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Conceitos

Gênero

“Gênero é um elemento constitutivo das
relações sociais baseado nas diferenças
percebidas entre os sexos... o gênero é
uma forma primária de dar significado às
relações de poder" (Scott, 1995, p. 86)





Violência de Gênero

Toda forma de agressão intencional
desferida contra alguém em função
do seu gênero.

Conceitos





A violência de gênero estrutura-se a partir da concepção de
que os seres humanos possuem, em função do seu gênero,
papéis, poderes e status desiguais na vida privada e pública.

Strey (2001) destaca que na base dos sistemas de
estratificação de gênero está a divisão do trabalho conforme o
gênero.

Sexualidade Trabalho

Apresentador
Notas de apresentação
Ao gênero feminino, cabem as funções ligadas ao cuidado (dos filhos e da casa), em nível privado, assim como no mercado de trabalho (empregadas domésticas, professoras, enfermeiras, psicólogas, assistentes sociais, entre outras). Por sua vez, ao gênero masculino, cabem os lugares de produção e comando (operários, executivos, banqueiros, engenheiros, políticos). Homossexuais tendem a exercer profissões ligadas à estética (cabeleireiros, estilistas, decoradores), enquanto que, para os transgêneros, muitas vezes, resta o mercado do sexo: prostituição e pornografia. 





Refletir sobre a violência de gênero demanda
considerar o corpo (características sexuais
anatômicas e metabólicas), a mente (desejos,
identidades) e as orientações/práticas sexuais.
Todavia, mais importante do que as questões
individuais, demanda compreender como as
sociedades/culturas normatizam as relações
sexuais e de gênero, entre outros marcadores
de poder.





Morgan (1996)








Índices de violência - 2016

1 denúncia de violência 
contra mulher a cada 7 
minutos 

(Secretaria de Políticas para as Mulheres
da Presidência da República, 2016)









Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) fez diminuir em 10% a
projeção de aumento do número de homicídios de mulheres
dentro de suas residências

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea, 2015).

HOMICÍDIOS DENTRO DE CASA




VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

 Praticamente 100% das mulheres declararam
saber existência da Lei Maria da Penha;

 Uma em cada cinco declara já ter sofrido algum
tipo de violência. Dessas, 26% ainda convivem
com o agressor.

(DataSenado, 2015)

 80% das mulheres agredidas não querem que o
autor da violência seja punido com prisão

(Ipea, 2015)





 Espontaneamente 2% dos homens
admitem ter cometido violência sexual
contra uma mulher e, diante de uma lista
de situações, 18% reconhecem terem
sido violentos. Isso corresponde a
quase um quinto dos 100 milhões de
homens brasileiros.

 (Pesquisa “Percepções e comportamentos sobre violência sexual no
Brasil”, Instituto Paula Galvão e Locomotiva, 2016)





Os principais estudos sobre violência de gênero estão
centrados na violência dos homens contra as mulheres.
Ainda que seja o tipo de violência mais frequente, tal
centralidade, de alguma forma, pode limitar a compreensão
do fenômeno, pois desconsidera a diversidade das
identidades/orientações sexuais.

Principalmente, continua pautada em uma noção binária
homem-mulher, desconsiderando o fato de as expressões
da sexualidade humana não serem sempre unívocas e
singulares, mas diversas e plurais.

(Faleiros, 2007). 

Violência 
identitária

Não permite às pessoas
adotarem o gênero, a
identidade ou os comporta-
mentos que desejam




VIOLÊNCIA DOMÉSTICA




Nossos dados

Mulheres Homens
Coerção 
sexual

Agressão 
Psicológica

Violência 
Física





Esse é 
nosso 
amor 

bandido

Nosso 
relaciona-

mento é um 
moinho que 
vira, revira e 

desvira

Entre 
tapas e 
beijos



- Falar de violência contra o homem é tabu

- A maioria dos homens vítimas de violência doméstica reage
"com silêncio" às agressões e os que recorrem ao sistema de
apoio avaliam-no negativamente por sentirem que são
incompreendidos e novamente vítimas

- Segundo as estatísticas criminais de Portugal, uma em cada
quatro vítimas de violência doméstica é homem

(Machado e Matos, Universidade do Minho, 2017)

- Oliveira e Souza (2006) questionam: Que tipo de violência está
sendo trabalhada ou mesmo produzida pelos profissionais da
saúde, quando apenas as mulheres são “acolhidas”,
“fortalecidas” e “empoderadas” e os homens, quando são
atendidos, o são unicamente na condição de agressores?

- Estereótipos de gênero são prejudiciais a todos os seres
humanos.





Assimetria de gênero
(Gomes et al., 2007; Johnson, 2011; Pazo & Aguiar, 2012)

Simetria de gênero
(Gómes & Montesino, 2014, Straus, 2011)

Diferentes formas de manifestação da violência - necessidade de 
análises mais individualizadas

(Ibaceta, 2011; Langhinrichsen-Rohling, 2010)

CONTROVÉRSIAS NA 
LITERATURA





Morgan (1996)




Considerações Finais

 A perpetuação dos estereótipos de
gênero é resultado do que é feito na
família, na escola/universidade, na
TV, nas redes sociais, na
comunidade.





Chá de revelação

#maedemenino #maedemenina





Pedagogia da violência

“Te bato porque te quero bem”





“Em lugar de nos perguntarmos sobre o que
é Gênero, será que não deveríamos buscar a
compreensão de como esta denominação está
se Construindo/Desconstruindo?” (Guedes, 1995)

Essa discussão é extremamente necessária
para a construção de uma sociedade menos
violenta, mais justa e mais igualitária na sua
diversidade.
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