência doméstica. 

Objetivos específicos 

 Conhecer os trabalhos desenvolvidos na casa abrigo espaço da comunidade 

com as mulheres vítimas de violência para romperem com o ciclo de violência 

doméstica. 

Analisar o cumprimento da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) no que diz 

respeito à segurança e proteção das usuárias no acolhimento. 

Identificar qual foi o caminho percorrido pelas mulheres vítimas de violência 

doméstica para chegar até o abrigo. 
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Pergunta Norteadora 

Qual a importância do trabalho que é desenvolvido no abrigo espaço da 

comunidade, a fim de contribuir para a autonomia das mulheres atendidas? 

Metodologia 

Através do histórico da instituição buscaremos a melhor 

abrangência para detalhamento em relação às mulheres na casa abrigo 

espaço da comunidade vitima de violência domestica, conhecendo a 

atual situação desde seu rompimento com esse ciclo de violência ate a 

chegada à instituição. 

A pesquisa será realizada no bairro da vila Formosa na casa 

abrigo espaço da comunidade com os funcionários e usuárias, se deu 

em decorrência de ser referência no bairro. 

Adotamos a abordagem qualitativa que, segundo Minayo ressalta 

que a pesquisa qualitativa: 

Trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, 
dos processos e dos fenômenos. (MINAYO, 1994, 
p.22). 

 

A etapa inicial da pesquisa será centralizada na técnica de 

pesquisa bibliográfica, pois segundo Severino (1941, p.122,123), é 

aquela que realiza a partir do registro disponível, decorrente de 

pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. 
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Com autores que abordam a temática, assim como a pesquisa 

documental, com base em Severino (1941. P.122,123), tem-se como 

fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos 

impressos, mas, sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 

jornais, fotos, filme, gravações, documentos legais. 

Além disso, teremos acesso aos arquivos e prontuários da casa 

abrigo com informações sobre a instituição, e as mulheres atendidas 

pela mesma, a fim de caracterizar esse público. 

 Também usaremos nomes fictícios para garantir o sigilo da 

mesma.  

A técnica de pesquisa qualitativa será entrevista com roteiros 

semi-estrutural,  

São aquelas em que as questões são direcionadas e 
previamente estabelecidas, com determinada 
articulação interna. Aproxima- se mais do questionário, 
embora sem a impessoalidade deste. Com questões 
bem diretivas, obtém, do universo de sujeitos, 
respostas também mais facilmente categorizáveis, 
sendo assim muito útil para o desenvolvimento de 
levantamentos sociais (SEVERINO, 1941.p.125) 

 

Sendo essas questões feitas com as mulheres usuárias e as 

profissionais, buscaremos informações para dar qualificação e 

veracidade à pesquisa. 
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BASE TEÓRICA 

Como base teórica será utilizada a obra O Poder do Macho 

de Heleieth L.B. Saffioti segundo a autora nos mostra o poder patriarcal 

em relação de gênero Homem X Mulher deixando as mulheres 

inferiores aos homens sempre mostrando uma sociedade machista e as 

construções de papeis privilegiando os homens. 

Será analisada a Lei Maria da Penha N° 11.340/2006, 

decidida pelo congresso nacional, uma lei que orienta sobre a violência 

doméstica vivida pelas mulheres, e alterou as condições de penalidade 

ao agressor. Em 1983, a cearense Maria da Penha Maia foi ameaçada 

duas vezes pelo marido, professor universitário, com uma arma e 

eletrochoque e foi baleada pelo mesmo. Maria da Penha ficou 

paraplégica. 

Com base teórica será analisada a obra Brasil mito 

fundadoresociedade autoritária de Marilena Chauí, a autora nos 

mostra o poder autoritário da sociedade, das politicas, desde fundação 

do mundo, dos monarcas aos dias atuais. 
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Cronograma 

ETAPAS 
Fevere

iro 
Mar
ço 

Abr
il 

Mai
o 

Jun
ho 
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o 
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to 

Setem
bro 
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ro 
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Dezem
bro 

Levantam
ento 

bibliográfi
co 

 X X         

Fichament
o de 

textos 
X X X X        

Coleta de 
dados 

  X X X       

Encontro 
orientador

a 
Prof.ª 

Simone 

X X X X X X X X X   

Encontro 
do Grupo 

X X X X X X X X X   

Elaboraçã
o do 

projeto 
X X X         

Entrega 
do Projeto 

  X         

Redação 
do 

Ttrabalho 
 X X X X X      

Apresenta
ção e 

discussão 
       X X   

Conclusão         X   
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ANEXOS 

Entrevistas com as profissionais da Casa Abrigo Espaço 

da Comunidade: 

Nome: 

Função/ Formação 

1- Há quanto tempo trabalha com mulheres vítimas de violência 

doméstica? 

2- Em geral qual é o perfil socioeconômico das mulheres que são 

atendidas na Instituição? 

3- Em sua opinião o que leva as mulheres fazer os desligamento da 

Instituição? 

4- Geralmente por trás da violência existem outros problemas, 

quais seriam? 

5- Quais as causas da violência doméstica? 

6- Qual é o trabalho realizado na Casa Abrigo, junto a mulher vítima 

de violência? 

7- Após o esclarecimento do termo assinado por elas na sua 

chegada, você acha que elas se sentem protegidas na Casa? 

8- Qual o motivo que leva algumas mulheres a fazer o desligamento 

na Casa? 

9- Qual o caminho percorrido por elas para chegarem até a 

instituição? 

10-   A Lei Maria da Penha oferece medidas protetivas, na sua 

opinião até que ponto essas mulheres são realmente protegidas?   
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Entrevistas que serão feitas com as mulheres usuárias 

da Instituição: 

1- Ano do nascimento: 

2- Trabalha ( ) sim     ( ) não 

3- Faixa de renda: 

( ) Menos de um salário mínimo 

( ) Até 1 salário mínimo 

( ) De 2 a 3 salários mínimos 

( ) Mais de 4 salários Mínimos 

 

4- Escolaridade: 

(  ) Nunca frequentou a escola 

(  ) Ensino fundamental completo 

(  ) Ensino fundamental incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino médio incompleto 

(   )Ensino Superior completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Pós graduação 

(  ) Nunca frequentou a escola, mas sabe ler e escrever 

 

5- Em sua opinião quais são os motivos que levaram seu 

companheiro a ser agressivo? 

6- O que é violência para você? 

7- Com quanto tempo de convivência com seu companheiro, que 

você sofreu a primeira agressão? 
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8- Na sua família já houve caso de violência doméstica? Por parte 

de quem? 

9- Você denunciou a violência e teve apoio de alguém da família? 

10- O que te levou a decisão de denunciar a violência sofrida? 

11- Qual foi o processo percorrido até a chegada à Instituição? 

12- Como foi o atendimento que você teve na chegada da Casa? 

13- Você conhece ou já ouviu falar na Lei Maria da penha? 

 


