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RESUMO

A mulher do século XXI apresenta diferenciais em relação a figura feminina do período do descobrimento do Brasil. Desde a colonização, o papel 
da mulher brasileira transcorre através de funções às vezes excêntricas, às vezes humilhantes e até desumanas. Muitos foram os avanços da 
mulher na sociedade, no entanto, a violência ainda persiste como um dos problemas mais graves enfrentados pela classe. Esta divide-se entre o 
estereótipo da mulher moderna e o enfrentamento de situações como violência física e sexual, exclusão social e cultural, privação de liberdade, 
impossibilidade de acesso à educação e à saúde. A Organização Mundial da Saúde reconhece a violência doméstica como um problema de saúde 
pública por afetar a integridade física e a saúde mental do agredido. Inúmeros são os estudos sobre a violência que vitimiza a mulher, revelando 
consequências devastadoras para a sua saúde física e mental, aumentando o risco, a longo prazo, da manifestação de outros problemas de saúde 
como dores crônicas incapacidade física, abuso de drogas, e álcool e, principalmente a depressão. Este trabalho teve por objetivo delinear os 
motivos que propiciam a violência doméstica contra a mulher. Trata-se de uma revisão da literatura com abordagem descritiva realizada nas 
bases de dados LILACs e ScieLO através da Biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram selecionados 20 artigos em português publicados entre 2003 e 
2013, tendo como questão norteadora os fatores que incitam a violência contra a mulher. A violência doméstica é um fenômeno de difícil 
detecção que comumente ocorre em um ambiente privado. É complexa, por envolver fatores sociais, ambientais, culturais, econômicos e 
políticos, exigindo a compreensão da mesma sob o ponto de vista de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, culturais, dentre 
outros, desencadeado por desigualdades de poder nas relações afetivas, sociais, políticas, econômicas e religiosas que efetivamente a favorecem. 
Sabe-se que a violência ocorre em todas as classes sociais e que as queixas nas delegacias ocorrem em maior número em pessoas com baixo nível 
de instrução, tanto por parte da vítima como do agressor, estimando-se que a classe com maior escolaridade, muitas vezes, busca outros setores 
para resolver o problema, como médicos, advogados, familiares, entre outros. Nos papéis sociais impostos a homens e mulheres, reforçados pela 
cultura patriarcal, a  violência é resultante da soma de pequenas violências cotidianas ou institucionais que transcorrem habitualmente na família, 
ensino, religião e ambientes de trabalho, que por sua vez, suscitam desequilíbrios que afetam a paz social, as relações interpessoais, a qualidade 
de vida da família, a segurança da mesma, o rendimento escolar e a educação dos filhos, a igualdade de direito entre os gêneros e o 
desenvolvimento, tanto pessoal como social, dos envolvidos, acarretando inclusive em dependências e delinquências a partir de um processo de 
reprodução de violência como modelo para crianças e adolescentes vitimizados, direta ou indiretamente. A criação de campanhas educativas 
públicas, entretanto, não episódicas, são necessárias e fundamentais para que as mulheres em situação de violência tenham conhecimento dos 
instrumentos de proteção e, assim, possam  reconhecer e exercer seus direitos, fundamentadas em políticas públicas transversais que valorizem a 
equidade entre os gêneros. Ao mesmo tempo, também é importante estimular as discussões acerca da problemática da violência contra a 
mulher, buscando a sensibilização, mobilização e a participação da sociedade na construção de ações públicas para resolução dessa questão. 
Práticas assistenciais diferenciadas associadas ao conhecimento e fundamentadas na escuta sensível promovem orientações personalizadas, 
subsídios técnicos para o atendimento integral e holístico da vítima, colocando-a como protagonista das ações para a definição seu destino,  
proporcionando à mulher a expressão da violência sofrida.
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