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RESUMO 
Trabalho elaborado com o objetivo de analisar o estágio no âmbito jurídico do GEDEM-MP/BA, sob a Lei 
Maria da Penha como objeto de intervenção. Em discussão acerca da violência doméstica, traz o teatro como 

caminho de repensar as práticas operativas da instrumentalidade do Serviço Social. Realizada pesquisa de campo 

com as assistidas do GEDEM, apresenta como suas conclusões o elemento da superação de conflitos existentes 

na vida da mulher em situação de violência a partir do compromisso com o Código de Ética Profissional de 

assistente social e também comprova a importância do teatro como um meio instrumental a ser utilizado. 
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Instrumentalidades do Serviço Social. Teatro 
 
ABSTRACT 
The article was elaborated with the objective of analyzing the internship in GEDEM-MP/BA, under the Maria da 

Penha Law as object of intervention. Discussing domestic violence, it brings, theatrical practice to rethink the 

operative practices of the instrumentality of Social Work. As a result of the research carried out in the field with 

assisted women, at GEDEM-MP/BA, it presents as one of its conclusions the element of overcoming conflicts in 

the life of women in a situation of violence based on the Code of Professional Ethics of the social worker and 

also proves the importance of theater as na instrumental means to be used.  
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I INTRODUÇÃO 

 Estas escritas aqui apresentada foram retiradas do meu trabalho de conclusão de curso, 

então, diante do número reduzido de página que aqui se propõe, não será possível colocar 

todas as informações e sim um esboço do que foi feito. Começo apresentando aqui que o 

interesse pelo tema se deu a partir da experiência de estágio supervisionado no Grupo de 

Atuação Especial em Defesa da Mulher e da População LGBT – GEDEM do Ministério 

Público do Estado da Bahia, dentro da área dos direitos humanos, mais especificamente, na 

Política Pública para o enfretamento à violência doméstica e familiar e por conta de um 

interesse pretérito na arte cênica. 

Em decorrência das análises dos atendimentos com as mulheres assistidas do GEDEM, foi 

possível perceber como seria importante trazer para a instrumentalidade do Serviço Social 

uma nova roupagem que lhe permitisse decifrar as expressões da questão social buscando 

meios para amenizar os conflitos da mulher em situação de violência doméstica.  

A princípio, foi discutido a temática da violência doméstica e familiar como um fenômeno 

histórico, tecendo um breve relato sobre a violência de gênero, o surgimento do feminismo no 

Brasil, avanços nas Políticas Públicas de proteção à mulher como a criação da Lei Maria da 



Penha e explicação de como se deu o aprofundamento das questões de gênero dentro do 

Serviço Social.  

Dando prosseguimento, diante de novas leituras da realidade, exigindo cada vez mais 

maneiras alternativas na intervenção que respondam aos anseios do público que procura o 

Serviço Social, foi feita uma análise Código de Ética profissional, da instrumentalidade 

profissional a partir do movimento que configurou num viés crítico a profissão e da  

importância do teatro como um elemento central da cidadania fundamentada no art 3º da Lei 

Maria da Penha bem como no Art. 23º, inciso V e o 215º da Constituição Federal.  

No que concerne às especificidades do teatro, considera-se um veículo importante para 

discutir temas às vezes complexos e difíceis de ser viabilizados de uma forma leve, 

pedagógica e não só para entretenimento.  

Nesta medida, o estudo teve como finalidade analisar como foi a utilização da arte cênica nas 

de oficinas de Teatro implementadas na disciplina curricular acadêmica, intitulada Estágio 

Supervisionado II. Assim foi possível uma contribuição para questionamentos e alternativas a 

partir de uma reflexão sobre as várias formas de violência contra a mulher no seio familiar, 

fomentando, pelo teatro, um instrumento que traz a necessidade de criar um espaço de 

expressão livre de fala para uma melhor compreensão do fenômeno da violência que cada 

mulher vivenciou e/ou vivencia.    

Para a realização deste estudo, utilizou-se a pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, a 

partir da técnica da história oral. A pesquisa de campo foi realizada na instituição, com a 

criação das oficinas, depois foi realizada entrevistas com as assistidas.  

 

II DESENVOLVIMENTO 

2.1 A raiz da violência e um novo figurino ao Serviço Social  

O significado de gênero como categoria analítica difere os papeis sociais que os sexos 

desempenham na sociedade, condicionando a cada um a forma de ser e agir. Construído como 

um elemento de poder na sociedade que direciona o domínio do homem sobre a mulher, as 

relações sociais a partir de um modo de produção, especificamente a capitalista e na 

diferenciação étnica/racial, reforçam a violência de gênero, aprofundando as desigualdades 

sob a forma de diversas opressões, desde a força física à violação de liberdade, abandono 

parental, humilhação, chantagens, traumas psicológicos, entre outros danos graves em que as 

causas/efeitos produzem situações desastrosas. 

Quando se fala em gênero, é preciso entender sua diferença no que concerne ao sexo. Saleh e 

Souza explicam as distintas análises dessas duas categorias: “cada pessoa nasce com um sexo 



geneticamente definido. Porém, a denominação gênero vai além das características genéticas, 

abrangendo a bagagem sociocultural, política e histórica de cada indivíduo’’. (SALEH; 

SOUZA, 2012, p. 357). Ou seja, o fator homem e mulher estão ligados àquilo que a sociedade 

acredita e diz ser pertencente a cada um, o que não tem nada a ver com o corpo, embora a 

noção de gênero fixe em cada corpo esses atributos.  

  Essas diferenças são categorizadas de forma errônea, atribuindo a cada sexo determinados 

papeis sociais. Isto significa dizer que no sexo a diferença está centrada no biológico, que 

denomina o masculino e o feminino, enquanto no gênero são os papeis sociais que tais sexos 

exercem no meio em que vivem que geram a diferença e imprimem uma desigualdade de 

gênero.  

Complementando este raciocínio, Macedo e Sardenberg apontam que: 

 
Mais importante, porém, é o fato de que, pensadas como diferenças biológicas e, 

portanto, como ‘naturais’, as diferenças entre os sexos têm servido de pretexto para 

se edificar e legitimar relações desiguais entre homens e mulheres, historicamente 

caracterizadas por uma situação de subordinação das mulheres. Por certo, isso não 

acontece só na nossa sociedade. Muito ao contrário. Quando se compara as noções 

sobre homens e mulheres numa perspectiva transcultural, observa-se que a tendência 

a tomar as diferenças estéticas entre os sexos e suas diferentes funções na 

reprodução da espécie como base para a diferenciação social de papéis, manifesta-se 

como fenômeno de âmbito universal. Invariavelmente, em todas as sociedades sobre 

as quais se tem notícia, ‘masculino’ e ‘feminino’ figuram como categorias e/ou 
domínios opostos, a partir dos quais se organiza e legitima uma divisão social/sexual 

do trabalho (MACEDO, SARDENBERG, 2008, p. 1). 
 

 É assim que se dá a naturalização da opressão, intensificada outrora por doutrinas 

religiosas e por uma sociedade estruturada em classes, tendo como resultado a violência 

contra a mulher em vários espaços sociais, bem como dentro do seu próprio lar, pois se 

acredita que existem dois universos distintos, um feminino e outro masculino e, que a mulher 

é um ser que nasceu para ser subordinado e dominado pelo homem, tornando-se algo 

inquestionável já que é divino e natural. Esses aspectos de discriminação e submissão 

ocorrem também em diferentes esferas, como por exemplo, nas atividades produtivas, nas 

fábricas, no recebimento de salários inferiores, mesmo exercendo funções iguais aos dos 

homens, na família, sendo a mulher vista como a responsável pelos afazeres domésticos, com 

uma extensa jornada de trabalho, seguindo da mesma forma na educação, uma vez que no 

passado não cabia à mulher ter o direito de frequentar a escola.  

Lisboa (2014) nos aponta que: 

 
Para desconstruir essa estrutura simbólica de poder e dominação dos homens sobre 

as mulheres repassada durante séculos através das instituições, os estudos feministas 

nos convidam a adotar uma ‘perspectiva de gênero’ em nossas formas de pensar e 



agir, nos processos de intervenção profissional, partindo de uma concepção crítica 

da ‘visão androcêntrica’ da humanidade, que acabou por excluir metade do gênero 

humano dos espaços sociopolíticos. A perspectiva de gênero propõe lançar um novo 

olhar sobre a realidade a partir das mulheres e com as mulheres revolucionando a 

ordem dos poderes. Centra-se no reconhecimento da diversidade de gênero que 

implica a reconstrução de uma humanidade diversa e democrática (LISBOA, 2014, 

p. 43). 
 

 

.          O feminismo é um vasto movimento social com correntes políticas, ideológicas e 

culturais que lutam por um mundo mais justo pautado na equidade, em melhores condições de 

vida que agreguem os direitos e autonomia das mulheres. Suas bandeiras de luta se 

direcionam contra a violência doméstica, de gênero, pelos direitos sexuais reprodutivos, 

contra o abuso e exploração sexual, discriminação, assédio moral e sexual, a questão 

identitária ligada à orientação sexual, à raça entre outras que convergem em estudos teóricos e, 

muitas vezes, na formulação de políticas públicas de cunho reformista para a mudança da 

sociedade a partir de uma perspectiva de gênero.  

 O movimento feminista se proliferou para vários espaços, como dentro das 

universidades com grupos de estudos, em jornais, nas Igrejas Católicas levando ideais 

progressistas, nos conselhos, sindicatos, movimentos sociais ligados à educação, saúde, bem 

como movimentos comunitários, urbanos, do campo e, na vida política, ocupando espaços em 

partidos e nas lutas que contestavam várias formas de opressão e reivindicavam a 

redemocratização do país.  Todavia, como era um movimento encabeçado por mulheres 

brancas, heterossexuais e burguesas, as necessidades de outras mulheres, a partir de suas 

realidades, não estavam sendo atendidas de forma geral. Assim, houve uma expansão do 

feminismo em diretrizes e correntes, cujas protagonistas desses espaços puderam perceber que 

para além da identidade social que as unia enquanto mulheres, existiam outras unidades que 

as diferenciavam, tais como: a orientação sexual, a classe social, a cultura, a raça/etnia e até 

mesmo as correntes políticas que cada uma defendia.  

 O caminho percorrido desde o boom das lutas travadas pelo movimento de mulheres 

em suas várias correntes ideológicas, proporcionaram mudanças a nível público e privado no 

nosso país. Neste contexto, buscou-se traçar as formas de violência que as mulheres sofrem 

cotidianamente, pontuando as diferenças nas suas diversas expressões. É possível, assim, 

constatar que, a lógica do pensamento feminista é plural, e que há feminismos que abraçam 

correntes ideológicas distintas, que visem trazer um olhar crítico a respeito da sociedade por 

meio de concepções que mudem a estrutura de desigualdade imposta pelo machismo, 

patriarcado, sexismo, lgbtfobia.  



 No início do século XXI, no ano de 2002, finalmente foi revogada a possibilidade de 

anulação do casório caso a esposa, se comprovado, não fosse mais virgem. Passados os 

governos de Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso, em 2003, ao chegar ao 

poder, Luiz Inácio Lula da Silva, promulga uma série de mudanças a nível nacional relativas 

às pautas trazidas pelas feministas, a exemplo da criação da Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), com status de Ministério e 

orçamento próprio, que tinha como objetivo promover a articulação, implementação, 

fiscalização e atuação de políticas para as mulheres de cunho preventivo e repressivo, tendo 

em vista a erradicação da violência. 

  Em 2005, o termo cunhado dentro da Legislação brasileira, “mulher honesta” é 

retirado, resguardando assim a mulher de todas as terminologias discriminatórias, a sua 

liberdade sexual e integridade física. Porém, tal intenção “do legislador de sepultar as regras 

jurídicas que já não mais existiam, no entanto, não foi de todo feliz, pois alguns dispositivos 

que denotam tratamento discriminatório ainda se encontram na nova lei” (DIAS, s/d, p. 4) e, 

uma política voltada ao combate à violência contra a mulher só vai surgir no ano de 2006, 

com a Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.  

             A Lei leva o nome de uma mulher que sofreu graves sequelas por conta das agressões 

perpetradas pelo seu ex companheiro, que a deixaram paraplégica após duas tentativas de 

assassinato. Esta mulher tentou por mais de quinze anos uma resposta sobre seu caso, sem que 

a Justiça brasileira tomasse uma decisão. Através da ajuda de ONGs, Maria da Penha levou o 

caso para a Comissão Internacional de Direitos Humanos - OEA - tendo, pela primeira vez, o 

acato de denúncia de violência doméstica, resultando na prisão do ex marido por dois anos, ao 

mesmo tempo em que a OEA condenou o Estado brasileiro por negligência e omissão em 

relação à violência doméstica. Por isso, uma das medidas de punição foi a criação de uma 

legislação adequada para coibir e punir os casos de violência doméstica (BANDEIRA, 2014; 

LISBOA, 2014; PASINATO, 2008).  

 O que cabe aqui mencionar diz respeito à perspectiva de estudos de gênero, como já 

trabalhado no início deste capítulo e, que dentro do Serviço Social, por volta dos anos de 1980, 

começou a se intensificar junto ao Movimento de Reconceituação, com questionamentos 

sobre as razões de não haver disciplinas na transversalidade com temáticas que tratassem dos 

assuntos ligados ao gênero nas grades curriculares visto que por ser uma área de 

conhecimento formada em sua maioria por mulheres, que já faziam parte dos processos de 

luta política por um viés de esquerda, questionando as opressões, o machismo e o patriarcado 



e reconhecendo que a mulher é um ser historicamente discriminado, era preciso romper com 

as barreiras tradicionais que conduziam a profissão.  

 Para atender a esse novo Projeto, além de se aproximar dos estudos fundados na 

perspectiva do gênero que ocorrem dentro da academia nos anos 1990 (LISBOA, 2014), o 

Serviço Social se insere na dinâmica da Política de Proteção à Mulher para ajudar na 

formulação, atuação, gestão, participação e garantir acessibilidade aos direitos sociais à 

população assistida.  

 Quando uma mulher que está em situação de violência doméstica e familiar procura 

alguma unidade de atendimento (na área da saúde, jurídica e/ou assistência), é preciso a 

compreensão de que em sua bagagem de vida ela pode trazer elementos que a impeçam de 

reconhecer aquele contexto, seja por vergonha, por não aceitar, “naturalizar”, a dependência 

emocional e econômica, o medo do julgamento de outras pessoas bem como a falta de 

coragem por temer algum mal maior à sua vida.  

 
É necessário que a situação apresentada pelas mulheres seja acolhida, qualificada e 

tratada com respeito e sigilo profissional. Em geral, as mulheres em situação de 

violência chegam para o atendimento com a subjetividade arrasada; quando se diz: 

‘esta mulher foi violentada’, significa que foi agredida na sua mais íntima identidade, 
naquilo que as constitui como pessoas humanas. As Assistentes Sociais (ou 

Psicólogas) são as profissionais que fazem a primeira abordagem, acolhem as 

mulheres, e através de uma ‘escuta social qualificada’ realizam uma entrevista, 

geralmente, para saber a demanda e preencher o cadastro socioeconômico da usuária 

(LISBOA, 2014, p. 49). 
  

 

 É com base nessa linha de estudo, que este trabalho se propõe a entender o fenômeno 

da violência doméstica e familiar e como um/a assistente social formado/a pode atuar a partir 

de uma nova proposta instrumental. Assim, se propõe, através do teatro, lançar novos olhares 

ao objeto profissional, de modo a contribuir para a busca de caminhos que emancipem a 

população assistida. 

 Na condição posta, o Projeto Ético, em sua base regulamentar à Lei 8662/93, imerso 

nas formulações das normatividades, trará princípios que versam sobre o que é a profissão, o 

que pode ou não ser feito, quais são os órgãos fiscalizadores e a afirmação central da defesa 

intransigente dos direitos sociais através de uma nova ordem societária que contemple os 

interesses da classe trabalhadora.  

 O Código de Ética representa a base norteadora ética e política normativa aos direitos 

e deveres de um/a assistente social. Ao longo da trajetória, a categoria foi atualizando as suas 

normas a partir de um olhar crítico ao posicionamento histórico e social, passando a ter em 

vista o compromisso com o modelo de uma justa ordem societária.  



 O Serviço Social, como profissão inserida na divisão social e técnica do trabalho, 

desde suas protoformas, faz uso de técnicas para efetivar a sua prática. A sua participação nas 

esferas das instituições prestadoras de serviços sociais pela regulação do Estado, tem, através 

das políticas sociais, um caminho que não proporciona a produção material das riquezas 

socialmente construídas, mas sim a reprodução social das relações em que a classe 

trabalhadora está inserida, dando acesso à viabilização de ações que tendem a melhorar (ou 

amenizar) as suas condições de vida (como educação, lazer, cultura, moradia etc.). “Trata-se, 

portanto, de atividades que oferecem bens e recursos complementares à sobrevivência dos 

trabalhadores e que atendem às necessidades de normatização e controle dos comportamentos 

sociais” (TRINDADE, 2001, p. 2). 

 A Lei Maria da Penha aponta no art. 3º as condições necessárias para a vida das 

mulheres e, nesta acepção, encontra-se a cultura como um dos elementos centrais ao exercício 

pleno dos seus direitos. Também, a Constituição Federal, no Art. 23º, inciso V, determina que 

cabe ao Estado legislar para “proporcionar os meios de acesso à cultura” (Constituição 

Federal, 1988) e no Art. 215: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valoriza  

O Serviço Social utiliza o teatro como figurino porque, de acordo com Narciso (2012), por 

mais que existam limites no fazer profissional dentro da divisão social e técnica do trabalho, 

quando vão além,  

 
[...] as demandas imediatas alocadas no espaço do cotidiano, a fim de perseguir a 

perspectiva da totalidade pode servir a construção de possibilidades de luta e 

transformação social. Para isto é necessário ter a capacidade de apropriar-se de 

mecanismos e estratégias fundados em bases teórico-metodológicas sólidas que 

permitam tanto o desvelamento do cotidiano, quanto a construção e fortalecimento, 

a partir deste desvelamento, de sujeitos coletivos, e é precisamente esta a 

contribuição que as técnicas das manifestações artístico-culturais podem fornecer 

(NARCISO, 2012, p. 4). 
 

 Contribuindo com a perspectiva do princípio VII do Código de Ética da/o assistente 

social, “compromisso constante com o aprimoramento intelectual” (CFESS, 1993), e do 

princípio X “compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional” (CFESS, 1993), o 

título, deste subitem do ato 2, traz uma provocação ao usar figurino no lugar de instrumentos, 

pois, propõe-se a afirmar que, abrir novos horizontes nos estudos para dar mais competência à 

atuação, é acreditar na importância de discutir novas técnicas e enriquecer na “apreensão e 

resolução das demandas postas” (NARCISO, 2012, p.1) por qualquer unidade de intervenção, 



pois, pensar em ferramentas que sejam concretas servirão para conscientizar o público dos 

que te oprimem (BOAL, 1982).  

 Ou seja, fazer uma articulação desta arte tendo por objetivo a emancipação humana 

como um instrumento profissional capaz de realizar a transformação e a despertar cenas 

reflexivas, pois o mesmo é utilizado de diferentes formas para expressar sentimentos, desejos, 

notícias, situações, realidades etc.  

Narciso (2012) aponta que tais instrumentais não são um fim em si mesmos, mas os meios 

que servirão de caminhos e mediação para a superação de um cotidiano que seja contra 

hegemônico, fortalecendo lutas e, que proporcionam a criação de experimentos criadores e 

revolucionários.  

 Há de se superar o olhar endógeno do Serviço Social e trazer outras contribuições que 

articulem as necessidades dos sujeitos, não permanecendo em um discurso de conformidade, 

indo além do que está posto. O teatro pode ser a porta do que venham a ser as contestações 

dos sujeitos, sabendo-se que, através de suas montagens, pode-se manter ou destruir a ordem. 

Através do teatro, é possível perceber as expressões da questão social, pois este é uma fonte 

que faz a mediação através de estratégias alternativas e criativas para a construção de uma 

nova cidadania.  

 Descortinando o meu projeto de intervenção, ele foi elaborado no Grupo de Atuação 

Especial em Defesa da Mulher do Ministério Público no ano de 2017, foi montado  um 

programa de oficinas de teatro com às mulheres em situação de violência doméstica e familiar 

que são assistidas por tal promotoria junto a uma professora de artes cênicas e, depois, no 

final do módulo de oficina, foi montado uma peça intitulada “Na chuva de confetes deixo a  

minha dor” trecho de um pedaço da música de Elza Soares, A mulher do fim do mundo.  

 A lacuna perceptível foi que a prática interventiva do Serviço Social no GEDEM 

precisava de um novo sentido quanto ao que se compreende sobre as histórias dessas 

mulheres; então, deduzi que pela arte do teatro, a partir dos jogos cênicos e interpretações de 

personagens, seria possível ler o mundo sob outra ótica, a fim de desvendar o cotidiano para 

incentivar reflexões e questionamentos acerca de como imprimir um novo sentido à vida pós 

traumas causados pelos danos da violência doméstica.  

 

 

 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 A lacuna perceptível foi que a prática interventiva do Serviço Social no GEDEM 

precisava de um novo sentido quanto ao que se compreende sobre as histórias dessas 

mulheres; então, deduzi que pela arte do teatro, a partir dos jogos cênicos e interpretações de 

personagens, seria possível ler o mundo sob outra ótica, a fim de desvendar o cotidiano para 

incentivar reflexões e questionamentos acerca de como imprimir um novo sentido à vida pós 

traumas causados pelos danos da violência doméstica.  

 Por fim, salientaram que o Estado precisa ser o responsável para prover os meios, o 

acesso e a efetivação de espaços que promovam a garantia de uma Política Pública voltada à 

cultura para a mulher em situação de violência doméstica e familiar, que contribua para o 

fortalecimento da autoestima das mulheres, conforme reforça Girassol: Deveria ter muito 

mais apoio do governo pra ajudar as mulheres a levantar a autoestima da mulher.  

 Tal Política Pública usará as manifestações da arte (como o teatro, a música, a dança, 

o cinema etc.) para promover espaços de empoderamento, reflexão, criação e motivação à 

mulher em situação de violência. Para isto, se faz oportuna a preocupação do Estado em 

cumprir o que está previsto no artigo 3º da Lei Maria da Penha, bem como os artigos 23, 

Inciso V e o 215 da Constituição Federal, os quais afirmam garantir o incentivo, divulgação e 

acesso às manifestações culturais como meios de alcançar a cidadania. E, no contexto da 

violência doméstica, limitar as resoluções dos conflitos em jurisdição, saúde, educação e 

assistência, é não estarem atentas/os às outras necessidades que as mulheres precisam para sua 

emancipação. Pois acessar os bens culturais é dar continuidade ao modelo de país que se 

compromete em erradicar e prevenir as expressões latentes da questão social, uma vez que, 

como diz a música dos Titãs: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e 

arte”.  

 As oficinas permitiram conhecer mais a realidade das assistidas do GEDEM, 

mostrando em suas falas que o dano emocional não cicatrizava apenas com os deferimentos 

das medidas protetivas ou resoluções de ações cíveis nas Varas de Família; era preciso 

explanar a sua dor, suas vontades e inquietações de uma forma que a outra pessoa entendesse. 

E o teatro, com suas atividades voltadas ao trabalho do corpo, da memória, da voz e das 

expressões, permitiu este objetivo.  
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