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RESUMO: O presente trabalho é um relato do projeto de extensão “A violência física 
contra a mulher”, que faz uma revisão bibliográfica de forma a buscar fatos na 
história sobre o assunto e tem como objetivo principal o esclarecimento da 
população acerca dos serviços de apoio às vítimas, bem como divulgar a Lei de nº 
11.340/2006 - Lei Maria da Penha que cria mecanismos para proibir este tipo de 
crime, através de panfletagens e palestras. Visa à prevenção primária, secundária e 
terciária da violência contra a mulher. 
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INTRODUÇÃO 
De acordo com Menezes (2008) pelo menos um quinto da população feminina 

mundial já tenha sofrido violência física ou sexual em algum momento de sua vida, e 
estes são fatos que vem acontecendo ao longo da história principalmente em países 
onde prevalece uma cultura masculina. Tendo por base informações como estas 
tornam-se necessários serviços de prevenção e apoio às vítimas para coibir este tipo 
de violência na sociedade. O esclarecimento da Lei Maria da Penha por meio de 
palestra e panfletos tem como objetivo atingir não só as vítimas, mas também as 
pessoas que convivem com essa realidade em suas comunidades. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Para a criação do projeto e realização das atividades foram utilizados artigos 
científicos relacionados ao tema, sites, livros, panfletos e adesivos confeccionados 
pelas autoras, vídeos contendo reportagens sobre o tema, elaboração de material 
em Power Point, recursos áudio-visuais, bem como camisetas de identificação dos 
autores. 

Os métodos utilizados para panfletagem em postos de saúde e universidade 
foram à abordagem das pessoas e identificação do grupo, seguido de explicação 
sobre o projeto, entrega de panfletos contendo os números de telefones dos 
serviços de atendimento à vítima e entrevistas. A palestra foi elaborada em Power 
Point contendo resultados dos estudos feitos, vídeos e fotos e ministrada pelos 
pesquisadores em sala de aula para universitários. 

Os locais de aplicação do projeto foram postos de saúde, academia, 
universidade e abordou pessoas de várias camadas sociais. 
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Estudo realizado por Menezes et.al. (2003) com 420 mulheres que tiveram 
parto assistido revelam que a principal causa de violência é a gravidez sendo que 
em 10,9% dos casos a agressão aumentou durante a gravidez. 

Garbin et.al. (2006) afirma que dentre as ocorrências mais freqüentes de 
agressão contra a mulher estão as lesões corporais dolosas e os maus tratos, que 
prejudicam sua saúde, podendo desenvolver doenças crônicas. Constatou-se que a 
região da cabeça e do pescoço é a área mais atingida devido ao fato de que 
agressões esta área humilham a mulher, agredindo sua beleza e tornando visível a 
lesão. 

No estudo de Menezes et.al. (2003) constata-se as diferentes formas de 
agressão  sendo tapas e empurrões os maiores maneiras de agressão e 
examinando a associação entre a violência física e fatores relacionados à mulher, no 
item idade a prevalência ocorre na adolescência. Em relação à escolaridade o maior 
percentual de mulheres agredidas foram aquelas com 0 a 3 anos e em relação a 
situação marital, as que fazem união consensual se sobressaem. Não há diferença 
em relação as que possuem trabalho remunerado ou não, uma vez que as que 
fumam sofrem mais violência e as que já possuem história familiar de violência 
predominam a estatística. 

 Os resultados obtidos até o momento pelo projeto de extensão “A violência 
física contra a mulher” foram o esclarecimento de dúvidas da população a respeito 
da Lei n º 11.340/2006, a divulgação de serviços de prevenção e apoio às vítimas, 
bem como o reconhecimento da população atingida de que este tipo de violência 
precisa ser combatido pelo fato de ser ainda comum em nossa sociedade sendo 
muitas vezes percebida como fator cultural que não precisa de punição.  

As entrevistas coletadas com pessoas nos locais de panfletagem revelaram 
que a violência contra a mulher é muito comum e é mascarada pelo fato de o 
parceiro ou marido ser o maior agressor, atingindo direta ou indiretamente toda a 
família podendo ocasionar seqüelas graves e até mesmo a morte. A mulher muitas 
vezes deixa de denunciar porque depende financeiramente do homem, porque tem 
esperanças que ele mude e para proteger os filhos da exposição de ter um pai 
violento e preso. Percebe-se que em lugares onde predominam pessoas de classe 
social baixa há menos repressão para se fala r sobre o tema e em locais onde 
predominam classes sociais mais elevadas o assunto é discutido mais 
superficialmente. 
 
CONCLUSÃO 

Apesar de a mulher já ter se emancipado e conquistado seu lugar na 
sociedade, informações atuais revelam que ainda predominam valores machistas 
que trazem conseqüências as famílias e até mesmo a sociedade, gerando um 
problema de saúde pública que precisa ser combatido e tratado. Segundo Blay 
(2003) o trabalho de conscientização deve ser permanente para que se 
acompanhem as mudanças naturais da sociedade. 

 
Percebe-se a necessidade da formação de profissionais especializados no 

assunto, no tratamento e na prevenção de vítimas bem como de atendimento e 
reabilitação ao agressor, tanto na área da saúde quanto na área jurídica, para que 
as vítimas não sintam receio de denunciar as agressões por medo de represália do 
agressor, vergonha e exposição que o fato pode causar a família e também por não 
ter como se sustentar financeiramente em alguns casos.  



 

Existem muitas campanhas sendo criadas no combate a violência contra 
mulher, entretanto, mais necessário que isto é o esclarecimento de seus direitos e o 
encaminhamento correto neste tipo de situação. 
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