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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como escopo investigar de que forma vítimas, autores e profissionais - que 

atuam no trabalho multidisciplinar com os envolvidos nessa violência doméstica -, interpretam 

as campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as mulheres em Brasília. E, para 

isso, será analisado a partir do olhar das mulheres e dos homens que são atendidas (os) no 

Programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica do Governo 

do Distrito Federal e dos profissionais que realizam o acompanhamento psicossocial. Desse 

modo, compreender a violência contra as mulheres, violência de gênero, campanhas 

publicitárias com abordagem social, estudo de recepção e perpassar pelas políticas públicas 

afirmativas é fundamental para a construção do referencial teórico, que se soma à estrutura do 

caminho metodológico e das técnicas utilizadas para chegar aos resultados apontados. 

Salientamos que esse fenômeno é um problema de saúde pública e, por isso, se faz necessário 

discutir as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, como a Lei Maria 

da Penha e programas de apoio a elas, além daqueles que trabalham com os autores. A criação 

de mecanismos na área de mídia, da cidadania com a perspectiva de gênero, é um dos pilares 

para que se possa chegar à ruptura desse cenário. Buscamos, portanto, entender o processo da 

violência doméstica contra as mulheres, além de compreender como é a relação entre mulheres 

e homens, que pode ser relevante para a compreensão da recepção transmitida nas peças 

publicitárias. Entretanto, até que ponto pode contribuir para o desencadeamento das relações 

conflituosas entre vítimas e autores e do exercício da cidadania. Neste aspecto, utilizamos como 

metodologia a análise interpretativa, a partir da qual ressaltamos a categorização, descrição e 

interpretação como procedimentos primordiais da metodologia desenvolvida. Os resultados 

apontam que as campanhas publicitárias de enfrentamento à violência doméstica em Brasília 

deixam a desejar quanto à forma que são trabalhadas. Embora as vítimas se veem nas peças 

publicitárias, elas afirmam que não chegaram a viver aquele tipo de situação. E os autores 

negam a violência. Eles não se sentem representados nas peças publicitárias, pois não se 

consideram agressivos. As servidoras do NAFAVD pontuam que é necessário trabalhar nas 

campanhas publicitárias novas perspectivas, tais como: questão de gênero, machismo, todos os 

tipos de violência que a Lei 11.340/2006 expõe, questão étnico-racial, as consequências e 

penalidades que o autor pode sofrer caso cometa ato de violência doméstica, os serviços de 

acolhimento às mulheres e onde procurá-los. Além disso, percebemos que não há investimento 

de políticas públicas afirmativas nos meios de comunicação para combater a violência 

doméstica contra as mulheres em Brasília. 

 

Palavras-chave:  Campanhas publicitárias. Violência Doméstica. Gênero. Teoria da Recepção. 

Cidadania. 



ABSTRACT 

 

This research has as context the investigation of how victims, authors and professionals - who 

work with those involved in this domestic violence - interpret the publicity campaigns to combat 

violence against women in Brasilia. And for this will be analyzed by women and men who are 

assisted in the Core Program for Family Care and the Domestic Violence Authors of the Federal 

District Government and professionals who perform psychosocial monitoring. Thus, 

understanding violence against women, gender-based violence, advertising campaigns with a 

social approach, reception study and pervading affirmative public policies is fundamental for 

the construction of the theoretical framework, which adds to the structure of the methodological 

path and the techniques used. to get to the results. It is pointed out that this phenomenon is a 

public health problem and, therefore, it is necessary to discuss public policies to combat 

violence against women, such as the Maria da Penha Law and support programs for them, in 

addition to those that work with women. authors. The creation of mechanisms in the media area, 

from citizenship with a gender perspective, is one of the pillars to break this scenario. We seek, 

therefore, to understand the process of domestic violence against women, as well as to 

understand how is the relationship between women and men, which may be relevant for 

understanding the reception transmitted in advertisements. However, to what extent it can 

contribute to triggering conflicting relationships between victims and perpetrators and 

exercising citizenship. In this aspect, we use as interpretative analysis methodology, from which 

we emphasize the categorization, description and interpretation as primordial procedures of the 

developed methodology. The results show that the publicity campaigns to combat domestic 

violence in Brasilia are lacking as to the way they are worked. Although the victims recognize 

themselves in the advertisements, they themselves claim that they did not live in that kind of 

situation. And the authors deny the violence. They do not feel represented in advertising 

because they do not consider themselves aggressive. NAFAVD employees point out that it is 

necessary to work in the advertising campaigns new perspectives: gender, machismo, all kinds 

of violence that Law 11.340 / 2006 exposes, ethnic-racial issue, the consequences and penalties 

that the author may suffer if he commits act of domestic violence, the women host services and 

where to look for them. In addition, we realize that there is no investment in affirmative public 

policies in the media to combat domestic violence against women in Brasilia. 

 

Keywords: Advertising campaigns. Domestic violence. Genre. Reception Theory. Citizenship.  
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa se propõe investigar a seguinte questão: “De que forma vítimas, autores e 

profissionais - que atuam no trabalho multidisciplinar com os envolvidos nessa violência 

doméstica -, interpretam as campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as 

mulheres em Brasília?”. Para isso, analisaremos a questão a partir da perspectiva dos olhares 

das mulheres e dos homens (autores) que são atendidos no Programa Núcleo de Atendimento à 

Família e aos Autores de Violência Doméstica do Governo do Distrito Federal (NAFAVD) e 

das servidoras que lá atuam. Assim, o trabalho busca o diálogo com vítimas, autores, servidoras 

do NAFAVD e a mídia, quando ela faz uso das peças publicitárias de combate à violência 

doméstica. 

No entanto, cabe destacar que no Brasil a problemática da violência contra as mulheres 

foi trazida a público e politizada pelo movimento feminista. Com a ascensão dos movimentos 

coletivos organizados, as aspirações e demandas da violência doméstica começaram a ganhar 

espaço de discussão nos meios de comunicação. 

Colocar em discussão questões sobre o fenômeno de gênero, que perpassam o panorama 

da violência contra as mulheres, mobilizações que buscam conter essa violência a partir da 

implementação de políticas públicas efetivas, tem sido pauta dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário no Brasil de forma intensa nos últimos anos, e também da mídia. Dessa maneira, 

talvez possamos garantir o direito de igualdade a todos os cidadãos brasileiros, sejam mulheres 

ou homens, conforme determina a Constituição Brasileira de 1988. Realizando assim o direito 

à cidadania às mulheres.  

A violência doméstica e familiar é resultado de uma cultura machista e patriarcal e pode 

ser compreendida como violência estrutural da sociedade, “produto histórico da constituição 

imaginária da sociedade” (STREY, 2004, p. 32). Tal fato está ligado com a relação de 

disparidade de poder entre mulheres e homens, e também à desigualdade de direitos enfrentados 

pelas mulheres na sociedade. 

Dessa maneira, é fundamental compreender que a comunicação é uma extensão do 

indivíduo que busca transformar permanentemente as suas relações na sociedade. Nesse 

aspecto, as dimensões de gêneros são estruturas entre homens e mulheres que são estabelecidas 

a partir de desigualdades de poder entre eles. 

A translinearidade da relação entre igualdade de gênero, políticas públicas, campanhas 

publicitárias de combate à violência doméstica e teoria da recepção e cidadania, despertou este 

trabalho. É nesse sentido que propomos esta pesquisa, que tem como principal objetivo 
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investigar de que forma vítimas, autores que são atendidos pelo Programa Núcleo de 

Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica e os profissionais, (re) 

interpretam e se apropriam de campanhas de enfrentamento à violência doméstica contra as 

mulheres em Brasília. 

Para subsidiar a resposta do problema da pesquisa, temos os objetivos específicos, que 

são os seguintes: 

1. Compreender como as profissionais, as mulheres e os homens — que são 

atendidos pelo Programa NAFAVD —, (re) interpretam a violência 

doméstica e as práticas supostamente cometidas; 

2. Entender como os atendidos pelo Programa NAFAVD se apropriam de 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as mulheres em 

Brasília; 

3. Identificar a apropriação da violência doméstica por vítimas e autores que 

são atendidos no NAFAVD. 

O presente trabalho foi estruturado em quatro capítulos. A primeira parte traz a 

introdução e o percurso realizado para se chegar à escolha da temática, bem como a relevância 

do estudo. No primeiro capítulo esmiúça-se o conceito de violência, como ela se caracteriza de 

forma social e/ou cultural para sedimentar a base da violência doméstica e a violência de gênero. 

Também apresentamos o Programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de 

Violência Doméstica, o acompanhamento psicossocial e o contexto de violência doméstica em 

Brasília.  

No segundo capítulo é apresentado reflexão sobre Cidadania, campanhas publicitárias 

com abordagem social e violência doméstica. A proposta desse capítulo é discorrer sobre 

cidadania e como a mídia absorve e propaga os discursos sobre violência doméstica no Distrito 

Federal. Desse modo, a abordagem focará no que é discurso, quais são os componentes do 

discurso midiático e como esse mesmo discurso incide sobre o tema violência doméstica e a 

cidadania.  

No terceiro capítulo, que tem como título “O Caminho Metodológico: a Teoria da 

Recepção e a Violência Doméstica”, será utilizada a revisão teórica com levantamento sobre 

estudo da recepção e os contextos das políticas afirmativas no enfrentamento à violência 

doméstica. Assim, buscamos identificar e contextualizar a pesquisa, bem como a apresentação 

da relevância do estudo, o problema de pesquisa, seus objetivos, a justificativa, a apresentação 

do corpus, a arquitetura metodológica e, por fim, a descrição e procedimentos metodológicos.     

Para o quarto capítulo, “A Recepção da Violência Doméstica contra as Mulheres”, é 

apresentada uma análise empírica dos resultados e discussões a partir dos levantamentos de 
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dados obtidos. O objetivo é trazer à tona as discussões e conclusões percebidas na pesquisa e 

também ao que se refere ao tema levantado, ao alcance de seus objetivos e as possibilidades 

que surgem para novos estudos. 

Por fim, discute-se as considerações finais acerca de todos os pontos levantados nesta 

pesquisa, se os objetivos foram alcançados frente aos dados e discussões tratadas, assim como 

perspectivas para futuras pesquisas. 

A inquietação ao ver as campanhas publicitárias de enfrentamento à violência doméstica 

em Brasília e a experiência profissional do pesquisador no Programa NAFAVD, despertou o 

interesse em levar para a academia o presente estudo. Foram inúmeros questionamentos, 

atendimentos de vítimas e autores, além de alguns anos como gestor, que me fizeram buscar 

aperfeiçoamento na temática de gênero voltada para os meios de comunicação.  
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1 CONSTRUINDO O MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção será trabalhado o referencial teórico composto de violência social ou 

cultural, perpassando pelas faces da violência, dentre elas a violência doméstica no Brasil e de 

gênero. Contextualizar com a Lei Maria da Penha, com os desafios no combate à violência 

doméstica e o Programa NAFAVD do Governo de Brasília. 

1.1 Violência: um fenômeno social ou cultural? 

1.1.1 Faces da violência 

A violência é um conceito amplo que apresenta várias nuances, desde a física, a 

psicológica, a moral, àquela relacionada ao cerceamento de direitos, à chantagem, entre outras. 

Conforme levanta Arendt (1985), a violência é um denominador comum de guerras e 

revoluções, também é uma forma de modificações de estruturas sociais. A violência é um 

elemento comum nas mudanças de paradigmas, e, por esse fato, seguindo o raciocínio de Arendt 

(1989), o século XX teve tantas guerras em larga escala, já que houve várias mudanças políticas 

e econômicas. A violência é um mecanismo humano utilizado para modificar, seja por uso 

direto ou como coerção, como no caso da Guerra Fria, podendo ser apreendida como um 

conceito cultural. 

Outrossim, a violência pode ser entendida como algo inato do ser humano, irrefreável, 

que, por meio dela, os homens poderiam se constituir como tal, formando governos e 

conquistando territórios. Dessa maneira, sendo vista como algo inerente do ser humano, ela 

pode se manifestar em diversas formas. Em um Estado policial, por exemplo, a violência 

empregada pelo Estado é via controle ideológico, por intermédio dos meios de comunicação, 

imperando-se o medo em muitos casos. Assim, é possível afirmar que a violência é 

multifacetada (ARENDT, 1985). 

Por sua vez, o poder se constitui nas relações de domínio, porque existe um ente que 

ordena e um ente que obedece e, com isso, a violência seria um instrumento para alcançar essa 

obediência. Não necessariamente esses conceitos são correspondentes, mas existe uma relação, 

muitas vezes, tênue (ARENDT, 1985). 

Desse modo, configuram violência não apenas as agressões físicas ou verbais, mas 

também, por exemplo, fatos históricos, como o fechamento do Congresso, ameaças ou 

condições precárias de trabalho. Tais agressões podem ser lidas como a necessidade de um 

domínio que encontra, na violência, o respaldo. E é a condição de invasão do direito do outro, 
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seja essa invasão física ou relacionada à integridade moral de um indivíduo apenas ou, até 

mesmo, de uma nação.  

Arendt (1985, p. 32) define a violência como sempre um meio, nunca como algo que 

finda em si mesma, é um fenômeno, um sintoma:  

A violência é, por sua própria natureza, instrumental; como todos os meios, está 

sempre à procura de orientação e de justificativas pelo fim que busca. E aquilo que 

necessita de justificar-se através de [sic] algo mais não pode ser a essência de coisa 

alguma. 

A violência pode ser vista ainda como um fenômeno que contraria a própria natureza 

humana. Qualquer uso da força que coloque um indivíduo contra o outro é uma violação da sua 

própria essência; o uso da violência desse ponto de vista sempre é ilegal ou pelo menos contraria 

a legalidade, apreendendo o conceito de Montesquieu, numa sociedade justa, moldada por leis, 

a violência não se faz necessária (LALANDE, 1988). 

Para Lalande (1988), a violência é a violação do próprio ser, especialmente se já existem 

conjuntos de leis que tratam disso. O dicionário aconselha a consulta sobre o sentido de violento 

(violent) ao falar de violência. Notamos uma definição para um impulso, paixões, duas forças 

antagônicas que se encontram (choque violento), a ideia de que os violentos trabalham contra 

todos e até contra eles mesmos, excluindo da violência o senso de coletividade. 

O violento, ou seja, aquele indivíduo que faz uso da violência, está sempre indo contra 

a natureza humana. Por seu turno, ele sempre emprega agressividade em seus atos, não existe 

racionalidade em atitudes violentas. Quando o indivíduo emprega a violência de caso pensado, 

trata-se de um simulacro, pois para a filosofia, a violência está ligada à psique humana, em uma 

sociedade livre, democrática, esse ímpeto tende a diminuir. A violência, sob esse aspecto, seria 

um ato individualista, já que o coletivo não tende a ganhar de forma alguma com atitudes 

violentas, nem mesmo o praticante da violência. 

No item violento, Lalande (1988) trata como um ato individual, ao passo que a violência 

é vista como um fenômeno social que tende a diminuir quanto mais democrática for a sociedade 

e mais direitos civis garantidos houver.  

A violência pode ainda se iniciar nas esferas de poder e na política, assim como a 

violência que transforma a sociedade, vivenciada em revoltas e revoluções. Há uma diferença 

entre poder e violência, que são as máximas da obra de Arendt (1989). O poder se pauta 

sobretudo na aparência, ou seja, há um sentido de legitimidade que, por seu turno, é um conceito 

muito maleável que se dá numa constante atualização de atos frente ao povo. Já a violência é o 

meio para se alcançar algo. Diferente do poder, a violência não é pautada na comunicação, mas 
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na usurpação. Arendt (1989) sublinha que toda vez que a violência é usada, o poder se encolhe, 

ocorrendo também a diminuição do espaço público (seja ele simbólico ou não).  

No entanto, é importante frisar que, no pensamento arendtiano, o uso da violência só 

não destrói o poder quando ele não foi totalmente danificado. E a violência pode ser um 

denominador comum, porque os processos de revolução podem também passar pela violência. 

Porém, a violência acaba tendo um aspecto que se pauta na usurpação dos direitos e/ou espaços 

do outro, além de seu silenciamento. Quando uma violência se inclina para uma revolução, 

Arendt (1994) usa o termo de “desobediência civil”, e a desobediência se inclinaria para o 

restauro da coletividade.  

Destarte, quanto mais poder se tem, menos violência é necessária, mas é possível que o 

começo do poder se inicie na violência. É importante chegar a esses termos, pois fica claro que 

a violência é parte constitutiva da sociedade ocidental atual, pois, ao se instalar nas esferas 

públicas e privadas, ela corrobora a fragilidade de uma sociedade plena.  

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014, p. 84) aponta, a violência 

também é um problema de saúde pública, configurando-se como: 

[...] uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente, 

contra si mesmo, outra pessoa ou grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes 

probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações do 

desenvolvimento ou privações.  

A partir da contextualização dos autores supracitados, a OMS destaca que a violência 

para um indivíduo abarca os setores físico, mental, social e espiritual do próprio indivíduo. 

Portanto, qualquer interferência nesses setores por meio da força ou coação seria violência. 

Dessa maneira, ao discriminar a crença de um sujeito, e.g., há um ato que é considerado 

violência.  

Schraiber e D’Oliveira (1999) destacam que a violência é um problema social, sendo 

objeto exclusivo de nenhuma ciência. A maioria dos estudos se pauta na invisibilidade e na 

impossibilidade de se trabalhar com a violência no espaço científico, levando à ausência de um 

vocabulário técnico/científico, etc.  

As violações contra as mulheres são discutidas pelo movimento social feminista há, pelo 

menos, 30 anos. Sendo amplas, são cometidas pela família ou parceiro, mas também dentro dos 

espaços públicos e de trabalho. De forma geral, essas violações correspondem à violência física, 

sexual e às agressões psicológicas; no âmbito do trabalho, se apresentam como assédio moral e 

sexual; nos espaços públicos, como pornografia, turismo sexual, omissão dos poderes públicos 

ante a violência; nos espaços familiares, a violência contra as mulheres também se apresenta 



20 

como controle dos bens, violação conjugal, impedimentos de trabalho e/ou estudo, além de 

outras formas de agressões (SACRAMENTO; REZENDE, 2006). 

Toledo (2013) sublinha que a violência é um fato social e humano; é histórica; abrange 

todas as classes sociais (com ressalvas de que alguns tipos de violência são mais comuns às 

classes pobres) e está dentro de cada um de nós. Sobre o último item, é importante salientar que 

é do imaginário popular a noção de que a violência está sempre no outro. Os atos de não-

violência são construções sociais e se relacionam com o histórico de vida do indivíduo (sua 

educação, sua relação com a família e outros grupos). A não-violência seria a capacidade de 

enxergar o outro de forma humanizada, compreendendo-o como um cidadão portador de 

direitos, sendo assim possível de fomentar valores dentro de uma cultura de paz, respeitando o 

diálogo, mediando conflitos, sendo solidário, etc.  

No item sobre o conceito de violência, Toledo (2013) destaca as definições da OMS, 

que só possui tradução no Brasil em 2014, mesmo sendo um texto de 2002. O autor também 

utiliza as orientações do Ministério da Saúde, que criou um documento com vistas a reduzir as 

mortes, danos e acidentes, de modo que violência significa todas “[...] as ações humanas que 

afetam a integridade e a saúde física, moral, mental ou espiritual” (TOLEDO, 2013, p. 5). 

Portanto, novamente, um estado de não-violência respeita o indivíduo em sua totalidade. 

Ao tipificar as violências, Toledo (2013) destaca as seguintes: violência criminal; 

violência coletiva; violência institucional; violência interpessoal, incluindo as violências 

intrafamiliar e a violência comunitária; violência infligida; violência cultural, que inclui a 

violência de gênero e a violência racial/étnica.  

A violência criminal é o tipo mais comum, uma das mais frequentes quando se pensa 

em violência. Diz respeito a: “[...] agressões às pessoas e aos seus bens e constitui objeto de 

prevenção e repressão por parte da Segurança Pública: Polícia, Procuradoria e Poder Judiciário” 

(TOLEDO, 2013, p. 7). Dentre as formas mais graves, estão a formação de grupos que coagem 

em um determinado local, como as milícias; o tráfico de pessoas, exploração sexual e também 

do trabalho de crianças; exploração do trabalho análogo ao escravo.  

Já a violência coletiva é originada nas desigualdades sociais e faz com que elas se 

perpetuem. É caracterizada como qualquer limitação imposta ou cerceamento de direitos 

embasados na etnia, classe social, credo, que prejudique os direitos humanos e suas liberdades 

nos espectros políticos, sociais, culturais econômicos ou quaisquer liberdades individuais. Entra 

nessa tipificação a violência social ou estrutural, que mantém as desigualdades sociais, por 

exemplo, quando chove e ocorre inundações num determinado bairro. Trata-se de uma violência 

coletiva, em que o agente, na maior parte dos casos, é o próprio Estado; se um indivíduo não 
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tem acesso a atividades culturais onde ele vive, também é uma violência coletiva. Essas formas 

de agressões são danosas, uma vez que elas perfazem o ciclo de outros tipos de violência e 

podem gerar conflitos em massa, como depredações, vandalismo, etc (TOLEDO, 2013). 

A violência institucional é a que acontece dentro das instituições, sejam elas públicas 

ou privadas, com a burocratização dos serviços, negligência ou negação deles. Segundo Toledo 

(2013), pode ocorrer dentro das relações de trabalho, com jornadas exaustivas e degradantes. 

Por sua vez, a violência interpessoal é pautada na prepotência e dominação em face do 

outro. Desse modo, o autor da violência acaba desumanizando as vítimas e/ou não as vendo 

como portadoras de direitos. É nessa tipificação que estão a violência intrafamiliar e a violência 

comunitária. A primeira se refere à violência doméstica, e a segunda é cometida por indivíduos 

sem laços de parentesco, dentro das esferas públicas, abrangendo qualquer violência gratuita e 

violações sexuais. 

Também são consideradas violências a tentativa de suicídio, o suicídio e as mutilações, 

denominando-se todos esses casos de violência autoinfligida. Toledo (2013) associa tais 

práticas a distúrbios mentais severos e usos de psicoativos, bem como os homicídios. A 

violência autoinfligida revela os sintomas nefastos da sociedade. 

Por último, há a conceituação da violência cultural, que significa as discriminações 

sofridas por parte de minorias como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros (LGBT+); migrantes de outros países ou de dentro do Brasil, como o caso dos 

migrantes nordestinos; portadores de deficiência física ou mental; moradores de comunidades 

e praticantes de determinados credos. Estão inseridas nessa tipificação as violências de gênero 

e étnicas (TOLEDO, 2013). 

Essa violência é naturalizada, muitas vezes, como chistes, naturalizada pela linguagem 

e invisibilidade do outro. Há, ainda, a violência de gênero e a violência racial/étnica. Toledo 

(2013) caracteriza a violência de gênero como algo cultural. Por isso, ela pode ser naturalizada 

também nas palavras, sendo reproduzida até inconscientemente no cotidiano das pessoas. São 

opressões que vão desde o nível simbólico a atos físicos e direcionadas especialmente às 

mulheres.  

Já a violência racial/étnica também é uma forma de violência cultural, discriminando 

um indivíduo ou um grupo todo por características físicas como cor da pele, ou formato de 

membros, como orelha, nariz, textura capilar, etc. No Brasil, esse tipo de violência está 

associado às pessoas negras, oriunda da escravidão. Ela pode se relacionar ainda à violência 

cultural quando a discriminação aparece por meio da religiosidade, que no caso específico do 

brasileiro se dá contra as religiões candomblé (trazida da África) e umbanda (trazida da África 
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e sincretizada com o catolicismo e o espiritismo), além das desigualdades sociais que são 

herança escravocrata (TOLEDO, 2013). 

A natureza das tipologias de violência supracitadas pode ser física, sexual, psicológica 

e de negligência. A violência física pode acontecer em quaisquer ambientes, inclusive no 

familiar. É o uso da força para produzir lesões. Assim, castigos são considerados violência 

física. A violência sexual, segundo Toledo (2013), diz respeito à exploração sexual, agressões 

físicas e ameaças à vida e aos familiares do agredido. As maiores vítimas são crianças e 

adolescentes, mas ela pode acontecer com adultos. Há várias formas de violência sexual que 

podem ocorrer dentro do contexto familiar, extrafamiliar, por meio de exploração sexual, tendo 

ou não contato físico. 

Já a violência psicológica ocorre por meio de agressões verbais, gestos ou chantagens 

no meio familiar ou do trabalho. Elas se concretizam como assédio moral, preferência de um 

dos pais por interferência de outro, etc. Por fim, existe a negligência, que acontece nas formas 

de recusa ao cuidado de crianças e idosos, e também no abandono, sobretudo de idosos; esse 

tipo de violência acontece de maneira mais comum dentro do ambiente familiar. 

Outro documento importante para compreender a violência é o Atlas da Violência 

(IPEA; FBSP, 2018). Elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o documento possui as seguintes divisões sobre 

a evolução dos homicídios no mundo: a evolução dos homicídios no Brasil (regiões e unidades 

federativas); mortes decorrentes das intervenções policiais; mortes de jovens; violência contra 

negros; homicídio de mulheres (com recortes de raça, mortes por feminicídio e dados sobre o 

estupro); mortes violentas indeterminadas; e em seguida medidas para a construção de uma 

agenda de prevenção de homicídios. 

As mortes violentas estão no CID-10, que é a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (OMS, 2019), com o código X85-Y09 e Y35-

Y36, correspondendo a violência às intervenções legais, o que corrobora novamente para a ideia 

de que a violência é um problema de saúde pública. O bem-estar da população de um 

determinado local depende do quanto um indivíduo é respeitado em sua integralidade.  

Segundo o IPEA/FBSP (2018), países como Belize, El Salvador, Bahamas, Colômbia e 

Brasil aparecem nos mapas da violência mundiais e locais, respectivamente, na América Central 

e América do Sul, entre os anos de 2006 e 2013.  

Já no Brasil, conforme o IPEA/FBSP (2018), os estados mais violentos estão nas regiões 

Norte e Nordeste, com exceção do Rio Grande do Sul, estado situado na região Sul do país. No 

Rio de Janeiro, depois de anos decaindo, em 2012, os homicídios voltaram a subir. 
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A vitimização por homicídios é maior entre jovens do sexo masculino, da faixa etária 

de 15 a 29 anos, alcançando 94,6% dos assassinatos. Depois de anos de queda, o homicídio de 

jovens voltou a crescer, com ênfase para o Acre (+84,8%) e Amapá (+41,2%) (IPEA; FBSP, 

2018). 

Em um recorte racial, a violência contra negros cresceu gravemente. Os estados nos 

quais mais ocorreram mortes de pessoas negras foram Sergipe (79,0%) e Rio Grande do Norte 

(70,5%), tendo os crimes um crescimento no período de 2006-2016 de 172,3% e 321,1% 

respectivamente. Já as menores taxas são de São Paulo (13,5%), Paraná (19%) e Santa Catarina 

(22,4%). No Distrito Federal, houve queda de 16,2% (IPEA/FBSP, 2018). 

A análise desses dados aponta para a desigualdade racial, que leva à violência letal. Os 

negros são a maioria das vítimas fatais de policiais e também a maior população carcerária.  

Porém, os dados apresentados até agora se alinham somente à violência física, versando 

especificamente sobre homicídios. Há um item do Atlas da Violência chamado Mortes violentas 

indeterminadas e qualidade dos dados. Para o IPEA/FBSP (2018, p. 76), as mortes 

indeterminadas são as mortes não-naturais, sem causa determinada, descritas da seguinte 

maneira: 

[...] acidentes; lesões autoprovocadas intencionalmente; agressões; intervenções 

legais e operações de guerra; e eventos cuja intenção é indeterminada. As mortes 

violentas com causa indeterminada são assim classificadas quando o óbito se deu por 

causa não natural, bem como quando os profissionais envolvidos no sistema de 

informações sobre mortalidade (isto é, médicos legistas, gestores da saúde, policiais, 

incluindo peritos criminais etc.) não conseguiram informar a motivação primeira que 

desencadeou todo o processo mórbido. 

Esse tipo de morte cresceu 3,6% entre 2015 e 2016. As taxas são calculadas a cada 100 

mil habitantes e as situações mais graves estão nas seguintes localidades:  

O caso mais grave se refere ao estado da Bahia, cuja taxa de MVCI é de 9,7, seguido 

por Pernambuco (9,1), Rio de Janeiro (7,9), Minas Gerais (7,4), Ceará (6,7), Espírito 

Santo (6,0), Roraima (5,8), Rio Grande do Norte (5,6) e São Paulo (5,1).Quando 

analisada a proporção de MVCI em relação ao total de mortes violentas (tabela 8.3), 

os três estados que aparecem em pior situação são: Minas Gerais (11,0%), Bahia 

(10,8%) e São Paulo (10,2%), seguidos de perto por Pernambuco (9,4%) e Rio de 

Janeiro (9,0%) (IPEA; FBSP, 2018, p. 77). 

Já no Distrito Federal, entre 2006 e 2016, o número de mortes por causas indeterminadas 

cresceu 460%, no entanto, no decorrer de 1 ano, entre 2015 e 2016, essas mortes caíram 31% 

(IPEA; FBSP, 2018). 

No próximo item, será visto o recorte de gênero, bem como os dados sobre violência 

sexual também fornecidos pelo IPEA/FBSP (2018). É importante frisar que o Atlas da 

Violência indica que, para a diminuição dos homicídios e da violência sexual, é preciso 
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combater a pobreza em primeiro lugar, i.e., o fim da pobreza e da fome em todos os lugares. 

Para tanto, objetiva-se melhorar o alimento que chega à mesa das pessoas por meio da 

agroecologia; garantir saúde em todas as idades; fomentar a educação, de forma inclusiva e 

democrática, também assegurando formação continuada em qualquer momento da vida do 

cidadão; promover e alcançar a igualdade de gênero por meio do empoderamento feminino, 

desde criança até a fase adulta; promover o acesso à energia para todos, de forma sustentável; 

garantir empregos pautados em um plano econômico inclusivo, com trabalhos dignos a todos; 

reduzir as desigualdades sociais entre as nações e dentro do país; e, por último, tornar as cidades 

locais seguros em que o cidadão possa viver de forma humanizada e segura (IPEA; FBSP, 

2018). 

Conforme foi apontado anteriormente por Toledo (2013), a violência coletiva é o 

cerceamento de direitos básicos, como a cidadania. Dessa forma, para resolver o problema da 

violência, no Brasil, em todos seus recortes, é fundamental o amplo desenvolvimento da 

cidadania.  

Se existe uma violência coletiva/social/estrutural, há um praticante, que pode ser o 

Estado, não só no contexto atual, mas perpetuada e constituída ao longo de séculos. Dessa 

forma, a violência silencia determinados grupos sociais.  

1.1.2 Violência doméstica no Brasil e Violência de Gênero 

Sacramento e Rezende (2006) destacam que o termo “violência doméstica” foi cunhado 

há mais ou menos 30 anos pelo movimento feminista. Para tanto, é preciso entender que 

movimento é esse, como ele se deu. Em seguida, aborda-se a Lei Maria da Penha, que foi 

concebida, de certa maneira, a partir de uma Primavera Feminista advinda da redemocratização, 

e, por último, os desafios a serem alcançados.  

Dessa maneira, Pinto (2003, p. 13) disserta que o Brasil, até a década de 1930, teve três 

vertentes feministas. A primeira vertente é liderada por Bertha Lutz, considerada mais 

organizada e cujo mote foi a incorporação do direito ao voto feminino, em termos legais, uma 

vez que não havia documento que proibia o voto de mulheres. O não tratamento da mulher 

como sujeito é algo inerente à cultura da época. 

As vertentes supracitadas não são movimentos ou ondas, mas vertentes que até 

coexistiram ou ficaram separadas por um curto espaço temporal, são desde a luta pelo voto 

feminino até movimentos de operárias, de inclinação marxista. Pinto (2003) classifica as 

vertentes como: feminismo bem-comportado, feminismo menos comportado e feminismo 

malcomportado. 
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O sufragismo brasileiro é considerado a primeira vertente do movimento feminista 

brasileiro: o feminismo bem-comportado. Salientamos que a primeira Constituição 

Republicana de 1891 não excluía as mulheres no texto, mas para a sociedade vigente era algo 

óbvio a exclusão de fato. Mesmo assim, as mulheres podiam se organizar politicamente, tanto 

que em 1909, há a fundação do Partido Republicano Feminino. 

No Brasil, conforme Pinto (2010), Bertha Lutz, cientista brasileira, liderou em 1910 as 

sufragistas, chegando a entregar no Senado, em 1927, um abaixo-assinado pedindo a aprovação 

do Projeto de Lei que permitia o voto feminino. O autor do projeto era o senador Lamartine. 

Lutz foi uma das fundadoras da Federação Brasileira Pelo Progresso Feminino (FBPF). Em 

1932, terminou o movimento sufragista brasileiro, com a inclusão do voto feminino no Código 

Eleitoral da época.  

A FBPF não diminuiu suas atividades e Bertha Lutz assume o posto de deputada 

constituinte, após o falecimento do deputado eleito para aquela cadeira. Ela foi promovida como 

deputada no III Congresso Nacional Feminista (PINTO, 2003). 

Dentro da vertente do jornalismo, Bertha Lutz escreveu vários artigos, defendendo o 

sufrágio e outros direitos civis, mostrando, assim, que essas vertentes não eram independentes, 

elas coexistiram e foram importantes entre si. 

Considera-se essa primeira vertente do feminismo um movimento importante. Porém, 

ela não questiona o patriarcalismo como algo institucionalizado/enraizado e nem outros tipos 

de opressão, como a dupla jornada e discrepâncias salariais.  

Já a segunda vertente, podendo ser chamada de feminismo difuso, é a expressão das 

mulheres por meio da imprensa feminista, de cunho alternativo. As mulheres que tinham acesso 

aos jornais da época, estudavam, tinham uma vida pública muito bem-sucedida, em geral, eram 

professoras, escritoras e jornalistas, e debatiam questões relacionadas à educação da mulher e 

divórcio.  

A terceira vertente decorre da imigração de mulheres europeias, na maior parte dos 

casos, de origem italiana, que difundem nas fábricas o movimento anarquista seguido da 

fundação do Partido Comunista. Elas tinham como propósito a liberação da mulher, eram 

radicais, articulavam posições feministas com vertentes políticas de esquerda e questionavam a 

discrepância de salários, entre outros assuntos. A maior expoente foi Maria Lacerda de Moura 

(PINTO, 2003). 

Essa vertente foi importada da Europa com as trabalhadoras fabris espanholas, italianas 

e portuguesas, sendo as trabalhadoras italianas aquelas reunidas em maior número. O 

diferencial desse movimento é que ele incorporava, conforme Pinto (2003), a mulher ao espaço 
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público, sendo coautora das revoluções. Esse movimento tende a se distanciar das sufragistas e 

até a se colocar como contrário, porque ele se pautava na libertação feminina, na exploração da 

mulher por meio de duplas jornadas, não em direitos civis. 

É importante destacar o período de 1930, já que um novo movimento eclode durante a 

ditadura, tendo o seu boom durante as décadas de 1960 e 1970. Nos Estados Unidos e na Europa, 

os novos movimentos sociais surgem a partir de uma decepção com a política da época. Assim, 

na América do Norte, houve uma grande decepção devido às guerras da Coréia e do Vietnã 

(esse sobretudo), por conta das quais ruiu o estilo de vida americano (american way life) 

(PINTO, 2003). Wolf (1992) relata que, na década de 1970, o número de mulheres empregadas 

aumentou exponencialmente.  

Na Europa houve um desapontamento com a ideia de que o comunismo, presente no 

leste europeu, se alastraria para toda a Europa, especialmente com a divulgação dos crimes de 

Stalin e com a saída da antiga Tchecoslováquia do bloco. O que demarca esses novos 

movimentos é a contestação política, mas também a contestação dos costumes, na medida em 

que eles refletem um ao outro, o público reflete no privado e vice-versa: 

O movimento jovem da década de 60 não foi apenas altamente inovador em termos 

políticos; foi, talvez antes de tudo, um movimento revolucionário na medida em que 

colocou em xeque os valores conservadores da organização social: em as relações de 

poder e hierarquia nos âmbitos público e privado que estavam sendo desafiadas. É 

nesse contexto que se discute o livro O segundo sexo de Simone de Beauvoir, 

publicado pela primeira vez dez anos antes e que as americanas lideradas por Beth 

Friedman tiram o sutiã em praça pública, um escândalo que até hoje provoca reações 

iradas. É também nesse contexto que nasce o novo feminismo no mundo ocidental 

(PINTO, 2003, p. 42). 

“O segundo sexo”, que é uma obra importante para as lutas feministas do recorte 

temporal citado anteriormente, contém a seguinte frase icônica: “Não se nasce mulher, torna-

se...”: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o 

conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 

castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir 

um indivíduo como um Outro (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

Essa assertiva reflete que todas as opressões naturalizadas são construções histórico-

sociais. Beauvoir (1967) começa discutindo sobre isso no item Infância de seu livro para criar 

uma linha de raciocínio pautada na construção social. Este livro é importante para a discussão 

de gênero, embora seja considerado datado, devido ao surgimento de novas ondas feministas, 

dos recortes de raça e classe. Foi a partir dele que diversos estudos se concretizaram. 
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Enquanto na Europa, especialmente na França, as décadas de 1960 e 1970 foram de 

revoltas estudantis, especialmente das mulheres. Enquanto isso, o Brasil vivia o AI- 5 (o ato 

institucional do governo militar que fechava o Congresso): 

O golpe militar de 1964 inaugurou os longos anos de um regime marcado por cassação 

de direitos políticos, censura, prisões arbitrárias, tortura, desparecimentos, exílio. A 

partir de dezembro de 1968, com a decretação do tristemente famoso Ato Institucional 

nº 5 (AI-5), as condições de qualquer atuação política tornaram-se extremamente 

duras e perigosas no país (PINTO, 2003, p. 42-43). 

Por isso, a autonomia das mulheres e o avanço nos seus direitos ficam comprometidos. 

A atuação das mulheres partia de grupos de periferia, de mães, fomentadas pela Igreja Católica, 

contra aumento de preços e a favor de melhoria em serviços públicos. Havia, também, dentro 

dos diretórios acadêmicos, mulheres que se autodenominavam feministas. Elas, contudo, 

sofriam também preconceitos por seu ideal em favor da sociedade ser suplantado pela luta de 

sexo. 

Entre a década de 1970 e 1980, há grupos de mulheres feministas, porém a maioria já 

tinha morado na Europa ou nos Estados Unidos. Sendo intelectuais, de meia-idade, na mesma 

proporção, essas mulheres tiveram contato com ideias feministas com o auxílio do exílio. 

Em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) decreta o Ano Internacional da 

Mulher, que é um marco importante para o Brasil, porque é a partir dele que se cria o Centro 

da Mulher Brasileira, que não fazia parte do governo, sendo anteriormente um conselho 

autônomo. Esse Centro passa a ser importante, pois reúne intelectuais que pensam a autonomia 

da mulher de forma muito velada, por medo do regime. Inclusive, muitas mulheres rejeitavam 

o rótulo de feminista por esse fato. O Centro da Mulher Brasileira acaba sendo importante, pois 

no processo de redemocratização, as mulheres passam a requerer espaço institucionalizado, 

fazendo parte do governo.  

Por esse fato, fala-se de uma Primavera Feminista no Brasil somente com a 

redemocratização, segundo Pinto (2010, p. 16-17): 

Estes grupos organizavam-se, algumas vezes, muito próximos dos movimentos 

populares de mulheres, que estavam nos bairros pobres e favelas, lutando por 

educação, saneamento, habitação e saúde, fortemente influenciados pelas 

Comunidades Eclesiais de Base da Igreja Católica. Este encontro foi muito importante 

para os dois lados: o movimento feminista brasileiro, apesar de ter origens na classe 

média intelectualizada, teve uma interface com as classes populares, que provocou 

novas percepções, discursos e ações em ambos os lados. 

É nesse clima que nasce o Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), criado 

em 1985, em que a secretária tinha o status de ministra. Foi um conselho muito importante e 

atuante durante a constituinte de 1988. Alguns direitos que se tem hoje, como proteção à mulher 
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na licença maternidade e garantia de aleitamento para as crianças encarceradas, surgiram dele 

(PINTO, 2003). 

No cenário da década de 1980, discutiu-se muito a violência doméstica, porque até então 

era um assunto considerado tabu. Criou-se o SOS Mulher, depois do assassinato de Ângela 

Diniz, mas as mulheres envolvidas se sentiram exauridas, pois não havia resposta legal aos 

maus tratos. Em 1985, cria-se a primeira delegacia especializada. Muito longe do ideal, era um 

ambiente hostil para com as agredidas no qual os homens ficavam impunes (PINTO, 2003). 

Nas décadas de 1980 e de 1990, são criados programas para a saúde da mulher, mas 

somente em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com status de 

ministério (PINTO, 2010). A partir daí ocorrem diversos congressos, audiências que resultaram 

nas criações das Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia de Atendimento à Mulher/ 

Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DDM`s, DM’s ou DEAM’s), além da 

Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). 

A violência de gênero, conforme Toledo (2013), é, em geral, dirigida à mulher. Ela se 

configura nas práticas de violência física, verbal, sexual e psicológica, bem como cerceamento 

de bens. A violência de gênero reverbera para os espaços públicos, especialmente institucionais. 

Por isso, fala-se em violência obstétrica, por exemplo, nos dias atuais, e, em tempos passados, 

a mulher não era vista como cidadã, não podendo votar e ser votada. Sublinha-se que o relatório 

da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito1 (CPMI) contra violência em relação à mulher 

destina uma parte a discorrer sobre os casos de violência na hora do parto, por ser uma violência 

de gênero que se faz presente institucionalmente (BRASIL, 2013). 

Assim, discorreremos o que é gênero inicialmente, para discutir a violência de gênero, 

que pode ser entendida como crime de ódio. 

A definição de “gênero” comumente se associa ao sexo biológico. Porém Butler (2003) 

trabalha com a ideia de performatividade: o indivíduo performa determinadas características, 

que podem ser modificadas ao longo do tempo, não existindo performances boas ou ruins, 

apenas as legitimadas ou ilegitimadas pela sociedade.  

A palavra gênero é bem ampla, de maneira que nos usos linguísticos da 

contemporaneidade, fala-se em gêneros gramaticais (feminino, masculino e neutro em algumas 

línguas), gêneros literários, gênero de línguas, corroborando o conceito de similaridade, todavia 

não traz a discussão relacionada a sexo/sexualidade/performatividade. Atualmente, por meio da 

teoria queer, desenvolvida por Butler (2003), destacam-se os papéis desenvolvidos em 

                                                 
1 Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que junta parlamentares da Câmara Federal e do Senado Federal. 
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sociedade, que são importantes para a construção do termo gênero. Essa teoria trabalha com a 

apreensão cultural da sexualidade, ou seja, cada comunidade define estereótipos de gênero com 

base no sexo biológico, que interfere na identidade das pessoas. 

Na Primavera Feminista da década de 1960, Beauvoir (1967) parte do princípio de que 

as noções de gênero são socialmente construídas, ou seja, elas começam a se distinguir ainda 

na infância, com o afastamento da mãe dos meninos, porque acredita-se que os meninos não 

podem ser beijados, acariciados; já as meninas continuam a ser acariciadas, a ter seus cabelos 

penteados pelas mães. Tal fato pode ganhar aparência de “privilégio” do “tornar-se mulher”, 

etc. Nota-se aí um tratamento mais infantil dado às mulheres, mas uma violência destinada aos 

meninos, o que prova que os estereótipos de gêneros são violentos em suas constituições: 

Nesse ponto é que as meninas vão parecer, a princípio, privilegiadas. Uma segunda 

desmama, menos brutal, mais lenta do que a primeira, subtrai o corpo da mãe aos 

carinhos da criança; mas é principalmente aos meninos que se recusam pouco a pouco 

beijos e carícias; quanto à menina, continuam a serem acariciadas, permitem-lhe que 

viva grudada às saias da mãe, no colo do pai que lhe faz festas; vestem-na com roupas 

macias como beijos, são indulgentes com suas lágrimas e caprichos, penteiam-na com 

cuidado, divertem-se com seus trejeitos e seus coquetismos: contatos carnais e olhares 

complacentes, protegem-na contra a angústia da solidão. Ao menino, ao contrário, 

proíbe-se até o coquetismo; suas manobras sedutoras, suas comédias aborrecem. 'Um 

homem não pede beijos... um homem não se olha no espelho... Um homem não chora", 

dizem-lhe. Querem que ele seja "um homenzinho"; é libertando-se dos adultos que ele 

conquista o sufrágio deles. Agrada se não demonstra que procura agradar 

(BEAUVOIR, 1967, p. 12). 

A violência, dessa forma, não abandona o conceito de masculinidade que se perpetua 

até hoje. Tal noção será importante ao discutir os crimes de ódio destinado às mulheres. 

Beauvoir (1967) fala que desse tratamento se constrói uma superioridade masculina, uma 

cultura falocêntrica. Ela narra, em seu livro, a seguinte história: 

Um pai contava-me que um de seus filhos com a idade de três anos ainda urinava 

sentado; cercado de irmãs e primas, era uma criança tímida e triste; um dia o pai levou-

o ao W. C. dizendo-lhe: "Vou te mostrar como fazem os homens". A partir de então 

o menino, orgulhoso de urinar em pé, desprezou as meninas "que mijam por um 

buraco"; seu desdém provinha originalmente, não do fato de carecerem de um órgão, 

mas sim pelo de não terem sido distinguidas e iniciadas pelo pai (BEAUVOIR, 1967, 

p. 12-13). 

Afirmamos que a cultura ocidental é falocêntrica, porque não há entre as mulheres a 

mesma distinção quanto ao órgão sexual. Ele é escondido, ao passo que a mãe e as outras 

mulheres não dão o mesmo destaque, sequer o olham (BEAUVOIR, 1967).  

Ainda assim, com a exaltação do pênis, os processos de autoconhecimento e de 

conhecimento da masculinidade/feminilidade é envolto de violência. Falamos, portanto, da mãe 

que nega carícia ao filho, do menino que rejeita o órgão sexual da menina, sentindo-se superior, 
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etc. Compreender os processos de violência na constituição de gênero oportuniza pensar nos 

crimes cuja origem é a misoginia. 

Dando sequência à construção/discussão do termo gênero, citamos Butler (2003, p. 24), 

que é considerada herdeira de Beauvoir:  

Se o gênero são os significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se pode 

dizer que ele decorra, de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a seu limite 

lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos 

sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a 

estabilidade do sexo binário, não decorre daí de “homens” aplique-se exclusivamente 

a corpos masculinos ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos femininos. 

Além disso, mesmo que os sexos pareçam não problematicamente binários em sua 

morfologia e constituição (ao que será questionado, não há razão para supor que os 

gêneros devam permanecer em número de dois). 

Sendo assim, de acordo com Butler (2003), gênero diz respeito a como as pessoas se 

relacionam sexualmente. Por isso, falamos em corpo sexuado, contudo não necessariamente 

corresponderá ao sexo biológico. Há, nesse sentido, uma identificação cultural com um gênero, 

visto que ele é construído culturalmente ao longo da história de uma determinada sociedade. 

Ainda, a filósofa desacredita na existência de dois gêneros. Segundo ela, pode haver mais. Tal 

definição é importante para questionar, posteriormente, a exclusão de gêneros, a violência que 

determinados gêneros sofrem e o desamparo social.  

Butler (2003) visa a construção social do gênero, de forma que ela acredita que a noção 

de gênero é ajustada a determinados contextos históricos e sociais, além de ser sempre uma 

relação, isto é, a forma como a pessoa se mostra não é uma questão de ser substancialmente: 

Como ponto de partida de uma teoria social do gênero, entretanto, a concepção 

universal da pessoa é deslocada pelas posições históricas ou antropológicas que 

compreendem o gênero como uma relação entre sujeitos socialmente constituídos, em 

contextos especificáveis. Este ponto de vista relacional ou contextual sugere que o 

que a pessoa “é” – e a rigor, o que gênero “é” – refere-se sempre às relações 

construídas em que ela é determinada. Como fenômeno inconstante e contextual, o 

gênero um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos 

específicos de relações, cultural e historicamente convergentes (BUTLER, 2003, p. 

29). 

Butler (2003) acredita que há uma distinção entre sexo anatômico, identidade de gênero 

e performance de gênero. Ela discorre sobre as performances artísticas, mas não é sobre elas 

que trata a alusão; a performance transpõe a barreira do artístico o sujeito está o tempo todo 

performando: 

Além disso, ela nos dá uma indicação sobre a maneira como a relação entre a 

identificação primária — isto é, os significados originais atribuídos aos gêneros— e 

as experiências posteriores do gênero pode ser reformulada. A performance do drag 

brinca com a distinção entre a anatomia do performista e o gênero que está sendo 

performado. Mas estamos, na verdade, na presença de três dimensões contingentes da 

corporeidade significante: sexo anatômico, identidade de gênero e performance de 
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gênero. Se a anatomia do performista já é distinta de seu gênero, e se os dois se 

distinguem do gênero da performance, então a performance sugere uma dissonância 

não só entre sexo e performance, mas entre sexo e gênero, e entre gênero e 

performance (BUTLER, 2003, p. 196). 

Existem violências nas quais esses recortes são insignificantes dentro do espaço privado, 

como a violência doméstica e/ou sexual, uma vez que a violência está associada a uma tentativa 

de poder e a um estereótipo de gênero. No entanto, há as violências praticadas em espaços 

públicos, como a violência institucional, que podem atingir mais mulheres negras que mulheres 

brancas, como é o caso da violência obstétrica. Por esse fato, ao tratar de um gênero que 

corresponde a uma minoria2, há outras marcas que a podem deixar mais suscetível a ser 

violentada em diversos aspectos. 

A violência de gênero diz respeito especialmente à violência contra a mulher. Dessa 

maneira, incidem sobre o gênero feminino as violências físicas, sexuais, psicológicas, 

patrimoniais, que, em maior parte, ocorrem dentro de casa. Por isso, de acordo com o que já foi 

discutido, importam marcos legais como a Lei Maria da Penha, que é vista como um marco 

normativo nacional pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Combate à Violência 

Contra a Mulher (CPMICVM)3. 

A violência de gênero decorre de uma misoginia, que atualmente é lida como sinônimo 

de um ódio e repulsa ao gênero feminino. Não quer dizer que o praticante dessa violência não 

se relacione sexualmente e afetivamente com mulheres e/ou até mesmo com sua vítima, mas 

que a mulher não é vista como sujeito. Esse dado é visto já em Beauvoir (1967), porque ela 

considerava o gênero masculino como sinônimo de universal, até mesmo no vocabulário da 

ciência, enquanto a mulher não possui caracterização, é silenciada. Não há como construir uma 

pirâmide de qual violência é mais danosa e de qual origina a outra. Observamos que 

historicamente as mulheres foram apagadas, corroborando uma ausência de gênero feminino. 

A misoginia não é exposta somente na violência física, mas também em níveis 

institucionais. Ela permeia todos os espaços públicos e privados, tanto que há pessoas que 

acreditam que o impeachment em 2016 foi perpassado de atos misóginos (LEMOS, 2016). Não 

                                                 
2 Trata-se de grupos que estão em desvantagem e dependência em relação a outro, sofrendo discriminações e 

violência por parte de outro. Sociologicamente não se relaciona a número de indivíduos, mas a uma relação de 

hegemonia, conforme Chaves (1971). 
3 A CPMICVM foi uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que visava o combate à violência contra a 

mulher. Segundo o relatório final da CPMI, tinha o seguinte objetivo: “Com a finalidade de investigar a situação 

da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 

aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência” (BRASIL, 

2013). 
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se pretende aqui discutir efeitos políticos. No entanto, interessa demonstrar como a violência 

de gênero ecoa para múltiplos espaços.  

Portanto, misoginia seria o ódio gratuito às mulheres por parte dos homens, de forma 

que o menino é estimulado a isso desde a sua tenra idade. Conforme Beauvoir (1967), os 

homens são estimulados a acreditarem que sua anatomia os confere poder. O homem passa a 

olhar a mulher somente como um corpo fisiológico, não detentora de sabedoria ou direitos, por 

consequência, surgem os crimes de ódio. 

Dessa maneira, há crimes mais graves que a misoginia ou sexismo hostil, conforme os 

autores também falam em seus textos, que são os estupros e os feminicídios, tanto que o 

IPEA/FBSP (2018), no Atlas da Violência, tem um item destinado a esses crimes. Por sua vez, 

o feminicídio, como qualificante no assassinato de mulheres, também foi um marco importante 

na política e combate à violência contra a mulher. 

A Lei nº 13.104/15, a lei do feminicídio (BRASIL, 2015), na verdade, altera a lei do 

homicídio, que é de 1940. Ela diz respeito somente ao sexo feminino. Houve polêmicas na 

época, uma vez que o texto original se referia ao gênero, de maneira que incluiria as mulheres 

transexuais também, porém essas discussões continuam em aberto.  

Assim, o feminicídio é caracterizado por ser contra a mulher “por razões da condição 

de sexo feminino” (BRASIL, 2015), oriundas da violência doméstica e familiar, e desprezo à 

condição de mulher, no caso, um crime de misoginia. No inciso 7 da Lei, discorre-se sobre o 

aumento da pena de 1/3 até a metade da pena nos seguintes casos: “I - durante a gestação ou 

nos 3 (três) meses posteriores ao parto; II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 

60 (sessenta) anos ou com deficiência; III - na presença de descendente ou de ascendente da 

vítima” (BRASIL, 2015). 

Um decreto-lei, alterando a lei do homicídio, ao contrário do que muito se veicula, não 

faz com que reduza a pena do homicídio, quando se trata de mulheres, mas qualifica o crime, 

conforme pode ser auferido:  

Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e 

o art. 1° da Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol de 

crimes hediondos (BRASIL, 2015). 

Os crimes que não estão na esfera intrafamiliar ou são praticados por grupos de 

extermínio não podem ser tipificados como feminicídio. Em suma, essa alteração da Lei vem 

das discussões originadas em 2006 ao se discutir a Lei Maria da Penha. É um legado do combate 

à violência doméstica. 
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Foi fundamental a alteração para feminicídio, pois, anteriormente, falava-se em crimes 

passionais, termo relativo a paixão, a um amor ardente. Havia, portanto, uma romantização 

desse tipo de crime. O homem que praticava, fazia-o porque amava demais, não sabia lidar com 

esse amor. Ao qualificar esse tipo de crime como feminicídio, ele sai da esfera abstrata do amor 

para o crime de ódio. Entende-se que o assassino é misógino, que ele desprezava sua 

companheira, por isso merece ser punido.  

Segundo o IPEA/FBSP (2018), em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no Brasil. 

Ainda não se pode falar em feminicídio. Contudo, podemos dizer que é uma face da violência 

de gênero. De acordo com os dados, Roraima teve a maior taxa (10 homicídios para cada 100 

mil habitantes), seguido de Pará (7,2) e Goiás (7,1). Não figuraram como os maiores índices, 

entretanto, Rio Grande do Norte e Maranhão tiveram aumento de 130%.  

No Distrito Federal, em 2016, para cada 100 mil habitantes, houve 64 homicídios de 

mulheres, tendo uma variação de 51,2% no período de 2006 a 2016 e uma queda de -14,7% 

entre 2015 e 2016. Já no caso de homicídio de mulheres negras, houve variação de 4,5% no 

período de 2006 a 2016, e 11,4% entre 2015 e 2016. 

Não se pôde contabilizar ainda os feminicídios, por uma ausência de um banco de dados. 

Salientamos que o feminicídio por agressão sexual está no CID-10, Y05 e que os recortes 

interseccionais são importantes, já que a diferença entre os homicídios das mulheres negras para 

as mulheres não-negras é de 70%, conforme os dados do IPEA/FBSP (2018).  

Sobre os casos de estupro, o relatório do IPEA/FBSP (2018) registrou 49.497 em 2016. 

No mesmo ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 22.918 casos de violência sexual. 

Acredita-se que, se considerar os casos não notificados, os crimes chegam de 300 mil a 500 mil 

por ano, seguindo a seguinte metodologia: 

Certamente, as duas bases de informações possuem uma grande subnotificação e não 

dão conta da dimensão do problema, tendo em vista o tabu engendrado pela ideologia 

patriarcal, que faz com que as vítimas, em sua grande maioria, não reportem a 

qualquer autoridade o crime sofrido. Para colocar a questão sob uma perspectiva 

internacional, nos Estados Unidos, apenas 15% do total dos estupros são reportados à 

polícia. Caso a nossa taxa de subnotificação fosse igual à americana, ou, mais crível, 

girasse em torno de 90%, estaríamos falando de uma prevalência de estupro no Brasil 

entre 300 mil a 500 mil a cada ano (IPEA; FBSP, 2018, p. 56). 

Registra-se uma única pesquisa abrangente e detalhada, porém realizada nas capitais do 

Nordeste, pela Universidade Federal do Ceará e a universidade francesa de Toulouse, com 

parceria do Instituto Maria da Penha, sobre a violência sexual. A metodologia consistiu em 

entrevistar mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos, alcançando o número de 11.141 

entrevistadas. A pesquisa apontou que 2,42% dessas mulheres foram vítimas de crimes sexuais 
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nos últimos 12 meses. Assim, se as outras capitais tivessem a mesma média, falar-se-ia de 1,350 

milhão de vítimas de violência sexual no Brasil (IPEA; FBSP, 2018). 

Em consonância com as notificações do sistema de saúde, houve um aumento no 

número de estupros de 124,2%. Esse sistema é o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), que é um sistema do SUS de notificações. Esses números são dos centros 

de saúde. Já os municípios registraram um aumento de 73,5 % nos casos de violência sexual. 

Nos recortes de raça, o estupro de pessoas brancas caiu 3,4% entre os anos de 2011 e 

2014, ao passo que pessoas que se identificam como pardas cresceu 4,5%. É importante 

salientar que nem todas as pessoas identificam sua raça, e nem são obrigadas a fazer isso. Assim, 

as outras raças/etnias não apresentaram números significativos conforme o IPEA/FBSP (2018). 

As pessoas com maior grau de vulnerabilidade também são mais suscetíveis a esse tipo 

de violência: 

Um dado desconcertante é a vitimização de pessoas que, além de sofrer a violência de 

gênero, ainda sofrem vulnerabilidades por deficiências física e/ou psicológica. Com 

efeito, cerca de 10,3% das vítimas de estupro possuíam alguma deficiência, sendo 

31,1% desses casos contra indivíduos que apresentam deficiência mental e 29,6% 

contra indivíduos com transtorno mental. Além disso, 12,2% do total de casos de 

estupros coletivos foram contra vítimas com alguma deficiência (IPEA; FBSP, 2018, 

p. 66). 

Os crimes de estupro que são reincidentes normalmente acontecem por pessoas 

conhecidas ou até mesmo familiares (54,9%). Quando são pessoas desconhecidas, é a primeira 

vez que ocorre o crime, sendo 13,9% o número de pessoas que já sofreram a violência antes. 

Quando a vítima conhece o agressor, em 78, 6% das vezes, o crime acontece dentro da própria 

residência, os dados apontam para 13.093 casos, podendo atribuir à violência doméstica e 

intrafamiliar (IPEA; FBSP, 2018). 

Portanto, esses dados apontam que a violência de gênero é um ponto a ser combatido, 

de forma que, como apontam todas as violências tipificadas no item 1.1.2, as mulheres estão 

suscetíveis a mais tipos de violência. Como se observa no relatório da CPMIVCM (BRASIL, 

2013), na violência obstétrica a mulher pode sofrer vários tipos, desde física até violência 

material, com cobranças indevidas. 

O fato de mais mulheres negras figurarem como as que mais sofrem violência 

doméstica, o maior número entre feminicídios, e também as que mais sofrem violência 

obstétrica, é preciso pensar não só em políticas públicas para as mulheres, como em especial 

fortalecer esse grupo étnico. Não há, ainda, como escapar de um orçamento maior para a saúde 

da mulher, já que boa parte da violência sexual é notificada pelo SUS.  
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Fala-se ainda hoje do cyberbullying, da pornografia de vingança, em que os ex-parceiros 

compartilham, sem consentimento de suas ex-companheiras, fotos íntimas na rede. A ausência 

de consentimento revela ainda mais uma face nefasta da violência de gênero, relacionada à 

cultura de estupro. A Lei Carolina Dieckman (Lei nº 12.737/2012) prevê punições para quem 

compartilha material íntimo de outrem, mas não tipifica o revenge porn, que é a pornografia de 

vingança. Trata-se de algo grave, já que 28% dos homens entrevistados em uma pesquisa 

revelam ter compartilhado fotos íntimas sem consentimento (INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, 2018). 

Os dados mostram que a violência sofrida por parte das mulheres está sendo pouco 

denunciada, pois a presença do patriarcado na cultura brasileira é muito forte. Eles demonstram 

que são necessárias mais pesquisas, mais leis e mais orçamento para proteger o gênero feminino 

desses atos. Se a violência contra as mulheres ressoa nos espaços públicos, ocasionando 

violência sexual, é preciso fortalecer as instituições em torno da coibição dessas práticas. 

Conforme Butler (2003) destacou, é provável que existam mais de dois gêneros, não 

sendo possível limitá-los ao número dos sexos anatômicos. Destarte, é importante destacar 

também a violência sofrida por gays, lésbicas, bissexuais, transexuais (masculinos e femininos). 

Nota-se que a lei brasileira protege de certa forma a mulher em relação heterossexual, ainda 

que de forma precária, até homossexual em algumas leis, já que a aplicação da Lei Maria da 

Penha (11.340/2006) destaca que independe o gênero da pessoa envolvida. 

1.1.3 Lei Maria da Penha: um dispositivo de combate à violência doméstica 

Maria da Penha Maia Fernandes se tornou o símbolo da luta contra a violência 

doméstica, após, em 1983, sofrer a primeira tentativa de assassinato pelo seu cônjuge, Marco 

Antônio Heredia, que a deixou cadeirante. Após sua recuperação, ela passou a viver em cárcere 

privado, sofrendo agressões e outra tentativa de assassinato por choque elétrico. Maria da 

Penha, ao procurar a justiça, conseguiu deixar a casa com seus filhos, mas notou que a lei 

brasileira era bastante deficitária. Por isso, teve de recorrer a instituições e Organizações Não 

Governamentais (ONGs) internacionais. Ela buscou o Centro Pela Justiça pelo Direito 

Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLADEM). Junto com ONGs de advocacia, levaram a denúncia à Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (OEA). Maria da Penha é o nome da lei devido ao fato de ela ter lutado 

por 19 anos para que seu esposo fosse preso, justamente por não haver aparatos legais para isso. 

Com a intensa luta, o Brasil ficou muito visado, e em 2006, após muitas discussões, a 

Lei 11.340/2006 foi promulgada. Por meio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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criou-se uma equipe para a elaboração da lei, no ano anterior à sua promulgação, que foi 

responsável por audiências públicas para a criação do texto da lei, pelo fato de que ela não 

poderia violar a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2006). 

A Lei nº 11.340/2006 caracteriza a violência doméstica da seguinte forma: no seu artigo 

5º, há a descrição da violência doméstica e familiar, que configura qualquer agressão ou 

omissão pautada no fato de ser mulher; que cause danos físicos ou até a morte; violência sexual 

e agressões psicológicas; danos ou cerceamento patrimonial; podendo ocorrer dentro da 

unidade familiar, mesmo sem vínculo familiar consanguíneo ou legal, desde que a vítima e o 

agressor tenham envolvimento íntimo. Nesse caso, as relações independem da orientação sexual 

(BRASIL, 2006). 

Dessa forma, a lei enquadra irmãos, tios, namorados, além de cônjuges, como se faz a 

inferência imediata. Além disso, enquadram-se na lei, não só agressão física, mas sexual, 

psicológica, patrimonial e moral, expressas no artigo 6°, que legisla que se entende por 

violência física qualquer ato que prejudique a vítima na sua saúde física (parágrafo I); a 

violência psicológica é qualquer humilhação, chantagem, perseguição, cerceamento do direito 

de ir e vir ou qualquer ato que cause danos à saúde mental (parágrafo II); a violência sexual se 

dá no ato de relações sexuais sem consentimento, porém inclui atitudes que causem 

constrangimento à vítima; a ausência de consentimento pode se dar por meio da força, ameaças 

ou coação; também inclui neste parágrafo a coação à prostituição, independentemente de que 

forma isso aconteça; impedimentos à saúde ginecológica, por razão de impedir o uso de 

medicamentos ou métodos anticonceptivos; ainda incorrem nesse artigo o aborto forçado 

(parágrafo III); já a violência patrimonial é lida como qualquer atitude que retenha, subtraia ou 

destrua bens ou objetos, sendo eles instrumentos usados para o trabalho, documentos pessoais, 

bens físicos como casa, carro e outros recursos financeiros (parágrafo V); a violência moral 

corresponde à calúnia, difamações, injúrias, etc. (BRASIL, 2006). 

É importante sublinhar ainda que um dos avanços da Lei Maria da Penha é a 

impossibilidade de a vítima retirar a queixa e da prisão em flagrante, além de medidas 

integrativas e de proteção, de forma que as mulheres são encaminhadas a serviços de saúde, 

assistência social, trabalho e educação. Assim, esses serviços incluem a possibilidade de a 

mulher ir para uma Casa-abrigo, além de, se necessário, um policial dever acompanhá-la até a 

sua residência para que ela retire seus pertences, já que a lei preconiza que o poder público deve 

evitar revitimização (art. 11º). Também pode ser concedido à mulher um afastamento do 

trabalho por até 6 meses, mantendo o vínculo empregatício, expresso no art. 9° (BRASIL, 

2006).  
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Ademais, ela incentiva as pesquisas em relação ao gênero e etnia. Prevê nos currículos 

de escolas e universidades o estudo dos direitos das mulheres, bem como dos direitos humanos, 

além do fomento em pesquisas na área de gênero, manifestado no art. 8°, parágrafo II (BRASIL, 

2006). 

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006) prevê a criação das Delegacias de Atendimento 

à Mulher (DEAM), além de capacitação de servidores como policiais, bombeiros e guardas-

civis ao atendimento humanizado. É importante citar que o policial das DM’s, que é da Polícia 

Civil, é treinado para receber e auxiliar a vítima, mas também para lidar com o agressor, uma 

vez que o agressor não banaliza somente a figura da mulher agredida, mas de todas as mulheres.  

No art. 10, destaca-se que a policial que atende a vítima e colhe o depoimento deverá 

ser preferencialmente do sexo feminino, e o agressor em momento nenhum terá contato com a 

vítima e/ou testemunhas, tendo em vista um dos pontos cruciais da lei: é o poder público que 

deve impor barreiras à revitimização, justamente uma das lutas de Maria da Penha (BRASIL, 

2006). 

É importante problematizar, a partir de Sacramento e Rezende (2006), que o termo 

violência está no imaginário popular relacionado a violações ocorridas no espaço público, 

geralmente efetuadas por desconhecidos. Ainda, quando se fala em violência doméstica, pensa-

se em violações graves. A ideia de que a violência sempre é praticada por alguém exterior à 

esfera familiar atrasa as denúncias. 

Frisamos também que a violência familiar não é só cometida pelo parceiro, mas por toda 

a família, como filhos, irmãos, sogros, como citado na lei. A violência familiar é praticada por 

alguém que exerce o poder, ela é tudo que impede o desenvolvimento integral de uma pessoa. 

Cercear o acesso à educação é um tipo de violência. É importante esclarecer nuances como 

essa, já que muitas vítimas têm dificuldade de se identificarem nessa posição, algo que integra 

os desafios do combate à violência doméstica. 

1.1.4 Desafios no combate à violência doméstica 

Em 2012, criou-se uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) acerca da 

aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de demonstrar os desafios enfrentados no combate à 

violência contra a mulher. Em 2013, há a publicação do relatório da Comissão (BRASIL, 2013). 

Aponta-se número reduzido de delegacias e juizados e a pretensão de analisar os casos de 

omissão do poder público e a escassez de um orçamento público direcionado para políticas de 

combate à violência de gênero (CAMPOS, 2015). 
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O relatório final da CPMI é um documento com vários dados. Ele possui 1024 páginas 

de extensão e analisa a situação Do Enfrentamento À Violência Contra Mulheres Nos Estados 

(este é o título de um capítulo). No relatório consta um panorama de cada estado, e itens de 

pendências e recomendações (BRASIL, 2013). 

Ao falar de um estado, o relatório passa pelos seguintes itens, primeiro as informações 

gerais: população (de acordo com o último censo realizado pelo IBGE); número de municípios; 

número de regiões administrativas; IDH (Índice de Desenvolvimento Humano); PIB (Produto 

Interno Bruto); Informações específicas: população feminina, data de assinatura do Pacto4 com 

a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM); municípios-polo; posição no ranking de 

violência contra a mulher. 

Há dois pontos importantes que foram verificados na CPMICVM, as presenças e as 

consistências da Rede de enfrentamento à violência contra a mulher e da Rede de Atendimento 

Especializado à Mulher. A primeira é que deveria constar: Organismos de políticas para as 

mulheres; Conselho de Direitos; Serviço de prevenção ao tráfico de pessoas; Organizações não-

governamentais feministas e de mulheres; Presídios femininos; Serviços de atendimento às 

mulheres lésbicas; Núcleos de responsabilização e educação do agressor; Centro de Referência 

de Assistência Social (CRAS) e Centro de Atendimento Especializado de Assistência Social 

(CREAS); Serviços de proteção a vítimas e testemunhas (PROVITA).  

Já a Rede de atendimento especializado à mulher em situação de violência deve ter os 

seguintes serviços e instituições: a) Centros de referência de atendimento à mulher; b) 

Delegacias especializadas; c) Juizados ou varas especializadas de violência doméstica e familiar 

contra a mulher; d) Núcleos especializados na Promotoria Pública; e) Casas-abrigo; f) Serviços 

de saúde especializados no atendimento a mulheres em situação de violência; e g) Perícia 

Forense. 

Os dados são coletados via audiência pública e/ou conferidos nos sites das instituições. 

Não se trata, porém, de um checklist; há serviços que tem num estado e em outro não. No 

Distrito Federal já não existe o Serviço de atendimento às mulheres lésbicas e os Programas de 

proteção a vítimas e testemunhas, o PROVITA, como existem em São Paulo. Como diferencial, 

no Distrito Federal, há centro de abrigo de mulheres e possui o Núcleo de Atendimento à 

Família e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVD), que tem psicólogos, assistentes 

sociais e pedagogos tanto para o atendimento da vítima, quanto para o atendimento do agressor. 

                                                 
4 O Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher foi lançado em agosto de 2007 pelo Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, 1 ano após a sanção da Lei 11.340/2016, conhecida como Lei Maria da Penha.  
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Em seguida, no relatório, há o fornecimento dos crimes ocorridos, bem como boletins 

de ocorrência realizados; corpo de delito (especialmente de estupro); número de ações judiciais 

por violência contra a mulher, inquéritos policiais abertos, denúncias oferecidas, isto é, 

tramitando na esfera judicial, por assédio moral, violência sexual; número de ações movidas 

por mulheres com trânsito em julgado; medidas protetivas e números de processos (BRASIL, 

2013). 

Esses dados foram solicitados a todos os estados pela CPMIVCM, ao governo estadual, 

por meio de seu Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria. Os dados devem ser relativos 

aos anos de 2007 a 2011, ou pelo menos em relação aos 12 meses anteriores à data da requisição.  

Com esses dados levantados, a Comissão fez um levantamento do que cada estado não 

apresentou e o que precisa implementar com vistas a combater a violência contra a mulher. No 

caso do Distrito Federal, notamos que há apenas uma DEAM e 31 seções circunscricionais que 

funcionam em outras delegacias, além de promotorias especializadas e um Núcleo de 

Defensoria da Mulher (NUDEM).  

No Distrito Federal não há pendência relativa à transparência dos dados reportados à 

Comissão. Também não houve caso emblemático de omissão da justiça, nas delegacias do 

Distrito Federal, que configuraria violência institucional (BRASIL, 2013). 

O registro de boas práticas da CPMIVCM destaca que a estrutura física da DEAM é 

excelente, classificada como a melhor do país. Já na Delegacia Especializada, há distribuição 

de kits de prevenção, a integração dos sistemas é de alto escalão e há uma Secretaria de Estado 

da Mulher, algo que em outros estados não têm, a CPMI apontou como importante para o 

combate à violência contra mulher.  

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) possui um programa 

denominado “Diálogos Multidisciplinares em Violência Doméstica e Gênero”, com 

capacitação permanente de todos profissionais que atuam na rede de combate à violência 

doméstica. Há ainda uma parceria do MPDFT com a Secretaria do Estado da Mulher do Distrito 

Federal para o atendimento multidisciplinar, não só da vítima, inclui também programa de 

reeducação para o agressor (BRASIL, 2013). Além disso, há no currículo escolar do Distrito 

Federal a temática da violência contra a mulher, que atende a Lei 11.340/2006, que orienta que 

se estude nos níveis básico e superior esses temas. 

Como recomendações, pede-se a ampliação do quadro de funcionários da Secretaria da 

Mulher; fortalecimento dos dados sobre violência doméstica e também dos setores que lidam 

com a violência doméstica, como Instituto Médico Legal (IML); centros de referência; serviços 

de saúde; defensoria pública e varas especializadas; aumento do quadro de funcionários na 
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defensoria pública. Também se orienta uma criação da Delegacia da Mulher na Ceilândia; 

construção de novas creches; construção de um novo IML com equipamentos com maior 

precisão. Nota-se, dessa maneira, que a infraestrutura do Distrito Federal é boa, o que se pede 

é maior ampliação de material humano e estruturas físicas.  

Por seu turno, no restante do país, em consonância com Campos (2015), a rede 

especializada no combate à violência contra a mulher é pequena, especialmente pelo fato de o 

Brasil ter proporções continentais. A rede toda possui 965 serviços diluídos entre delegacias, 

juizados, casas-abrigo, promotorias, etc.: 

Conforme a CPMI, existem no país 965 serviços especializados de atendimento às 

mulheres, dentre os quais 408 Delegacias da Mulher (DEAM’s), 103 núcleos 

especializado sem delegacias comuns, 202 Centros de Referência de Atendimento à 

Mulher, 71 casas-abrigo, 66 juizados especializados, 27 varas adaptadas, 64 

promotorias especializadas e 36 núcleos ou defensorias especializadas (CAMPOS, 

2015, p. 522). 

Campos (2015) destaca o histórico de criação de delegacias especializadas que, como já 

mencionado, é da década de 1980. Mas alerta que as delegacias se sobressaindo a outros 

serviços é problemático, haja vista que o combate à violência fica somente na esfera policial: 

Em 1985 foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em São Paulo. 

Em 1992, o país possuía 125 Delegacias da Mulher e, em 2012, já eram 443, 

registrando-se em 20 anos, um aumento quantitativo de 307 delegacias e núcleos. 

Observa-se, então, um crescimento significativo no número de delegacias da mulher 

no período equivalente a 345,6%. O crescimento revela, por um lado, a forte atuação 

dos movimentos de mulheres na reivindicação e por outro, o esforço da SPM/PR na 

ampliação dos serviços (CAMPOS, 2015, p. 524). 

É apontado como problema a ausência de policiais, a desmotivação em relação ao 

trabalho, plantões de 24 horas e o agendamento do depoimento, significando que no momento 

do registro do boletim de ocorrência é agendada uma data posterior para que a vítima seja 

ouvida, gerando-se, com isso, um obstáculo, pois muitas mulheres não retornam. Essa prática 

foi identificada nas DEAM’s de Maceió, Manaus, Curitiba, Florianópolis, Vila Velha, Boa 

Vista e Salvador (CAMPOS, 2015). 

Há poucos juizados e promotorias especializadas no combate à violência contra a 

mulher. Em alguns locais não há o cadastro de crimes de violência doméstica e familiar, 

conforme previsto pela Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006). A Lei também indica que em todo 

o processo a mulher deve ser acompanhada de um advogado, mas o Núcleo de Defesa da Mulher 

(NUDEM), no âmbito da defensoria pública, é menor ainda. 

As casas-abrigo também compõem parte do problema, já que seu princípio é resguardar 

a segurança da mulher denunciante e dos seus filhos. A CPMIVCM aponta a dificuldade 
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orçamentária de se manter esse tipo de rede de atendimento. No entanto, os locais normalmente 

não são apropriados e até falta segurança devido a rotatividade das profissionais:  

A CPMI constatou, tanto através dos documentos enviados pelos estados, quanto pelas 

visitas em loco que realizou em algumas casas-abrigo, que as casas-abrigo constituem 

ainda a principal política de abrigamento e dentre os serviços da rede, é o menos 

procurado pelas mulheres. Inúmeras razões contribuem para isso, dentre as quais a 

concepção de confinamento e disciplinamento que norteia as casas-abrigo; o 

rompimento, mesmo que temporário, dos vínculos; o não oferecimento de atividades 

educativas, culturais e laborais que fujam do tradicional ‘artesanato’; a falta de 

privacidade, o rompimento da atividade escolar dos filhos e filhas, dentre outros, 

fazem com que as mulheres prefiram correr riscos a ficarem na Casa-abrigo (BRASIL, 

2013, p. 59). 

Nota-se, portanto, que há um problema muito grande no momento do registro do boletim 

de ocorrência, nas investigações, nos julgamentos e na proteção à vítima, fazendo com que 

diuturnamente se haja a inibição de denúncias. A dificuldade orçamentária dos estados e a 

ausência de secretarias estaduais limitam mais ainda a aplicação da Lei 11.340/2006 (BRASIL, 

2013; CAMPOS, 2015). 

O que se nota é que não há solução se não for por via de um orçamento mais bem 

destinado ao combate à violência doméstica por meio de secretarias próprias, como a CPMI 

destacou em vários estados (BRASIL, 2013). É necessário criar uma legislação que obrigue os 

estados a criarem uma infraestrutura, pois aconteceu de prefeitos devolverem orçamento para 

não custearem a manutenção de casas-abrigo.  

1.1.5 O Programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica 

O programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica 

(NAFAVD), é de atenção às mulheres agredidas e aos homens autores de violência doméstica 

de Brasília – Distrito Federal. O programa NAFAVD visa combater a violência doméstica 

contra as mulheres em Brasília e foi criado em 2003 pelo Governo do Distrito Federal (GDF).  

O NAFAVD inicialmente tinha o intuito de atender somente as mulheres acolhidas da 

Casa-abrigo5 (CA) de Brasília, pois, ao saírem da Casa, elas precisavam de acompanhamento 

psicossocial. Assim, era realizado o atendimento para as mulheres que viviam em situação de 

violência doméstica e eram desligadas da Casa-abrigo. Com o decorrer do tempo, os servidores 

da época perceberam a necessidade de ouvir o suposto autor da violência. De acordo com os 

                                                 
5 Casa de abrigamento para as mulheres vítimas de violência doméstica e que não possuem um lugar para ficar, 

então são encaminhadas para a Casa., por meio da Delegacia Especializada à Mulher do Distrito Federal, quando 

fazem o Boletim de Ocorrência. Assim, no uso das atribuições, o Governo do Distrito Federal que lhe confere o 

artigo 100, inciso VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga o Decreto nº 22.949, de 08 de maio de 

2002 DODF de 09/05/2002 Regulamenta a Lei nº 434, de 19 de abril de 1993, que "autoriza o Poder Executivo 

a criar abrigos para mulheres vítimas de violência" (DISTRITO FEDERAL, 2002, p. 13). 
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relatos das mulheres e do boletim de ocorrência, entretanto, esse suposto autor geralmente é o 

(ex) companheiro e/ou (ex) marido.  

Então, a coordenação do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM), os servidores 

públicos — psicólogos, assistentes sociais e especialistas da área do direito — defensores 

públicos de Brasília, promotores de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios (MPDFT) e juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 

elaboraram o projeto baseado num programa dos Estados Unidos – EUA, que realizavam 

atendimento a homens autores de violência doméstica. Portanto, o governo de Brasília da época 

aceitou a nova proposta do Programa e, a partir daí, deu-se início aos atendimentos de autor e 

vítima. Ressalta-se que os casos atendidos pelo NAFAVD são judicializados, ou seja, as 

mulheres e os homens são maiores de 18 anos de idade, de acordo com a Minuta do Manual6 

de Procedimentos do NAFAVD. 

O NAFAVD está inserido na Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres 

(SubPM) do Distrito Federal, a qual está na estrutura da Secretaria da Mulher do Distrito 

Federal (SMDF). 

Existem nove Unidades do Programa NAFAVD, nas Regiões Administrativas7 (RA) do 

Distrito Federal que atendem a população local. Seis unidades do NAFAVD funcionam na 

estrutura do MPDFT, ou seja, nas promotorias de justiça das Regiões Administrativas do 

Paranoá, Planaltina, Sobradinho, Santa Maria, Gama e Taguatinga e três nas dependências do 

TJDFT, que ficam instalados nos Fóruns Desembargador Raimundo Macedo em Samambaia, 

Desembargador Márcio Ribeiro em Brazlândia e no Fórum Desembargador José Júlio Leal 

Fagundes em Brasília/DF.  

No ano de 2005 foi realizado o primeiro termo de cooperação técnica entre o Governo 

de Brasília e o MPDFT. Assim, começaram a desenvolver o trabalho multidisciplinar de 

atendimentos às mulheres e aos homens que estivessem vivenciando situação de violência 

doméstica e familiar, destaca-se que os casos já estavam em processo judicial.  

O acompanhamento psicossocial tem como objetivo o empoderamento das mulheres 

vítimas de violência doméstica e a responsabilização e reflexão dos homens autores nos atos 

cometidos em suas respectivas relações. O acompanhamento de ambos se dá a partir das 

                                                 
6 A Minuta do Manual de Procedimentos do Programa NAFAVD ainda não foi publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal. Ela foi elaborada pelos servidores do NAFAVD, isso inclui técnicos administrativos, agentes 

sociais e especialistas. A minuta encontra-se em avaliação na assessoria jurídica da Secretaria da Mulher do 

Distrito Federal. 
7 Em Brasília o Distrito Federal é divido em Regiões Administrativas. Tem status de cidade, porém não há prefeito 

e nem vereadores, somente Administrador indicado pelo Governador. Até o momento da pesquisa há 31 Regiões 

Administrativas (RA) (CODEPLAN, 2017). 
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perspectivas das questões de gênero, comunicação, reconhecimento e expressão dos 

sentimentos, Lei Maria da Penha, álcool e outras drogas, paternidade, entre outros temas de 

relevância relacionados à violência doméstica contra as mulheres, de acordo com a avaliação 

da equipe técnica multidisciplinar de atendimento. 

Os participantes, no caso dos homens, são encaminhados ao serviço NAFAVD pelo 

Sistema de Justiça de Brasília, ou seja, pelos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher do Distrito Federal, após terem firmado acordo judicial em audiência de instrução. 

Este acordo é realizado entre juízes, promotores de justiça, defensoria pública e/ou advogado 

do autor e o acusado em audiência. Nesse sentido, o processo fica suspenso por dois anos, e 

com alguns termos a serem cumpridos. Dentre eles, o acompanhamento psicossocial no 

NAFAVD. Portanto, não há condenação, embora o não cumprimento do acordo pode gerar 

prejuízos ao réu no processo judicial, podendo o acusado vir a ser condenado pela violência 

cometida caso seja comprovado o ato. Desta forma, a participação tem caráter obrigatório, tendo 

em vista os possíveis prejuízos judiciais implicados ao não comparecimento. 

Para as mulheres vítimas, é oferecido o acompanhamento psicossocial do NAFAVD, 

conforme normas jurídicas. Entretanto, não há nesse caso caráter de acordo judicial. Ademais, 

é de livre escolha e decisão a participação ou não do acompanhamento realizado pelo NAFAVD. 

Há também outras maneiras de encaminhamentos: pelo MPDFT, Casa-abrigo, Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e Casa da Mulher Brasileira (CMB), ou 

outros serviços da Rede de Enfrentamento à violência doméstica de Distrito Federal, todos esses 

casos são avaliados pela equipe multidisciplinar de atendimento do NAFAVD. 

A primeira etapa do atendimento acontece quando os autores e vítimas são 

encaminhados (as) até o NAFAVD, e fazem o cadastro no serviço. Porém, por uma questão de 

demanda muito alta e somada a poucos profissionais, os usuários ficam numa lista de espera 

aguardando serem chamados. O acompanhamento psicossocial se inicia com atendimentos 

individuais, que podem acontecer entre dois e três encontros, para que se tenha uma escuta 

qualificada.  

Depois são realizados os encaminhamentos pertinentes a cada caso. Em seguida, a 

pessoa será, preferencialmente, direcionada a participar de um grupo, o total de encontros vão 

entre 10 a 13. Isso dependerá da equipe de profissionais responsáveis que conduzirá o grupo, 

assim, o atendimento tem duração aproximada de três a seis meses. O número de participantes 

em cada grupo, segundo informações da equipe multidisciplinar do serviço, é de 10 a 15 

homens, haja vista que esse número é delimitado, a fim de que seja possível realizar um 

atendimento de qualidade. Os grupos têm duração de 1h30 a 2 horas. Ao final, é realizada uma 
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avaliação do (a) usuário (a) e encaminhado relatório de caráter informativo ao órgão 

encaminhador, relatando se houve ou não adesão e conclusão ao acompanhamento. 

1.1.6 O acompanhamento psicossocial do NAFAVD e a violência doméstica em Brasília 

Segundo dados do Censo Demográfico8 de 2010, o total da população com 10 anos ou 

mais no Distrito Federal foi de 2.190.904, sendo 52,74% do sexo feminino. Vale destacar que 

as mulheres foram maioria em maior parte dos grupos etários. Verificamos que a maior 

concentração feminina se deu entre 20 e 34 anos (34,71%), sendo 12,20% com idade entre 25 

e 29 anos. 

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Paz Social do Distrito 

Federal (SSP/DF), as mulheres foram vítimas de tentativas de feminicídio em Brasília e os 

agressores foram os seus companheiros, ex-companheiros e/ou namorados. Conforme as 

ocorrências registradas no primeiro semestre de 2018, houve o percentual de 67% de casos do 

tipo. A SSP/DF divulgou em janeiro de 2019 os seguintes dados de crimes de feminicídio 

consumados em todo o Distrito Federal, esses dados foram baseados na pesquisa realizada de 

acordo com os boletins de ocorrências feitos de janeiro a junho de 2018 em Brasília. 

Quadro 1 – Números absolutos dos crimes de homicídio 

FEMINICÍDIO (Lei 13.104/15) - (feminicídio consumado)  

por Região Administrativa – jan/jun 2017/18 

RANKING (2018) REGIÃO ADMINISTRATIVA 
jan/jun 

2017 2018 

1ª Ceilândia 2 3 

2ª Samambaia 1 2 

3ª Brasília 0 2 

4ª Sobradinho 2 0 1 

5ª Gama 1 1 

6ª Santa Maria 0 1 

7ª Riacho Fundo 2 0 1 

8ª Guará 0 1 

9ª Planaltina 0 1 

10ª São Sebastião 2 1 

11ª Estrutural 1 0 

12ª Vicente Pires 1 0 

                                                 
8 De acordo com pesquisa realizada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) com o 

título: “As mulheres no Distrito Federal e nos municípios metropolitanos: perfis da desigualdade”. Com o 

objetivo de fornecer informações a respeito do perfil e das condições de vida das mulheres moradoras da capital 

do país. A pesquisa teve como base tais como: informações do Censo Demográfico de 2010, da Pesquisa Distrital 

por Amostra de Domicílios (PDAD, 2013), da Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (PMAD, 

2013). A pesquisa foi disponibilizada em 2015 (CODEPLAN, 2015). 
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13ª Riacho Fundo 1 0 

14ª Fercal 1 0 

TOTAL 10 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com adaptação e com dados da SSP/DF, 2019. 

Os dados mostram que houve um aumento considerável quanto ao feminicídio em 

Brasília entre os anos de 2017 e 2018. Dessas quatorze Regiões Administrativas do Distrito 

Federal, cinco delas contam com o Programa NAFAVD, que atende a população. Entretanto, 

os demais casos podem ser encaminhados para a RA mais próxima da moradia do acusado e da 

vítima. Isso vai depender da avaliação do MPDFT e do TJDFT.  

Diante dos fatos e desafios expostos, relacionados à necessidade que o GDF tem 

enfrentado com a situação da violência doméstica contra as mulheres, esta pesquisa vem a 

contribuir no sentido de provocar reflexão sobre as políticas públicas afirmativas desenvolvidas 

para a população brasiliense.  

Segundo a coordenação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SubPM), não é 

possível informar os dados de atendimentos de vítimas e autores entre os anos de 2003 a 2010, 

tendo em vista que não havia armazenamento informatizado na época. Destaca-se, assim, que 

foram atendidas 3.960 mulheres e 7.065 homens entre os anos de 2012 a dezembro de 2018, 

segundo dados fornecidos pela coordenadoria da SubPM.  

Quadro 2 – Atendimentos de Vítimas e Autores no Programa NAFAVD 
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2012 13 46 2012 27 80 

2013 59 76 2013 66 123 

2014 119 193 2014 53 133 

2015 47 108 2015 90 81 

2016 7 39 2016 28 82 

2017 37 99 2017 77 143 

2018 36 124 2018 66 80 

Total 318 685 Total 407 722 
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2012 17 43 2012 51 37 

2013 31 77 2013 75 154 

2014 20 54 2014 83 154 

2015 45 42 2015 34 203 

2016 38 18 2016 27 134 

2017 48 43 2017 36 47 

2018 78 30 2018 45 79 

Total 277 307 Total 351 808 
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2012 72 37 2012 78 108 

2013 136 68 2013 108 146 

2014 73 155 2014 47 289 

2015 0 0 2015 41 332 

2016 0 0 2016 42 245 

2017 0 0 2017 55 237 

2018 0 0 2018 54 180 

Total 281 260 Total 425 1537 
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2012 18 23 2012 144 15 

2013 32 58 2013 120 98 
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2014 21 103 2014 115 90 

2015 81 154 2015 68 73 

2016 36 73 2016 124 88 

2017 38 67 2017 87 68 

2018 46 198 2018 99 68 

Total 272 676 Total 757 500 
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2012 22 6 2012 37 75 

2013 49 54 2013 98 146 

2014 58 138 2014 91 179 

2015 16 128 2015 83 53 

2016 22 96 2016 105 87 

2017 21 67 2017 91 280 

2018 16 63 2018 155 134 

Total 204 552 Total 660 954 
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Ano Mulher Homem 

2018 8 64 

Total 8 64 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da SubPM, 2019. 

O Programa NAFAVD realizou 11.025 atendimentos entre vítimas e autores nos últimos 

sete anos, e todos os casos acompanhados foram judicializados. Segundo a coordenadoria da 

SubPM, os dados informados de atendimentos são aqueles que iniciaram e concluíram todo o 

processo de acompanhamento psicossocial.  

O NAFAVD localizado na Região Administrativa de Ceilândia, foi fechado no ano de 

2015 por questões de políticas internas da SubPM. Portanto, não há contabilização de 

atendimentos dele a partir do ano de 2015. Podemos observar, conforme o Quadro 2, que a 

violência doméstica contra as mulheres perpassa todas as Regiões Administrativas, desde 

Brasília, que é conhecida como Plano Piloto, e as demais RA’s. Destaca-se que os atendimentos 

realizados em Brasília englobam as Regiões Administrativas de alto poder econômico tais 

como: Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste e Noroeste. O que denota que a violência doméstica não 

é restrita somente à classe de menor poder aquisitivo, ou com menor grau de escolaridade. 

Ressalta-se que a variável do quantitativo de atendimentos se dá também pelo número 

de servidores em cada Unidade do NAFAVD, que em alguns não atendem o número mínimo 

de profissionais para atuarem naquela equipe. O NAFAVD de Taguatinga foi instalado no mês 

de novembro de 2018, na respectiva Região Administrativa. 

Ao longo dos sete anos, de 2012 a dezembro 2018, foram realizados 11.025 

atendimentos psicossociais de vítimas e autores de violência doméstica, em dez Regiões 

Administrativas do Distrito Federal e em Brasília, pelo Programa NAFAVD.   
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Segundo informação da SubPM, houve uma mudança do NAFAVD do Núcleo 

Bandeirante para a Região Administrativa de Taguatinga. Por isso, não há dados de 

atendimentos em determinados períodos desses NAFAVD’s.  

Há outros trabalhos de enfrentamento à violência doméstica promovido no âmbito do 

Distrito Federal, que são as campanhas publicitárias de combate a esse tipo de violência. Elas 

fazem parte das ações de políticas públicas afirmativas, seja do poder executivo local, ou de 

outras esferas públicas como MPDFT, TJDFT, Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), 

instituições não governamentais e empresas de telecomunicações privadas.   
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2 CIDADANIA, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

Neste capítulo falaremos acerca da Cidadania que é direito constitucional a todo cidadão 

brasileiro, apresentaremos conceito sobre campanhas publicitárias, mecanismo de utilização ao 

enfrentamento à violência doméstica e o discurso midiático que elas trazem. 

2.1 Cidadania 

A cidadania é lida como um conjunto de direitos e políticas que uma sociedade possui, 

não querendo dizer necessariamente os direitos estabelecidos em lei, mas uma série de práticas 

culturais, construídas e ressignificadas no cotidiano da população.  

Durkheim (2007) explica que cada sociedade desenvolve seu conceito de cidadania a 

partir da sua educação, tida pelo sociólogo como uma ferramenta normativa, ou seja, é pela 

educação que a cidadania se sedimenta e se firma em seu momento histórico-cultural. 

Entretanto, a violência é vista como fruto da revolução social, na medida em que contesta 

os paradigmas, ressignificando o espaço de cada cidadão dentro desse contexto. Uma sociedade 

não-violenta aceita com passividade a opressão que a ela é imposta. 

Outrossim, na cultura brasileira, o mito fundador é a de uma cultura não-violenta, a ideia 

do brasileiro cordial, que não só resolve tudo diplomaticamente, como também trata problemas 

das esferas pública e privada da mesma forma, parecendo que determinados direitos são, na 

verdade, concessões de uma esfera de poder (CHAUÍ, 1995; HOLANDA, 1995). 

Voltando um pouco no tempo, temos em Arendt (1989), a ideia de que quando um 

cidadão (embora a autora não faça uso expresso do termo) não pertence a comunidade, não se 

envolve na vida coletiva, política, ele está fadado a um viver inexpressivo, passivo, ou seja, não 

exerce sua cidadania, é um apátrida em sua própria terra. Essa passividade pode ser interpretada 

como cordialidade num primeiro olhar, mas resta evidente que se trata de uma apatia, de uma 

não-violência compulsória.  

Arendt (1985) sustenta que o Estado totalitário, quando percebe que a coletividade se 

levanta num processo militante, dá a esse levante várias conotações que visam minar suas 

forças, tais como fascistas vermelhos e niilistas, e que o início do século XX na Europa e 

Estados Unidos se caracterizou como um esforço, sobretudo da classe estudantil, por uma 

geração corajosa que enfrentou o totalitarismo com o exercício pleno da cidadania.  

Falando do povo brasileiro, Chauí (1995) aponta que quando se fala que eles não são 

violentos, temos a noção de exclusão, ela diz que se separa o sujeito do grupo, em vez de “nós 

brasileiros não-violentos”, há a noção de “eles brasileiros não-violentos”, assim, a visão que se 

tem é que a violência é algo distante e está no outro, afetando, assim, a forma como os 
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brasileiros enxergam as leis. Assim, é explicável como, muitas vezes, as pessoas enxergam a 

violência doméstica como algo distante ou quando se fala em violência, sempre se tem em 

mente algo muito grave.  

Cortina (2005) destaca que as sociedades atuais vivenciam compartilhamentos de 

vivências, que levam a constituição de uma identidade que mantém o grupo coeso. No entanto, 

para a autora, essa coesão não se trata de uma sintonia, pode haver diferenças entre 

determinados indivíduos, é aí que entra o conceito de cidadania, que, em termos gerais, é 

estabelecida por meio das práticas jurídicas e democráticas, sendo um elemento agregador e 

mediador.  

No entanto, as práticas sociais é que determinam como se dá a cidadania em 

determinados locais. Cortina (2005) salienta que, no mundo moderno, o ideal é a noção de 

cidadania cosmopolita, havendo coesão entre variados grupos, de forma que o bem-estar social 

esteja acima dos anseios individuais, para isso, é importante a mediação do Estado, mas que os 

indivíduos atuem como animais racionais e políticos. Essa noção de universalidade transmitida 

pela cidadania cosmopolita levaria a uma noção de comunidade, de cultivo do bem-comum, na 

valorização dos bens espirituais, como educação e cultura.  

A prática social, nesse sentido, é vista como uma distinção entre o que é moral e o que 

é imoral. A coletividade, em menor ou maior grau, de acordo com seu amadurecimento 

teleológico, caminha no sentido de nortear a ação coletiva a partir da finalidade para a prática. 

Assim explica Durkheim (2007, p. 62):  

[...] se há interesse em distinguir o normal do anormal, é sobretudo com vistas a 

esclarecer a prática. Ora, para agir com conhecimento de causa não basta saber o que 

devemos querer, mas por que o devemos. As proposições científicas, relativas ao 

estado normal, serão mais imediatamente aplicáveis aos casos particulares quando 

estiverem acompanhadas de suas razões; pois então saberemos reconhecer melhor em 

que casos convém modificá-las, ao aplicá-las, e em que sentido. 

Para Chauí (2009), a sociedade brasileira conheceu a cidadania concretizada na 

violência, desde a colonização, por esse fato as leis sempre foram transformadas em privilégio 

de determinados grupos hegemônicos. Quando a mulher recorre à justiça, ela é revitimizada, 

isto é, a violência se dá dentro das estruturas sociais, desde a violência no sentido estrito às 

desigualdades sociais. Destarte, a violência é importante para conhecer a cidadania, no contexto 

brasileiro, já que ela é uma identidade, uma forma de se relacionar.  

Chauí (1995) aborda a questão da cidadania como uma vertente cultural ideológica: a 

manifestação cultural passou a ser um direito, dissimulando as diversas formas de violência, 
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capitaneada pela manipulação por meio da mass media. Nesse aspecto, o termo “cidadão” 

passou o sujeito que exercia sua manifestação cultural, fora da esfera privada, na pólis. 

A cidadania rompe duas estruturas culturais: a de classes sociais e as interpessoais. 

Entendemos por violência uma realização determinada das relações de força, tanto em termos 

de classes sociais quanto em termos interpessoais. Ambas, no entanto, abordam a assimetria 

entre a relação hierárquica entre explorador e explorado, domínio e opressão, transformando 

diferentes em desiguais e a desigualdade se torna uma relação entre superior e subalterno 

(CHAUÍ, 1995). 

Há, porém, que se compreender que quando se fala em comunicação, tanto para as 

classes sociais quanto para as relações interpessoais, predomina o discurso do opressor sobre o 

oprimido, do dominante sobre o dominado, pois o discurso que predomina é o simulacro da 

autoridade. A comunicação, neste caso, recebe a chancela do domínio do privado sobre o 

público, limitando ou dificultando a interpretação do receptor (CHAUÍ, 2007). 

No âmbito jurídico, a Constituição Republicana de 1988 veio trazer não apenas a 

igualdade negativa, da não-discriminação, mas mecanismos de promoção e afirmação de 

direitos, recepcionados de Tratados e Convenções Internacionais na Carta Magna e, a partir 

desta, normas esparsas foram criadas para sedimentar esse entendimento, positivando suas 

garantias (COELHO, 2016). 

Nesse sentido, Rocha (2008), sustenta que ao dar voz e vez às classes menos assistidas, 

a Constituição Federal de 1988 abriu as portas da democracia para os espaços públicos, pois 

sem eles, seria difícil e contraproducente exercer direitos sociais na esfera privada. Para lutar 

por direitos, a sociedade precisa se localizar enquanto espaço político-geográfico, 

ressignificando o conceito de “público”. Aqui está o corolário constitucional: viabilizar esse 

espaço.  

Com objetivo de ter uma nova forma de relações humanas, é mister romper com as 

desigualdades sociais, buscando uma participação na sociedade, uma nova cidadania seria 

possível com uma política social e democrática, ampliando a participação de todos na partilha 

dos bens espirituais (CHAUÍ, 2009; CORTINA, 2005). 

2.2 Campanhas publicitárias com abordagem social 

No contexto publicitário há grandes influências sociais, seja pela utilização da 

linguagem verbal e não verbal e, dentre os instrumentos utilizados nas campanhas publicitárias 

está o humor, como forma de garantir a atenção do público-alvo. Além disso, o comportamento 
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de homens e mulheres é, até os dias atuais, ditado por convenções sociais impostas pela 

sociedade e reforçado por meio da mídia.   

A contribuição da publicidade nas questões sociais e ambientais vem aumentando, 

entretanto, estão relacionadas ao marketing social e a responsabilidade empresarial. De acordo 

com Balonas (2007), há uma lacuna importante na construção e transmissão das mensagens 

com fins sociais, que se trata da escolha do público-alvo, o qual não é devidamente dividido em 

relação aos temas e nichos, uma vez que existem campanhas criadas para defender causas 

sociais por si só e campanhas sociais realizadas pelo âmbito empresarial. 

Campanhas fomentadas pelo governo ainda são incipientes no que se refere ao 

enfrentamento da violência doméstica. Acórdão do TCU (BRASIL, 2012), positivou melhorias 

para tal enfrentamento, como segue num dos seus incisos que recomenda à Secretaria de 

Políticas para as Mulheres do Governo Federal que: 

[...] a) institua sistemática de monitoramento das condições de infraestrutura e dos 

serviços que integram a Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, 

com o objetivo de identificar e disseminar boas práticas de gestão, bem como 

acompanhar e registrar: os espaços, as instalações e os equipamentos disponíveis nos 

Centros de Referência, Casas de Abrigo e Unidades de Reabilitação de Agressores; a 

composição das equipes e a amplitude do atendimento multidisciplinar; os programas 

de capacitação oferecidos aos profissionais envolvidos no atendimento às mulheres; 

as campanhas educativas realizadas e os materiais publicitários disponibilizados; 

o grau e as iniciativas de articulação entre a coordenação estadual e os serviços que 

integram a rede de atendimento (seções 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 do Relatório); (grifo do 

autor) (BRASIL, 2012, p. 62).  

Na esfera privada, no entanto, é visível que com a globalização e o acesso à rede mundial 

de computadores as questões sociais têm sido expostas pela mídia mundial, seja quanto à saúde, 

violência, miséria, dentre outros. Empresas que utilizam campanhas publicitárias com 

abordagem social o fazem com o intuito de obter a imagem positiva frente ao consumidor, seja 

por meio de ações ou comportamentos considerados éticos no contexto da sociedade. É a forma 

estratégica de buscar lucro, satisfazendo a comunidade, com a resolução de problemas, o 

profissional publicitário e a empresa que vende uma ideia ou promove uma causa social. 

Entretanto, diversas campanhas publicitárias promovem estados de violência em muitos 

grupos sociais, por meio do humor para esconder certos estereótipos que podem resultar em 

discursos e atitudes violentas (GOMES; CANO, 2015). 

Portanto, a mulher é alvo de objetificação em muitas campanhas publicitárias, sendo 

mostrada como objeto de utilização ou demonstrada de maneira depreciativa. Essa temática 

necessita de reflexão pública aprofundada, uma vez que tais tratamentos reforçam que a 

sexualidade feminina ainda é considerada imoral e passível de agressões verbais e físicas. Ainda 
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que a mulher tenha alcançado espaço no mercado de trabalho e na sociedade, ainda há muito o 

que se mudar quando se trata de sua exposição pública. 

Dentre os diversos planos, seja afetivo, familiar ou midiático, este último tem maiores 

influências na formação e expansão de estereótipos acerca do gênero feminino. Alguns 

elementos considerados sexistas, como bebidas alcoólicas em geral, contidos nos anúncios, 

dificultam a quebra desses estereótipos, sendo necessárias novas abordagens publicitárias para 

uma melhor representação das mulheres frente à mídia. É importante ressaltar que será tratado 

um outro recorte sobre as mulheres nas peças publicitárias, que é a violência doméstica e 

familiar. 

Dentro da cultura da comunicação são percebidas as desigualdades de gênero e, por essa 

mesma cultura, essas atitudes são disseminadas e enraizadas, o que leva à prática da violência 

de forma simbólica. É preciso propor monitoramento acerca dos meios de comunicação quanto 

à essa questão, contando, desta maneira, com a intervenção do Estado quando necessário.  

Portanto, sexualizar e erotizar a imagem feminina é uma estratégia de venda sem 

precedentes e deve ser problematizada na mesma proporção de sua utilização. Além disso, é 

um assunto digno de muitos estudos que podem contribuir com a equidade de gênero no 

universo midiático e se expandir ao cotidiano. Apenas destacamos esse ponto que é de extrema 

relevância para a literatura. 

Essa problematização também precisa ocorrer no campo acadêmico, onde os números e 

abordagens são ainda mais preocupantes. No Brasil, de acordo com Escosteguy (2008), no 

último levantamento realizado entre 1992 e 1996, mostram que de 754 teses na área de 

comunicação produzidas, apenas 12 se enquadraram na associação entre gênero e comunicação, 

e dessas doze, apenas quatro abordaram gênero e produção audiovisual. É importante 

mencionar esses números para compreender a carência que há sobre o tema na comunidade 

científica. 

Muito se debateu, no âmbito jurídico, se a Lei 11.340/2006 não feria o princípio de 

igualdade, preconizado pelo artigo 5° da Constituição, que ninguém deve ser discriminado por 

seu sexo, renda, religião, classe social etc. Dessa forma, em tese, uma lei que em seu texto 

beneficiasse o gênero feminino, poderia não ser constitucional. Assim, a discussão jurídica usa 

os princípios fundamentados do direito constitucional, que é a noção de que uma sociedade que 

promove a igualdade entre todos os indivíduos, deve propor a criação de ações afirmativas que 

priorizem um determinado setor, a fim de que todos os outros sejam beneficiados. 

Dessa maneira, uma sociedade que busca os princípios do liberalismo social, deve 

objetivar a garantia de determinados grupos, para que se firme um Estado Democrático de 
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Direito. O Estado não deve ser mínimo, intervindo somente em casos pontuais, mas também 

não é um pai intransigente, ele deve caminhar nesse limiar. Dessa maneira, salvaguardando os 

direitos das mulheres, onde toda a sociedade ganha. 

Em 2011, Superior Tribunal Federal (STF), a Suprema Corte brasileira, analisou a 

constitucionalidade da Lei Maria da Penha, concluindo que ela não fere os princípios de 

igualdade e proporcionalidade, sendo a mulher um grupo vulnerável. São necessárias garantias 

legais a esse grupo, protegendo a dignidade humana, que também é um princípio constitucional. 

A Lei 11.340/2006 ainda tem o caráter de Ação Afirmativa, isto é, ações jurídicas 

distributivas ou compensatórias para um grupo minoritário. Além disso, a lei promove várias 

ações, cujo objetivo é a educação e a instrução da população, para garantir que a lei se cumpra, 

como a publicidade institucional. Ressaltamos que essa publicidade deve atender a outro 

princípio constitucional que é o art. 37 da Constituição Federal, onde toda a publicidade não 

deve privilegiar funcionários públicos e sem vantagens pessoais. 

Nas publicidades educativas, promovidas pelo Estado, é necessário ater-se aos 

princípios de igualdade, não promover pessoas que suas vantagens se sobreponham aos 

interesses coletivos, devendo ser por meio de licitações, ocorrendo por meio de secretarias 

específicas. 

Dessa maneira, para que de fato o conceito de cidadania seja exercido plenamente, isto 

é, a noção de que cada cidadão tem direitos e deveres, são necessárias medidas que integrem a 

mulher agredida como cidadã, fortalecendo os vínculos de trabalho, diminuindo o preconceito 

por meio de palestras e pesquisas, em todos níveis de ensino, como a própria lei preconiza. 

Além disso, diante da denúncia, é importante que desde a delegacia esteja preparada para 

recebê-la, bem como uma defensoria pública voltada para a mulher (Núcleo de Defensoria da 

Mulher), como existe no Distrito Federal, não havendo, dessa maneira, a revitimização da 

mulher por parte do Estado (BRASIL, 2006; BRASIL, 2013). 

2.3 A publicidade institucional de enfrentamento à violência doméstica 

A origem da publicidade institucional, no mundo todo, está muito ligada à origem e 

massificação do cinema. Na Segunda Guerra Mundial era comum as pessoas irem aos cinemas 

para assistirem às notícias das guerras, além de que, em alguns países, havia a publicidade 

promovida pelo governo. O cinema de ficção só ganha força após a Segunda Guerra. 

A publicidade institucional é caracterizada por toda publicidade que envolve a ausência 

de lucros. Tendo cunho social e função educativa, ela pode ser promovida pelo governo ou por 

uma empresa. Sendo promovida por um órgão público, é importante ressaltar o princípio da 
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impessoalidade, que deve reger todos os contratos públicos, o artigo 37 da Constituição Federal 

trata disso. No inciso 1º desse artigo, destaca-se que toda a publicidade deve ter caráter 

“educativo, informativo ou de orientação social” (BRASIL, 1988).  

Pinho (1990) destaca que há uma profunda diferença entre propaganda e publicidade. A 

propaganda é o meio utilizado para o convencimento de compra de algum produto. Já a 

publicidade é composta por técnicas utilizadas para a promoção de um produto, aumentando o 

lucro e a clientela. A propaganda e a publicidade visam a persuasão, no entanto, a propaganda 

pretende ampliar o número de pessoas que aderem a uma ideia; ao passo que a publicidade 

busca adesão a um objeto.  

Embora popularmente se acredite na ideia de que a propaganda tem sempre em mente 

um produto, a propaganda está melhor associada à difusão e cooptação. Pinho (1990) aponta 

que, historicamente, a propaganda era um meio de levar determinadas ideias a fim de se atingir 

um objetivo ideológico, a instituição que mais se valeu durante a História foi a Igreja Católica, 

especialmente durante a colonização, com vistas a alcançar as almas dos povos gentios. 

Portanto, o uso da linguagem para alcançar a conquista de algo, é sempre uma espécie de 

propaganda. Algo que Ramonet (2013) critica, ele aponta como problema os meios midiáticos 

se aliarem ao poder, cumprindo a função da Igreja Católica nos tempos dos jesuítas. 

A publicidade institucional se situa também dentro da lei de acesso à informação, que 

em outros casos também permite a transparência nas licitações e nos salários dos servidores. 

Essa lei é considerada um avanço no direito constitucional e democrático. Acreditamos que só 

é possível que uma sociedade seja democrática, quando a população é informada, sem projeções 

ideológicas, de seus deveres e direitos, como atenta Ramonet (2013). 

Pelo fato de o combate à violência ter se tornado uma lei e a violência doméstica contra 

as mulheres ser um problema de saúde pública, conforme apontado aqui anteriormente, é dever 

do Estado a promoção de informativos da Lei 11.340/2006. Também é papel do Estado a 

produção de pesquisas estatísticas, de palestras em escolas e universidades, e o fomento de 

pesquisas relacionadas ao estudo de gênero.  

A Lei Maria da Penha, no Título III, no Capítulo I - Medidas integradas de Prevenção, 

orienta ainda a publicidade de cunho educativo, evitando no meio da comunicação social, a 

presença de papeis estereotipados que fazem com que a mulher seja vítima da violência 

doméstica (BRASIL, 2006). Como abordamos anteriormente, ainda é pujante a representação 

da mulher como mais frágil ou como em O segundo sexo, para o sucesso de uma peça 

publicitária, é fundamental o foco na mulher como protagonista da denúncia. 
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2.4 O discurso midiático sobre violência doméstica 

Destaca-se também a importância do discurso midiático sobre violência doméstica que 

é apresentado diariamente à sociedade de inúmeras maneiras. Uma delas é por meio da 

publicidade, e aqui usaremos a institucional que é voltada ao combate à violência doméstica 

contra as mulheres. 

É importante destacar que Moraes, Ramonet e Serrano (2013) apontam que a mídia tem 

o poder de ressignificar uma mensagem, influenciando na forma como as pessoas a apreendem; 

essa mensagem não é transparente, ela possui cargas ideológicas, visões de mundo de um 

determinado grupo.  

A necessidade de estudar os meios de cultura em massa, para Moraes, Ramonet e 

Serrano (2013), começa com a escola de Frankfurt no início do século XX. Eles notavam a 

importância dos meios de comunicação em larga escala na vida das pessoas. Havia uma função 

ideológica proporcionada por uma indústria cultural que se instalava no rádio e no cinema. A 

velocidade como determinados assuntos chegavam às pessoas inicia um processo de 

transformação no ethos da sociedade ocidental como um todo. Assim, cria-se com a mídia um 

quarto poder, pensando na criação dos três poderes na época do Iluminismo – Executivo, 

Legislativo e Judiciário (MORAES; RAMONET; SERRANO, 2013). 

Esse quarto poder, por seu turno, não provoca mudanças efetivas na liberação de classes 

de pessoas. Não há também fiscalização desse poder, como o legislativo, executivo e judiciário 

se fiscalizam entre si, não há um contrapoder em relação à mídia e a própria mídia não é um 

contrapoder, ela se alia a determinados grupos. Esse poder cria oligopólios que não são 

positivos para uma sociedade democrática, por não ser plural, e atualmente pelo fato de se ter 

criado uma postura de desconfiança aos meios de comunicação. 

Entretanto, para compreender como se dá o discurso midiático sobre violência 

doméstica, é importante investigar o que é o discurso, já que se ouve falar em discurso 

midiático, em discurso religioso, em discurso político, entre outros. Indagamos, portanto, qual 

é o primeiro significado dessa palavra. Paula (2013) destaca que o discurso não é meramente 

linguístico, mas é uma ação de linguagem pura, isto é, sempre tem um locutor e um interlocutor, 

ainda que não se conheçam intimamente. 

Maingueneau (2008) ressalta que esses diferentes tipos de discursos refletem as práticas 

sociais que o sujeito vivencia, de modo que ele também incorpora a elas a sua subjetividade. 

Assim, os discursos publicitários e jornalísticos são de ordem social, expressando um conjunto 
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de ideias perpetuadas por discursos hegemônicos. No entanto, há também a ação do sujeito que 

é o autor dos gêneros produzidos nessa esfera.  

Para Paula (2013), o discurso é dialógico, pressupondo o diálogo, não necessariamente 

o face a face, mas a atitude responsiva, ou seja, quando um sujeito produz uma obra, ele tem 

em mente as pessoas atingidas por aquela mensagem, fazendo com que ele molde seu discurso 

para o seu “receptor”. Comumente nos estudos do discurso, não se usa o vocábulo receptor, 

pois é como se quem recebesse não fizesse nada com esse código, e só o fato de o locutor 

imaginar um sujeito virtual (aquele que ele não conhece), é uma resposta ao seu texto.  

O discurso envolve um contexto que contribui para a eficácia da mensagem. Ele é 

ideológico, não no sentido de deturpação da verdade, porém no sentido de todo o signo ter um 

valor social, não há nada gratuito. Da forma que quando se fala em violência doméstica, por 

exemplo, Oliveira (2008) faz uma historicização das representações9 da mulher na mídia até as 

representações sobre violência doméstica. Ela cita o trabalho de Wolf (1992), que relata que no 

pós-guerra houve muitas propagandas de eletrodomésticos com mulheres em seus lares, de 

forma muito confortável. Era tanto uma forma de vender esses aparelhos, quanto uma tentativa 

de fazer as mulheres voltarem ao lar, ou seja, era um discurso possível dentro daquele período 

histórico, por sua vez ideológico.  

Fala-se em discursos diferentes (religioso, midiático), porque se valem de recursos 

distintos, códigos diferenciados. Dentro da esfera do discurso, há os gêneros do discurso e 

segundo Fiorin (2008), Bakhtin categorizava em primários e secundários, que respectivamente 

eram os gêneros menos elaborados (bilhetes, avisos), para os mais elaborados, nos quais entram 

os gêneros da publicidade e do jornalismo.  

Para Oliveira (2008), a mídia é fundamental para a compreensão da sociedade e, como 

será visto no próximo capítulo, para a formação e reformulação das representações sociais de 

determinados grupos. A autora destaca em suas análises que a mulher é homogeneizada, ao 

passo que os jornais frequentemente usam a voz passiva10, revitimizando a mulher, e atribuindo 

                                                 
9 Teoria das Representações Sociais o principal autor e criador é Moscovici (2017), romeno, naturalizado francês, 

que possui grande contribuição ao discutir as representações sociais. Seus estudos são sobre psicanálise e 

psicologia social, todavia muito contribui nos estudos sobre comunicação. Para ele, as representações sociais são 

emulsionadas pela mídia de massa, no entanto, elas se criam a partir de interações sociais, os sujeitos não se 

tratam de “receptores passivos”, eles reproduzem as representações socialmente, sempre compartilhando com o 

outro. Essas representações não são estanques, elas mudam nas interações de atores sociais, quaisquer interações, 

seja num interesse familiar, no ambiente de trabalho, entre amigos, entre outros, havendo comunicação, há 

ressignificações de representações. 
10 Segundo Bechara (2010 p. 196): “Voz passiva é a forma especial em que se apresenta o verbo para indicar que 

a pessoa que recebe a ação: Ele foi visitado pelos amigos. Alugam-se bicicletas” [grifos do autor]. 
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a ela uma imagem de quem não denuncia, retira a queixa (até quando foi possível retirar) e até 

daquela que volta para o agressor, que, para muitos, justifica determinadas agressões. 

Numa notícia do Correio 24 horas (GARRIDO, 2019), existe a história de um casal 

(Carlos Renato e Sílvia) que se conheceu em Brasília, mas viviam em Salvador, em que a vítima 

sofreu violência doméstica, denunciou e publicou na rede social Instagram. A matéria traz o 

seguinte texto: “Ainda segundo Silvia, ela foi expulsa de casa por 13 vezes, desde que se 

mudaram para Salvador, após discussões com o acusado, além de ser agredida moralmente com 

frequência” (GARRIDO, 2019, p. 1).  

Notamos o uso da voz passiva, não há uma oração com Carlos Renato sendo o sujeito, 

apenas quando se fala que ele usou álcool e medicamentos para a depressão. A matéria destaca 

o fato de eles terem rompido o relacionamento mais de uma vez, compondo o escopo de 

imagens que são agregadas à mulher em casos de violência doméstica.  

Essas visões acontecem devido ao fato de a mídia estar cada vez mais globalizada e 

institucionalizada. Assim, a sua função não é apenas informativa, mas formativa, de modo que 

elas não fazem oposição a um discurso hegemônico. No entanto, aliam-se aos donos desse 

discurso. Considera-se da cultura hegemônica a ideia de que a mulher é sempre a vítima. Por 

isso, no discurso midiático, ela será revitimizada (RAMONET, 2013).  

Para Ramonet (2013), a partir de Bourdieu, não há uma opinião pública, mas sim um 

conjunto de ideias produzidas por grupos hegemônicos que devolvem um discurso palatável 

para a opinião popular, que irá reproduzir um discurso que não é seu. É como se o público fosse 

uma espécie de refletor de um determinado poder. E o autor acredita no desaparecimento do 

jornalista informativo, que segundo ele, é o que colhe a informação no local. Atualmente há 

uma forte presença daquele que interpreta, como se todas as informações que chegam pelos 

meios de massa já estivessem analisadas, interpretadas. 

A contribuição de Thompson (1998) é que por meio da tecnologia, diversos grupos e 

macrogrupos dominaram outros meios de comunicação. A população tende a absorver 

determinadas posições, sem mesmo se dar conta de que há um grupo usando determinado canal. 

Esses grupos reproduzem o pensamento hegemônico de uma determinada época.  

Ressaltamos que as ideias hegemônicas nos meios de comunicação de massa não se 

apresentam só no jornalismo e na publicidade, perpassam também para o cinema, os programas 

de televisão gratuitos. Exemplifica-se que quando a Lei Maria da Penha começou a ser 

discutida, a violência doméstica esteve presente nas novelas. Mas isso não foi o suficiente, já 

que a mulher, muitas vezes, em cena, é agredida, inclusive por outras mulheres. Dessa maneira, 
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perpetua-se o estereótipo ou símbolo da mulher violentada, que é reproduzido pela mídia de 

massa.   
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3 O CAMINHO METODOLÓGICO: A TEORIA DA RECEPÇÃO E A 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  

Neste capítulo trataremos o caminho metodológico construído ao longo da pesquisa e 

apresentaremos o arcabouço teórico da recepção. 

3.1 Abordagem teórica-metodológica: Teoria da Recepção  

Para uma compreensão mais apurada do conceito de violência doméstica no seu recorte 

histórico-cultural, necessário se faz debruçar sobre propostas sociológicas, dentre elas a Teoria 

da Recepção. 

Carvalho (2012), preconiza que o modelo clássico de comunicação traz elementos fixos, 

quais sejam: emissor – mensagem – canal – receptor e efeito. Porém, essa teoria está 

incompleta, pois não considera fatores extrínsecos aos sujeitos da mensagem, que são 

responsáveis por auxiliá-los na produção, interpretação e consumo da mensagem. 

Hall (2000), considerado pela comunidade científica como o pai da Teoria da Recepção, 

explica que esta analisa a linguagem, comunicação, símbolos e interpretação a partir da 

abordagem do receptor, e que a falta ou deficiência no processo comunicativo surge da carência 

de equivalência entre o produtor (aquele que codifica) para o receptor (quem decodifica) a 

mensagem. 

Para o autor supramencionado, a comunicação se torna efetiva à medida que o receptor 

tem em sua bagagem cultural um arcabouço de ferramentas cognitivas que o auxiliem a 

decodificar a mensagem que recebeu, sob o risco de recebê-la de forma duvidosa. Desta forma, 

compreendemos que o meio e a mensagem se mesclam para formar a comunicação, e que o 

receptor precisa ter um conhecimento prévio do que se transmite.  

Assim sendo, a mensagem é vista sob três aspectos, de acordo com Hall (1992): 

 Aspecto hegemônico-dominante: há uma equivalência entre a mensagem, o 

meio e quem recebe a mensagem. A produção do conteúdo atinge seu objetivo, 

não há ruídos; 

 Posição de negociação: o receptor dá à mensagem a chancela de legitimidade de 

acordo com suas concepções, numa forma mais hermética, criando suas próprias 

regras; 

 Código de oposição: o receptor transmuta a mensagem do literal para a 

conotativa, interpretando-a de forma diversa ou oposta àquela pretendida pelo 

emissor.  
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Quanto ao aspecto hegemônico-dominante, Martín-Barbero (2001) explica que não se 

trata de uma releitura do significado cultural enquanto campo de troca de mensagens, mas do 

lugar, do espaço onde se articulam as ideias que perfazem os processos políticos na sociedade. 

Medeiros (2011) sustenta que na posição de negociação, o receptor não fica passivo; 

antes mesmo que a mensagem seja introjetada, ele reúne em sua cognição um arcabouço de 

ideias, valores e crenças sobre a mensagem. Daí que a comunicação se materializa com a 

interpretação do sujeito receptor. 

Na oposição, o receptor, se valendo de uma ineficiência de percepção de mundo, valora 

a mensagem de forma diversa daquela pretendida pelo emissor. A mensagem não cumpre sua 

função, não importando o meio utilizado (MEDEIROS, 2011).  

Para Hall (2000) a realidade é personificada por meio da comunicação, pois embora 

estranha a essa, não existe sem a elaboração, utilização, recepção, interpretação e consumo de 

códigos, símbolos que traduzem vontades, valores, crenças e expectativas sobre o outro. Não 

há, portanto, uma realidade dissociada dos códigos, uma existência em si mesma.   

Não só a mensagem, mas o suporte (meio) interessa ao receptor, porque a depender 

dessa ferramenta, a mesma mensagem pode ter outra conotação, pois ela vem impregnada do 

propósito do emissor. Um material impresso tem um propósito se comparado a outro, 

audiovisual. 

Sendo assim, a Teoria da Recepção, além de considerar o sujeito decodificador como o 

cerne da mensagem, aborda também o meio pelo qual a mensagem é pulverizada, no sentido de 

considerá-lo (o suporte) tão importante quanto o conteúdo (MARTÍN-BARBERO, 2001).  

Carr (2011), apresenta que a recepção se torna apressada e, por conseguinte, superficial, 

quando não há reflexão sobre os sujeitos da comunicação, o meio e a mensagem. Quando por 

exemplo, um livro físico é digitalizado e disponibilizado na rede mundial de computadores, 

esse mesmo livro, sem qualquer alteração em seu conteúdo é diluído para um novo olhar, uma 

nova abordagem cognitiva. A mensagem torna-se quase que um terceiro sujeito que acaba 

“lendo” o receptor, modificando suas conexões neurais e sua percepção de mundo.   

Destarte, quando se trata da violência doméstica, o suporte da mensagem na 

comunicação tem papel preponderante na alienação ou provocação do senso crítico da 

coletividade, em menor ou maior grau. Nas palavras de Martín-Barbero (2002, p. 52): 

Quanto aos meios, são tratados como agentes fundamentais na formação das culturas 

nacionais, e sua história é contada não apenas a partir das estruturas econômicas ou 

do conteúdo ideológico, mas através da análise das mediações que os materializaram 

institucionalmente e lhes emprestam espessura cultural. Longe disso, só é possível vê-

los como responsáveis pelas mudanças sociais ou reduzidos a meros instrumentos 

passivos nas mãos de uma classe com suposta autonomia para impô-los. 
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Do excerto acima, depreende-se que o meio produz cultura ao mesmo tempo que por 

ela é produzida. A violência, pública ou privada, institucionalizada ou não, nesse caso, é uma 

releitura do receptor da sua visão de mundo, seu arcabouço cognitivo. O decodificador 

reinterpreta a violência a partir do seu contexto histórico-cultural.  

A comunicação pode ser subdividida entre a pública e a de mercado: a pública, advinda 

dos meios estatais, fomenta as ações da coletividade em sentido amplo, difuso. A comunicação 

de mercado, por sua vez, dita as informações da esfera privada, consumo, crenças, valores, 

contratos. Uma tangencia a outra, porém a primeira tenta manter a ordem outrora instituída, 

enquanto a última a questiona, ressignificando seus conceitos. 

Mas há uma semelhança em ambas: o poder de desestabilizar discursos já instituídos, 

sobretudo quando se trata de divulgação digital, dada sua velocidade. Martín-Barbero (2002) 

defende que é na mídia de massa que acontece uma transversalidade de valores, que entrecortam 

classes, crenças, estamentos. Aqui a violência privada se mescla à pública, pois ambas se 

amalgamam no contexto do lar, da família. A violência é normalizada pelo alcance da 

massificação da informação mediatizada, adentra os lares pela mídia audiovisual e impressa.   

A violência, nessa perspectiva de controle das massas, é vista como uma força 

organizada da sociedade, que passa procuração ao Estado para agir em seu nome. Daí a 

distinção da revolução em tempos passados daquilo que se entende por violência hoje. Uma é 

baseada no questionamento ao poder constituído e outra a complementa, muitas vezes agindo 

conjuntamente com o Estado (BOBBIO, 2004). 

3.2 Recepção e as campanhas de enfrentamento à violência doméstica 

Uma vez que a mensagem, o meio e os sujeitos da comunicação precisam de uma 

equivalência para que a informação seja transmitida e recepcionada sem ruídos, cumpre 

mencionar a função teleológica das campanhas midiáticas contra a violência doméstica.  

Sodré (2006) preconiza que não se pode falar num meio de comunicação neutro, que 

não imprima em seu suporte (físico ou digital, por exemplo), um olhar daquela determinada 

cultura organizacional. E não só a organização detém sua própria cultura, mas os indivíduos 

que as compõem, ou seja, os editores, redatores, repórteres que, em algumas horas do dia estão 

no ambiente de trabalho, mas fora dali eles são cidadãos, pais, mães, filhos, professores, entre 

outros. 

Nessa senda, o governo, ONGs e anunciantes em geral possuem papel na questão de 

fomentar campanhas contra a violência doméstica, quais sejam: dar a sua visão dos fatos ao 

mesmo tempo que mantém uma equidistante neutralidade sobre esses, para não caricaturar a 
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violência, seja estereotipando-a, seja dando a ela um viés puramente (mas não sem importância) 

ideológico.  

Educação no sentido de conscientizar para a prevenção e enfrentamento da violência 

doméstica, precisam ser ao mesmo tempo acessíveis para que os receptores possam decodificá-

las dentro do seu arcabouço cultural, mas ao mesmo tempo precisam ser didáticas no sentido 

de não causar uma informação em oposição: o receptor entender de modo diverso a mensagem 

transmitida (CARVALHO, 2007). 

Carvalho (2007) explicita que o poder público, seja por meio da comunicação estatal ou 

de uma pedagogia, precisa engajar seu povo para uma consciência ética coletiva, que aborde a 

violência tal qual é, sem se afastar de sua função didática e nem a romantizar. As campanhas 

de violência doméstica não são mais assuntos de especialistas com pranchetas, elas permeiam 

o cotidiano das mulheres, das famílias e da sociedade, portanto, o poder público precisa 

considerar esse fator quando promover alguma campanha nesse sentido.  

O problema surge quando há a dicotomia entre o que o governo estabelece para publicar 

sobre a violência doméstica nas peças publicitárias e aquilo que a população precisa saber. Há 

que se considerar que estamos diante dos meios de comunicação que têm patrocinadores que 

esperam uma circulação que valham seus investimentos. Quanto ao papel da publicidade no 

cenário brasileiro, no sentido de vender ou anunciar algo, explica a autora Varjão (2015, p. 6-

7):  

[...] No Brasil, o quadro não é muito diferente. Pesquisa da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) demonstra que o ambiente de 

radiodifusão do País é caracterizado por uma atividade comercial muito forte, uma 

presença pública fraca e um serviço comunitário incipiente, o que “reduz a diversidade 

e o pluralismo que uma ecologia de radiodifusão mais equilibrada costuma oferecer. 

Outrossim, é urgente o debate para que as campanhas contra a violência doméstica 

rompam essa barreira de fomentar a conscientização como entretenimento, sensacionalismo e 

romantismo e colocá-la como pauta pedagógica, entendendo que como concessões públicas, a 

imprensa tem esse papel educador que adentra os lares brasileiros facilmente. 

Quando as campanhas publicitárias são lançadas, elas sempre se dão num campo já 

fertilizado anteriormente por outra abordagem sensorial, cognitiva e pedagógica. Não existe 

uma campanha sequer que seja um fim em si mesmo, ela sempre estará impregnada com um 

olhar sobre um mundo que a precedeu. Quem vende, quem compra, o produto em si, todos estão 

ao mesmo tempo produzindo sensações futuras e transmitindo cognições herdadas.  

A abordagem não é diferente quando se trata de campanhas de cunho pedagógico-

informativo, pois tanto a agência, o emissor, o meio e a mensagem estão carregados de um 
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conceito pré-concebidos. Cabe apenas ao receptor traduzir esses símbolos e adequá-los à sua 

realidade. Não se trata, entretanto, de desconsiderar a bagagem pretérita sob a qual se sustenta 

a comunicação, mas de compreendê-la a partir do momento que ela sai do suporte e se desloca 

ao receptor. Tanto o remetente quanto o destinatário daquela mensagem sofreram alterações 

históricas, muitas vezes imperceptíveis (BRAGA, 2006). 

Como a mulher enquanto sujeito receptor se vê diante de uma publicidade que, ao 

mesmo tempo que informa, a objetifica? Como entender as campanhas publicitárias 

dicotômicas, que se preocupam com sua emancipação, mas ao mesmo tempo alienam, 

romantizando ou estereotipando a violência doméstica em telenovelas, programas de auditório 

ou policiais? O IPEA/FBSP (2018), trouxe um dado alarmante: um terço da população brasileira 

acredita que a violência contra a mulher é por culpa da vítima.  

O enfrentamento da violência doméstica enquanto campanha encontra uma barreira de 

contrassenso, sobretudo na mídia televisiva. Esse estudo aponta a dificuldade que a TV tem de 

conciliar sua práxis emancipadora dos direitos e garantias fundamentais quanto ao combate à 

violência enquanto atende aos desejos dos patrocinadores e do senso comum (DOURADO; 

SOARES; TEIXEIRA, 2017, p. 155). 

3.3 Desenho metodológico 

Ao se deparar com a temática da violência doméstica contra as mulheres a qual está em 

voga na mídia, nos últimos treze anos em que foi promulgada a Lei Maria da Penha, observamos 

que nos meios de comunicação tais como: nos telejornais, na mídia impressa, internet e em 

telenovelas, são mostrados inúmeros casos de violência contra as mulheres que têm dado certo 

destaque ao tema. Percebemos que a população brasiliense lida com essa triste realidade no seu 

cotidiano.  

Infelizmente, isso não é algo positivo de se ver e de se divulgar, entretanto, não podemos 

deixar de averiguar a violência exacerbada e também perceber sua propagação e quais são os 

meios de comunicação que estão sendo trabalhados para amenizar ou mesmo acabar com essa 

violência. Entendemos que não se trata de objeto tão simples. Ela envolve várias camadas da 

sociedade, desde os serviços público e privado e do próprio Estado que tem responsabilidade 

constitucional de combater todas as demandas que afetam a sociedade. 

Quando falamos de violência doméstica, estamos falando de saúde pública, logo é 

necessário ir com afinco buscar soluções  para esse caos. A comunicação faz parte de um todo 

e de todos, então, questionamos: como as campanhas publicitárias estão sendo utilizadas nesse 

campo para combater a violência doméstica em Brasília? Diante disso, a pesquisa em foco tem 
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como questão problema “De que forma vítimas, autores e profissionais - que atuam no 

trabalho multidisciplinar com os envolvidos nessa violência doméstica -, interpretam as 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as mulheres em Brasília?”. 

Transversalizar as campanhas publicitárias, violência doméstica contra as mulheres, 

cidadania e teoria da recepção, como subsídio para que se possa compreender como o corpus 

se apropria/ (re) interpretam a violência doméstica contra as mulheres. Assim, a pesquisa pode 

contribuir para o entendimento e os limites do trabalho de combate à violência doméstica em 

Brasília. 

Contudo, a compreensão desse processo é fundamental para o entendimento dos limites 

da influência supramencionada, e se essas dimensões corroboram para a construção da 

cidadania das mulheres e dos homens, e ao combate à violência doméstica no Distrito Federal.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter relevante ao Programa NAFAVD, que 

aborda o tema baseado em acontecimentos da sociedade do Distrito Federal. Sabemos que a 

mídia — campanhas publicitárias — promove diversos mecanismos motivadores, com o 

objetivo de contribuir à sociedade, por meio da reflexão sobre a violência doméstica contra as 

mulheres, a cidadania, políticas públicas que beneficiem a população. A importância deste 

trabalho, para a sociedade e os órgãos públicos que atuam pelo fim da violência doméstica 

contra as mulheres, está na possibilidade de oferecer inferências que proporcionem reflexões 

sobre a temática.  

Entretanto, faz-se necessário traçar o diagnóstico da violência doméstica com vítimas, 

autores, e profissionais do NAFAVD. Fornecendo premissas que possam influir no sucesso da 

compreensão da violência doméstica para os atendidos pelo NAFAVD, e os profissionais do 

serviço da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. E que, como consequência, 

contribuam de alguma maneira, para uma possível solução deste problema tão grave da 

sociedade brasiliense. 

A pesquisa realizada nesse sentido precisa dar enfoques a todos os atores envolvidos 

(mulheres/ homens/servidores) e compreender as nuances dessa realidade, a fim de construir 

ações, tanto preventivas, quanto pós-violência, que possam ser eficazes e bem-sucedidas. 

Avaliar e acompanhar esse serviço também emerge como uma necessidade para melhores 

delineamentos dos modos de combate à violência doméstica, que possibilite compreender de 

modo perene as limitações e potencialidades do modelo, para surgir a adoção de melhorias 

constantes. 

A pesquisa tem por objetivo geral: compreender de que forma vítimas, autores e os 

profissionais - que atuam no trabalho multidisciplinar com os envolvidos nessa violência -, 
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interpretam as companhas de enfrentamento à violência doméstica em Brasília. Para subsidiar 

a resposta do problema da pesquisa, temos os objetivos específicos que são os seguintes: 

1. Compreender como os profissionais, as mulheres e os homens — que são 

atendidos pelo Programa NAFAVD —, (re) interpretam a violência 

doméstica e as práticas supostamente cometidas; 

2. Entender como os atendidos pelo Programa NAFAVD se apropriam de 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as mulheres 

em Brasília; 

3. Identificar a apropriação da violência doméstica por vítimas e autores 

que são atendidos no NAFAVD. 

Salientamos que a comunicação utilizada pelas peças publicitárias é de grande 

relevância para o combate à violência doméstica. A propaganda tem o propósito de estabelecer 

uma comunicação, de transmitir uma mensagem ao público. Muitas vezes elas provocam 

incômodo e reflexão sobre determinado tema.  

Assim, a comunicação é essencial nas relações do ser humano, não há como mulheres e 

homens viverem juntos sem utilizá-las. Desse modo, compreender esse diálogo entre os 

mesmos sobre violência doméstica nas suas relações é significativo para as políticas públicas 

afirmativas. Para Santaella (2001), comunicar-se é algo que faz parte do ser humano, ele já 

nasce com isso, por exemplo, o primeiro choro do bebê ou o não choro podemos dizer que é a 

sua primeira comunicação aqui no mundo.   

Ressaltamos para os fins da pesquisa, que o tema violência contra às mulheres nas 

campanhas publicitárias é de natureza delicada, portanto, é necessário ter cautela. Pois além da 

relação entre mulheres e homens — o recorte para a pesquisa se trata de relacionamento de 

casais héteros, como um dos aspectos que a Lei Maria da Penha expõe —, envolve também 

várias políticas, órgãos públicos e privados. 

Todo e qualquer ato de violência contra as mulheres se faz necessário a visão ampla, 

não se consegue conter esse tipo de atitude trabalhando apenas um lado, ou seja, somente a 

mulher. É preponderante averiguar o outro lado da moeda, o homem. Torna-se um ponto 

interessante para as campanhas de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. 

Para tanto, a pesquisa se estende para além das vítimas, isso inclui os autores e 

profissionais que atuam no trabalho multidisciplinar com os envolvidos nessa violência. Assim, 

tivemos coleta de dados por entrevista semiestruturada e pesquisa documental. O que ocasionou 

melhor aproveitamento para as análises. Portanto, realizamos também coleta secundária por 

meio de documentos; Decretos; Leis; pesquisa exploratória; Termo de cooperação entre 

SEDESTMIDH e MPDFT publicado em Diário Oficial do Distrito Federal nº 214, de 09 de 
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novembro de 2018, p.62; Regimento Interno e Minuta do Manual de Procedimentos do 

Programa NAFAVD - os quais ainda não foram publicados, pois estão em processo de análise 

por instância competente da Secretaria; site da secretaria; documentário (NAFAVD, 2017) 

sobre o NAFAVD e cartilhas disponibilizadas pelo órgão. 

O plano de pesquisa exploratória inicial se deu na organização das condições de coleta 

dos dados, exploração de material, bem como documentos, visitas às unidades, anotações de 

diários de campo, levantamento das campanhas publicitárias de combate à violência doméstica 

contra as mulheres lançadas no âmbito do Distrito Federal pelo próprio governo de Brasília, 

instituições públicas governamentais e não-governamentais ou ONGs. 

No âmbito da prevenção das políticas públicas afirmativas de enfrentamento à violência 

doméstica em Brasília, o governo tem utilizado programa de atendimentos às vítimas e aos 

autores. Portanto, algumas campanhas publicitárias de combate à violência doméstica foram 

levantadas como aporte para o desenvolvimento da pesquisa. Tais peças publicitárias foram 

lançadas por outros órgãos públicos e privados como: Câmara Legislativa do Distrito Federal 

(CLDF), Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Rede Record de Televisão de 

Brasília. 

Diante da ausência de investimento em campanhas publicitárias de enfretamento à 

violência doméstica do Governo do Distrito Federal, apresentamos três peças selecionadas para 

o desenvolvimento dessa pesquisa. Os critérios utilizados foram:  

i. Elaboradas e produzidas especificamente para a população do Distrito Federal; 

ii. Autoria do Governo do Distrito Federal; 

iii. Autoria de órgãos públicos, privados e/ou ONGs de Brasília que atuam no 

combate à violência doméstica no Distrito Federal; 

iv.  Peças publicitárias que tenham sido lançadas em veículos de comunicação com 

alcance em todo o Distrito Federal; 

v. Peças publicitárias lançadas após a Lei Maria da Penha. 

A primeira peça publicitária de acordo com a Figura 1, foi desenvolvida em parceria do 

MPDFT e a Rede Record de Televisão de Brasília no ano de 2014. A campanha foi planejada 

para a TV e cartazes. Ela traz três homens jornalistas âncoras do telejornal local, eles são 

conhecidos pela população de Brasília. O vídeo inicia com o apresentador falando o texto, que 

é o seguinte “Homem que é homem tem honra. E honra seu nome, nunca agredindo a sua 

própria mulher. Homem com H tem que ter moral. Moral para manter o casamento na base da 

confiança e do respeito, nunca com violência. Homem que é homem encara a verdade de frente 
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e a verdade é que homens e mulheres têm direitos iguais. E agredir a companheira é crime e 

dá cadeia. Campanha contra violência doméstica. Homens e mulheres unidos pela paz”.  

Figura 1 – Campanha MPDFT e Rede Record de Brasília 2014 

             
Fonte: Site MPDFT 

A campanha dos cartazes foi desenvolvida em dois modelos. Conforme a figura 2, 

ambos trazem uma foto no tom escuro de um homem, somente o rosto, mostrando bem pouco 

dos ombros. No cartaz, a frase é a seguinte: “Homem que é homem diz NÃO à violência contra 

a mulher”. No canto direito superior tem: “Disque 180”, na parte inferior, em caixa preta, está 

escrito: “Campanha contra à violência doméstica. Homens e mulheres unidos pela paz”.  E 

logo depois ao centro os logotipos do MPDFT e Rede Record Brasília.  

Figura 2 – Campanha MPDFT e Rede Record 

 
Fonte: Site do MPDFT. 



68 

A segunda e terceira campanhas, conforme as figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8, foram lançadas 

pela CLDF nos anos de 2017 e 2019 respectivamente. Elas foram produzidas para vários 

veículos de comunicação: televisão, outdoors, rádio, ônibus e cartazes. A campanha publicitária 

da TV inicia com uma caixinha de música, aparece uma mão de criança abrindo a caixa. Então, 

surge a bonequinha bailarina dançando, em seguida vem a imagem de um estojo de maquiagem 

de criança, a menina pega o pincel e começa a pintar o olho da boneca na cor roxa. O olhar da 

menina é muito triste. Ela passa o batom na boneca e então começa o texto na voz masculina: 

“A violência contra a mulher faz mais vítimas do que você pensa. No Distrito Federal, os 

estupros, a violência doméstica e o feminicídio não param de crescer. É por isso que a Câmara 

Legislativa não mede esforços para garantir os direitos da mulher, propondo e aprovando leis 

em sua defesa. Faça também a sua parte. Se for vítima ou testemunha de alguma ocorrência, 

denuncie. Quem agride a mulher machuca toda a família. Câmara Legislativa do Distrito 

Federal”. 

Durante a narração do texto a menina continua maquiando a boneca, porém, a 

maquiagem realizada é em apenas um olho. Ao final a menina levanta da cadeira, pega a boneca 

e vai sentar na cama. Depois a menina abraça a boneca e a cena a seguir mostra o rosto da 

boneca machucada. E, para encerrar, centraliza a imagem no rosto da menina e com a narração 

texto. 

Figura 3 – Campanha CLDF 2017 

 
Fonte: Canal YouTube CLDF, 2018. 
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Figura 4 – Campanha CLDF 2017 

 
Fonte: Canal YouTube CLDF, 2018. 

A terceira peça publicitária foi promovida pela Procuradoria da Mulher da CLDF. O 

vídeo começa com a imagem de uma mulher sendo focada em apenas um olho, que vai 

ampliando até surgir todo o seu rosto, machucado e sangrando, com um dedo bem na sua boca, 

passando a sensação de “cala a sua boca”. E ao final a mulher empurra a mão da frente da sua 

boca, então, percebe-se que o dedo é de uma mão masculina. Tudo isso com texto sendo narrado 

na voz feminina: “Muitas vezes, os sinais de violência contra a mulher acontecem bem antes 

de o agressor aplicar o golpe final. Por isso, é muito importante que você denuncie quando vir 

uma mulher sendo vítima de qualquer tipo de agressão física ou verbal”. Depois a mulher com 

o olho roxo e toda machucada fala a seguinte frase: “A sua denúncia pode salvar uma vida.  O 

seu silêncio pode ser fatal”. Ao final volta a voz da narradora feminina anunciando: “Câmara 

Legislativa do Distrito Federal”.  

Todo o texto narrado é mostrado por escrito durante todo vídeo. Ao final aparece 

“Denuncie. Ligue 180.” Logos da Procuradoria da mulher da CLDF e da própria Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, do lado direito do vídeo. 
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Figura 5 – Campanha CLDF 2019 TV 

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 

Figura 6 – Campanha CLDF 2019 

 
Fonte: Procuradoria Especial da Mulher da CLDF, 2019. 

Esse é o formato da campanha produzida para outdoor, cartazes e ônibus. É de fundo 

escuro, do lado direito, traz uma mulher com o rosto machucado, com um dedo de uma mão 

masculina bem ao meio da sua boca. Dando o sentido de silêncio, mantenha-se calada. E do 

esquerdo pegando quase todo o outdoor a seguinte frase: “Se não for minha não será de mais 

ninguém”, “Frases como esta são sinais de alerta”. “Feminicídio: seu silêncio pode ser fatal”. 

No canto inferior direito está escrito: “Denuncie. Ligue 180”. No canto inferior à direita contém 

a logo da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa do DF e a logo da própria 

Câmara Legislativa do Distrito Federal. As fontes são nas cores branca e amarela. 
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Figura 7 – Campanha CLDF 2019 

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 

O segundo cartaz que usamos na pesquisa traz também uma mulher machucada vestida 

de preto, essa está com o nariz e olhos espancados. Ela está do lado direito do cartaz com um 

dedo de uma mão masculina na sua boca, passando o sentido de silêncio, “cale-se”. Começa do 

lado esquerdo pegando todo o cartaz a seguinte frase: “Eu não queria te machucar de novo”. 

“Frases como esta são sinais de alerta”. “Feminicídio: seu silêncio pode ser fatal”. No canto 

inferior: “Denuncie. Ligue 180”. No canto inferior direito as logomarcas da Procuradoria 

Especial da Mulher da Câmara Legislativa do DF e da própria Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. O fundo do cartaz é escuro, com as fontes em branco e amarelo. 

Figura 8 – Campanha CLDF 2019 

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 
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Quadro 3 – As campanhas de enfrentamento à violência contra as mulheres no Distrito Federal 

Tipo Produção 

“Homem que é homem diz não à violência contra a mulher”. - (Campanha 

publicitária) – Disponível em: 

<http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-e-

publicacoes/campanhas-menu/4581-campanha-contra-a-violencia-domestica> 

Acesso em: 07 jan. 2019. 

MPDFT e Rede 

Record Brasília/DF - 

2014 

“Quem agride a mulher machuca toda a família”.  - (Campanha publicitária) – 

Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=54nXTDCl7f0> Acesso em: 

07 jan. 2019. 

CLDF - 2017 

“Feminicídio: Seu silêncio pode ser fatal” – material disponibilizado pela 

Procuradoria Especial da Mulher da CLDF. 

CLDF - 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Com base nas reflexões metodológicas, a vertente da pesquisa em tela é qualitativa. Por 

permitir a diversidade de pressupostos para a análise do texto, visto que inclui a concepção 

teórica, as técnicas do processo de construção e o olhar crítico do investigador. Salientamos que 

a pesquisa qualitativa é a maneira que torna a observação do pesquisador mais próxima do 

objeto estudado. Portanto, contribui para o aprofundamento de detalhes nos estudos aferidos. 

Outro ponto importante da abordagem qualitativa, segundo Cardano (2017, p. 25), é que 

ela “segue o caminho da redução da extensão do domínio observado, a focalização sobre poucos 

casos, dos quais se propõe a individuar e representar os mínimos detalhes”. Ou seja, dispõe 

inúmeros sinais de riqueza ao pesquisador.  

Cardano (2017) mostra que a pesquisa qualitativa é um mecanismo de utilização de 

observação mais próxima do objeto investigado. O que possibilita ter descrições ricas em 

detalhes do fenômeno pesquisado, obtenção das gravações de áudio de conversações naturais, 

expressões e interação entre os indivíduos. Além de ser versátil e oferecer os mais diversos 

meios de investigação, a partir da ótica teórica e técnicas metodológicas. 

Destacamos, segundo Yin (2001, p. 120), que a triangulação “é fundamento lógico para 

se utilizar várias fontes de evidências”. Com isso, abre ao pesquisador várias fontes de 

evidências. Tendo em vista ampla diversidade de coleta de dados, portanto, aciona-se 

possibilidades variadas de meios que contribuem para a mais rica análise. O caminho 

metodológico percorrido para o mapeamento da pesquisa exploratória, documentação, 

entrevista semiestruturada e seleção das campanhas publicitárias de combate à violência 

doméstica. Ou seja, variação de métodos para composição do percurso metodológico utilizado 

levou a forma de aplicação da técnica análise interpretativa. 

Para Flick (2009), na pesquisa qualitativa há três pontos de perspectivas. Nesse sentido, 

este trabalho aponta as perspectivas de “acerca dos pontos de vista subjetivos das mulheres e 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-e-publicacoes/campanhas-menu/4581-campanha-contra-a-violencia-domestica
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/campanhas-e-publicacoes/campanhas-menu/4581-campanha-contra-a-violencia-domestica
https://www.youtube.com/watch?v=54nXTDCl7f0
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homens” e “o sofrimento das relações entre vítimas e autores”, que remetem a coleta de 

documentos, das campanhas publicitárias de combate à violência doméstica e as entrevistas 

semiestruturadas como arcabouço metodológico. 

Destacamos que entre o período de agosto a outubro de 2018, este projeto foi submetido 

à aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás (CEP/UFG). Portanto, o 

projeto foi aprovado sem qualquer ressalva em novembro de 2018. 

Vale ressaltar a ética ao usar a documentação em todo o processo e nas entrevistas com 

as vítimas e autores. Pois todo documento utilizado foi disponibilizado pelo órgão pesquisado, 

salvo aqueles que são públicos. Yin (2001) destaca que a coleta de dados traz benefícios para a 

pesquisa, e assim, corrobora para o processo de validade das análises.  

Para tecer melhor o caminho metodológico da pesquisa, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com os atores, vítimas e autores de violência doméstica que realizam 

acompanhamento no Programa NAFAVD, também os profissionais – servidores do NAFAVD 

- para atingir o maior grau de aproveitamento e percepções dos entrevistados.  

Conforme Duarte (2010, p. 64), “a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica 

e flexível, útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao 

íntimo do entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais está ou esteve 

envolvido”. 

Assim, a criação de grupos categorizados em cargos, especialidades e áreas para os 

servidores públicos — nos referimos aos profissionais — que atuam no Programa NAFAVD; 

e para os atendidos criamos a partir do sexo e Pré e Pós-Acompanhamento psicossocial. Sendo 

assim, teremos o tempo A (antes do acompanhamento) e tempo B (depois do 

acompanhamento), este plano é designado Pré e Pós-Acompanhamento psicossocial. Assim, 

permite ao pesquisador comparar o estado antes de depois do acompanhamento. Portanto, em 

todas as áreas, as mulheres e os homens atendidos pelo NAFAVD têm a mesma oportunidade 

de participar da amostra.  

A amostragem das entrevistas se deu em oito Unidades do NAFAVD, procuramos 

abranger toda a área do Distrito Federal. As unidades são localizadas nas seguintes RAs.: 

Brasília; Gama; Paranoá; Planaltina; Samambaia; Santa Maria; Sobradinho; Taguatinga. 

Destacamos a unidade de Brazlândia do Programa NAFAVD, a qual ficou sem entrevistados, 

pois, à época da coleta de dados estava sem especialista para realização do acompanhamento 

psicossocial. Foram entrevistadas 32 pessoas, entre vítimas e autores, todas maiores de 18 anos 

e casos judicializados. Estabelecemos os seguintes critérios para a indicação das vítimas e dos 

perpetradores de violência doméstica: 
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i. Sejam relacionamento héteros; 

ii. Ainda não tenha iniciado o acompanhamento psicossocial; 

iii. Tenha finalizado o acompanhamento psicossocial. 

Assim, realizamos as entrevistas em dois grupos de entrevistados, cada um com 8 

pessoas, divididos da seguinte maneira: 

Quadro 4 – Grupo de entrevistados vítimas e autores. 

Quantidade Grupo de Amostra Gênero 

8 Pré-acompanhamento psicossocial – Tempo A Vítima 

8 Pós-acompanhamento psicossocial – Tempo B Vítima 

8 Pré-acompanhamento psicossocial – Tempo A Autor 

8 Pós-acompanhamento psicossocial – Tempo B Autor 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Diante do quadro dos servidores das mais diversas áreas de especialidades que atuam 

no Programa NAFAVD, o critério de seleção dos entrevistados para fazer parte do corpus da 

pesquisa, se fez a partir da diversidade dos cargos, área de atuação e unidade. Atendendo assim, 

as diversas áreas multidisciplinares dos profissionais do NAFAVD.   

Pois Duarte (2010, p. 69) destaca que “é importante obter informações que possam dar 

visões e relatos diversificados sobre os mesmos fatos”. Sendo assim, com a variedade dos 

cargos dentre os servidores, permitirão maior abrangência e pluralidade de informações de 

dados e do acompanhamento ofertado às vítimas e autores de violência doméstica. 

Como instrumento de coleta de dados foram entrevistados 13 profissionais, ou seja, 

servidores públicos efetivos dos NAFAVD’s. Para atender melhor o processo de seleção dos 

entrevistados, dividimos em grupos, já que se trata de pesquisa qualitativa. Temos diversas 

áreas de conhecimentos, dentre os servidores, para abranger a diversidade de profissionais, 

respeitando cada etapa de trabalho desenvolvido no Programa NAFAVD, iremos dividi-los por 

cargos e especialidades. 

Para atender aos profissionais, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas a partir 

do cargo dos servidores:  

Quadro 5 – Grupo de servidores profissionais 

Quantidade GRUPO DE AMOSTRA 

7 Grupo 1 - (especialistas: das áreas da psicologia, serviço social e pedagogia) 
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Quantidade GRUPO DE AMOSTRA 

6 

Grupo 2 - (chefes de Unidades - composto por: especialista, técnico 

administrativo e agente social; servidores técnico-administrativo e agente 

social) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

As entrevistas duraram, em média, 15 minutos, foram audiogravadas e depois transcritas 

para então serem analisadas. Todas as entrevistas foram realizadas após a apresentação, leitura 

e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), constante no Apêndice 

B. 

Embora a equipe multidisciplinar do Programa NAFAVD seja de áreas distintas, 

encontra-se com déficit de servidores, tendo o maior número de psicólogas, em seguida 

assistentes sociais e por fim, pedagogas. Por questão ética, sigilo e para preservar a identidade 

das (os) servidoras (es), optamos em manter o feminino quando referirmos aos sujeitos da 

pesquisa. Assim, usaremos nomes fictícios para os servidores, vítimas e perpetradores de 

violência doméstica, quando usarmos os depoimentos dos entrevistados. 

Deste modo, a escolha pela entrevista semiestruturada se deu por ocasionar melhores 

perspectivas ao entrevistador e também melhor entendimento. Neste sentido, aponta Duarte 

(2010, p. 63), que a entrevista semiestruturada “permite identificar as diferentes maneiras de 

perceber e descrever os fenômenos”. 

As entrevistas, constituídas em um questionário semiestruturado – se encontra em 

anexo, aconteceram em ambiente reservado que assegurasse a privacidade, o conforto material 

e psicológico dos participantes (no próprio local do NAFAVD).  

As campanhas publicitárias foram apresentadas aos entrevistados, ao final de cada 

entrevista, para entender e compreender como vítimas, autores e os profissionais que trabalham 

no Programa NAFAVD as interpretam. 

E por fim, após a coleta dos dados, realizamos a técnica metodológica análise 

interpretativa, fazendo uso do conjunto de instrumentos metodológicos para melhor 

interpretação dos dados. Considerando a abordagem metodológica, o roteiro do questionário 

semiestruturado consta no Apêndice A.   
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4 A RECEPÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES 

Aqui falaremos acerca da pesquisa empírica à recepção da violência doméstica contra 

as mulheres em Brasília. 

4.1 O estudo no NAFAVD 

O contexto que se vive hoje acerca da participação dos valores e ideais de gênero 

presentes na violência doméstica contra as mulheres motivou esta pesquisa, portanto, torna-se 

indispensável antes da análise interpretativa de recepção midiática, informar que as vítimas e 

autores que fazem parte do corpus deste estudo estão iniciando ou em fase final do 

acompanhamento psicossocial no Programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de 

Violência Doméstica em Brasília.  

O Programa NAFAVD foi criado no ano de 2003, antes da Lei Maria da Penha, e hoje 

atende um dos requisitos que a Lei nº 11.340/2006 estabelece no Art. 35, atendimento 

multidisciplinar para as mulheres e centros de educação e de reabilitação para os autores 

(BRASIL, 2006). Assim, a pesquisa empírica foi realizada nos próprios NAFAVD’s para 

garantir segurança às vítimas e resguardar todo o sigilo dos entrevistados. 

As 32 pessoas entrevistadas, entre mulheres e homens, todas realizam o 

acompanhamento psicossocial no Programa NAFAVD. Elas foram divididas em dois grupos: 

o primeiro que nomeamos de “Tempo A” - Pré-Acompanhamento, ou seja, estar iniciando o 

atendimento, elas realizaram, em média, um a dois encontros com a especialista. O segundo 

grupo que será o “Tempo B” - Pós-Acompanhamento, esse finalizou o atendimento que, em 

média, são de 12 encontros. Todos os participantes foram indicados pelos servidores do 

NAFAVD, apenas foram colocados alguns requisitos, tais como:  

i. 8 mulheres que estão iniciando o atendimento; 

ii. 8 mulheres que finalizaram o atendimento; 

iii. 8 homens que estão iniciando o atendimento; 

iv. 8 homens que finalizaram o atendimento.  

Os servidores do NAFAVD entraram em contato com as (os) entrevistadas (os) e 

agendaram o encontro com o pesquisador. Já entre os servidores do NAFAVD, foram 

entrevistados 7 especialistas das áreas da psicologia, serviço social e pedagogia. O critério foi 

a disponibilidade e adesão dos profissionais, respeitando atender as três áreas de especialidades. 

Quanto à área meio, que envolve a gestora e a área administrativa, foram entrevistados 2 chefes 

do NAFAVD, 2 técnico-administrativos e 2 agentes sociais. 
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O objetivo do questionário foi identificar o perfil sociodemográfico de vítimas e 

perpetradores de violência doméstica que fazem acompanhamento psicossocial no NAFAVD 

no Distrito Federal. Participaram do estudo 32 pessoas, entre mulheres e homens, na faixa etária 

de 25 a 66 anos (vítimas) e 20 a 56 anos (autores). Para a avaliação foi utilizado como 

instrumento: um formulário estruturado, com questões sobre o perfil pessoal. Das 16 mulheres 

entrevistadas, nove se declararam pardas, três pretas, três brancas e uma amarela. 

Gráfico 1 – Étnico-racial das vítimas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Já o perfil sociodemográfico dos perpetradores de violência doméstica, dos 16 homens 

entrevistados, 11 se declararam pardos, 3 brancos e 2 pretos. Entre os autores, destacamos que 

não houve declaração étnico-racial amarelo.  

Gráfico 2 – Étnico-racial dos autores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Quanto ao nível de escolaridade das vítimas: cinco declararam que possuem o ensino 

superior, nove o ensino médio (antigo 2º grau), uma o ensino fundamental e uma cursou o 

período entre a 1ª e 4ª série (antigo primário). Ressaltamos que a violência doméstica atinge, 

também, as classes mais instruídas.   

Gráfico 3 – Nível de escolaridade das vítimas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

O nível de escolaridade dos 16 autores entrevistados: cinco possuem ensino superior, 

sete o ensino médio (antigo 2º grau), três têm o ensino fundamental e um da 1ª a 4ª série (antigo 

primário). Ressaltamos que as vítimas possuem maior de nível de escolaridade quanto ao ensino 

médio. 

Gráfico 4 – Nível de escolaridade dos autores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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Das 16 vítimas entrevistadas, 5 não trabalham fora, apenas em casa cuidando dos filhos 

e do lar, 4 trabalham no comércio de forma geral, 3 são empregadas domésticas, 2 são servidoras 

públicas, 1 no lar sem remuneração, e 1 em outra atividade.  

Gráfico 5 – Trabalho das vítimas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Dos autores, 7 possuem atividades do comércio de maneira geral, 3 são servidores 

públicos, 2 executam trabalhos autônomos informais, das mais diversas atividades, 2 trabalham 

em casa, 1 atividade informal como pintor e 1 trabalha em outra atividade. 
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Gráfico 6 – Trabalho dos autores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

A renda mensal das 16 vítimas entrevistadas: 5 não possuem renda, 4 tem um salário 

mínimo, 4 possuem até 3 salários mínimos, 2 até 6 salários mínimos, e 1 até 9 salários mínimos. 

Destacamos que a situação da renda mensal das mulheres fica claro que permeiam a questão 

cultural e estrutural da sociedade. Diante dos dados, é claro que a maneira que vivem as relações 

ainda é desigual entre mulheres e homens. Portanto, os estereótipos dão base e apoio a 

desigualdade e a relação de poder hierárquico que é posto entre os gêneros, confirmando os 

valores sociais e a construção dos espaços privilegiados dos homens.  
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Gráfico 7 – Renda mensal das vítimas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

A renda mensal dos autores aponta a confirmação da estrutura posta na sociedade, onde 

o homem tem a maior renda na relação. Como já exposto, o homem é o maior provedor nas 

relações, além disso, é o que mais tem estudado, possuindo assim os melhores salários entre ele 

e a mulher. 

Gráfico 8 – Renda mensal dos autores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Neste sentido, é importante ressaltar que a pesquisa aponta dados a partir de autores que 

são atendidos no Programa NAFAVD da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, no período 

de junho a agosto de 2019. 
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4.2 Vítimas e Autores: percepções sobre violência doméstica 

As vítimas e os perpetradores de violência doméstica são um retrato da sociedade, 

embora a violência doméstica é mascarada dentro das relações. Sobretudo a exigência social do 

silêncio das mulheres sobre o desejo e poder do homem, preestabelecido pela sociedade. 

Destacamos que houve interação das (os) entrevistadas (os) com o pesquisador, o que 

possibilitou uma dinâmica comunicacional. 

A externalização da violência doméstica mostrada nas peças publicitárias nos trouxe a 

reflexão dos atos praticados pelos perpetradores e quais são eles? Uma entrevistada que atua no 

atendimento aos autores e vítimas relata a dificuldade das peças publicitárias quando não 

trabalham com todos os tipos de violência doméstica. Assim, diz a especialista Eduarda11: 

Eu acho que essas campanhas, elas não fazem refletir muito, não, elas 

reforçam o estigma de que violência é violência física e que aí a violência 

está nessa esfera mais do individual mesmo, do cara que não sabe se controlar 

e aí desresponsabiliza grande parte da população, homens e mulheres, de que 

violência é muito mais do que isso, eu acho que essas campanhas, às vezes, 

elas fazem um desserviço, na verdade. Só que no momento que essas 

campanhas reforçam a violência física, elas não permitem que as pessoas 

acessem toda a amplitude do que é realmente violência, do que é uma 

relação de poder. Isso é machismo, isso é da relação de poder, assim, do 

homem acreditar que ele não pode ser largado, de ele acreditar que a mulher 

não pode, realmente. É dele, é a mãe dos filhos dele, então não pode ficar com 

mais ninguém. É uma relação de propriedade, de poder em cima daquela 

pessoa e aí, quando se reforça nas campanhas da violência física, toda a 

gama restante, que são…na lei descreve cinco tipos, os outros quatro tipos 

de violência ficam escondidos. A gente não discute o que está na base, a gente 

não conversa sobre o que está na base e que mantém as relações de violência, 

que mantém as relações de machismo, que mantém essas relações de 

privilégio, não se fala sobre isso, mas se condena o cara que deu um murro 

no rosto da mulher, realmente, tem que condenar, só que, esse murro, ele não 

vem do nada, ele tem toda uma história. Então, eu acho que as campanhas 

não são muito eficientes, não, nesse aspecto, elas, inclusive, nos dificultam 

a reflexão aqui, porque eles chegam muito cientes de que eles não fizeram 

nada, porque eles nunca deixaram olho da mulher roxo daquele jeito, jamais 

eles bateriam na mulher (grifos do autor). 

Assim, destacamos o papel dos meios de comunicação, sua relevância em pautar, em 

expor e trabalhar a violência doméstica contra as mulheres nos dias de hoje. Em especial com 

campanhas publicitárias de enfrentamento à tal violência em seus diversos meios e formas de 

abrangência. As peças publicitárias contribuem para a construção e desconstrução dessa 

violência de gênero, é necessário buscar conhecimento e ouvir vítimas, perpetradores de 

                                                 
11 Daremos nome fictício para cada pessoa entrevistada. 
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violência doméstica e profissionais que atuam com essa demanda. Por sua vez, a especialista 

Larissa aponta em sua fala: 

Mas eu achei muito plausível isso, uma coisa é eu falar de violência de um 

ponto de vista geral, outra coisa é eu falar de violência contra mulher com 

uma caracterização e as especificidades que ela tem, porque aí eu saio de um 

padrão cultural que justifica essa violência, ou por uma roupa curta, ou por 

um batom vermelho, ou por um comportamento que não é esperado dentro da 

normativa social, e isso é uma propaganda que é clichê, porque o fundo dela, 

a meu ver, ainda é justificar aquele ato violento pela própria cultura 

machista. E outra coisa, quando eu tenho uma propaganda que tem um 

cuidado de trazer essa especificidade, não estou falando de qualquer 

violência, estou falando de uma violência que é produzida pelo 

comportamento machista e assentado no patriarcado, que aí independe da 

roupa que está vestida, independe do batom, mas é que é de fato uma violência 

que foi executada contra aquela mulher (grifos do autor). 

Deste modo, as peças publicitárias trazem em grande parte o estereótipo da violência 

contra as mulheres, que privilegiam determinados padrões comportamentais impostos pela 

sociedade. As campanhas publicitárias têm produzido a representação da violência doméstica 

sobre as vítimas num contexto de só um dos tipos de violência que a Lei Maria da Penha trata, 

a física. Por outro lado, as demais passam despercebidas nas relações. Como diz o perpetrador 

Arthur – Tempo B:  

Porque eu não agredi minha esposa. Eu não cheguei a agredir ela. Ela tava 

trabalhando, simplesmente aconteceu um fato, eu quebrei a televisão e peguei 

as roupas dela e coloquei no quarto do menino dela. E eu não cheguei a 

agredir ela, mesmo porque quando ela tá e começa a discutir comigo eu não 

levanto a mão pra ela. O meu fato é errado, foi ter quebrado uma televisão 

(grifos do autor). 

Nesse sentido, cabe refletir tais atitudes do perpetrador Arthur – Tempo B. Para ele, não 

é um ato de violência doméstica, é apenas uma situação normal do cotidiano de um casal e o 

erro dele foi ter quebrado a televisão da família. Então é preciso buscar a compreensão sobre 

as violências física, psicológica, sexual, moral e patrimonial e o comportamento controlador do 

perpetrador de violência doméstica (BEIRAS, 2017). 

Destacamos o que diz a Lei Maria da Penha no Artigo 7º parágrafo 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 (BRASIL, 2006). 

É importante a atenção para esse tipo de situação de violação de direitos das mulheres, 

pois as peças publicitárias são omissas nas campanhas de combate à violência doméstica nesse 

quesito, a violência patrimonial. Conforme citado anteriormente, notamos que a violência 
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perpetrada pelo parceiro íntimo é uma violação de gênero que é motivada por questões e 

relações de poder entre os sexos. O fato é que em nenhuma das três peças publicitárias 

apresentadas se trabalham as violências psicológica, sexual, moral e patrimonial. É importante 

construir mecanismos de modo a apontar que há outras maneiras de violação doméstica.  

Portanto, no olhar dos autores, se eles não cometeram o ato físico, em vias de fato contra 

à mulher, sendo assim, suas atitudes sejam pela violação psicológica, sexual, patrimonial ou 

moral não são atos de violência doméstica contra as mulheres. Porque dentro do âmbito das 

relações de casais podem acontecer desentendimentos. Como se observa na fala do perpetrador 

Diogo – Tempo B: 

Nesse caso eu como autor, não, não me vejo de forma alguma. Pelo o fato 

de eu ter respondido pela Lei Maria da Penha, não, não me vejo. Porque o 

meu fato foi diferenciado, não houve agressão física, né. No meu caso, eu 

fui casado durante uns 13 anos, nunca houve agressão física. E o meu caso 

foi um fato raro, uma briga porque minha esposa pegou meu celular, uma 

coisa fútil. E daí eu me estressei, fiquei irado e mandei mensagens de 

ameaça no celular dela, coisas sem pensar. Que na verdade, aquelas 

ameaças nunca iriam se concluir. Foi mais para passar um medo nela, pra 

ela devolver o aparelho celular, uma coisa infantil, fútil, né. Mas na verdade 

eu nunca agredi e jamais iria agredir uma mulher, ainda mais porque eu 

conheço das consequências (grifos do autor). 

Assim, destacamos a importância de todos os tipos de violência que a Lei Maria da 

Penha expõe e reavaliar como as peças publicitárias trabalham nas campanhas. Ver a realidade 

vivida pelos casais nas suas relações conjugais. As campanhas estão sendo expostas na TV, 

outdoor e em outros meios, da forma como são vividas as violações de gênero pelas mulheres 

nas suas relações, que muitas vezes não correspondem à realidade. 

Em contraponto, a pesquisa pontua que para a vítima é comum a invisibilidade da 

violência cometida pelo parceiro íntimo por inúmeros motivos, como medo, sentimento de 

insegurança ou, talvez, por achar que esse modo de se relacionar é o modo correto; vergonha, 

culpa, isolamento e por receios pessoais.  

Por sua vez, os autores não se veem como agressores, aquele homem que está na peça 

publicitária como alguém que agride uma mulher. Assim, fala o perpetrador Enzo – Tempo A: 

Não, porque eu sou, eu acho que não sou uma pessoa violenta, que 

desrespeita as mulheres. Eu na minha visão, eu posso no pé da letra da Lei, 

eu posso ter cometido falta contra a mulher, né. Mas não me vejo como a 

pessoa agressora. Acho que foi uma briga a mais e a violência que eu cometi 

não foi contra ela, foi contra minha pessoa, entendeu? Porque eu não agredi 

ela fisicamente, não foi a física, talvez a psicológica sim (grifos do autor). 

Assim, podemos inferir que há uma invisibilidade muito extensa desse tipo de violação 

por parte dos perpetradores de violência doméstica contra as mulheres. Apesar dos avanços e 
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mecanismos que a Lei Maria da Penha traz quanto a equidade de direitos que ela estabelece 

entre mulheres e homens. Porém, não podemos deixar de destacar que há uma série de pressões 

sociais que ainda recaem sobre a temática (AMARAL, 2017). 

No entanto, as campanhas publicitárias contribuem para informar e alertar sobre o 

homem autor de violência doméstica, está, portanto, correlacionado ao tipo de agressão 

cometida e como os receptores agem. Porém, no que tange às relações vividas e relatadas pelos 

homens entrevistados, eles negam e não se percebem como agressores de violência doméstica 

contra às mulheres. Segundo o perpetrador Éder – Tempo B: 

Não, não me vejo aí, é muita brutalidade, não me vejo isso aí. Eu tô aqui 

nessa daqui da Maria da Penha, mas não por essa agressão tão forte assim, 

bem mais leve. Então, tem que parar com isso, agressão de violência 

doméstica (grifo do autor). 

Nesse sentido, o relato dos homens entrevistados é marcado por dois pontos 

significativos “não me vejo aí” e “não me vejo como a pessoa agressora”, - se referindo às 

duas peças publicitárias da CLDF -, esses pontos aparecem quase sempre juntos, revelando o 

desconhecimento muitas vezes do próprio conteúdo e definição que a Lei Maria da Penha 

descreve sobre os tipos de violência doméstica. E também ao próprio machismo enraizado na 

cultura dos homens (BEAUVOIR, 1967). Pois eles não percebem e não tem a dimensão dos 

atos cometidos e não reconhecem, nem sempre irão clarificar a real magnitude deste tipo de 

violência doméstica. 

Por outro lado, para a vítima, a violência doméstica é muito mais que ação física. Ela 

acontece, segundo a entrevistada Ana – Tempo A: 

Eu entendi que ela vem por palavras, vem por tudo. Vem pra te diminuir. 

Porque eu vivi um relacionamento tão abusivo desse jeito e achava que eu 

não merecia aquilo. Às vezes eu tenho culpa por isso, eu tô errada. Eu não tô 

fazendo o certo pra pessoa, mas a pessoa, o problema era da pessoa, e não 

era meu, né (grifo do autor). 

Os discursos permitem perceber que há múltiplas faces da violência doméstica, tanto na 

forma como ela pode ocorrer, quanto na dinâmica de quem a comete e de quem a sofre. Dando 

assim uma indicação que o conceito de violência de gênero deve ser entendido de forma mais 

ampla, e que os homens (os parceiros íntimos) são os maiores perpetradores dessa violência 

doméstica. Para Zanello (2018) a violência contra as mulheres é uma das principais formas da 

violência de gênero. Tendo em vista que isso poderá contribuir para a construção de novos 

olhares acerca do fenômeno e avanços no enfrentamento à violência doméstica contra as 

mulheres. 
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Assim, relata a vítima Júlia – Tempo A:  

É a pessoa ser maltratada ali, né. E não é só tipo bater não, é com palavras. 

Porque tem palavras na realidade que dói mais que você ser batida, ter dado 

um tapa na cara. Eu acho que dói mais. Porque você bate ali, você vai e 

cicatriza né, e as palavras não. Elas ficam pra sempre, por mais que você 

queira tirar ela dentro de você, não consegue (grifos do autor). 

Assim, as mulheres vítimas têm a visão e percepção mais ampla do que é essa violência 

doméstica. Elas trazem em seus relatados que o “bater”, o “olho roxo” são apenas o ápice do 

contexto dos desentendimentos na relação. As outras violências, tais como a psicológica, 

entendida como qualquer conduta que lhes cause danos emocionais e diminuição da autoestima; 

patrimonial, que configura conduta de retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho e documentos pessoais; a moral, entendida como qualquer 

conduta que configure calúnia, difamação ou injúria e por fim a 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. Todas essas muitas vezes 

causam mais sofrimento e dificilmente são esquecidas. 

Essas percepções das vítimas nos remetem a compreender, pela vulnerabilidade, como 

os sentimentos de vergonha e medo associados às situações de violência impactam nas 

possibilidades de superação da violência doméstica contra as mulheres. Parafraseando com as 

peças publicitárias mostrou que o medo e a vergonha aparecem como importantes barreiras para 

a busca por ajuda. Pois as campanhas publicitárias de enfrentamento à violência doméstica são 

ausentes de apoio, somente dão indicativos para se fazer a denúncia. Segundo as vítimas, elas 

ficam perdidas e não se sentem acolhidas, o que dificulta ir a uma DEAM e registrar o boletim 

de ocorrência.  

Deste modo, a presença de campanhas publicitárias de combate à violência doméstica 

contra as mulheres, que trabalham com apenas um tipo de violência, a física, não traz a 

percepção das vítimas sobre a violência doméstica, especialmente nas suas relações conjugais, 

em seus ambientes sociais. O que não corrobora para a desconstrução da violência nos 

ambientes das relações amorosas de casais. Outro fato que foi pontuado por vítimas, autores e 

servidores do Programa NAFAVD é que há poucas produções de peças publicitárias de 

enfrentamento à violência doméstica no Distrito Federal promovida pelo Governo de Brasília. 

Embora as peças publicitárias retratarem pelo fim de tal violência doméstica, o que 

aponta os perpetradores e vítimas é que as imagens e cenas não condiz com o que eles pensam 

sobre o que é violência doméstica contra as mulheres e como eles vivem. Como fala a vítima 

Alice – Tempo B: 
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Olha, a violência contra a mulher ela pode ser de várias maneiras, a gente 

pode olhar de vários pontos, né. Porque tem a violência psicológica, a física, 

tem várias. A violência é você ter que ouvir certas coisas que você não espera, 

sabe. A violência é você não ser valorizada. É você achar que é amada até 

um dia que escuta, no caso pelo companheiro barbárie, jamais eu esperava 

isso dele. Então, naquele momento eu me senti violentada. E eu fui na 

delegacia, registrei ocorrência, porque eu cheguei cansada do meu trabalho 

e meu companheiro queria ter relação comigo, eu estava com dor de cabeça, 

fiz de conta que ele não tava me procurando. Porque eu já tinha falado pra 

ele que eu tava com dor de cabeça. E ele levantou da cama me agredindo 

com palavras, me colocou lá em baixo com palavrões, né, foram muito fortes, 

aquilo ali pra mim já foi uma agressão, baixou minha autoestima, como 

mulher eu me senti, nem como uma mulher e nem um objeto. Porque até um 

objeto você tem um certo apego, né, um certo amor, não vou dizer aquele 

amor desesperado, mas você tem um certo carinho. Se você tá com copo, você 

precisa do copo. Você dá um valor ao copo porque você precisa de beber 

água, num é verdade? Então, eu me senti muito violentada, aquilo ali pra 

mim, psicologicamente, acho que não vou esquecer aquelas palavras tão 

cedo. Foi muito dolorido pra mim. Então, a violência é tudo aquilo que eu 

falo que você não quer ouvir. É tudo aquilo que te agride, sabe (grifos do 

autor). 

A percepção sobre violência doméstica dos perpetradores nas campanhas publicitárias 

revela o não reconhecimento dos atos nas suas relações, como na fala do autor Gabriel – Tempo 

A: 

No meu caso foi uma coisa leve, foi verbal, num deixou de ser, apesar deu 

também ter recebido. Às vezes a palavra ali é o estopim pra uma agressão 

física. Dependendo do que a pessoa fala, do que você fala. Então, é onde 

existe a bomba relógio do negócio (grifos do autor). 

Os dados sugerem trazer visibilidade a esses múltiplos olhares, a essas múltiplas facetas 

do que é e do que a Lei Maria da Penha expõe sobre violência doméstica, isto é, dá um passo 

importante para o entendimento do fenômeno nas relações conjugais íntimas entre mulheres e 

homens. O que propõe avanços para a criação de campanhas publicitárias de combate à 

violência doméstica, para os perpetradores com processo de responsabilização, cuidado e 

assistência, prevenção e promoção da cidadania.   

A recepção das imagens e informações de violência doméstica contra as mulheres pelos 

autores faz-se mediante pelos atos físicos cometidos nas peças publicitárias, embora eles digam 

que não se veem nas imagens. Devido ao não conhecimento das violências que a Lei Maria da 

Penha traz e também ao machismo, por entender que o homem tem poder na relação. E ele é o 

provedor da família, o que dá direito a ter o controle de tudo. 

Assim, inferimos que investiguem e caracterizem estudos com vítimas e perpetradores 

de violência doméstica contra as mulheres para que possam ter campanhas de combate à 

violação de gêneros com visão que atenda melhor à essa demanda. Como propõe a literatura e 
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a Lei Maria da Penha, deve-se incorporar uma perspectiva de prevenção, pensando que é 

possível alterar normas sociais e culturais. Diz a vítima Isabela – Tempo A: 

As campanhas publicitárias deveriam ser trabalhadas de uma forma geral 
para a sociedade, na polícia, na educação, na saúde e na sociedade como um 

todo. Não só na mulher do olho roxo. Porque quando uma mulher chega de 

olho roxo numa delegacia é perigoso ela receber uma chacota de um policial. 

Apanhou por que quis, porque ela é vagabunda. Mulher vagabunda gosta de 

apanhar. Foi o que ouvi muito dentro de delegacia, de policiais. Eu acho que 

falta didática do Estado para lidar com a sociedade pra promover esse 

raciocínio da sociedade. Falta didática. É porque assim isso aqui é que 

ressalta: sofre porque ela quer (grifos do autor). 

Trata-se de refletir acerca da violência contra as mulheres que é um fenômeno que 

reverbera as desigualdades de gênero na sociedade, é uma manifestação de saúde pública pela 

magnitude de sua prevalência, gravidade e recorrência, assim como pelas consequências 

negativas na qualidade de vida das vítimas. Além de ter legislação, que é um instrumento de 

extrema relevância, mas por si só, não resolve o problema. É importante criar e aplicar melhores 

políticas públicas afirmativas de enfrentamento à violência doméstica, isso inclui os meios de 

comunicação no uso das peças publicitárias para que se possa romper esse padrão de violação 

de direitos. 

Observamos que a literatura adverte sobre a influência de fatores sociais na ocorrência 

dos casos de violência doméstica, o que parece exacerbar a magnitude do problema. O que 

acarreta ainda uma ameaça à integridade e à saúde das mulheres, poder e desrespeito à sua 

condição de cidadã (AMARAL, 2017). Por fim, o enfrentamento à violência doméstica contra 

as mulheres é complexo e está associado à falta de visibilidade do problema pelas diferentes 

facetas.   

Um aspecto que necessita ser destacado é que a maior parte das vítimas entrevistadas, 

tanto do ‘Tempo A’ como as do ‘Tempo B’, a violência contra as mulheres não se constitui em 

um único acontecimento, mas em vários episódios que podem perdurar por décadas. E os 

reflexos desse caos são nitidamente percebidos no âmbito do serviço ofertado pelo Governo de 

Brasília no Programa NAFAVD, seja pelo alto índice de encaminhamentos, ou seja, pela 

complexidade do atendimento que demandam. 

Para Tiburi (2018, p. 62-63): 

O machismo é o ismo do patriarcado que o feminismo vem perturbar. O machismo é 

um modo de ser que privilegia os ‘machos’ enquanto subestima todos os demais. Ele 

é totalitário e insidioso, está na macroestrutura e na microestrutura cotidiana. Está na 

objetividade e na subjetividade, isto é, mesmo que seja uma ordem externa ao nosso 

desejo, foi e é introjetado por muitas pessoas, inclusive mulheres. E, porque o 

machismo faz parte de um modo orgânico de pensar, de sentir e de agir, é tão difícil 
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modificá-lo. O machismo é um sistema de crenças em que se aceita a superioridade 

dos homens devido à sua masculinidade. 

Observe o relato da especialista Eduarda: 

A violência está em muitas relações que a gente não percebe, muitas relações 

que a gente não quer ver, inclusive, que ela é estritamente relacionada às 

diferenças e desigualdades de poder, de privilégio, e que é isso que pode estar 

em todas as relações, em todos os lugares (grifos do autor). 

Assim, a não compreensão desse poder e diferenças afetam no desenvolvimento de 

criação das peças publicitárias de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. 

E ainda reitera a especialista Beatriz: 

É um fenômeno que tem múltiplas camadas, muitas causas, tem a ver com 

a desigualdade de gênero, para a gente planejar, tem que pensar nessas 

múltiplas causas, tem que ter uma intervenção em rede para a gente trabalhar 

com a quebra do ciclo, com a prevenção, com o tratamento dos traumas (grifo 

do autor). 

Do mesmo modo, a violência doméstica contra as mulheres constitui-se em um 

fenômeno social e persistente, múltiplas camadas e articulado por facetas física, moral, sexual, 

patrimonial e psicológica. Entretanto, os atos praticados são formas de estabelecer uma relação 

de submissão (vítima) e de poder (autor), implicando em situações de medo, intimidação, 

isolamento e dependência (ARENDT, 1994). Segundo a vítima Luana – Tempo B: 

Eu entendo que violência contra mulher, ela começa de uma forma muito, 

sabe, muito sutil. É no empurrão, numa resposta mal dada, no começo da 

falta de respeito, né. Mas a violência doméstica é isso, é um desrespeito. A 

violência doméstica é qualquer tipo de ato que machuque, né, que viole o ser 

humano, que denigra a pessoa, né, que reprime ela, que é tão forte que 

envolve mente, envolve corpo, né, o físico, o mental. É uma coisa tão louca 

sei lá. É bem mais profundo talvez do que eu consegui colocar, transcrever 

em palavras. A violência doméstica é uma coisa muito triste. É muito ruim 

porque eu acredito que ninguém tá com a outra pessoa, né, claro que eu sei 

que violência doméstica também é familiar entre pai com filha, e mãe com 

filha, com irmãos, tem tudo isso, né, mas é muito triste (grifos do autor). 

A fala da vítima Valentina – Tempo B, corrobora com esse aspecto que foi recorrente 

entre as entrevistadas: 

Olha, pra mim a violência contra a mulher é, começa a violência a partir do 

momento do não. Quando o não é desrespeitado, né. De todas as formas do 

momento de uma relação, tanto sexual quanto verbal, ou uma posse. Essa 

questão é minha. Eu acho que a partir desse momento é uma violência 

doméstica. Eu acho que a partir do momento que eu não respeito o “não”, 

né, o espaço do outro, já é uma violência doméstica (grifos do autor). 

As multiformas da violência doméstica, muito embora os principais danos atinjam, de 

maneira preponderante às mulheres, a violência afeta toda a família, desestruturando o grupo 
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familiar. Assim, a exposição dos filhos menores de idade à violência doméstica é um fator de 

risco para futuras perpetrações e vitimizações da violência de gênero. Deste modo, campanhas 

publicitárias de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres que reproduzem 

crianças com cenas impactantes de violência, podem causar danos aos menores de idade.  

Portanto, a necessidade de se romper ou amenizar o ciclo da violência doméstica com 

peças publicitárias e melhor conduzir o tratamento para atender às suas consequências, 

impulsiona a necessidade de novos estudos sobre a temática. Devido ao alto índice de violência 

doméstica em Brasília, é necessário ter políticas públicas afirmativas mais eficazes e não deixa 

dúvidas quanto à necessidade de um olhar qualificado para este problema, a fim de encontrar 

diretrizes para o desenvolvimento de ações mais eficientes e que atendam a Lei Maria da Penha 

contra a vitimização. 

Neste contexto, as causas da violência doméstica contra as mulheres, nas relações com 

seu parceiro íntimo, são multidimensionais.  

Por meio das análises, foi possível observar que a violência contra as mulheres está 

correlacionada ao machismo e à relação de poder, isso ilustra o desencontro nas campanhas 

publicitárias desenvolvidas no âmbito de Brasília. Além disso, os atos violentos trabalhados nas 

peças publicitárias não condizem com o que é vivenciado nas relações conjugais das mulheres 

e homens que são atendidos no Programa NAFAVD do Governo do Distrito Federal. Porém, a 

percepção de que há recepção ativa dos atos violentos nas campanhas pode ser associado às 

formas de socialização que é imposto culturalmente. 

4.3 Recepção de campanha publicitária de enfrentamento à violência doméstica 

Orosco Gómez (2014) define conceito de recepção como a compreensão da mensagem 

que o receptor tem das campanhas publicitárias e como as mensagens se interatuam. E o papel 

que as instituições e a cultura têm na mediação dos processos de recepção. Os receptores são 

mutações e sujeitos que dão sentido a sua vida e ao mundo. 

A respeito do estudo sobre a recepção de como vítimas e autores interpretam as 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência doméstica em Brasília, podemos perceber 

algumas prováveis motivações para a prática do perpetrador. Quanto ao tratamento que as peças 

publicitárias conferem à violência doméstica, para os autores e vítimas existe um meio termo 

dado nos meios de comunicação e parte das situações vividas nas relações afetivas. Veja abaixo 

o depoimento da vítima Isabela – Tempo A: 

É, não. Fora essa mais dos homens falando porque ela fala diretamente com 

o cara. “Pô, eu sou homem e também sou de boa”, tipo isso. E o restante 
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vitimiza a mulher, justamente o que eles acham. Que a gente é vítima, que a 

gente é coitadinha, que a gente não pode mostrar que a gente é boa em tudo 

que a gente faz. Eu acho que tá muito vitimizando a mulher, entendeu. Ah, 

tadinha, tá com olho roxo, apanhou do segundo marido. Por que a sociedade 

também é machista na questão da mulher que apanha. Eu comecei um 

emprego novo agora. Eu sou professora da regional e eu voltei para escola, 

não pra sala de aula, mas pra escola, eu tenho algumas restrições, por causa 

de tudo na minha vida. Sem querer eu comentei que o meu ex-marido foi atrás 

de mim lá na regional de Sobradinho. Aí tive que me transferir pra regional 

no Paranoá, que ele poderia ir atrás de mim. Aí, eu escutei uma fala de uma 

mulher: mais uma coitadinha que chega na escola. Então, as próprias 

mulheres julgam a mulher que é vítima de violência doméstica de coitadinha, 

de vítima, tadinha dela. Me vitimizando, entendeu. Eu acho que campanhas 

devem ser eficazes com os homens. Por causa, eu sou igual a você, entendeu. 

Por que você faz isso e eu não faço, né. Mostrar que o bom moço não é aquele 

moço que tem a posse da mulher. O bom moço é aquele que trata bem, deixa 

a mulher livre. Na mulher num tem que fazer mudança, tem que fazer 

mudança na sociedade. A cabeça das mulheres é machista (risos da vítima). 

Eu acredito que tenha que trabalhar de outra forma. Mostrar a mulher de 

olho roxo não causa impacto nenhum. Eles acham que ela é coitadinha. Igual 

a história do Neymar12 agora, né. Ela tá mentindo pra acabar com ele. Se tá 

ou não tá, não interessa. Eu tô dizendo assim, em questão global, entendeu. A 

opinião pública é essa que a mulher é a que provoca, a que quer briga, se ela 

tá com o olho roxo foi porque ela procurou. Se a mulher tá de short curto, ela 

foi estuprada porque ela quis, entendeu. Então, quando colocam campanhas 

publicitários onde aparece a mulher como vitimazinha, tadinha dela, 

aumenta mais ainda o estigma de que a mulher não presta, não vale nada, 
vamos dizer assim né (grifos do autor). 

No que concerne à vitimização das mulheres nas peças publicitárias, a pesquisa pontua 

que para mudar essa naturalização da violência doméstica, é necessário intervir, atuar e, 

inclusive, mudar esse olhar de coitadinha para as vítimas. É importante desnaturalizar as formas 

de reprodução da dominação, de submissão e os agravos provenientes desse fenômeno.   

Reclamação também presente das servidoras que atendem as vítimas e perpetradores de 

violência doméstica, assim diz a especialista Laura: 

Olha, essa que simplesmente só fica estimulando a denúncia, tipo, “não seja 

conivente, mulher”, eu acho que é uma forma de... Não acho positivo, eu acho 

que é uma forma que acaba, primeiro, responsabilizando a mulher que é 

vítima, porque parece que ela que precisa resolver tudo, além de sofrer uma 

violência, ela que tem que denunciar, ela tem que romper, ela tem que 

cuidar de tudo, assim. E mostra uma desresponsabilização do Estado, na 

minha opinião, porque, provavelmente, vários agentes públicos entraram em 

contato com essa mulher, e aí, eles fizeram o que? E eu até vi uma campanha, 

assim, pessoas comentando positivamente, mas eu tenho me incomodado 

muito com esse enfoque de só falar para a mulher e só falar assim 

“denuncie”, porque aí, também, ela vai denunciar e ela não consegue ou ela 

é mal atendida, e aí? Ou demora o processo, então, também, como se a 

                                                 
12 Neymar Junior é um jogador de futebol brasileiro. Atualmente joga em clube de futebol europeu. No ano de 

2019 ele foi acusado de estupro por uma modelo brasileira – Najila Trindade Mendes de Souza -, esse caso foi 

de grande repercussão na mídia. 
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pesquisa fosse toda vendendo para a mulher a solução mágica que é 

denunciar e aí, não à toa, tantas mulheres denunciam e se decepcionam como 

a Justiça funciona, como o Estado funciona e aí acaba que elas não vão mais, 

porque se a única solução era denunciar e elas denunciam e não resolve, e 

aí, o que elas vão fazer? (grifos do autor). 

A violência doméstica tem como alvo as mulheres, como diz o depoimento da 

Especialista Laura, que a mulher tem toda responsabilidade, além de sofrer o ato ainda tem a 

obrigação de pôr fim à situação. Isso pode ser visto nas campanhas publicitárias apresentadas, 

nas três peças as mulheres são as protagonistas do sofrimento, e a solução para encerrar o ciclo 

da violência doméstica é que elas denunciem. 

Embora as campanhas publicitárias tenham o objetivo geral de dar visibilidade a 

problemática da violência doméstica, elas acabam colocando toda a responsabilidade de banir 

o ciclo de violência na vítima. Quando traz em nas frases “Feminicídio: seu silêncio pode ser 

fatal”; “Denuncie ligue 180”, essa peça foi promovida pela Procuradoria Especial da Mulher 

da CLDF no ano de 2019. Entretanto, quando a vítima está numa relação conjugal de situação 

de violência doméstica, ela fica frágil e muitas vezes não consegue ver nada em sua volta.  

Como ressalta Diniz (1999), a violência é, principalmente, uma forma de relação e de 

comunicação, o conflito sempre existiu nas relações de casais. Diante desse panorama, o que é 

grave nas interações entre os casais é a incapacidade de resolver conflitos por meio do diálogo, 

das explicações civilizadas, de ponto de vista contrários, de compreender as razões de cada uma 

das partes, ter a negociação, para uma saída pacífica para os problemas.   

Observamos, portanto, que as peças publicitárias de combate à violência doméstica no 

Distrito Federal têm aspecto de trabalho social e o objetivo de prender a atenção do consumidor, 

sobretudo por seu grande alcance, como diz Sant’Anna, (2006, p. 165): “Um anúncio tem que 

ser agressivo, rápido, persuasivo e objetivo”. 

Para a vítima Cecília – Tempo B, as campanhas publicitárias de enfrentamento à 

violência doméstica contra as mulheres deveriam articular melhor com os serviços:  

As campanhas poderiam orientar melhor além de denunciar. Que tivesse 

como, aonde recorrer e como recorrer. E ela poderia colocar, vá denuncie, 

ela que conhece o companheiro que tem, né. Então, elas têm medo, muitas 

mesmas têm medo e o comportamento até do marido é muito difícil de 

denunciar. Preferem mesmo é viver nessa situação de agressão. Porque 

muitas conhecem o marido e sabem mesmo, que até por fim, pode permanecer 

nessa questão, né, de violência, né” (grifos do autor). 

Observamos que as vítimas não se sentem confortáveis em ver apenas nas campanhas 

“Denuncie, ligue 180”, pois elas denunciam e aí, depois vão fazer o que? Quais os locais e que 

tipo de apoio terão e onde encontrá-los? Como diz a vítima Cecília – Tempo B: “Eu acho que 
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deve repensar também quanto à proteção da mulher, né. Tem que haver mais proteção da mulher 

nesses casos de denúncia” (grifo do autor).  

Quanto à percepção das vítimas nas peças publicitárias, elas se veem representadas nas 

campanhas, embora relatam que não chegaram a sofrer tudo aquilo, o olho roxo, algum membro 

do corpo quebrado, porém, descrevem todo o processo de sofrimento que passaram. A senhora 

Ana – Tempo A, confirma em seu depoimento quando falar que se sente representada nas peças 

publicitárias: “Me sinto. Porque num foi agressão física, mas foi psicológica, eu tive muita agressão 

psicológica. Muita mesma” (grifo do autor). 

Dentre as 16 vítimas entrevistadas, cinco do grupo “Tempo A” e sete do grupo “Tempo 

B”, se veem e se sentem representadas nas campanhas apresentadas a elas durante a entrevista. 

Embora algumas relatem que não sofreram as agressões da maneira que estão nas peças 

publicitárias. Alguns casos, quase chegaram as vias de fato, como relata a vítima Fernanda – 

Tempo B, mesmo não sofrendo a violência física ela se sente representada nas campanhas 

publicitárias apresentadas:  

Sim, sem dúvida, com certeza me sinto. E dói, incomoda. Acho que pela 

questão de ter passado, né. Eu, no meu caso é um pouco diferente da maioria 

daqui, porque as agressões físicas todas as vezes que quase aconteceram as 

tentativas eu liguei para polícia, apesar de nunca terem ido nenhuma vez uma 

viatura. Mas eu sempre liguei, então, quando eu realmente fui agredida com 

um beliscão muito forte, foi na frente de um monte de gente. Mas os gritos, 

tudo isso volta assim, sabe quando a gente vê tantas cenas, do falar, faz a 

gente reviver (grifos do autor). 

Em outro depoimento a vítima Isadora – Tempo A nos diz que as agressões por palavras 

doem muito mais que as físicas:  

De certo modo me vejo, mas porque eu não fiquei em silêncio. Eu não fiquei 

calada. A partir do momento que veio o xingamento que é a pior agressão 

que é com as palavras, eu tomei as providências cabíveis, entendeu? Eu não 

deixei a vir a me machucar, igual a essa mulher da campanha com porradas 
assim, entendeu? O que pra mim a pior agressividade são as palavras, elas 

machucam muito mais do que um tapa desse aí. Aí, eu tomei as providências 

(grifos do autor). 

Como a literatura e a Lei Maria da Penha têm colocado, a violência doméstica contra as 

mulheres vai além da agressão física, isso engloba abuso econômico, financeiro, exploração 

imprópria ou ilegal — ou no uso não consentido por elas — de seus recursos monetários e 

patrimoniais, que vêm aliados a várias formas de violência psicológica, patrimonial, moral e 

sexual. Sabemos que há uma sinergia entre as inúmeras formas de violência, assim como entre 

seus efeitos sobre o corpo e mente. 
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Outras acreditam que fizeram a coisa certa, porém vivem na insegurança, no medo de 

quando o autor sair da cadeia e depois procurá-la, isso a faz viver em constante apavoramento. 

Como fala a vítima Lorena – Tempo A: 

Sim. Porque eu acho que passei a mesma coisa que elas. Vivenciei isso aí, 

por muitos anos. Passeei por isso muitas vezes. Hoje que eu estou melhor, 

graças a Deus, mas é porque ele tá preso, né. Mas tenho trauma, tenho medo 

quando ele sair, né, se ele me matar. Tenho medo, muito (grifos do autor). 

Esses dados trazem informações importantes acerca da magnitude e da totalidade de 

expressões de violência doméstica contra as mulheres hoje existentes em Brasília. A violência, 

antes de ser um problema intelectual, constitui-se como uma questão social e política que afeta 

materialmente os serviços públicos como: policial, judiciário, saúde, assistência social, escolar, 

etc. seus custos e sua organização. Olhando para o social, o contrário da violência não é a não-

violência, e sim a cidadania e a valorização da vida humana de forma geral e de cada indivíduo.  

Dessa forma, o ápice da promoção do enfrentamento à violência doméstica contra as 

mulheres é que se instalem mecanismos e práticas a partir da atenção básica às vítimas e das 

outras etapas dos serviços. Isso pode ser articulado com campanhas publicitárias atendendo os 

requisitos que são estabelecidos na Lei Maria da Penha. É fundamental que estabeleçam um 

diálogo entre os serviços públicos (executivo, legislativo, judiciário), privado e não 

governamental, ultrapassando a tentação de medicalizar a violência. 

Esses mecanismos são necessários com estratégias intersetoriais de enfrentamento, 

portanto, a violência não é um fenômeno abstrato, ela é concreta e ocorre em todo o Distrito 

Federal. E ao mesmo tempo devemos buscar uma especialização maior nas campanhas 

publicitárias alinhada com os serviços ofertados às vítimas e autores. Tudo isso acompanhado 

por estudos e pesquisas que balizem as ações do setor.  

Para outras mulheres vítimas de violência doméstica que não se conseguem ver 

representadas nas peças publicitárias, assim fala a Isabela – Tempo A:  

Não. Porque as primeiras vezes não são assim, né. Ele não vai chegar e dar 

um murrão de cara. Ele vai começar a ter comportamentos de posse, 

comportamento agressivos, aí, depois vai ser um grito, um empurrão, depois 

vai ser uma implicância com alguma coisa. Pra chegar no nível desse 

demora muito, né (grifos do autor). 

É importante entender que a violência física não acontece logo nas primeiras brigas do 

casal, é um processo de evolução, o que aponta que esse ato é o ápice da violência doméstica, 

podemos ver como um iceberg das discussões do relacionamento.  



95 

A pesquisa pontua, como podemos observar no quadro 6, que das 16 vítimas, 12 – sendo 

5 do ‘Tempo A’ e 7 do ‘Tempo B’ -, se sentem representadas nas peças publicitárias, embora 

elas relatem que não sofrem daquela maneira que está nas campanhas, ou seja, não sofrem 

violência física como as peças da CLDF tem trabalhado.  

Quadro 6 – Vítimas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Já os perpetradores de violência doméstica, dos 16 entrevistados, 13 – sendo 6 do 

‘Tempo A’ e 7 do ‘Tempo B’, não se sentem representados nas campanhas, pois os seus atos 

não são como daqueles homens das peças publicitárias. 

Quadro 7 – Autores 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Nesse sentido, a pesquisa observa que as mulheres se veem nas peças publicitárias, 

porém, apenas enquanto vítima de violência doméstica e não como aquela mulher que apanhou 

e está com o olho roxo, ou algum membro do seu corpo machucado. Por outro lado, os homens 

não se veem como autores, ou seja, como aquele homem que bate em mulher. Para eles, o que 

aconteceu entre a sua parceira foi apenas um desentendimento na relação, o que é comum. Cabe 

ressaltar que a violência física sempre estereotipada nas campanhas publicitárias também é uma 

forma de mediar a recepção e informações de violência doméstica contra as mulheres. 

Destacamos que, tanto para as vítimas quanto para os autores, o acompanhamento psicossocial 

é importante, porém, não foi algo que os fizeram ter mudanças do olhar no quesito violência 

doméstica nas peças publicitárias. 

Os meios de comunicação por meio das campanhas publicitárias têm papel importante 

no combate à violência doméstica e para interromper o ciclo de violência é necessário um 

trabalho conjunto e precisamos entender as razões que levam os perpetradores a cometerem 

Sim Não

Vítima - Tempo A - Pré-Acompanhamento 5 3

Vítima - Tempo B - Pós-Acompanhamento 7 1

Você se sente representada (o) nas propagandas contra à violência doméstica?

Sim Não

Autor - Tempo A - Pré-Acompanhamento 2 6

Autor - Tempo B - Pós-Acompanhamento 1 7

Você se sente representada (o) nas propagandas contra à violência doméstica?
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atos de violação de gênero e trabalhar com eles, entendendo suas necessidades, ao mesmo 

tempo em que os responsabilizamos por suas ações.  

É relevante discutir suas atitudes e crenças com relação de gênero e relacionamentos. 

Para combater a violência doméstica, como foi pontuado nas entrevistas, são necessários 

múltiplos serviços, unir esforços, e juntos financiar um desempenho mais unificado com maior 

potencial de sucesso. 

A pesquisa revelou também que inserir o tema da violência doméstica na sociedade é 

positivo, entendendo que a população de Brasília precisa contribuir para a universalização da 

cidadania e buscar atuação de forma ativa diante dos problemas que tornam a sociedade mais 

vulnerável. Investir mais e melhor em campanhas publicitárias de enfrentamento à violência 

doméstica, pois é necessário tornar compreensível o fenômeno e buscar formas específicas de 

atuação.  

Além disso, a violência doméstica precisa ser tratada como fruto e consequência de 

relações, os perpetradores costumam ser parceiros íntimos, conhecidos e/ou familiares, embora, 

na pesquisa, trabalhamos apenas com casais héteros. 

4.4 Profissionais: percepções sobre violência doméstica 

A recepção das imagens e informações de violência doméstica contra as mulheres, das 

servidoras do Programa NAFAVD, faz-se mediada pelas relações que mulheres e perpetradores 

relatam nos atendimentos. Neste caso, as relações estabelecidas por vítimas e autores e a 

subjetividade, como percebem individualmente a violência e as informações veiculadas nas 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência doméstica em Brasília. Como 

percebemos na fala da especialista Amanda: “Fujam do lugar comum da violência. Da 

representação comum que a gente tem de violência doméstica”. 

Na pesquisa, observamos que há outras mediações importantes, como maneira de 

verificar como se dá a recepção juntos às vítimas e autores que estão em situação de violência 

doméstica. A especialista Amanda relata o seguinte: 

Bom, eu tenho essa... A impressão de que o masculino e o feminino, eles estão 

ligados a um âmbito biológico de ser homem e de ser mulher, mas, também, 

quando a gente fala da masculinidade e da feminilidade, a gente fala de um 

lugar social disso, da impressão social que se tem, do que é o masculino e do 

que é ser o feminino e eu acho que a gente ainda tem um masculino que é 

muito ligada à força, à independência, à autorização e, ao feminino, como um 

lugar de subalternidade e eu acho que isso está presente, muito, quando a 

gente fala da violência doméstica, da violência contra a mulher no âmbito 

doméstico, a esse lugar social do masculino e do feminino, que ainda precisa 

ser discutido, desconstruído, mas acho que a gente avançou muito. A palavra 
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empoderamento, o lugar da mulher, o lugar de fala, acho que a gente tem 

muitos avanços aí, mas, também, um longo caminho (grifo do autor). 

No que tange às campanhas publicitárias de combate à violência doméstica, vale 

ressaltar que o perpetrador não agride a mulher porque tem força e sim porque ele tem medo. 

E esse medo está ligado à perda de espaço, uma das facetas do patriarcado que gera influência 

na população de Brasília, pois ditam normas, regras e assumem um ideal de ordem, marcado 

pelas relações de dominação e submissão. Além disso, o perpetrador de violência doméstica 

não apresenta tolerância à frustração e, também, ele tem uma extrema dependência à frustração 

emocional da sua parceira (SAFFIOTI, 1995). 

Entretanto, a complexidade da violência doméstica vai além do ato físico que as peças 

publicitárias têm mostrado. A especialista Bruna diz o seguinte: 

Eu acho que eu conversaria um pouco do que eu falei antes, assim, ao invés 

de ir na questão da pessoa já machucada, da violência física em si, também 

tem isso, foca muito na violência física, eu focaria nessa coisa de igualdade 

de gêneros, de papéis sociais de homem e de mulher, quase que como uma 

prevenção, eu acho que mencionar, assim, “olha, é a partir daqui que surge 

a violência doméstica, fique atento, se você não está ensinando seu filho a 

fazer as coisas, provavelmente, ele não vai ser feliz no casamento dele”, “se 

você está mostrando para sua filha que ela não tem direito dentro de casa, 

ela não vai ter direitos lá fora”, eu acho que eu focaria mais nessa questão, 

na cultura mesmo (grifos do autor). 

Trata-se de problematizar estereótipos de gênero e a construção da identidade 

masculina, desse modo, o perpetrador de violência doméstica precisa passar por um grande 

desafio, porém, ele primeiro precisa aceitar, conscientemente, que é violento. Ao contrário das 

facetas apresentadas nas peças publicitárias, onde as mulheres têm o dever de mudar a situação 

na sua relação, a pesquisa aponta que o perpetrador deve ter participação ativa no processo da 

mudança. Pois, só assim, o problema da violência contra as mulheres pode, de fato, alcançar 

melhoras significativas. 

Por sua vez, a educação familiar dos filhos vai influenciar no modo das relações que 

mulheres e homens terão futuramente. Portanto, a violência doméstica denota uma questão 

social e de saúde pública, e uma das causas que levam a esse fenômeno diz a servidora Chefe 

de Núcleo, Talita: 

Bem, esse aí é um fenômeno muito complexo, com muitas causas, mas eu 

diria que, para além do machismo, acho que uma coisa que contribui muito 

ainda para a perpetuação da violência é, por exemplo, a desigualdade de 

acessos a serviços, à questão trabalhista, por exemplo, salarial, é uma coisa 

que é muito desigual entre homens e mulheres, não só do ponto de vista de 

gratificação e salário, especificamente, mas até de acesso a promoções, por 

exemplo, não no serviço público, mas em instituições privadas. Eu diria 
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também que as questões emocionais da nossa sociedade, assim, acho que a 

gente cuida pouco dessa parte emocional que nós temos, as nossas 

frustrações, as nossas expectativas, do que a gente dá conta, do que a gente 

não dá conta, então eu vejo que quando a gente vai para um relacionamento 

amoroso, afetivo, principalmente, aí falando mais da conjugalidade, é um 

prato cheio para situações, assim, da violência sutil chegar em um casamento, 

por exemplo, e não ser percebida como violência e às vezes só é percebida 

como violência se tem uma atuação externa de alguém que “olha, isso é 

violência, sim”, ou se todas as pessoas começam a perceber que aquilo é 

violência, mas isso, geralmente, acontece quando a violência já está mais 

grave, ou seja, é muito difícil perceber a violência sutil e ela é a mais comum 

de todas, então eu acho que essa questão de como lidamos, enquanto pessoas, 

como lidamos com nossa afetividade, com as nossas emoções, com os nossos 

limites, também é uma coisa que, enfim... favorece que a gente às vezes nem 

perceba que a gente sofre violência, então acho que isso acontece com as 

mulheres de uma forma muito, imagino que muito maior por conta da 

questão de gênero, do machismo, do papel de submissão, do que que a 

sociedade impõe para mulheres (grifos do autor). 

A violência doméstica vivida pelas mulheres, às vezes, é entendida e vista como algo 

particular, “Não temos nada a ver com isso”, “Isso é dela, que seja resolvido por lá”. 

Entretanto, quando se fala de violência, é importante estabelecer a responsabilidade do Estado 

em oferecer políticas públicas afirmativas de combate à violência doméstica. Como destaca a 

entrevistada, a especialista Laura: 

Eu penso que é um problema social. Que o Estado, ele não só é obrigado a 

enfrentar isso, como ele é um dos responsáveis pela situação que está no 

ponto que está, então, a gente tem um Estado que, historicamente, foi muito 

violador do direito das mulheres. Então, um Estado que até pouco tempo, sei 

lá, tinha, por lei, que um homem podia bater em uma mulher, que o marido 

podia corrigir a mulher, os filhos e os animais domésticos. Então, acho que é 

um problema político por conta disso e que agora está ficando cada vez mais 

em pauta, também, porque as pessoas estão tentando mudança, então é uma 

resistência para manter esse status de desigualdade, de opressão e acho que 

não é impossível entender a violência contra as mulheres sem pensar o 

conceito de gênero (grifos do autor). 

Assim, a pesquisa aponta que é preciso trabalhar nas campanhas publicitárias de 

enfrentamento à violência doméstica em Brasília questões de gêneros, machismo, as relações 

de poder entre mulheres e homens, as violências sutis como a psicológica, bem como a 

patrimonial, sexual e moral. Embora a servidora, Agente Social, Joana, que acredita que o 

trabalho de combate à violência contra as mulheres seja um serviço de formiguinha: 

Ah, eu acho que é um mal que atinge a sociedade hoje, e não é só no Brasil. 

E eu acho que está bem distante de acabar com essa situação, que acho que 

é uma coisa bem cultural dos homens. Na verdade, acho que a banalização 

da violência está tão grande, assim, no geral, que aí é uma coisa complicada. 

Eu acho que a gente tem que começar a mudar a mentalidade das crianças e 

dos adolescentes para que isso venha acabar um dia. O que a gente faz aqui 

no NAFAVD eu vejo muito como um trabalho de formiguinha, que um dia vai 
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ter resultado, mas é uma coisa a longo prazo, não acho que é uma coisa que 

vai ser para daqui 10 anos, não, acho que é muito mais que isso. 

Além disso, é notável que a violência doméstica extrapola o que a sociedade conhece 

como violência, é um problema relacional e cultural, as campanhas publicitárias ainda não 

perceberam isso. É necessário ver novas estratégias de defesa para o enfrentamento à violência 

contra as mulheres. 

Nesse sentido, é importante que o autor entenda o impacto que esta masculinidade tóxica 

tem em sua vida, e também afeta os sentimentos, que é um ponto crucial para os atos violentos. 

Ressaltamos que, nos depoimentos das especialistas e a própria literatura, diz que adotar o 

encarceramento do autor como estratégia é abster de pensar outras formas de responsabilização 

do perpetrador de violência doméstica.  

Outro aspecto sobre a mediação das servidoras do NAFAVD é a política pública de 

combate à violência contra as mulheres que está determinado na Lei Maria da Penha (BRASIL, 

2006) no seu Art. 8º, os incisos II, III e V dizem o seguinte: 

II - A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 

consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para 

a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 

dos resultados das medidas adotadas. 

III - O respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 

exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 

III do art. 1º , no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal. 

V - A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em 

geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres. 

Segundo a especialista Beatriz: 

Acho que uma má divulgação, assim, nos meios, nos vários meios de 

comunicação, mídias sociais, essas campanhas, eu acho que hoje, 

considerando o fato das mídias sociais, assim, no nosso uso do tempo, o 

quanto a gente tem utilizado, também é uma boa ferramenta. Acho que uma 

maior divulgação. E eu acho que, também, para acessar a população que a 

gente atende, ter impacto, acho que, também, algumas campanhas 

precisariam ser mais... Mudar um pouco, assim, eu acho que a gente já 

chegou numa fase que a violência física, assim, não que as pessoas não 

soubessem, hoje sabem mais? Não sei, mas acho que já está bem.... Acho 

que.... Já está bem comum, essa questão de divulgação, de que violência 

física, não pode imagens de violência física. Está bem comum que existe a Lei 

Maria da Penha, denuncie, mas acho que a gente precisa passar para os 

próximos passos, assim, de pensar outros aspectos da violência, outros 

planos, para outras dimensões dessa violência, para ajudar as pessoas a 

entenderem o que elas estão vivendo. Outras coisas, além da violência física, 

pode ser denunciado. Quais são os limites, se a gente pensar em termos da 

Lei Maria da Penha, em campanhas de divulgação de comemoração que tem 

unsaved://../Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
unsaved://../Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
unsaved://../Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
unsaved://../Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art221iv
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anual, que as pessoas comemoraram “a Lei Maria da Penha fez tantos anos”. 

A gente está lembrado, já sabe que ela existe, está comemorando desde 2006. 

Então, assim, hoje que a gente poderia trazer de novo nas campanhas sobre 

a Lei Maria da Penha para dizer que está comemorando aquele ano, mais 

um ano da Lei, que isso mudou na vida de homens e mulheres. Agora, assim, 

eu estou querendo muito falar dos 16 Dias de Ativismo contra a violência, tem 

esses 16 Dias de Ativismo, mas como aquelas pessoas que não sofrem 

violência podem contribuir para o fim da violência? Como que eu exerço 

violência no meu dia a dia? Então, eu acho que campanhas focadas para 

coisas mais simples. Acho que algumas coisas mais… Um exemplo, como a 

gente fazia dez anos atrás para dizer “se você levou um tapa, você sofreu 

violência”, então coisas simples, nesse sentido, para dizer assim, como 

homens e mulheres comuns, não aqueles que estão em serviços, cometem 

violência, sofrem violência, como pode contribuir para isso mudar. 

Campanhas que tragam mais, assim, os caminhos específicos “se você 

passou por essa situação, saiba aonde, na sua localidade, você vai buscar 

ajuda”, aí com o endereço atualizado, número atualizado, porque eu acho 

que isso falta, informação bem precisa. Aqui tinha um cartaz que a gente tinha 

que era da Casa da Mulher Brasileira, não dizia nada de como a mulher 

realmente iria acessar a Casa da Mulher Brasileira, dizer de coisas que ela 

não tinha “lá tem casa de passagem lá dentro?”, não tinha, então, assim, tem 

informações bem práticas, não de propaganda do serviço, mas, assim, de 

como a mulher pode realmente acessar, identificou por meio daquilo ali que 

ela está passando por uma violência. E aí pensar em outras violências, 

violências que talvez não sejam tão conhecidas hoje, como o stalker, a 

violência cometida por mídias sociais, violência psicológica, pensar, assim, 

como ela sofreu isso aqui, aonde ela vai procurar, realmente, ajuda (grifos 

do autor). 

Além disso, Brasília ainda precisa avançar muito para ultrapassar concepções de uma 

sociedade machista, e de tolerância à violação de direitos das mulheres. Diante da falta de 

perspectivas de mudança e falta de apoio mais estruturado do governo do Distrito Federal, 

muitas vítimas optam por não denunciarem e permanecerem com seus companheiros, ou 

denunciam e retomam o convívio. O que torna difícil o rompimento do ciclo danoso. 

Observação visível da especialista Bruna: 

Essas que eu citei, não. Porque, assim, já aconteceu a violência com eles, 

então eu acho que eles olham para aquilo e falam “isso aí é o normal da vida, 

isso é o natural, a mulher provocou, por isso que ela tá desse jeito”, “se ela 

está assim é porque ela mereceu”, é essa mentalidade dos homens que 

chegam aqui, então acho que esse tipo de campanha não atinge eles. Eu não 

citei, mas campanhas que incentivam a mulher a denunciar, eu acho que 

causa um impacto positivo, porque, ainda hoje, é muito difícil, para as 

mulheres, chegar na delegacia e admitir que sofreu isso. Então apesar de ser 

bem batida essa fórmula de “mulher, denuncie”, “mulher, você tem os seus 

direitos”, eu acho que, para as mulheres, ainda causa um pouco de impacto. 
Agora, para os homens, eu já vi falas trazendo o aspecto oposto, falando 

assim “que história é essa que só mulher tem direito, só ela que deve ser 

protegida, a gente não serve para nada, ninguém nem menciona o homem nas 

campanhas”, então, assim, acho que, às vezes, para eles, acaba tendo um 

efeito oposto, assim, de eles acharem que ‘está vendo, a sociedade está tão 
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deturpada que as pessoas pensam que só as mulheres, os gays e os negros que 

têm direitos’ (grifo do autor). 

Os achados mostram que é necessário o desenvolvimento de políticas públicas 

afirmativas socioeducativas no combate à violência doméstica, com o objetivo de auxiliar a 

reconstruir as vidas das mulheres vitimizadas, e também, voltadas aos perpetradores, para coibir 

novos casos e práticas reincidentes. 

Ainda sobre os aspectos que a Lei da Maria da Penha propõe, diz a especialista Amanda: 

Não, eu acho que tem vários pontos importantes, eu acho que falar desse 

tema, dar nome aos bois e dar visibilidade ao enfrentamento à violência, eu 

acho que é um ponto muito positivo das campanhas, dizer que isso existe, está 

aí e que existem canais para enfrentamento. Divulgar rede, divulgar esses 

canais de enfrentamento, telefone, endereço, eu acho que informativos, 

porque muitas vezes as campanhas também vêm com a parte informativa e eu 

acabei falando muito dessa questão visual, porque eu acho que é o que chama 

mais atenção. Então eu acho que é a divulgação e a visibilidade do tema e a 

importância do enfrentamento. Outro ponto negativo que eu vejo é quando a 

campanha toma uma finalidade em si mesma. É como se o fato de... Eu acho 

que isso é uma questão até para ser avaliada, talvez, junto com os gestores, é 

como se o fato de fazer a campanha já fosse o propósito em si, “não, a gente 

é Governo e já lançou uma campanha”, sim, mas a campanha não é um fim 

em si mesmo, a campanha é um meio, a campanha divulga dispositivos, a 

campanha divulga formas de enfrentar essa violência, mas eu preciso ter todo 

um aparato de retaguarda de rede que faça com que, se houver um resultado 

positivo na campanha, no sentido da percepção das pessoas que estão 

passando violência e que elas serão atendidas, senão a gente acaba virando 

Outubro Rosa. Levanto, pinta tudo de rosa, coloca tudo rosa e está lá “você 

que tem que se cuidar, prevenção, prevenção, se previna”, mas as máquinas 

lá para fazer mamografia estão quebradas. Então acho que a campanha não 

pode ser esse fim em si mesma, essa é uma outra crítica que eu faço (grifo do 

autor). 

Considerando que as servidoras do Programa NAFAVD têm papel relevante no 

processo de combate à violência doméstica no Distrito Federal, pois o trabalho de 

responsabilização do perpetrador e o empoderamento da vítima contribui para delinear ações 

específicas que visam o enfrentamento dessa casuística, assim como gera subsídios para uma 

proposta adequada para criação de peças publicitárias, contribuindo para a visibilidade da 

violência conta as mulheres. A desnaturalização do lugar do homem, diz a especialista Laura: 

Eu acho que falar um pouco mais de como funciona o processo, porque eu 

acho que também fica se falando, primeiro isso que eu já comentei, da solução 

mágica que é denunciar. Outra coisa, também, é parecer que a Lei Maria da 

Penha só quer prender as pessoas e aí, sei lá, se o cara xingar a mulher, ele 

vai preso e vai apodrecer na cadeia, assim, também dá uma supervalorização, 

assim, no que que é a condenação, no que a lei propõe e aí eu acho algumas 

pessoas não denunciam com medo disso, por exemplo, “não quero que ele 

apodreça na prisão, então não vou denunciar”, outras denunciam esperando 

que isso aconteça e aí as duas estão frustradas, porque uma não denunciou 
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com medo disso acontecer e continua lá, o Estado sem saber o que acontece, 

e a outra denunciou esperando uma punição que não vai vir na medida que 

ela espera. Então acho que, talvez, esclarecer um pouco mais, por exemplo, 

falar da existência de serviços como o NAFAVD, que é um espaço de 

mudança, as pessoas não sabem disso quando elas denunciam, elas não 

sabem que isso é possível. Então acho que informar melhor sobre o que a Lei 

propõe, acho que seria um ponto e, também, eu acho que tentar 

desnaturalizar esse lugar que se coloca para os homens e para as mulheres 

e aí, desnaturalizar, eu estou falando que é não achar que os homens são 

naturalmente agressivos e as mulheres são naturalmente mães e 

cuidadosas, talvez, abordar um pouco isso, assim, que seria, no fundo, 

pensar sobre a questão de gênero, então, é falar sobre a forma que se cria os 

meninos e as meninas, falar com esse olhar, assim, que seria bom mudar de 

alguma forma (grifos do autor). 

Outro aspecto destacado é a desnaturalização do lugar que o perpetrador é colocado, 

isso é primordial para compreender a magnitude e a natureza desse problema. Além disso, é 

preciso trabalho multisetorial para resolver plenamente as consequências da violência 

doméstica e as necessidades das vítimas. Como foi pontuado pelas servidoras, todos esses 

quesitos são relevantes para serem divulgados em peças publicitárias. 

A desigualdade de gênero é um ponto forte que foi pontuado na pesquisa, assim reafirma 

a especialista Eduarda: 

Então, é justamente isso, as desigualdades de gênero na sociedade, o 

principal fator de diferenças e desigualdades. Diferenças existem e vão existir 

sempre e as diferenças não são para ser extintas também, ninguém quer 

transformar homens iguais a mulheres, nem mulheres iguais a homens, mas 

é o valor que se dá a essas diferenças, que é, sim, diferente para homens e 

mulheres, essa forma de valorizar acaba gerando, possibilitando que as 

violências aconteçam (grifos do autor). 

Esses atos de desigualdades podem ser vistos como dependência emocional, muito mais 

do que a dependência econômica, que faz com que a vítima suporte a violência contra ela. 

Assim, o empoderamento econômico da vítima e formação em igualdade de gênero, são 

estratégias de prevenção que podem ser promissoras ao enfrentamento à violência contra as 

mulheres. Que revelaram pontos a serem trabalhados nas campanhas de combate à violência.   

Outra fala que corrobora é a da especialista Sofia: 

Falar sobre questão de poder, falar sobre o machismo, sabe, começar, eu 

acho que tem que ter uma estratégia mais dura e uma estratégia mais leve, 

sabe, tem que variar, um mais pé na porta e outras mais de leve. Então tem 

que ter, enfim, tem que ter estratégia, eu acho que não tem estratégia, na 

minha visão. Primeiro, é pensar que não existe mulher, existem mulheres, 

então você tem que pensar que tem uma mulher, tem ideia do que é uma 

mulher, mas tem a mulher que é do Plano Piloto, tem uma de Samambaia, tem 

mulher que é de Brazlândia, tem mulheres diferentes, com questões que são 

parecidas, mas também são situações diferentes. Então, é entender melhor 

isso aí, eu acho que não dá para fazer uma coisa geral, porque é causar, é 
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você converter um erro de tratar todo mundo como igual. Falar sobre raça, 

precisa falar de raça, não tem como fugir de raça, raça tem aí desde 2003, 

ó, vai fazer quinze anos, acho que é 2003, não, desculpa, 2013, vai fazer cinco 

anos que tem essa estatística e eu nunca vi o Governo falar nada, sabe. Eles 

falam de raça e fala de gênero, mas não tem uma para falar raça e gênero, 

por exemplo, sabe. Então eu acho que eu colocaria essas questões e pensar, 

assim, ó, como a gente vai pensar esse diferente público e atingir esse 

diferente público, porque, por exemplo, a questão da mulher negra, que sofre 

mais violência, às vezes, não é essa coitadinha, que tem… do jeito que está, 

entendeu? Às vezes, não é do mesmo jeito e aí precisa dialogar com esse 

público, que é o diálogo que não tem, que o Brasil nunca teve algo com raça, 

sabe, por exemplo. Então, seria que pensar isso daí, então, a primeira coisa, 

focar, a gente está por aqui para falar de violência? Está. A gente vai falar 

de gênero também, tem que ter uma ideia de gênero, desigualdade, privilégio 

dos homens e pensar que existe mulheres e mulheres, sabe. Eu acho que 

tinha que ter uma faceta para os homens, também, de uma coisa aqui que 

variasse de tons, uns tons mais pesados e uns tons mais leves e fazer aquela 

questão que eu falei, que eu completo, pensar as várias violências, pensar 

outras coisas. Então, acho que nesse sentido, de falar que uma relação de 

poder é cultural, que a gente precisa pensar como a gente bota em cheque 

essa cultura, dá para fazer as pessoas pensarem. E também tem até aquela 

“denuncie”, tem, mas tem que ter as outras também, sabe, uma coisa a mais... 

Então acho que não é um cartaz, sabe. Acho que é isso, eu não sei como é que 

se fazem, mas eu acho que um cartaz não vai mudar ninguém, sabe, acho que 

tem que pensar em uma estrutura de organização de comunicação que 

consiga oferecer serviço, pensar muitas coisas. Então é saber da rede do DF, 

o que tem de rede, enfim, de conhecer melhor. Quem está fazendo 

propaganda tem que conhecer, infelizmente, eu acho que tem que conhecer, 

tem que procurar saber dessas diversidades, entender. Deveria ser contínua, 

sim, você quer dar um destaque no dia tal, beleza, mas tem que ser contínua, 

é isso que eu falei, tem que ser complexa, a gente pega um ano e faz uma 

campanha para abranger várias coisas das facetas da violência, sabe, e aí 

você é uma coisa contínua e complexa, você tem que pensar raça, você tem 

que pensar diversidade, você tem que pensar os tipos de violência, você tem 

que pensar violência psicológica, você tem que pensar violência 

patrimonial, você tem que pensar em tudo, tem que pensar na desigualdade, 

na questão de gênero, pensar nessas coisas daí para ter durante uma 

campanha complexa, poder ver vários lados, sabe, disso daí, então eu não sei, 

eu acho que ficar só no dia a dia não dá (grifos do autor). 

Portanto, compreender esse processo de poder e desigualdades entre mulheres e homens 

é primordial para que possa desenvolver campanhas de enfrentamento à violência doméstica 

contra as mulheres. 

A Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), no artigo 8º prevê medidas integradas de 

prevenção nos incisos II e III, os quais constam que é importante a promoção de estudos e de 

pesquisas, estatísticas, nos meios de comunicação social e outras informações relevantes, como 

a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, como frequência da violência doméstica contra as 

mulheres. Ressaltamos que a violência doméstica contra as mulheres deve ser vista com novos 

olhares, assim fala a especialista Laura:  
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É fundamental que a violência contra a mulher seja pensada sob uma 

perspectiva de gênero e sob uma perspectiva feminista de gênero, que 

entende as desigualdades de poder, não só as diferenças entre homens e 

mulheres (grifos do autor). 

Um outro fator pontuado é que as campanhas publicitárias apresentadas e realizadas em 

Brasília, em nenhuma delas tiveram representação étnico-racial: a mulher negra. Como fala a 

vítima Lívia –Tempo B: 

Não me sinto representada porque inclusive nenhuma delas é negra, nem a 

boneca é negra, nem os homens são negros. E ainda tem essa questão, né, da 

relação de raça que é terrível. Porque aí, a violência contra a mulher ainda 

é maior e ainda é pior (grifo do autor). 

Neste âmbito, esse tipo de violência doméstica apresenta-se como forma de dominação 

e existe em qualquer etnia, classe social, raça e faixa etária. Notamos que na situação étnico-

racial, da pessoa negra, não são somente as mulheres que são esquecidas nas campanhas 

publicitárias de enfrentamento à violência doméstica em Brasília, mas os homens também. O 

que causa um maior sofrimento nas mulheres negras, pois a violação que vivem é bem maior 

que as mulheres brancas. É o que aponta a pesquisa Atlas da Violência 2019 (IPEA; FBSP, 

2019) que indica que a violência contra as mulheres negras cresceu 29,9% enquanto das 

mulheres brancas foi de 4,5% entre 2007 e 2017. 

A especialista Sofia expõe na sua fala que a violência doméstica contra as mulheres, 

também está relacionada com a questão de raça:  

Eu acho que não tem como você lidar com a violência doméstica sem falar 

de racismo, sem falar de capitalismo, sem falar de história, sabe, acho que 

violência contra a mulher é um produto corriqueiro na nossa sociedade, sabe, 

que são feitos por pessoas, sabe, mas é um produto. E, assim, essa é a relação 

de poder para se colocar no lugar, sabe, de eu afirmo, enquanto homem, 

quanto às mulheres, eu me afirmo enquanto homem macho, alfa, pegador, 

enquanto eu desprezo as mulheres, as mulheres aí são um meio, sabe, um 

mero meio, para garantir os privilégios (grifo do autor). 

Notamos que a situação étnico-racial é um fator relevante dentro do processo de 

enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres. Sobretudo, nas campanhas 

publicitárias para o fim de mostrar esse ato violento, e na relação conjugal entre mulheres e 

homens. É importante buscar a desnaturalização dos abusos, dos maus tratos e das expressões 

de opressão na violência doméstica. 

No que concerne à mediação dos profissionais do NAFAVD, notamos que não colabora 

para a crítica da recepção de imagens e informações das campanhas publicitárias de 

enfrentamento à violência doméstica de Brasília. Para a Chefe de Núcleo, Luísa:“Então, eu acho 

difícil que a campanha seja uma modificadora de comportamento, agora, falando de homens”. 
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Neste âmbito, a violência doméstica não é um problema do casal, é fundamentalmente, 

um problema social que acompanha toda a história e as transformações da humanidade. No 

entanto, é uma questão de políticas públicas e o governo de Brasília precisa atuar de acordo 

com a Lei Maria da Penha para evidenciar a necessidade de mecanismos mais específicos, 

interdisciplinar, multiprofissional e intersetorial, visando às necessidades da sociedade 

brasiliense, ou seja, das vítimas e dos perpetradores de violência doméstica do Distrito Federal. 

A violência de gênero foge a qualquer conceituação precisa e cabal (LOURO, 2014). 

Importante ressaltar que a violência doméstica contra as mulheres está relacionada ao 

machismo, como pontuam as servidoras do Programa NAFAVD. Como fala a especialista 

Sofia:  

É uma relação de poder que está dentro da nossa sociedade, organicamente, 

que funciona assim, não é um corpo estranho, entende, não é algo estranho, 

é algo que está dentro da nossa estrutura, enquanto sociedade, privilégio dos 

homens, mulheres objetificadas, que você possa bater, possa agredir (grifos 

do autor). 

Desta forma, constitui um lugar privilegiado para o perpetrador de violência doméstica, 

pois a maior ocorrência da violência executada pelo autor, expressa subordinação e dominação, 

na qual existe distribuição desigual de privilégios, direitos e deveres, estabelecendo assimetrias 

de poder embasadas nas diferenças de gênero (ZANELLO, 2018). 

 

  



106 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho permite extrair algumas considerações importantes sobre a forma que 

vítimas, autores e os profissionais - que atuam no trabalho multidisciplinar com os envolvidos 

nessa violência -, interpretam as campanhas de enfrentamento à violência doméstica em 

Brasília? 

No que tange a isso, as vítimas sentem-se representadas nas campanhas publicitárias de 

enfrentamento à violência doméstica, porém, elas relatam que não sofrem aquele tipo de 

violência que está nas peças. Ou seja, segundo elas, não chegaram a sofrer a violência física, 

mas a psicológica, patrimonial, moral e sexual, as quais em nenhuma das três campanhas 

apresentadas mostram essas maneiras de violação. Entretanto, para as vítimas, as violências que 

não são mostradas nas campanhas publicitárias machucam muito mais, deixam cicatrizes para 

a vida inteira. O discurso das mulheres são que precisam sim denunciar, embora não seja a 

melhor maneira e, tampouco, a única. É preciso ampliar as formas de publicitar esse fenômeno 

que está destruindo milhares de mulheres. 

Enquanto os autores não se reconhecem nos homens que estão nas peças publicitárias. 

Relatam que o que aconteceu com suas companheiras foi apenas um desentendimento normal 

para qualquer casal. Algo simples que deve ser resolvido entre eles, alguns até chegam a cogitar 

a ideia que talvez tenha feito algo que esteja escrito na LMP, entretanto, não é um homem 

violento como as campanhas publicitárias mostram.   

O poder das peças publicitárias segundo Sant’Anna (2006, p. 75) está no “ato de 

vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia”. Sendo assim, as campanhas têm valor 

significativo na sociedade, têm responsabilidade social, é por meio delas que se pode direcionar 

o que deve ser discutido, questionado, enfim, provocar os órgãos públicos, privados, sociedade 

civil e toda a população para reflexão de algo que está latente. Sant’Anna (2006, p. 75) aponta 

que propaganda “quer dizer enterrar, mergulhar, plantar. Seria então a propagação de doutrinas 

religiosas ou princípios políticos de algum partido”. 

Neste aspecto, ressaltamos a importância de propagar o quesito violência doméstica 

contra as mulheres em Brasília, é o que mostra a pesquisa divulgada em 02 de agosto de 2019, 

pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal (SSPDF) (DISTRITO 

FEDERAL, 2019). Na pesquisa foi analisado o período de violência doméstica dos últimos 

nove anos no DF. Em 2010, foram 10.858 crimes e em 2018 contabilizaram 15.046, ou seja, 

um aumento considerável. Portanto, os meios de comunicação sendo utilizados pelas 

campanhas publicitárias é fundamental para o enfrentamento dessa violência. O poder da 
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publicidade está, sobretudo, na oferta de boas campanhas e no conceito que é trabalhado nelas. 

Entretanto, preceitos éticos, valores e moral são adquiridos na formação da vida, em bases 

familiares e na formação educacional. Thompson (2013, p. 69) relata que a: 

Recepção de um produto da mídia implica mais do que isto: implica um certo grau de 

atenção e de atividade interpretativa da parte do receptor. O indivíduo que recebe um 

produto da mídia deve, até certo ponto, prestar atenção (ler, olhar, escutar, etc.); e, ao 

fazer isto, ele se ocupa inteiramente numa atividade de entendimento do conteúdo 

simbólico pelo produto. 

Nesse sentido, as vítimas ao assistirem ou lerem um cartaz de uma peça publicitária de 

combate à violência doméstica, será que elas vão conseguir compreender e acessar aquelas 

informações contidas nas campanhas? Identificamos, portanto, que as mulheres conseguem ver 

como algo positivo as campanhas, mas no sentido de chamar a atenção das autoridades, do 

Governo, para que criem políticas públicas afirmativas mais assertivas, que de fato atendam a 

elas. E, por outro lado, a sociedade reflita sobre esse fenômeno da violência doméstica que está 

em Brasília, pois elas concordam que o vizinho precisa “meter a colher” sim, quando estiver 

vendo e presenciando atos de violência contra mulheres, mesmo se tratando de um 

relacionamento do casal. 

Com relação a entender como os atendidos pelo Programa NAFAVD se apropriam de 

campanhas publicitárias de enfrentamento à violência contra as mulheres em Brasília, os 

autores não se veem como os homens mostrados nas peças publicitárias, para eles, as próprias 

situações são algo bem simples, coisas do cotidiano das relações de qualquer casal. Thompson 

(2013, p. 69-70) diz o seguinte: 

Uma vez que a interpretação das formas simbólicas exige uma contribuição ativa do 

intérprete, que traz uma estrutura pessoal de apoio à mensagem, segue-se que as 

maneiras de compreender os produtos da mídia variam de um indivíduo (ou grupo de 

indivíduos) para outro, e de um contexto sócio-histórico para outro. Como acontece 

com todas as formas simbólicas, o ‘significado’ de uma mensagem transmitida pela 

mídia não é um fenômeno estático, permanentemente fixo e transparente para todos. 

Assim, os homens atendidos no Programa NAFAVD recebem as campanhas como algo 

avassalador para as mulheres, porém, o que eles fizeram com suas companheiras não condiz 

com os atos praticados nas peças publicitárias. Percebemos, por meio da análise, que os autores 

têm sentimento de repúdio ao ver uma cena de espancamento a uma mulher, mas, no entanto, 

praticam outros atos de violência com suas parceiras. 

Cabe ressaltar os sentimentos variados das vítimas que se reconhecem nas mulheres das 

peças publicitárias, entretanto, relatam que não passaram por aquela situação. Foi algo mais 

“simples”, foram xingamentos e palavras que deixaram cicatrizes para sempre. Destacamos 

aqui o resultado da pesquisa da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Distrito Federal 
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que mostra que a violência doméstica que mais acontece nas relações conjugais é a psicológica 

e moral com 80,9% - nos registros de ocorrência de janeiro a julho do ano de 2019 (DISTRITO 

FEDERAL, 2019).  

Tendo em vista o apontamento das entrevistas com vítimas e autores do Programa 

NAFAVD e os dados divulgados pela SSPDF, que a violência psicológica e moral são as que 

mais acontecem em Brasília, então, é necessário repensar acerca das peças publicitárias de 

enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres que são lançadas no Distrito Federal.  

Como os profissionais apontaram, é preciso trabalhar nas campanhas publicitárias de 

combate à violência doméstica questões de gênero, poder, machismo, empoderamento da 

mulher. Além disso, também trabalhar as consequências dos atos da violência, quais são as 

violências que a Lei Maria da Penha expõe, a autoestima da mulher, quais são os serviços e 

como encontrá-los, deixar de colocar a responsabilidade da não-violência em cima da mulher, 

falar das mulheres negras, falar das diferenças entre homens e mulheres. Os servidores do 

Programa NAFAVD relatam que as campanhas apresentadas, mesmo trabalhando apenas um 

tipo de violência, elas têm um ponto positivo, pois despertam na sociedade que existe um 

problema no seu meio. Com isso, alerta para a reflexão e cobrança de políticas públicas 

afirmativas. 

Diante das políticas públicas do Governo do Distrito Federal e o que a Lei Maria da 

Penha estabelece quanto a programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica, 

identificamos que, apesar de existir o Programa NAFAVD que atua no atendimento às mulheres 

e aos homens que estão vivenciando situação de violência doméstica, ficou evidente que não 

há políticas de prevenção no que tange aos meios de comunicação. Como está no Artigo 8º 

inciso V da Lei “a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a 

difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres” (BRASIL, 

2006). 

Entendemos, portanto, que a problemática da violência doméstica contra as mulheres é 

uma questão de saúde pública e não apenas relacional. Contudo, o governo precisa atuar em 

todos os aspectos para essa situação, e os meios de comunicação devem atuar com mais 

presença e continuidade. Trata-se de refletir acerca das consequências que a violência 

doméstica contra as mulheres causa na sociedade brasiliense. O que pode apontar mudanças 

que vão desde a relação familiar, social e relacional. É preciso quebrar os paradigmas 

estabelecidos na sociedade do Distrito Federal. 
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As campanhas publicitárias são um importante meio midiático para o enfrentamento à 

violência doméstica contra as mulheres, considerando como meio de informação. Porém, elas 

não são capazes de conseguir reduzir o número alarmante de denúncias em Brasília. Vale 

ressaltar que o próprio Governo de Brasília tem dados interessantes e relevantes sobre violência 

doméstica, entretanto, observamos que as informações e dados não batem com as campanhas 

lançadas, tampouco com os depoimentos dos profissionais do NAFAVD, das vítimas e autores. 

Destacamos a limitação para a definição e escolhas das peças publicitárias lançadas para 

o território de Brasília, onde a abrangência fosse em todo o Distrito Federal, mas sendo 

publicitada pelo Governo de Brasília. As que foram trabalhadas nesta pesquisa são de Órgãos 

públicos do DF, mas de outras esferas. Contudo, foi observado que os profissionais do 

NAFAVD, vítimas e autores consideram que ainda há um extenso caminho a ser percorrido em 

prol da erradicação da violência doméstica contra as mulheres em Brasília. 

Os resultados deste estudo apontaram que é relevante buscar ações que demandam 

segurança e cidadania das vítimas de violência doméstica em Brasília. Como elas apontaram 

que há diferentes segmentos do governo que trabalham com atividades e projetos ligados a 

violência doméstica, porém não são divulgados e não conversam entre si. Desse modo, 

convergir e divulgar esses trabalhos por meio das peças publicitárias, mostrando para as vítimas 

que existem, onde e como buscar apoio é fundamental para que elas se sintam acolhidas. Pois 

isso pode indicar a gênese dos programas de enfrentamento à violência doméstica do Distrito 

Federal, dentro de uma perspectiva de pluralidade. Assim, todos os segmentos, inclusive as 

campanhas publicitárias terão participação efetiva para a viabilização e implementação dos 

programas para o fim da violência doméstica em Brasília. 

Nesse aspecto, é possível atuar no sentido de garantir o exercício e o direito da cidadania 

das vítimas e dos próprios perpetradores de violência doméstica. Quando as campanhas 

publicitárias buscam a sensibilização e também dar informação para esse público específico, ou 

seja, para esse tipo de violência, toda a sociedade ganha, assim há um engajamento de todos em 

torno do fim da violência contra as mulheres no Distrito Federal. 

Salientamos que as peças publicitárias focam muito a questão da violência física, que é 

apenas um dos tipos que a Lei Maria da Penha pontua. Como as próprias vítimas, autores e 

profissionais relataram nas entrevistas, essa violência é o iceberg do conflito do casal. É 

importante ir além das agressões físicas e a gravidade das agressões. A conscientização em 

respeito as mulheres. Informar quais os tipos de violência doméstica, quais as suas 

consequências e onde buscar ajuda, isso vale para vítimas, autores e sociedade. Talvez isso 
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possa levar as pessoas a refletirem sobre violência doméstica contra as mulheres, de uma 

maneira que não vejam as mulheres como coitadinhas. 

Desse modo, pode-se concluir que campanhas publicitárias de enfrentamento à violência 

contra as mulheres apresentam elementos fundamentais de políticas públicas afirmativas, 

podendo ser caracterizado como prevenção a essa violação de direitos de gênero, cujas ações, 

impulsionadas por mecanismos de controle social e assimiladas a normas e regulamentos. Com 

uma abordagem que acomode o sentido da cidadania, que fuja do óbvio, do lugar comum da 

violência doméstica, que traga os papeis sociais da mulher e do homem, a igualdade de gênero. 

Que busque a desnaturalização desse lugar que se colocam os homens e as mulheres, que os 

homens são essencialmente agressivos e as mulheres naturalmente nasceram para serem 

cuidadoras. Também mostrar a desigualdade de poder entre homens e mulheres, o lugar de 

privilégios dos homens, o machismo que ainda há na sociedade. Além do que, a violência 

doméstica é um problema social e de responsabilidade também do Estado, nesse caso, do 

Governo do Distrito Federal.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS SERVIDORES 

Roteiro de Entrevista 

Roteiro de Perguntas para Entrevista (Profissionais que atuam nos atendimentos a mulheres e homens no 

programa NAFAVD) 

 

Dados do participante  

Nome (fictício):  

Idade:  

Profissão: 

 

1) Como é trabalhar com violência contra as mulheres? 

2) Você lembra de alguma campanha publicitária de combate à violência doméstica? Se sim, qual? 

3) Qual sua percepção sobre as campanhas publicitárias de combate à violência doméstica? 

4) Você utiliza campanhas de combate à violência doméstica nos atendimentos às mulheres e aos homens? 

5) Quais os pontos positivos e negativos das campanhas publicitárias de combate à violência doméstica? 

6) Você acredita que as campanhas são eficazes naquilo que propõem? 

7) O que você pensa sobre a violência contra as mulheres? 

8) Quais são as principais causas desse fenômeno na sua opinião? 

9) Para você, qual o principal aspecto que deve ser trabalhado/discutido nas campanhas publicitárias de combate 

à violência doméstica? 

10) Você acredita que causa algum impacto nas mulheres e nos homens essas campanhas de combate à violência 

doméstica? Se sim, qual? Se não, porque? 

11) Se pudesse mudar algo nas campanhas de combate à violência doméstica, o que mudaria? 

12) Se pudesse mandar uma mensagem para a equipe de criação da campanha de combate à violência doméstica, 

o que falaria? 

13) Como você percebe o masculino e o feminino na sociedade de hoje? 

14) As campanhas de combate à violência doméstica devem ser realizadas de forma contínua ou apenas em datas 

relevantes? 

15) Gostaria de acrescentar algo?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

Roteiro de Entrevista 

Roteiro de perguntas para entrevistar as Vítimas 

 

Perfil socioeconômico participante 

Nome (fictício):______________________________________________________________________  

Idade:______________________________________________________________________________  

   

      ⃝ Pré-acompanhamento 

      ⃝ Pós-acompanhamento 

 

 1.  Do ponto de vista étnico-racial, como você se declara? 

 

      ⃝ Amarela – origem asiática  

       ⃝ Branco  

       ⃝ Indígena  

       ⃝ Pardo  

       ⃝ Preto  

       ⃝ Outra. Qual?__________________________________________________________________ 

 

2. Qual é o seu nível de escolaridade? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Pós-Graduação  
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(F) Não estudou  

(G) Não sei  

 

3. Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(B) Na indústria.  

(C) Na construção civil.  

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

(E) Como funcionário(a) do governo federal, estadual ou municipal.  

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a 

de carros, catador/a de lixo).  

(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato, carpintaria etc.).  

(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, jardineiro, babá, 

lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.).  

(J) No lar (sem remuneração).  

(K) Outro.  

(L) Não trabalho.  

 

4. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda 

familiar mensal? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00).  

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,01 até R$ 2.994,00).  

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.994,01 até R$ 5.988,00).  

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.988,01 até R$ 8.982,00).  

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.982,01 até R$ 11.976,00).  

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.976,01 até R$ 14.970,00).  

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.970,01). 

 

Roteiro da entrevista 

 

1) Você se lembra de alguma campanha de combate à violência doméstica? Se sim, qual? Por que essa campanha 

foi marcante para você? 

2) O que você pensa sobre as campanhas de combate à violência doméstica? 

3) O que mais te chama atenção numa campanha contra à violência doméstica?  

4) Você se sente representada (o) nas propagandas contra a violência doméstica? Por que? 

5) O que você espera encontrar numa campanha contra à violência doméstica? 

6) O que você entende por violência contra as mulheres? Como ela pode acontecer? 

7) Quais são os principais fatores que influenciam ou causam a violência entre um casal? 

8) Depois de assistir a uma campanha de combate à violência doméstica, você refletiu sobre o tema? Se sim, qual? 

9) As campanhas de combate à violência doméstica te fizeram mudar de comportamento? Quais foram as 

mudanças? 

10) Que conteúdo ou que linguagem deveria ter em uma propaganda de combate à violência doméstica? 

11) Você já se sentiu motivada (o) a denunciar a violência doméstica depois que viu uma campanha contra a 

violência doméstica? Se sim, qual a campanha que te motivou a denúncia? 

12) O acompanhamento no NAFAVD te faz ver as campanhas contra à violência doméstica de forma diferente? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 

 

Roteiro de Entrevista 

Roteiro de perguntas para entrevistar os Autores 

 

Perfil socioeconômico participante 

Nome (fictício):______________________________________________________________________  

Idade:______________________________________________________________________________  
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      ⃝ Pré-acompanhamento 

      ⃝ Pós-acompanhamento 

 

1.  Do ponto de vista étnico-racial, como você se declara? 

 

      ⃝ Amarela – origem asiática  

       ⃝ Branco  

       ⃝ Indígena  

       ⃝ Pardo  

       ⃝ Preto  

       ⃝ Outra. Qual?__________________________________________________________________ 

 

2. Qual é o seu nível de escolaridade? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Da 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)  

(B) Da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)  

(C) Ensino Médio (antigo 2º grau)  

(D) Ensino Superior  

(E) Pós-Graduação  

(F) Não estudou  

(G) Não sei  

 

3. Em que você trabalha atualmente? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Na agricultura, no campo, na fazenda ou na pesca.  

(B) Na indústria.  

(C) Na construção civil.  

(D) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.  

(E) Como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal.  

(F) Como profissional liberal, professora ou técnica de nível superior.  

(G) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor, eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a 

de carros, catador/a de lixo).  

(H) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas particulares, cozinha, artesanato, carpintaria etc.).  

(I) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas (cozinheiro/a, mordomo/governanta, jardineiro, babá, 

lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/as etc.).  

(J) No lar (sem remuneração).  

(K) Outro.  

(L) Não trabalho.  

 

4.  Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com você, quanto é, aproximadamente, a 

renda familiar mensal? (Marque apenas uma resposta)  

 

(A) Nenhuma renda.  

(B) Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00).  

(C) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 998,01 até R$ 2.994,00).  

(D) De 3 a 6 salários mínimos (de R$ 2.994,01 até R$ 5.988,00).  

(E) De 6 a 9 salários mínimos (de R$ 5.988,01 até R$ 8.982,00).  

(F) De 9 a 12 salários mínimos (de R$ 8.982,01 até R$ 11.976,00).  

(G) De 12 a 15 salários mínimos (de R$ 11.976,01 até R$ 14.970,00).  

(H) Mais de 15 salários mínimos (mais de R$ 14.970,01). 

 

 

Roteiro da entrevista 

 

1) Você se lembra de alguma campanha de combate à violência doméstica? Se sim, qual? Por que essa campanha 

foi marcante para você? 

2) O que você pensa sobre as campanhas de combate à violência doméstica? 

3) O que mais te chama atenção numa campanha contra à violência doméstica?  

4) Você se sente representada (o) nas propagandas contra a violência doméstica? Por que? 

5) O que você espera encontrar numa campanha contra à violência doméstica? 
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6) O que você entende por violência contra as mulheres? Como ela pode acontecer? 

7) Quais são os principais fatores que influenciam ou causam a violência entre um casal? 

8) Depois de assistir a uma campanha de combate à violência doméstica, você refletiu sobre o tema? Se sim, qual? 

9) As campanhas de combate à violência doméstica te fizeram mudar de comportamento? Quais foram as 

mudanças? 

10) Que conteúdo ou que linguagem deveria ter em uma propaganda de combate à violência doméstica? 

11) Você já se sentiu motivada (o) a denunciar a violência doméstica depois que viu uma campanha contra a 

violência doméstica? Se sim, qual a campanha que te motivou a denúncia? 

12) O acompanhamento no NAFAVD te faz ver as campanhas contra à violência doméstica de forma diferente? 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019. 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada “Violência 

doméstica: estudo de caso sobre como as Mulheres e Homens que estão em situação de violência doméstica se 

apropriam de campanhas de enfretamento”. Meu nome é Jean Costa Sousa, sou o pesquisador responsável e minha 

área de atuação é Comunicação Social. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua 

e a outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado (a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas 

pelo pesquisador responsável, via e-mail jeancostadf@gmail.com e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, por 

meio do seguinte contato telefônico: (61) 9 8221-1085. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62) 3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa 

 

1.1 Título, justificativa, objetivos 

A pesquisa intitulada como “Campanhas publicitárias no enfrentamento à violência doméstica contra as 

mulheres: uma análise da publicidade como aporte à sociedade”, foi uma escolha a partir da temática violência 

doméstica contra as mulheres nos meios de comunicação como objeto de pesquisa foi motivada pela experiência 

profissional do pesquisador. A atuação no Programa Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência 

Doméstica (NAFAVD), que assiste à população de Brasília/Distrito Federal. Inserido a Secretaria de Estado do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal 

(SEDESMIDH). Trata-se de uma pesquisa inovadora para as ciências sociais, pois abordará um tema baseado em 

acontecimentos da nossa sociedade e, até então, pouco explorado no meio acadêmico. Sabe-se que os meios de 

comunicação promovem diversos eventos motivadores, com o objetivo de ajudar a sociedade a refletir sobre a 

violência doméstica e familiar, a cidadania, políticas públicas que beneficiem o povo, a democracia, e promoção 

da paz. A importância deste trabalho para a sociedade e para os órgãos públicos que trabalham com o combate a 

violência doméstica contra as mulheres está no fato da pesquisa poder mostrar qual o resultado das campanhas e 

consideramos ser do interesse público elaborar um estudo que nos permita melhor conhecer a publicidade contra 

a violência doméstica no país, fornecendo premissas que possam influir no sucesso das campanhas e que, como 

consequência, contribua de alguma forma, para resolver este problema tão grave da sociedade. Os objetivos gerais 

deste trabalho são (1) analisar como as campanhas publicitárias veiculadas na televisão de combate à violência 

contra as mulheres impactam na situação de violência vivenciada por mulheres e (2) em que medida influencia, 

promovem ou estimulam mudanças no cenário brasileiro no tocante à violência contra as mulheres. Para tanto os 

seguintes objetivos específicos deverão ser alcançados: 1) Analisar como os recursos midiáticos tratam a violência 

doméstica contra as mulheres; 2) Compreender quais são as percepções de autores de violência contra as mulheres 

sobre campanhas publicitárias veiculadas entre 2006 e 2016; 3) Compreender quais são as percepções de vítimas 

de violência doméstica sobre campanhas publicitárias veiculadas entre 2006 e 2016; 4) Compreender se  as 

campanhas publicitárias veiculadas entre 2006 e 2016 contribuíram para a saída da situação de violência doméstica 

e familiar; 5) Compreender se as campanhas publicitárias veiculadas entre 2006 e 2016 contribuíram para gerarem 

mais denúncias de violência doméstica. 

 

1.2 Procedimentos utilizados da pesquisa ou descrição detalhada dos métodos.  

 

Obs.: Senhor (a) entrevistado (a), para melhor capitação e desenvolvimento da pesquisa utilizaremos 

o uso de recurso de gravação de áudio e vídeo. E em nenhum momento da pesquisa será utilizada qualquer 

imagem ou áudio das pessoas entrevistas. Apenas utilizaremos a opinião caso seja necessário para a pesquisa. 

E os arquivos serão posteriormente arquivados pelo pesquisador, porém, não serão divulgados áudios e imagens 

dos participantes, para que sejam evitados identificá-los e preservar o anonimato de todos. 

 

(             ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa; 

(             ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da pesquisa. 

 

Obs2.: Solicitamos ao Senhor (a) entrevistado (a) que rubrique dentro do parêntese com a 

proposição escolhida. 

 

1.3 Senhor (a) entrevistado (a) informamos que talvez sinta um possível desconforto emocional e/ou riscos 

psicossociais tais como: constrangimento, intimidação, angústia, insatisfação, irritação, mal-estar etc., bem 

como os benefícios acadêmicos e sociais decorrentes da participação do participante em sua pesquisa;  
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1.4 Informamos que o pesquisador poderá ressarcir as despesas referentes a transporte por locomoção até o local 

da entrevista que é no Programa NAFAVD, na unidade que melhor atender o entrevistado.  Isso se dará 

decorrente da cooperação com a pesquisa realizada.  

 

Obs3.: Somente o transporte e a alimentação do participante, quando for o caso, tendo em vista que 

as ligações ao/à pesquisador/a podem ser feitas a cobrar; 

 

1.5 Garantia do sigilo que assegure a privacidade e o anonimato dos/as participante/s. Do contrário, caso seja do 

interesse da pesquisa a identificação do participante, faz-se imprescindível esclarecer a ele/ela que também 

haverá a divulgação do seu nome quando for de interesse do/a mesmo/a ou não houver objeção. Neste caso, 

incluir, antes das assinaturas, um box com as opções: 

 

(             ) Permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da pesquisa; 

(             ) Não permito a minha identificação através de uso de meu nome nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

Obs4.: Solicitamos ao Senhor (a) participante a rubricar dentro do parêntese com a proposição 

escolhida. 

 

1.6 Senhor (a) entrevistado (a) garantimos em qualquer momento no decorrer da entrevista a sua liberdade de 

recusa a participação ou se retirar o seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização 

alguma; 

 

Obs5.: Item obrigatório por força da lei.  

 

1.7 Senhor (a) entrevistado (a) apresentamos a garantia expressa de liberdade do/a participante de se recusar a 

responder questões que lhe causem desconforto emocional e/ou constrangimento em entrevistas e 

questionários que forem aplicados na pesquisa; 

 

1.8 Declaramos aos participantes que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou 

não;  

 

1.9 Informamos que o resultado da pesquisa será disponibilizado pelo programa de pós-graduação da Faculdade 

de Informação e Comunicação da UFG, que ficará disponível no portal na internet; 

 

1.10 Senhor (a) entrevistado (a) informamos que qualquer participante da pesquisa tem o direito de pleitear 

indenização (reparação a danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes da sua participação na 

pesquisa; 

 

Obs6.: Item obrigatório por força da lei.  

 

1.11 Informamos ao entrevistado (a) que todos os dados coletados na pesquisa serão armazenados em banco de 

dados pessoal ou institucional, também declaramos aos senhores participantes que toda pesquisa que está 

sendo feita com os dados que foram coletados foi autorizada pelo/a participante e também será submetida 

novamente para aprovação do CEP. Assim, visando a execução de investigações futuras, apresentamos ao/à 

participante as seguintes informações: a) salientamos a relevância de todo o material coletado na pesquisa 

para a área acadêmica, assim, poderá promover discussão para as políticas públicas para as mulheres e também 

para a questão da saúde pública e dos meios de comunicação na sociedade; b) informamos à todos os 

entrevistados que os resultados, sejam eles favoráveis ou não, serão divulgados conforme regras acadêmicas 

de pesquisa da Universidade Federal de Goiás - UFG; c) senhor(a) entrevistado(a) salientamos que será 

disponibilizado todo e qualquer resultado, com exceção do caso de obtenção de patenteamento, de foram que 

a sociedade tenha livre acesso; d) em acordo com o que foi exposto salientamos aos entrevistados(as) que o 

material coletado da pesquisa poderá ser explorado para futuras pesquisas. Em atenção ao item “d”, 

apresentam-se abaixo as informações que serão destacadas em um box que antecede a própria entrevista: 

 

(             ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras e, 

portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

(             ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas futuras, mas 

não autorizo a guarda do material em banco de dados; 
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Obs7.: Solicitamos ao Senhor (a) participante a rubricar dentro do parêntese com a proposição 

escolhida. 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscri to (a) sob o RG ou CPF 

......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo intitulado “Campanhas 

publicitárias no enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres: uma análise da publicidade como aporte 

à sociedade”. Informo ter mais de 18 anos de idade e ressalto que minha participação nesta pesquisa é de caráter 

voluntário. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador responsável Jean Costa Sousa sobre 

a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Brasília, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do (a) participante 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________ 
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ANEXO A – PEÇAS PUBLICITÁRIAS 

 Campanha publicitária: “Homem que é homem diz não à violência contra a 

mulher” –promovida em parceria do MPDFT e Rede Record de Brasília - 2014. 

 

A campanha publicitária de combate à violência doméstica promovida pelo Ministério 

Público do Distrito Federal e Território (MPDFT), em parceria com a Rede Record de Televisão 

de Brasília faz parte do recorte. A campanha foi planejada para a TV e cartazes. Ela traz três 

jornalistas que apresentam o telejornal local, são conhecidos pela grande maioria da população 

de Brasília. O vídeo inicia com o apresentador falando o texto: “Homem que é homem tem 

honra. E honra seu nome, nunca agredindo a sua própria mulher. Homem com H tem que ter 

moral. Moral para manter o casamento na base da confiança e do respeito, nunca com 

violência. Homem que é homem encara a verdade de frente e a verdade é que homens e 

mulheres têm direitos iguais. E agredir a companheira é crime e dá cadeia. Campanha contra 

violência doméstica. Homens e mulheres unidos pela paz”. O texto foi dividido entre os três, o 

fundo do vídeo é preto e depois muda para tons amarronzados com a frase: “Denuncie a 

violência doméstica. Disque 180” com a fonte de cor preta. Acompanhada de um fundo musical 

de piano. Ao final aparece os logotipos do MPDFT e Rede Record de Brasília. 

Figura 1 – Campanha MPDFT e Rede Record 

 
Fonte: Site do MPDFT 

A campanha dos cartazes foi desenvolvida em dois modelos. Ambos trazem uma foto 

no tom escuro de um homem, somente o rosto, mostrando bem pouco dos ombros. A imagem 

é como se ele estivesse pensando em algo. Logo abaixo traz a frase: “Tem coisas lá em casa 

que não abrimos mão. DIÁLOGO é uma delas”. No canto esquerdo superior: “Disque 180”, 
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na parte inferior, em caixa preta, está escrito: “Campanha contra à violência doméstica. 

Homens e mulheres unidos pela paz”. E logo depois ao centro os logotipos do MPDFT e Rede 

Record Brasília. 

Figura 2 – Campanha MPDFT e Rede Record 

 
Fonte: Site do MPDFT 

No segundo cartaz a frase é a seguinte: “Homem que é homem diz NÃO à violência 

contra a mulher”. No canto direito superior tem: “Disque 180”, na parte de inferior, em caixa 

preta, está escrito: “Campanha contra à violência doméstica homens e mulheres unidos pela 

paz”.  E logo depois ao centro os logotipos do MPDFT e Rede Record Brasília.  

Figura 3 – Campanha MPDFT e Rede Record 

 
Fonte: Site do MPDFT. 
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 Campanha publicitária “Quem agride a mulher machuca toda a família”, 

lançada pela CLDF – 2017. 

 

A campanha publicitária da TV inicia com uma caixinha de música, aparece uma mão 

de criança abrindo a caixa. Então, surge a bonequinha bailarina dançando, em seguida vem a 

imagem de um estojo de maquiagem de criança, a menina pega o pincel e começa a pintar o 

olho da boneca na cor roxa. O olhar da menina é muito triste. Ela passa o batom na boneca e 

então começa o texto em voz masculina: “A violência contra a mulher faz mais vítimas do que 

você pensa. No Distrito Federal, os estupros, a violência doméstica e o feminicídio não param 

de crescer. É por isso que a Câmara Legislativa não mede esforços para garantir os direitos 

da mulher, propondo e aprovando leis em sua defesa. Faça também a sua parte. Se for vítima 

ou testemunha de alguma ocorrência, denuncie. Quem agride a mulher machuca toda a família. 

Câmara Legislativa do Distrito Federal.” 

Durante a narração do texto a menina continua maquiando a boneca, porém, a 

maquiagem é realizada em apenas um olho que ao final fica como se estivesse levado uma 

porrada, e a boca toda vermelha ao lado, a ideia é que esteja sangrando. Ao final, a menina 

levanta da cadeira, pega a boneca e vai sentar na cama. Então ela fica fazendo carinho na 

boneca, que dá a ideia que está machucada. Depois a menina abraça a boneca, a cena a seguir 

mostra o rosto da boneca machucada. E, para encerrar, centraliza a imagem no rosto da menina 

e finaliza o texto narrado. Ressaltamos que o cenário é o quarto de uma criança, especificamente 

de uma menina. Vai mostrando o cenário na medida que vai sendo narrado o texto que fala 

sobre agressão à mulher. A iluminação do cenário é sombria, apenas com um feixe de luz vindo 

da janela do quarto.  

Durante a narração vai aparecendo também o texto na parte inferior da tela. Além de 

alguns projetos realizado pela Câmara, como: “Implementação do botão do pânico”; 

“Procuradoria da mulher desde 2013”; “Vagão exclusivo para mulheres no metrô”; “Postos de 

trabalho para vítimas de violência”; “Uma delegacia da mulher em cada Região 

Administrativa”.  

Ao fim, fica focado o rosto da menina ao lado direito, e do esquerdo a logo da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal e canais de denúncia. Disque Denúncia: 197; Procuradoria 

Especial da Mulher da CLDF: 3348-8296; Central de Atendimento à Mulher: 180. E no canto 

superior à direita, o endereço do site da CLDF.  
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Figura 4 – Campanha CLDF - TV 

 

Fonte: Canal YouTube CLDF, 2018. 

Campanha promovida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, o anúncio que segue 

abaixo foi produzido para vários meios de comunicação. Foi usada uma foto de uma menina 

com a boneca, a garota está de costas, com a boneca virada para frente. A boneca está visível 

com o olho roxo e a boca machucada, a roupa da boneca é um vestido vermelho e da garota é 

um macacão jeans com uma blusa rosa. A posição das duas fica do lado esquerdo. Do lado 

direito há a seguinte frase: “Quem agride a mulher machuca toda a família”. Com a fonte de 

cor preta e fundo amarelo. No canto superior à direita está escrito “Saiba mais: 

www.cl.df.gov.br”. Já no esquerdo está: “MobilizAção”, o fundo do cartaz é de cor cinza, 

branco e amarelo. Do lado esquerdo, na parte inferior, está escrito: “Combate à violência contra 

a mulher. Entre nessa luta você também. A violência contra a mulher faz mais vítimas do que 

você pensa. Ela está em toda parte e se revela de diversas formas. No DF, os estupros, a 

violência doméstica e o feminicídio não param de crescer. É por isso que a Câmara Legislativa 

não mede esforços para garantir os direitos da mulher, propondo e aprovando leis em sua 

defesa. Faça também a sua parte. Se for vítima ou testemunha de alguma ocorrência, denuncie. 

 IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO 

 PROCURADORIA DA MULHER DESDE 2013 

 VAGÃO EXCLUSIVO PARA MULHERES NO METRÔ 

 POSTOS DE TRABALHO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 UMA DELEGACIA DA MULHER EM CADA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

E do lado direito há também mensagens escritas: “CANAIS DE DENÚNCIA: 

Procuradoria Especial da Mulher da CLDF: 3348-8296; Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher:3207-6195; Central de Atendimento à Mulher: 180; Disque-Denúncia: 

http://www.cl.df.gov.br/
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197”. E no canto inferior, à direita, está a logo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Figura 5 – Campanha CLDF – Outdoor/ ônibus/ Cartazes 

 
Fonte: Coordenadoria de comunicação social da CLDF, 2017. 

Também foi definida para a pesquisa a propaganda da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, que foi lançada em outubro de 2017 e retomada em agosto de 2018. Ela foi criada para 

vários meios de comunicação como a TV13, rádio, outdoor, ônibus e cartazes. 

Figura 6 – Campanha CLDF – Outdoor/ ônibus/ Cartazes 

 
Fonte: Coordenadoria de comunicação social da CLDF, 2017. 

A campanha direcionada a outdoor, ônibus e cartazes selecionada foi a que tem o título 

                                                 
13 Disponível no canal do YouTube da CLDF. <https://www.youtube.com/watch?v=54nXTDCl7f0> Acesso em: 

28 de set. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=54nXTDCl7f0
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de violência doméstica. Ela traz um menino negro vestido em uma camiseta de listra azul e 

branca com uma calça jeans. Ele está posicionado do lado direito segurando um cartaz que 

induz que foi ele mesmo que o fez. No cartaz há três desenhos que retratam uma família: um 

homem com cara de bravo segurando um pedaço de pau, o menino ao meio com o rosto triste 

e uma mulher com o braço engessado e com o olho machucado. E abaixo dos três está escrito: 

“família”. Ao lado esquerdo tem a seguinte frase: “Violência doméstica. Não deixe que ela 

fique entre quatro paredes. Denuncie”, na cor branca, pois o fundo do cartaz em grande parte 

é cinza. No canto superior à direita tem a seguinte frase: “Saiba mais: www.cl.df.gov.br” e no 

canto da esquerda: “MobilizAção”. No canto inferior esquerdo está escrito na fonte de cor preta 

com o fundo amarelo: “Quem agride a mulher machuca toda a família”. Logo abaixo, também 

do lado esquerdo, está escrito: “Combate à violência contra a mulher. Entre nessa luta você 

também. A violência contra a mulher faz mais vítimas do que você pensa. Ela está em toda 

parte e se revela de diversas formas. No DF, os estupros, a violência doméstica e o feminicídio 

não param de crescer. É por isso que a Câmara Legislativa não mede esforços para garantir 

os direitos da mulher, propondo e aprovando leis em sua defesa. Faça também a sua parte. Se 

for vítima ou testemunha de alguma ocorrência, denuncie. 

 IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO DO PÂNICO 

 PROCURADORIA DA MULHER DESDE 2013 

 VAGÃO EXCLUSIVO PARA MULHERES NO METRÔ 

 POSTOS DE TRABALHO PARA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA 

 UMA DELEGACIA DA MULHER EM CADA REGIÃO ADMINISTRATIVA 

E do lado direito abaixo tem: “CANAIS DE DENÚNCIA: Procuradoria Especial da 

Mulher da CLDF: 3348-8296; Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher:3207-6195; 

Central de Atendimento à Mulher: 180; Disque-Denúncia: 197”. E no canto inferior à direita 

está a logo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 

Para o rádio14 foi realizado o seguinte texto: “Mulher, para defender os seus direitos a 

Câmara Legislativa está ao seu lado e chegando agora com a rap Vera Verônica para dar 

nosso recado. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, isso aí tem que parar, liberdade 

eu quero, calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, isso aí tem que parar, vou ligar 180. 

São vários tipos de violência contra a mulher: constrangimento físico, assédio sexual, moral, 

psicológico, social, agressões diárias, mortes cotidianas, perda patrimonial. Calada não vou 

                                                 
14 A campanha para o rádio foi disponibilizada pela Coordenadoria de comunicação social da CLDF.  

http://www.cl.df.gov.br/
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mais ficar, resolvi denunciar, isso aí tem que parar, vou ligar 180. A Câmara Legislativa 

trabalha para garantir os direitos da mulher propondo e aprovando leis em sua defesa. Faça 

sua parte, disque 180 e denuncie. Quem agride a mulher machuca toda a família. Câmara 

Legislativa do Distrito Federal. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, isso aí tem que 

parar, liberdade eu quero”. O texto é narrado por uma voz masculina, com um fundo musical 

apenas instrumental. Depois a Vera Verônica começa a cantar o rap, ao final volta a voz 

masculina falando que é de iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal.  

E para outdoor, ônibus e cartazes, foi desenvolvido cinco modelos que tratam do assédio 

moral no trabalho, assédio sexual no transporte público, anúncio geral, relacionamento abusivo 

e violência doméstica.  

 

 Campanha publicitária “Feminicídio: Seu silêncio pode ser fatal” – material 

disponibilizado pela Procuradoria Especial da Mulher da CLDF - 2019. 

 

O vídeo começa com a imagem de uma mulher sendo focado em apenas em um olho, 

que vai ampliando até surgir todo o seu rosto, machucado e sangrando, com um dedo bem na 

sua boca, como se estivesse a obrigando a calar a boca. E ao final a mulher empurra a mão da 

frente da sua boca, então percebe-se que o dedo é de uma mão masculina. Tudo isso sendo 

narrado com uma voz feminina: “Muitas vezes os sinais de violência contra a mulher 

acontecem bem antes de o agressor aplicar o golpe final. Por isso, é muito importante que você 

denuncie quando vir uma mulher sendo vítima de qualquer tipo de agressão física ou verbal”. 

Depois a mulher com o olho roxo e toda machucada fala a seguinte frase: “A sua denúncia pode 

salvar uma vida.  O seu silêncio pode ser fatal”. Ao final volta a voz da narradora feminina 

anunciando: “Câmara Legislativa do Distrito Federal”.  

Todo o texto narrado é mostrado por escrito durante todo vídeo. Ao final aparece: 

“Denuncie. Ligue 180”. Logos da Procuradoria da mulher da CLDF e da própria Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, do lado direito do vídeo. 

Figura 7 – Campanha CLDF 2019 - TV 

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 
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A campanha para outdoor, cartazes e ônibus que usamos para a pesquisa é de fundo 

escuro, do lado direito traz uma mulher com o rosto machucado e um dedo de uma mão 

masculina bem ao meio da sua boca. No sentido de “silêncio”, “mantenha-se calada”. E do 

esquerdo, pegando quase todo o outdoor, a seguinte frase: “Se não for minha não será de mais 

ninguém”, “Frases como esta são sinais de alerta”. “Feminicídio: seu silêncio pode ser fatal”. 

No canto inferior esquerdo está escrito: “Denuncie. Ligue 180”. No canto inferior à direita está 

a logo da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Legislativa do DF e a logo da própria 

Câmara Legislativa do Distrito Federal. As fontes são nas cores branca e amarela. 

Figura 8 – Campanha CLDF 2019  

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 

O segundo cartaz que usamos na pesquisa traz também uma mulher machucada vestida 

de preto, essa é com o nariz e olhos espancados, ela está do lado direito do cartaz e com um 

dedo de uma mão masculina na sua boca, no sentido de “silêncio”, “cale-se”. Começando do 

lado esquerdo pegando todo o cartaz a seguinte frase: “Eu não queria te machucar de novo”. 

“Frases como esta são sinais de alerta”. “Feminicídio: seu silêncio pode ser fatal”. No canto 

inferior: “Denuncie. Ligue 180”. No canto inferior direito as logomarcas da Procuradoria 

Especial da Mulher da Câmara Legislativa do DF e da própria Câmara Legislativa do Distrito 

Federal. O fundo do cartaz é escuro, com as fontes branca e amarela. 

Figura 9 – Campanha CLDF 2019  

 
Fonte: Procuradoria da Mulher CLDF, 2019. 


