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Resumo: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões acerca da construção 

do espaço da mulher vítima de violência doméstica. Mesmo sendo vítima de agressões, 

humilhações e muitas vezes mutilações a mulher vítima de violência doméstica busca o 

recomeço de uma nova vida. Mesmo atualmente com perspectiva e visão 

constantemente alterada pelo padrão de desenvolvimento, capacidade para a produção, 

dos valores e normas sociais, é observado neste contexto a divisão sexual, que marca e 

diferencia a mulher e o homem por suas características e capacidades particulares. 

Ainda grandes dificuldades essas mulheres lutam por seus direito e por mudanças em 

suas vidas. Observa-se uma ruptura de um padrão masculino que foi imposta por 

gerações, quiçá desde o início da civilização humana. A mulher passa a viver e criar seu 

espaço a partir de suas concepções e desejos. A construção cultural desta é considerada 

mediante suas causas, passa assim a contar como espaço vivido, observando-se assim, 

relações de gênero. O conhecimento dessa mulher surge como gerador de 

espacialidades, passando assim a integrar e desenvolver os modos de relacionamento. 

 

Palavras - chaves: Espaço, Mulher,Violências, Gênero. 

Abstract: This article aims to present reflections on the construction of the area of 

women victims of domestic violence. Even the victim of aggression, humiliation and 

often mutilation female victims of domestic violence seeking the resumption of a new 

life. Even today with perspective and vision constantly changed by the pattern of 

development, capacity for production, values and social norms, is seen in this context 

the sexual division, which marks and distinguishes the woman and the man their 

distinctive features and capabilities. Still great difficulties these women fight for their 

rights and for changes in their lives. A break of a male pattern was observed that was 

imposed for generations, perhaps since the beginning of human civilization. The woman 

goes to live and raise their space from their conceptions and desires. The cultural 

construction that is considered by its causes, will thus be counted as living space, 

observing thus gender relations. The knowledge of this woman appears as spatiality 

generator, thus becoming a member and develop ways of relating. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema violência contra a mulher vem sendo amplamente abordado e discutido 

no Brasil, quer seja no meio acadêmico, em movimentos sociais, na esfera de políticas 

públicas ou na mídia. Mesmo diante de alguns casos altamente noticiados, a 

continuação da ocorrência do fenômeno, vista em cifras divulgadas por entidades 

vigilantes à questão, mostra que as informações cuidadosamente elaboradas e 

divulgadas nem sempre atingem grande parcela da sociedade (SCOTT, 1989, p.10). 

Segundo Tuan (2012, p. 67) o mundo é um campo de relações estruturado a 

partir da polaridade entre o eu e o outro, ele é o reino onde a história ocorre, onde 

encontramos as coisas, os outros e a nós mesmos, e deste ponto de vista deve ser 

apropriado pela Geografia. 

Mesmo atualmente, com uma sociedade evoluída com perspectivas e visões 

constantemente alterada pelo padrão de desenvolvimento, capacidade para a produção, 

dos valores e normas sociais, ainda assim é observado a divisão sexual, que marca e 

diferencia a mulher e o homem por suas características e capacidades físicas. 

A mulher evolutivamente transforma sua história, assim funde seus ideais 

modificando o comportamento dos que compõe suas relações, bem como os lugares por 

onde passa, modificando e influenciando tanto a atual mentalidade quanto ao estudo e 

observação do cotidiano. 

Neste sentido é importante mencionar que "as lutas feministas fizeram parte 

destes movimentos pela redemocratização, mas foram-se constituindo em um 

movimento mais ou menos autônomo de outros movimentos sociais e dos partidos 

políticos, com interesses e demandas que por vezes entravam em conflito com o 

enfoque das lutas de classe na época" (SOARES, 1994, p.26). 

O espaço construído pela mulher é consequência da própria consciência de si 

mesma e de seus valores. Assim, sua percepção nas relações de gênero acompanham os 

diferentes momentos dos movimentos feministas, no intuito de ter seus direitos e 

isonomia respeitados 

A medida que homens e mulheres não estão proporcionalmente representados 

em papéis sociais específicos, acabam por adquirir diferentes competências e crenças 

que, por sua vez, afetam o seu comportamento social. Homens e mulheres estão sujeitos 



a diferentes expectativas às quais se conformam (em certa medida) e por isso 

desenvolvem diferentes competências, assim como atitudes e crenças, sendo que a causa 

para o comportamento socialmente tipificado parece ser a divisão do trabalho entre os 

sexos (NOGUEIRA, SAAVEDRA, 2009, p 23). 

Na observação das espacialidades sociais, que se organizam em determinado 

espaço e tempo, nos deparamos com as representações, com as intimidades e as 

exterioridades humanas desenvolvendo limites e preenchimentos espaciais por meio de 

suas interações sociais (SCHLÖGL, 2013, p.14). 

Por isso, entende-se que o espaço constituído pela mulher vítima de violência 

doméstica deve ser representado dando assim visibilidade de forma material à valores 

imateriais. É neste espaço que se dá a construção e transformação social dessa mulher. 

Seu espaço é onde as particularidades são evidenciadas, é o ponto fixo em que os 

anseios e desejo delas se mostram, é ambiente primordial para que a sensação de 

segurança seja percebida. É no espaço que ela o se sente segura, onde pode alcançar a 

sensação de plenitude e paz. 

Assim, compreender as especificidades que existem na construção deste espaço 

feminino é realizado para representar o sentimento imaterial da vítima. Sabendo que 

nem todas as mulheres vítimas conseguem superar os traumas psicológicos e as marcas 

físicas, mas todas constituem esta realidade humana.  

Entende-se deste modo, que o espaço feminino destas vítimas é uma construção 

material e imaterial determinado cultura desta mulher. Nele podemos identificar os 

ensinamentos familiares, experiência social, o resgate de sua identidade, os sentimentos 

e suas diversas significações.  

O espaço é construído pela sociedade, ou melhor, pelas relações sociais entre os 

indivíduos que a compõe. Consequentemente pela complexidade humana o espaço 

feminino construído por uma parcela da sociedade que está marcada de forma física ou 

psíquica é desconhecido pela maioria.  

Experiências acadêmicas e profissionais demonstram que a mulher vítima está 

escondida, presa por está condição. Uma prisão imposta por seu agressor, que marca 

une ou separam os indivíduos de uma sociedade, marcas materializadas pelas atitudes 

do homem agressor para toda a vida. 



Parto da conjetura que o espaço feminino da mulher vítima de violência 

doméstica é carregado por especificidades que podem demonstrar a luta pela liberdade e 

felicidade brutalmente destruída. Essas especificidades é a busca pela vida sem violação 

de seus direitos e a busca pela identidade perdida. 

O reconhecimento da situação de agressão e violência da mulher vítima é o 

pressuposto para a identificação de suas necessidades e particularidades individuais, 

visto que: 

Não é surpreendente que a sociedade coloque o peso da harmonia familiar na 

mulher, com a implicação de que um casamento falhado é culpa dela. Isto sugere que o 

“compromisso” para com a relação constitui um importante fator de decisão para manter 

o silêncio, sofrer a violência e não procurar apoio durante muito tempo (STRUBE E 

BARBOUR, 1983). 

Logo, para que essas especificidades possam ser visíveis a mulher vítima deve 

ser observada, seu comportamento e atitudes futuras devem ser conhecidas afins de que 

se possa ter um significado suas buscas e anseios. 

Segundo Batella (2008, p.15), na pesquisa sobre a geografia do crime nas 

cidades médias mineiras, os primeiros estudos sobre a geografia do crime ocorreram nos 

EUA na década de 1970, sendo que no Brasil surgiu com algumas iniciativas isoladas. 

Menciona ainda que, pesquisas realizadas na PUC Minas inovam e contemplam os 

estudos sobre a criminalidade, contribuindo para a concretização das pesquisas no eixo 

da geografia do crime. 

O campo da Geografia do Crime, apesar de recente, já está consolidado na forma 

atual de fazer Geografia Urbana, que vai além da análise dos aspectos demográficos, da 

expansão espacial e a função econômica das cidades. Fazer Geografia é se preocupar 

com as transformações e fragmentações urbanas consequentes do ritmo acelerado dessas 

mudanças que tem, em suas dimensões negativas, a pobreza, o desemprego, a circulação 

de drogas, a desintegração familiar, a falência das instituições da comunidade, etc. 

(FELIX, 1996, p.27). 

Por se tratar de pesquisa de caráter qualitativo, será discutido a importância do 

“lugar antes da violência” para aprofundar o entendimento sobre o modo de vida da 

mulher vitimizada, tendo em vista compreender assim a necessidade de um novo lugar 

para a mulher vitima viver após a violência.  



As marcas deixadas pelo homem na mulher pela prática da violência doméstica 

são estudadas pela Geografia do Crime, onde autores como Tuan, Diniz, Felix, 

Mendonça e Batella dão base ao estudo da temática, ou seja, o aporte teórico para a 

identificação do espaço do crime. Permitem assim a observação das características e 

especificidades do fenômeno criminoso e partir destas reflexões possíveis propostas de 

soluções para o problema.   

O campo da pesquisa é tarefa difícil, em virtude do fenômeno a ser observado e 

analisado para produção do conhecimento. A violência doméstica apenas permite à 

pesquisa ter o campo para exploração da base de dados das ocorrências registradas, 

sendo assim os registros das ocorrências o repositório para obtenção das informações 

necessárias para o conhecimento e espacialização da violência contra a mulher em Porto 

Velho. 

A ciência geográfica estuda o conjunto de fenômenos e formas de organizações 

num determinado espaço da superfície terrestre. Espaço onde a natureza e a dinâmica 

social se integram, marcam e definem paisagens. A organização deste espaço pressupõe 

não só um aprofundamento teórico, mas também um contato direto e investigador-

observador, identificar, reconhecer, localizar, perceber, compreender e analisar o espaço 

geográfico e a dinâmica de sua organização por meio do trabalho de campo 

(RODRIGUES, OTAVIANO, 2001, p.35). 

 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: REFLEXÕES SOBRE A 

TEMÁTICA 

 

 Diante da busca de alguns esclarecimentos com relação à descrição do que é o 

crime, a partir do conhecimento até aqui adquirido sobre o tema, passamos a delimitar o 

tipo de crime a ser observado, ao qual trataremos de forma específica. 

 A violência doméstica e familiar contra a mulher é descrita pela Lei n° 

11.340/2006, com sendo “a agressão contra a mulher, num determinado ambiente 

(doméstico, familiar ou de intimidade), com finalidade especifica de objetá-la, isto é 

dela retirar direitos, aproveitando da sua hipossuficiência”. 



 Diante da necessidade de conhecer e delimitar o fato estudado é observado à 

letra da Lei, vez que esta orienta a aplicação deste instituto jurídico que busca proteger a 

mulher vítima de agressão: 

 

Art. 5° Para os efeitos desta Lei configura violência doméstica e 

familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial: 

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 

espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; 

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, 

unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 

expressa; 

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 

conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 

de coabitação. 

Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 

independem de orientação sexual - Lei 11.340\2006. 

 

 De forma genérica, a partir do conhecimento do artigo 5°da Lei n° 11.340/2006, 

configura-se como violência contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada em 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico ou psicológico dano moral ou 

patrimonial. Segundo Teles e Melo (2003, p.17) a violência contra a mulher pode ser 

considerada uma doença social, provocada por uma sociedade que privilegia as relações 

patriarcais, marcadas pela dominação do sexo masculino sobre o feminino. 

 Para Greco (2005, p. 156), sob o aspecto formal, crime seria toda conduta que 

atentasse e colidisse frontalmente contra a lei penal editada pelo Estado. Considerando-

se o seu aspecto material, conceitua o crime como aquela conduta que viola os bens 

jurídicos mais importantes. Diante do ponto de vista do doutrinador verifica-se que não 

está definido o crime, vez que existem conceitos que não traduzem o crime com 

precisão. O crime deve ser analisado a partir de suas características ou elementos que 

venham a compor a infração penal. 

 A violência sofrida pela mulher passou longo tempo sem ser percebida, sendo 

tratada como responsabilidade exclusiva do casal. Meio no qual o marido, “homem da 

família” tomava as “rédeas da situação”, demonstrando ainda mais seu poder sobre a 

mulher, submetendo-a aos maus tratos e a violência. 



 Trata-se de um problema antigo, sendo provavelmente concomitante com o 

surgimento da unidade familiar. Este tipo de violência não discrimina ricos e pobres, 

brancos e negros, cultos e incultos. Possui características de um grande problema, face 

às tragédias e danos surgidos em decorrência dele (DIAS, 2004, p.34). 

 A Conferência das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos descreve a 

violência contra a mulher como: “uma violação dos direitos humanos e esclarece ainda 

que tal violência vem provocando constantemente aos cofres públicos grandes gastos 

onde sendo o mais grave ainda os prejuízos psicológicos às mulheres vítimas, onde 

estas convivem com o agressor por medo ou insegurança, diminuindo assim sua 

qualidade de vida”. 

 Para melhor entendimento é necessária a observação do art. 6° da Lei 

11.340/2006, que esclarece que “A violência doméstica e familiar contra a mulher 

constitui uma das formas de violação aos direitos humanos”. 

 Segundo a Convenção adotada em Belém do Pará, ocorrida no ano de 1994, a 

agressão contra a mulher compreende “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que 

cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 

público como no privado”. Segundo entendimento da Organização Mundial de Saúde a 

violência contra a mulher é considerada uma questão de saúde pública, e é vista por esta 

como um inimigo cruel que destrói a produtividade, a saúde e a vida de milhares de 

pessoas. 

 No Brasil, a violência exercida contra a mulher tem se constituído em 

preocupação às autoridades, juntamente com a luta pelo direito à cidadania nos âmbitos 

jurídico, educacional, sexual e econômico. Estudos sobre tal problemática revelam o seu 

caráter complexo e multidimensional, que se estende sem fronteiras por diferentes 

países e regiões sob vários ângulos, a exemplo da violência doméstica (NASCIMENTO, 

1996 p. 23). 

 Segundo a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

“a violência contra as mulheres não pode ser entendida sem se considerar a dimensão de 

gênero, ou seja, a construção social, política e cultural da(s) masculinidade(s) e da(s) 

feminilidade(s), assim como as relações entre homens e mulheres." 

 A violência contra a mulher dá-se no nível relacional e societal, requerendo 

mudanças culturais, educativas e sociais para seu enfrentamento. É um reconhecimento 



das dimensões de raça/etnia, de geração e de classe na exacerbação do fenômeno” 

(WAISELFISZ, 2010, p. 20). 

 A violência doméstica é um problema que envolve muitas questões a serem 

estudadas e observadas por diversos meios. É uma questão social, histórica, penal, ou 

seja, um fenômeno que pode ser considerado segundo Teles e Melo (2003, p. 17), como 

um problema que deve ser visto de forma multidisciplinar. “Existe hoje um consenso 

entre vários setores da sociedade de que a violência doméstica deve ser pensada de 

forma multidisciplinar”. 

 Nesse sentido a geografia é uma ciência por excelência e possibilita o estudo da 

espacialização de fenômenos geográficos e humanos, conforme já observado no 

primeiro tópico deste capítulo do trabalho. 

 Como Felix (2002) bem esclarece, no início do século XX, começaram a surgir 

os mapeamentos de indicadores sociais com o objetivo de conhecer o perfil econômico, 

social e até mesmo cultural e as suas inter-relações. Sem dúvida por ser uma ciência 

completa e que contribui para com as demais. Possibilita mapear e interpretar os 

indicadores de criminalidade, sem dúvida é um avanço significativo para a produção de 

novos conhecimentos acerca da violência doméstica. 

 A moderna Criminologia vem se consolidando na interdisciplinaridade, com 

informações empíricas sobre as principais variáveis do delito, as suas características 

específicas (tempo oportuno, espaço físico adequado, vítimas potenciais, etc.) e as 

formas como interagem, sugerindo estratégias de prevenção mais ousadas que vão além 

do ofensor, atingem as vítimas, o espaço, o desenho arquitetônico e, acima de tudo, as 

variáveis sociais como a pobreza, desigualdade social e qualidade de vida nos seus mais 

diversos âmbitos: saúde, educação e moradia etc. (FELIX, 2002, p. 17). 

 A principal constituição dá-se do fato que para a Geografia o espaço é uma 

criação social. Ela não só espacializa o fato, mas também mostra sua gênese. A 

geografia permite um olhar evolutivo e abrangente desta criminalidade, permite 

verificar as mudanças da sociedade e do fato criminoso. Permite identifica e refletir 

além da localização do crime 



 O aumento da criminalidade tem promovido uma série de efeitos negativos na 

sociedade brasileira. Os seus impactos transcendem os prejuízos causados às vitimas 

diretas, promovendo gigantescas perdas econômicas e sociais (DINIZ, 2003, p. 02). 

 A punição do agressor é necessária para que se acabe com a impunidade 

existente, protegendo os interesses da própria sociedade, em vista do respeito às 

diferenças entre homens e mulheres, sem significar inferioridade feminina. Para isto é 

importante que seja alcançado um conhecimento maior sobre este tipo de crime. 

 A coibição da violência passa por uma discussão ética e é necessário abrir 

caminhos para a construção explicita de uma cultura que se oponha a toda a forma de 

agressão: física, psíquica, promovidas pelas próprias estruturas sociais (VERONESE, 

1998, p. 56). 

 Como se observa ao longo da pesquisa, a violência contra a mulher engloba 

diversos aspectos, este vem ao longo da história da humanidade, com uma visão 

patriarcal do problema, possibilitando ao homem o poder sobre a mulher. 

 Neste sentido a pesquisa inclui em sua perspectiva de observar o fenômeno da 

violência contra a mulher, conceitos de Claval (2001, p. 23), que destaca que as 

representações devem e merecem ser estudadas pelos geógrafos, pois elas explicam as 

dimensões culturais de um povo, assim como as dimensões econômicas, sociais e 

políticas. 

 Assim é percebido que a violência contra a mulher é sem dúvida um crime 

multifacetado. Necessita das mais diversas análises de suas dimensões e especificidades 

complexas que apresenta no espaço e no tempo. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO FEMININO 

 

 Mesmo atualmente, depois de formada nova sociedade, com perspectiva e visão 

constantemente alterada pelo padrão de desenvolvimento, capacidade para a produção, 

dos valores e normas sociais, é observado neste contexto a divisão sexual, que marca e 

diferencia a mulher e o homem por suas características e capacidades particulares. 

 A internacionalização das lutas dos direitos das mulheres promovida pela 

Organização das Nações Unidas promoveu a expansão dos movimentos feministas pelo 



mundo. No âmbito nacional, esta expansão relaciona-se com a onda dos movimentos 

sociais de resistência à ditadura militar, que perdurou de 1964 a 1985. 

 As mulheres despertam para seus direitos e de forma organizada buscam a 

defesa deles e um novo modo de vida. Culturalmente, a mulher era moldada para o 

esquecimento, sem valores e submissas ao sexo oposto. Não se tratando da forma como 

era compreendida pelo meio, mas como a sociedade permitia a ela ser vista. 

 De forma organizada buscam a defesa de seus direitos, observando que estavam 

sendo oprimidas pelo sexo oposto por possuírem certas particularidades, e que elas não 

poderiam determinar tal limitação ou dependência de qualquer forma. 

 Na observação das espacialidades sociais, que se organizam em determinado 

espaço e tempo, nos deparamos com as representações, com as intimidades e as 

exterioridades humanas desenvolvendo limites e preenchimentos espaciais por meio de 

suas interações sociais (SCHLÖGL, 2013, p.14). 

  Neste sentido observa-se que a mulher ao longo do tempo veio construindo a 

partir do lugar em que vive um espaço com características voltadas para abranger 

mulheres com direitos e deveres. Nele, está contido toda sua história, seus percalços e 

vitórias. 

 As lutas feministas fizeram parte destes movimentos pela redemocratização, mas 

foram-se constituindo em um movimento mais ou menos autônomo de outros 

movimentos sociais e dos partidos políticos, com interesses e demandas que por vezes 

entravam em conflito com o enfoque das lutas de classe na época (SOARES, 1994, 

p.26). 

 Para Melucci (1989), essas novas formas de pensar são uma forma de ação 

coletiva baseada na solidariedade, que se diferenciam de outros tipos de ação coletiva, 

pois desenvolvem um conflito, rompendo os limites do sistema em que ocorre a ação. 

 A necessidade de aprender, contribuir e por em prática desejos antes sufocados 

leva a mulher submissa a sair da condição de inferioridade para transformar o ambiente 

em que vive, o cotidiano de sua família, modificando assim uma história apenas lida por 

elas, que agora deixa de lado os bastidores e passa a fazer parte da protagonização da 

sua história e, em muitos casos, de sua família. 



 Neste sentido explica Barberá (2005), que para esta desigualdade persistente 

muito têm contribuído os designados estereótipos de gênero, isto é, as crenças 

associadas à pertença sexual e à diferenciação sexual. 

 Homens e mulheres passam a serem observados como objeto de estudo das 

questões de gênero sob outro prisma. A mulher passa a ser observada deixando o 

contexto de submissão com relação aos homens e, passa, assim, a fazer parte desta 

sociedade que até então não caracterizava as relações cotidianas como relação composta 

também pela mulher. 

A imagem de uma mulher que difere do homem pelo seu 

emocional mais rico e variado, que condiciona o seu 

comportamento quotidiano, sendo igualmente tímida, dócil, 

vaidosa e sem espírito de aventura, torna-se uma espécie de 

protótipo de temperamento que vem assim a constituir-se como 

norma para um grupo. Os temperamentos, para além de se 

tornarem o centro de gravidade dos grupos, o que permite o 

entendimento da variação individual, estão organizados em 

função da oposição entre esfera privada e esfera pública, família-

trabalho. Estruturam a organização da divisão entre a esfera 

produtiva e a doméstica (GIDDENS, 1994, p. 19). 

 O espaço conquistado pela mulher e o reconhecimento da sua existência nas 

relações de gênero acompanham os diferentes momentos dos movimentos feministas, 

no intuito de ter seus direitos e isonomia respeitados 

A medida que homens e mulheres não estão proporcionalmente 

representados em papéis sociais específicos, acabam por 

adquirir diferentes competências e crenças que, por sua vez, 

afetam o seu comportamento social. Homens e mulheres estão 

sujeitos a diferentes expectativas às quais se conformam (em 

certa medida) e por isso desenvolvem diferentes competências, 

assim como atitudes e crenças, sendo que a causa para o 

comportamento socialmente tipificado parece ser a divisão do 

trabalho entre os sexos (NOGUEIRA e SAAVEDRA, 2009, p 

23). 

 É nítida a percepção de papeis em que a mulher passa a ser vista, pois se percebe 

então a importância desta mulher, bem como sua capacidade de contribuir para o 

sustento da casa. Ela marca a sociedade com seu desenvolvimento, sofrido e contínuo, 

mas acima de tudo persistente, deixando para trás a antiga forma de pensar onde os 

homens eram capazes de produzir e as mulheres subordinadas, não podendo participar 

da produção de modo geral, ficando apenas na expectativa de contribuir. 



 O que se verifica em todas estas perspectivas é que as crenças associadas ao 

gênero aparecem como um dado explicativo em si mesmo, ao nível individual, mas não 

explicam o sistema social que influencia os indivíduos e que orienta o processo de 

socialização ficando, assim, por “esclarecer os processos de diferenciação intersexos 

num plano simbólico, assim como a sua relação com as posições objetivas que homens 

e mulheres ocupam na sociedade” (AMÂNCIO, 1992, p.20). 

 A pesquisa não se preocupa apenas com o “espaço físico”, abrange também as 

relações entre o homem e a mulher, observando o tipo de agressão, de violência sofrida 

pela mulher vítima por parte de seu cônjuge, companheiro e/ou namorado. Neste 

sentido: 

Um espaço relacional implica em conhecer as relações entre 

pessoas marcadas por diferenciações sociais que constituem suas 

identidades permanentemente confrontadas socialmente, cuja 

espacialidade é um dos elementos dessa construção. O gênero, a 

classe, a raça, a sexualidade, a idade, a religião e assim por 

diante são elementos de diferenciação entre pessoas e grupos, e 

isto marca sua existência. Embora cada um desses marcadores 

sociais tenha sido fragmentado nas análises científicas, há 

argumentos no sentido de que o ser humano vivencia 

simultaneamente vários desses elementos, de modo que eles 

devem ser compreendidos de forma “interseccionada” (SILVA, 

2013, p. 248). 

 

 É importante ter presente que os debates acerca do gênero e da diferença sexual 

não são meros exercícios acadêmicos: eles têm consequências evidentes e importantes. 

O que “fizermos” do gênero e a forma como se definir homem e mulher tem influência 

no modo como as pessoas se percepcionam a si próprias e ao mundo (HARE-MUSTIN 

e MARECEK, 1990, p 09).  

 Mas o significado do gênero tem também influência no comportamento, nas 

instituições sociais e sua organização, tais como o trabalho, a reprodução, os cuidados 

com as crianças, a família e a educação, construindo assim espacialidades.  

 Sentir e vivenciar a igualdade de gênero na sociedade atual deixou de ser a busca 

pela igualdade no sexo feminino e masculino, pois vai muito além de apenas uma visão 

conceitual e teórica, mas se trata do poder, da liberdade, do empoderamento da mulher, 

exercendo assim em quase sua plenitude capacidades e competências intrínsecas ao 



sexo, que antes era ignorado e desconhecido por elas mesmas, sendo sufocados os 

anseios e desejos femininos. 

 A mulher por gerações foi posse do homem, do pai quando solteira e, ao casar-

se, continuava posse do marido. Em momento algum acreditava que tinha vontade 

própria e não podia decidir sobre sua vida, se podia denominar uma personagem da peça 

da vida feminina, mas sim apenas um ser que mesmo com suas vontades sufocadas em 

seus núcleos familiares tinha que passar despercebida. 

 Atualmente, a mulher constrói e possui o próprio espaço. Politizadas, elas 

figuram em todos os espaços, mesmo naqueles antes exclusivamente masculinos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A mulher ao longo do tempo transforma seu pensar e viver, vindo a transformar 

assim também a sua história, assim funde-se com seus ideais modificando o 

comportamento dos que compõe suas relações, bem como os lugares por onde passa, 

modificando e influenciando tanto a atual mentalidade quanto ao estudo e observação 

do cotidiano. 

As mudanças vêm ocorrendo gradualmente. A mulher hoje tem vida própria 

deixando de ser apenas a dona de casa para ser mentora de grandes ideias. Ela é 

competitiva, empreendedora, participa de diversas áreas e setores sem deixar de ser 

mulher (mãe). Essa mudança é percebida, de um ser sensível, uma flor frágil, 

personagem que não era vista, a um ser respeitado por seus valores e capacidade. A 

mulher de hoje mostra ser destinada a conquistar a própria felicidade sem interferências 

alheias, trabalhando para sustentar e pagar seus desejos sem ter que pedir permissão e 

sem submissão. 

 Neste contexto, observa-se uma ruptura de um padrão masculino que foi imposta 

por gerações, quiçá desde o início da civilização humana. A mulher passa a viver e criar 

seu espaço a partir de suas concepções e desejos. A construção cultural desta é 

considerada mediante suas causas, passa assim a contar como espaço vivido, 

observando-se assim, as relações de gênero. O conhecimento dessa mulher surge como 



gerador de espacialidades, passando assim a integrar e desenvolver os modos de 

relacionamento. 
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