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 A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 
 

 
1. RESUMO 

 

O presente estudo vem abordar a violência doméstica contra a mulher, e escolhemos para 

pesquisar mais com mais profundidade essa temática no Centro de Defesa e Convivência da 

Mulher Viviane dos Santos, localizado no Distrito de Guaianazes, na Região denominada 

Zona Leste de São Paulo. O projeto tem como objetivo compreender como é processado o 

atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica na instituição, após a promulgação 

da Lei Maria da Penha. Para isso realizaremos pesquisas bibliográficas e entrevistas com as 

mulheres vitimadas na instituição, que possibilitará compreendermos mais essa problemática 

no contexto social em que estão inseridas. 

O tema de violência doméstica é um assunto que tem tido repercussão em todo cenário 

mundial, justamente por isso não devemos cessar de procurar compreender qual o 

atendimento que é dado às mulheres vitimadas e os resultados obtidos pelas mesmas, pois, é 

de suma importância que essas mulheres não percam o estímulo pela vida e sua autonomia. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo resulta do grande interesse das pesquisadoras pelo tema de violência doméstica 

contra a mulher, já que esse assunto nos incomoda intensamente, tornando ainda mais 

significativo pesquisá-lo, porque uma das pesquisadoras desse projeto também foi vítima de 

violência doméstica. Esse mal assombra a vida de muitas mulheres e sabemos qual penoso é 

quem sofre e presencia essas desolações por parte de quem confia ou ama. 

A violência doméstica é um assunto que diariamente vem sendo bastante discutido por atingir 

milhares de mulheres em todo o mundo, decorrente da discriminação de gênero e 

desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres presentes no seio familiar, 

porém, esta questão é algo que esteve presente em várias fases da história da humanidade, 

mas que recentemente, através da constitucionalização dos direitos humanos a violência 

doméstica passou a ser vista em outra óptica por estudiosos de várias áreas do conhecimento, 

devido à repercussão da violência doméstica ser cada vez mais enfrentada por mulheres nessa 
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sociedade contemporânea. Salientamos que, no Brasil, este tema ganhou mais relevância por 

intermédio das conquistas pela Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, conhecida como “Lei 

Maria da Penha”, onde para isso, mais uma mulher no Brasil, teve que sofrer duras penas para 

poder ver outras vítimas serem ouvidas, atendidas, no seu âmago mais profundo da dor. 

A questão da violência doméstica é algo histórico e cultural, que sem dúvida, como já 

descrevemos, ainda hoje faz parte da realidade de muitas mulheres nos lares brasileiros. 

Porém, com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, almeja-se que a mulher vítima de 

discriminação e ofensas, passe a ter instrumentos legais para coibir, prevenir e inibir dos mais 

variados tipos de violência doméstica, apoiando-se na Lei Maria da Penha, tendo em vista que 

essas agressões impossibilitam as mesmas conseguirem sua autonomia.  

Partindo do pressuposto acima referido, o que nos motiva a fazer a pesquisa voltada para a 

violência doméstica é que a cada vez mais a violência doméstica contra a mulher têm sido 

discutidos na mídia, redes sociais e outros meios de comunicação e muitas mulheres têm 

recorrido às redes de proteção social para denunciar seus agressores, mas ainda há muitas 

mulheres que continuam sofrendo a violência doméstica e ainda não tem coragem para 

denunciá-los. 

 
3. OBJETIVOS 

Este estudo tem como objetivo pesquisar qual o tratamento que tem sido dado às mulheres 

vítimas de violência doméstica no Centro de Defesa e Convivência da Mulher Viviane dos 

Santos, após a aprovação da Lei Maria da Penha (11.340/2006). 

 

 
4. METODOLOGIA 

 

A metodologia que foi utilizada nesse estudo foi a pesquisa bibliográfica e exploratória sobre 

o tema, por meio de estudos, artigos científicos e demais literários que focalizem a temática. 

Realizaremos entrevistas qualitativas com três mulheres atendidas pela instituição, utilizando-

se de: roteiro de questões semi-estruturado, a mesma técnica será aplicada para entrevistarmos 

dois profissionais técnicos da instituição. 
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A escolha por entrevistas qualitativas deve-se à possibilidade de identificar de maneira mais 

abrangente a situação de violência vivenciada pelas mulheres atendidas em Centros de 

Convivência. 

 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A pesquisa realizada até o presente momento foi à bibliográfica, pois já 
desenvolvemos o primeiro capítulo e estamos em andamento do segundo capítulo. 

 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados obtidos foram satisfatórios, porém, ainda falta coleta de dados 
para concluirmos. 
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