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Introdução: A violência contra a mulher é um fenômeno global, caracterizado por qualquer 

ato baseado nas desigualdades de gênero construídas e naturalizadas historicamente, que 

cause morte, dano físico, psicológico, moral ou patrimonial. Estudos indicam que 3 a cada 5 

mulheres no mundo já sofreram violência, independente da idade, os autores por sua vez, na 

maioria são familiares, cônjuges e até mesmo ex-companheiros1. Estes dados indicam o quão 

preocupante é a violência contra a mulher em todas as suas dimensões, sendo importante a 

compreensão de que a violência contra a mulher é um problema de saúde pública com urgente 

necessidade de enfrentamento². O que se denomina de patriarcado, historicamente pode ser 

descrito como a dominação estabelecida, na qual baseada no gênero traça uma organização 

social hierarquizada, estruturada na relação de poder do homem sobre os demais. Dentro da 

construção histórica da masculinidade surge o homem que ao tentar se manter enquanto ser 

dominador, acaba por converter sua relação de poder em agressão, agregando a este o uso da 

violência³. O Brasil é um dos países no qual a violência contra a mulher apresenta índices 

alarmantes, tais dados elevaram o país ao 5º lugar no ranking de feminicídios. Mesmo com os 

altos índices que já assolavam o país, a violência contra a mulher só passou a ganhar maior 

notoriedade a partir da criação da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que 

surge com o preceito de punir o agressor e garantir a segurança às vítimas. A Lei também 

prever através do artigo 35, inciso V, espaços de reabilitação aos agressores4. Objetivos: 

Caracterizar os homens autores de violência contra a mulher na região metropolitana de 

Belém-PA narradas pela mídia impressa paraense no período de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2018. Métodos: Estudo do tipo descritivo com abordagem quantitativa. Foram 

consultadas edições do jornal O Liberal, publicadas em 01 de janeiro a 31 de dezembro de 

2018, sobre violência contra a mulher. A coleta dos dados foi realizada na Fundação Cultural 

do Pará Tancredo Neves (CENTUR), na biblioteca pública “Arthur Vianna”. Os dados foram 

analisados por meio da estatística descritiva e apresentados em forma de gráficos ou tabelas. 

O conteúdo do jornal é considerado de domínio público no Brasil. Assim, o estudo obedeceu 

aos critérios éticos de pesquisa desenvolvida e estabelecidos pela Comissão Nacional de 

Pesquisa – CONEP, contidas na Resolução 466/2012. Resultados e Discussão: Foram 

consultados 365 exemplares do jornal O Liberal, sendo selecionadas 76 notas sobre violência 

contra a mulher ocorrida no Estado do Pará no ano de 2018. Destas, 51 notas que relatavam a 

violência contra as mulheres ocorreram na região metropolitana de Belém. Foram excluídas 

25 notas por mencionarem a violência contra a mulher fora da região metropolitana de Belém 

Âo final, foram escolhidos três categorias para serem analisadas: Cidade da região 

metropolitana de Belém com maiores casos de violêncai, Relação do autor da violência com a 

vítima e tipo de violência mais prevalente. Ao analisar a violência nas cidades que compõem 

a região metropolitana de Belém, os dados evidenciam que a cidade de Belém lidera o ranking 

com 62,74% dos casos ocorridos, seguida de Ananindeua com 21,56% dos casos, Marituba 

com 9,80%, Benevides com 3,92% dos caos e por último Santa Bárbara com 1,96% dos casos 

de violência. Alguns fatores podem justificar os números encontrados, a exemplo do número 
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de habitantes, Belém dentre os municípios que compõe a Região Metropolitana detém a maior 

população sendo registrado pelo último senso 1. 393,399 habitantes no último censo, segundo 

dados do IBGE. Assim, quando analisado a relação da vítima com o agressor, os dados 

presentes mostram que no percentual mais alto, o agressor tinha vínculo direto com a vítima, 

sendo 11,76% desses autores familiares, ou seja, faziam parte do convívio diário da vítima. 

Esses dados demonstram que a violência também é perpetrada pelos componentes da família, 

embora podendo ocorrer tanto no ambiente doméstico quanto fora dele. Em seguida têm-se 

que 9,80% eram conhecidos da vítima. No entanto com maiores números, destacam-se as 

notas que não traziam informações a respeito do vínculo entre agressor e vítima, com 60,78% 

dos casos. Foi analisado também os tipos de violência contra a mulher mais prevalente, nas 

cidades que compõem a região metropolitana de Belém no ano de 2018. Com relação ao tipo 

de violência mais acometida, temos a violência sexual com maior número, 17,64% dos casos, 

seguida da violência psicológica com 9,80% e violência física com 7,84% dos casos. Sobre as 

vítimas de violência sexual, estudos apontam ser o sexo feminino, mais suscetível à violência 

sexual e os homens os principais autores de agressão. A explicação está baseada na relação 

desigual de poder, em razão da opressão de gênero existente, construída ao longo do tempo e 

que se apresentam das mais variadas formas, sendo uma delas através da dominação dos 

corpos das mulheres. Conclusão/Considerações Finais: É fundamental compreender o perfil 

do agressor e dos fatores associados à violência, para que os profissionais de saúde e a 

sociedade em geral possam desenvolver medidas fundamentadas e eficazes de prevenção, 

promoção da saúde e assistência às mulheres, como também aos homens autores de violência. 

O aprimoramento da rede de cuidados e de atendimento das vítimas em situação de violência, 

também se faz necessário, uma rede de suporte coesa com profissionais capacitados para 

identificar a situação de violência, orientar e intervir efetivamente. Para tal feito, é preciso 

desconstruir barreiras em diversos aspectos da sociedade. Cabe à equipe de enfermagem o 

reconhecimento dos agravos, compreendendo a violência além do aspecto biológico, 

investindo em uma prestação de cuidado humanizada, que incluam os aspectos psicológicos, 

social, culturais, econômicos e até mesmo espirituais da mulher. Compreender a dinâmica da 

violência contra a mulher contribui para uma prática de enfermagem efetiva. Ao agressor, 

espera-se do Estado e das instituições envolvidas fornecerem suporte para que esse indivíduo 

possa se ressocializar e ser novamente inserido na sociedade. 

 

Descritores: Violência contra a mulher, Perfil do agressor, Enfermagem. 
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