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RESUMO 

Esta monografia se propôs a identificar como e quais as formas de se construir o papel 

de “vítima” no Centro Especializado no Atendimento à Mulher em situação de violência 

(CEAM) de Volta Redonda/RJ. Tem como objetivo compreender a construção da 

“vítima” através das relações entre as mulheres “agredidas” e os funcionários do CEAM 

levando em conta as narrativas, as experiências profissionais e os valores morais 

envolvidos e construídos nas relações. Além disso, analisa como o papel da “vítima” 

também influencia na dinâmica judicial que envolve revogação de medida protetiva. 

Para tanto, contempla uma variedade de métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, 

priorizando, contudo, a etnografia, abrangendo a realização de trabalho de campo a 

partir da observação e interlocução direta com os atores envolvidos.  A partir disso, 

percebe-se a diversidade de cada caso, demonstrando assim, as múltiplas formas de se 

construir e classificar uma “vítima”. 

 

Palavras-chaves: Etnografia, Vítimas, Moralidades, Medida Protetiva, Violência contra 

mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This monograph aimed to identify how and in which forms the role of "victim" is 

created in the Specialized Center for Assistance to Women in Situation of Violence 

(CEAM) in Volta Redonda/RJ. It aims to understand the construction of the "victim" 

through the relationships between "battered" women and CEAM officials, taking into 

account the narratives, professional experiences and moral values involved and 

developed in relationships. In addition, it examines how the role of the "victim" also 

influences the judicial dynamics that involve revocation of protective measure. 

Therefore, contemplate a variety of methods and techniques of qualitative research, 

prioritizing, however, ethnography, covering the accomplishment of field work from 

direct observation and dialogue with the actors involved. From this, one can perceive 

the diversity of each case, thus demonstrating the multiple ways of constructing and 

classifying a "victim". 

 

Keywords: Ethnography, Victims, Morals, Protective Measure, Violence against 

Women. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho propõe analisar a construção da categoria “vítima” no que diz 

respeito às violências que envolvam a mulher que é atendida no Centro Especializado 

no Atendimento à Mulher, o CEAM, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de 

Janeiro. Pretendo mostrar como a categoria é criada em torno das relações entre os 

funcionários e as mulheres atendidas, segundo experiências profissionais, pessoais e 

concepções morais envolvidas. Uma vez que esse trabalho esbarra em questões de 

gênero, acredito na importância de expor a definição que o norteia devido á existência 

de diversas teorias e definições sobreo assunto. Utilizo-me da definição de Joan Scott 

(2012), sendo gênero para a autora um elemento constitutivo de relações sociais 

baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primeira de significar as 

relações de poder. Logo, cabe destacar que não compreendo gênero como uma 

dimensão encapsulada, mas que se intersecciona com outras dimensões recortadas por 

relações de poder, como classe, raça e idade (DEBERT &GREGORI, 2008). Também 

utilizo o termo “violências que envolvam a mulher” em razão da existência de 

diferentes definições de violência interpessoal que envolva a mulher, como a “violência 

de gênero”, “violência doméstica”, “violência familiar”, “violência contra a mulher” e 

“violência conjugal”, que são frequentemente utilizados como sinônimos, uma vez que 

há muitas zonas de interseção entre os conceitos (SOARES, 2009) e que também serão 

discutidos neste trabalho.  

Este trabalho foi realizado no Centro Especializado no Atendimento à Mulher 

(CEAM) que pertence à Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, Idosos e 

Direitos Humanos (SMIDH) da cidade de Volta Redonda/RJ. O CEAM tem como dever 

prevenir futuros atos de agressão e de promover a interrupção do ciclo de violência 

efetuando o atendimento em quatro fases: acolhimento, orientação, diagnóstico 

aprofundado e atendimento, monitoramento do atendimento e encerramento do 

atendimento (Norma Técnica de Padronização, 2006). Procurei então, através do 

trabalho de campo, analisar como os processos de “acolhimento”, “orientação” e 

“atendimento” são efetuados. Meu intuito também foi de analisar e evidenciar as 
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relações entre os profissionais do CEAM e as “vítimas”, bem como as respectivas 

implicações no que tange a classificação e construção da “vítima” por parte desses 

profissionais segundo as concepções de família, gênero, conjugalidades, justiça entre 

outras concepções morais.  

Justifico a relevância deste trabalho na produção na área de estudos de gênero e de 

moralidades uma vez que apresento e aprofundo uma discussão em torno das 

moralidades e de algumas definições de violência que envolvam as mulheres nesse 

campo. 

 

Entrada no campo 

 

Inicialmente meu desejo foi de fazer um trabalho de campo na Delegacia 

Especializada no Atendimento á Mulher (DEAM), devido a muitos trabalhos 

etnográficos que já havia lido e por me interessar pela temática de gênero desde que 

ingressei no curso de Ciências Sociais. Como resido em Niterói por causa da faculdade, 

minha tentativa foi de fazer o trabalho na única DEAM da cidade. Em agosto de 2017 

houve tentativa de inserção na Delegacia, que resultou sem sucesso, devido à 

indisponibilidade da Delegada atuante, conforme fora passado por seus agentes, quando 

das visitas à instituição. Em reunião com a minha orientadora, expus a dificuldade de 

inserção no campo e, nesta oportunidade, conversamos sobre a possibilidade de mudar o 

campo. Após não conseguir fazer o campo na delegacia, me surgiu a ideia de fazer o 

campo no CEAM de Volta Redonda – minha cidade natal - pelo fato de trabalharem 

também com mulheres que haviam sofrido algum tipo de violência e pelo fato de eu já 

ter frequentado aquele ambiente anteriormente. Minha entrada no campo se deu sem 

intenção de ser. No período de recesso do curso, nos meses de julho e agosto de 2017, 

frequentei o espaço da SMIDH, que havia criado um projeto denominado “Projeto 

Cartas”. Inserido no Projeto “Movimento Mulher”, da Secretaria Municipal de Políticas 

Públicas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, o “Projeto Cartas” teve como 

objetivo fazer um diagnóstico das demandas da cidade de Volta Redonda, através de 

cartas escritas por mulheres com o tema “É o que eu penso é o que eu vivo”. O Projeto 

Cartas teve início na primeira semana de março, no Dia Internacional da Mulher (8 de 
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março) e terminou dia 30 de abril (Dia Nacional da Mulher) de 2017 recebendo em 

torno de quatro mil cartas.  

Faço parte de um coletivo feminista1 da cidade e nos propomos a cooperar na 

leitura das cartas como uma das formas de parceria entre o coletivo e a Secretaria. Ao 

longo de três ou quatro semanas eu chegava à Secretaria na parte da tarde, 

cumprimentava a secretária, sua assistente e a funcionária responsável pelo projeto2 que 

me entregava envelopes e mais envelopes de cartas junto com uma planilha que deveria 

ser preenchida3. Como não havia onde ficar no primeiro andar para ler as cartas, me foi 

oferecida a sala da coordenação do CEAM, no segundo andar. Lá eu não só lia as cartas 

e preenchia as planilhas, mas também observava a movimentação, conversava com as 

funcionárias devido à curiosidade delas para comigo e a minha para com o trabalho 

delas. Durante esse período criei relações que me permitiram retornar alguns meses 

depois para de fato fazer o trabalho de campo. Iniciei o trabalho de campo no mês de 

dezembro de 2017 e ia até lá quase que diariamente por mais três meses. Apesar da 

facilidade de permanecer na coordenação devido à relação criada com os profissionais, 

vale ressaltar a dificuldade de começar a assistir os atendimentos devido à sensibilidade 

do trabalho ali feito e também devido aos tipos de profissionais que eu estava 

observando e sobre os quais eu estava realizando minha análise. Por estar em meio a 

psicólogos e assistentes sociais, interlocutores que não considero ingênuos em relação a 

minha pesquisa, minha presença também era analisada. Claudia Fonseca (1999), ao 

fazer trabalho de campo numa instituição com assistentes sociais afirma que era 

necessário reconhecer que a distância que os separava não era tão grande assim, que 

eram – de ambos os lados – parte de um mesmo “processo civilizatório”. Assim como a 

autora, apesar das proximidades dos valores em comum, tive que reconhecer que, 

enquanto pesquisadora, ocupava um lugar diferente em relação à realidade pesquisada. 

                                                             
1 Coletivo Feminista Vira-Latas. 
2 Renata trabalha na Secretaria desde inicio de 2017 e ocupa o cargo de Chefe de Gabinete da SMIDH e é 

também responsável pela pasta das mulheres. 
3 O trabalho consistia em ler as cartas e enxergar nelas as demandas das mulheres. Na planilha havia 

tópicos como: educação, moradia, saúde, transporte, esporte e “violência contra a mulher” e dentro dos 

tópicos havia opções para serem marcadas ou escritas caso não houvesse, como por exemplo: mais 

médicos, mais ônibus, mais projetos sociais, mais emprego, mais cursos profissionalizantes, entre outros. 

O intuito era de que com o preenchimento das planilhas a Secretaria conseguiria enxergar as demandas 

das mulheres da cidade. Após as leituras foi realizada uma exposição com as cartas intitulada “Flores de 

Aço”, que mais tarde também foram expostas em Juiz de Fora/MG e Brasília. Cabe ressaltar que o nome 

da exposição é uma referencia ao apelido da cidade: “cidade do aço” pelo fato de a história da construção 

da cidade estar intrinsecamente ligada à história da primeira Companhia Siderúrgica Nacional do país, a 

CSN.  
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Ao técnico, cabe agir e, no ato, travar uma política clara de opção entre múltiplas 

possibilidades. O pesquisador, liberado desta responsabilidade, se entrega a um número 

sem limite de digressões, algumas mais relevantes do que outras. Por ter essa liberdade, 

procurei observar condutas e ações que não são enxergadas no cotidiano do trabalho ali 

feito, como as várias percepções de um único caso uniam e conflitavam experiências 

profissionais e pessoais diferentes, como eram construídas classificações para as 

“vítimas”, analisando as narrativas construídas dentro dos atendimentos pelas 

profissionais e pelas mulheres atendidas.  

 

Metodologia 

 

O desenvolvimento deste projeto visou contemplar uma variedade de métodos e 

técnicas de pesquisa qualitativa, priorizando, contudo, a etnografia como narrativa de 

uma experiência em processo, por meio da qual o conhecimento antropológico é 

produzido. A pesquisa teve como alguns de seus objetivos, abranger a realização de 

trabalho de campo a partir da observação e interlocução direta e participante com os 

atores envolvidos, como conversas informais e realização de entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais responsáveis pelas quatro fases do atendimento.  

A partir do recesso do final do ano letivo de 2017 foi planejada em um primeiro 

momento a aproximação dos funcionários tanto da SMIDH quanto do CEAM para 

conseguir autorização para assistir os atendimentos e ler os prontuários escritos pelas 

assistentes sociais e psicólogas, além de realizar entrevistas. Participei de festas 

comemorativas de fim de ano e ajudava as funcionárias em questões administrativas, 

como organização de relatórios. Numa segunda etapa, foi então realizada a observação 

dos atendimentos das assistentes sociais e a leitura dos prontuários que eram escritos 

por todos os funcionários. A busca de bibliografia se deu em cima de artigos, trabalhos 

acadêmicos, documentos e livros que abordam e discutem gênero, “violência contra a 

mulher”, burocracia e valores morais, sendo construída durante todo o processo do 

trabalho, principalmente após o início do campo. 
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Organização da monografia 

 

Este trabalho foi dividido de forma a colocar os casos como elementos centrais. 

Partindo da ideia de que cada caso é um caso4 e entendendo as particularidades de cada 

um, os separei em dois grupos - casos “espontâneos” e casos da “medida protetiva” - 

por serem essas duas categorias, que diferenciavam as “vítimas” e também os 

atendimentos, de acordo com minhas observações de campo. No primeiro capítulo 

escrevi acerca do Centro Especializado ao Atendimento à Mulher, sua localização, 

espaço, como é o ambiente, quem são os funcionários e quais as suas funções, sobre os 

prontuários escritos e sobre a Patrulha Maria da Penha, um braço importante do CEAM 

nos casos de “medida protetiva”. Neste capítulo tentei mostrar as relações, como a 

identidade do grupo é criada, qual era o meu campo e como funcionava. 

No segundo capítulo apresento alguns dos casos “espontâneos” que assisti. Vale 

mencionar que todos os atendimentos transcritos escolhidos por mim para estar nesta 

monografia são exemplares. Não no sentido de serem representativos de todos os casos 

de violência quem envolvam a mulher, mas porque demonstram as múltiplas formas de 

criar relações no atendimento e também a própria categoria de “vítima”. Neste capítulo, 

então, abordo questões sobre as especificidades dos casos “espontâneos” e algumas 

relações construídas nos atendimentos que levam em conta características físicas das 

mulheres atendidas e construções de estereótipos de acordo com experiências 

profissionais e pessoais. 

No terceiro capítulo, apresento os casos de “medida protetiva”, suas 

especificidades e o que os diferencia dos casos “espontâneos”. Também abordo como 

funciona o processo da revogação da medida protetiva, um assunto que se mostrou 

importante no CEAM, levantando como os atendimentos e, a partir dali, a construção do 

papel de “vítima” influenciavam as administrações judiciais.  

No quarto e último capítulo abordo questões que surgiram para mim no campo e 

que dizem respeito a todos os casos. Nesse capítulo tento mostrar a narrativa por parte 

das mulheres atendidas e como elas também se produziam enquanto “vitima”. Abordo 

também definições de “violência contra mulher” e de “violência conjugal” por entender 

que essas duas definições, usadas como sinônimos algumas vezes, na forma teórica nem 

                                                             
4 Ideia que será exposta ao longo deste trabalho. 
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sempre conversam e como se encontram nas práticas do CEAM, demonstrando a 

multiplicidade de se construir uma “vítima”, entendendo as diversas visões sobre um 

caso não como contraditórias, mas complementares, que se encontram e se misturam em 

cada caso.  
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CAPÍTULO 1 – O CEAM 
 

Na cidade de Volta Redonda/RJ há um único Centro Especializado de 

Atendimento à Mulher (CEAM), também chamado de Casa da Mulher Bertha Lutz5, 

pertencente à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos 

Humanos (SMIDH). Nele são atendidas por assistentes sociais, psicólogas e advogada, 

mulheres que alegam ter sofrido algum tipo de violência de gênero. 

A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres (SMPPM), 

responsável pela coordenação, controle e execução de políticas municipais para 

mulheres foi criada no ano de 2012 e contava como braço institucional o Centro 

Especializado de Atendimento à Mulher em casos de violência contra mulher. Em 2017 

a SMPPM se transformou em SMIDH, sendo criada pela Prefeitura de Volta Redonda 

em uma nova gestão que se iniciou no mesmo ano. Ela é responsável por além de 

políticas e serviços públicos para as mulheres, construir políticas públicas para a 

população negra, LGBT e para pessoas com deficiência. A Secretaria fica instalada em 

um prédio, na cor rosa, de dois andares onde uma grande placa indica ser ali a SMIDH e 

o CEAM.  

A SMIDH ocupa o primeiro andar que possui quatro salas onde ficam, 

respectivamente, a secretária responsável, a chefe de gabinete – responsável pela pasta 

das mulheres -, e também as responsáveis pelas pastas dos negros, dos LGBT’s e das 

pessoas com deficiência. Também possui uma cozinha nos fundos, dois banheiros e um 

espaço de espera no final do corredor. Toda parte interior do primeiro andar é pintada de 

branco e com cadeiras, acessórios e adesivos de informes pintados de cor de rosa, além 

de flores, um som ambiente composto por músicas interpretadas por mulheres, 

exposições de artes produzidas pelos grupos ali representados nos corredores e na sala 

de espera sofás vermelhos aconchegantes e uma televisão que transmite mensagens 

como “o amor fortalece”, “palavras são formas de violência SIM!”, “te chamar de 

louca é violência SIM!”, “respeito é a chave do sucesso para todo relacionamento”. É 

no primeiro andar que projetos, palestras e serviços são elaborados de acordo com cada 

                                                             
5 Nome dado na data de criação, em1991. Bertha Lutz foi uma bióloga e foi uma das pioneiras do 

movimento feminista no Brasil responsável direta por ações políticas que resultaram em leis que deram 

direito de voto às mulheres e igualdade de direitos políticos no início do século 20. 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/04/bertha-lutz 
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pasta. É importante notar que apesar da mudança da Secretaria, que abrangeu suas 

funções, o espaço ainda é composto por elementos considerados femininos voltados 

para as mulheres. Assim, a minha percepção do espaço indicava uma tentativa de 

construir um ambiente dedicado às mulheres, reproduzindo talvez certas representações 

e estereótipos em relação à cor rosa utilizada, à decoração e músicas escolhidas e às 

mensagens transmitidas. 

 

1.1 Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) 

 

No Brasil, as Secretarias Especiais de Políticas para as Mulheres foram criadas no 

ano de 2003, por meio da Lei Nº 10.683, com o objetivo de formular, coordenar e 

articular políticas para as mulheres, nos aspectos relativos à igualdade entre mulheres e 

homens e de combate à discriminação. A Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres desenvolveu, em parceria com o movimento feminista, de mulheres e demais 

movimentos sociais, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, que apoia ações de 

prevenção e combate à violência contra as mulheres, bem como de atendimento às 

mulheres em situação de violência, fornecendo apoio técnico. Foram criados, então, os 

Centros de Referência, que são espaços de acolhimento/atendimento psicológico, social, 

orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, a fim de 

proporcionar a assistência necessária à superação da situação de violência ocorrida, 

contribuindo para o fortalecimento da mulher e para o resgate da sua cidadania (Norma 

Técnica de Padronização, 2006).  

Na cidade de Volta Redonda, existia desde 1991 a Casa da Mulher Bertha Lutz, 

pertencente ao CREAS6, e veio a se tornar CEAM em 2004 com a criação do Plano 

Nacional. Manteve-se o nome Casa da Mulher Bertha Lutz, de acordo com uma 

funcionária “porque CEAM é o que é entendido na linguagem de política pública 

federal, Casa da Mulher Bertha Lutz é o nome que já existia na cidade e prevaleceu.” 

(registro de campo, conversa com Hellen, maio, 2018). Como disse, a partir do ano de 

2012 o CEAM passou a integrar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 

Mulheres (SMPPM) e em 2017 passou a integrar a Secretaria Municipal de Políticas 

para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH).  

                                                             
6 Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 
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O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Volta Redonda encontra-se 

no segundo e último andar do prédio. Para chegar até lá é necessário atravessar o 

primeiro andar, onde se encontra a SMIDH, e subir uma escada que está antes da sala de 

espera descrita acima. É um andar com o interior também pintado de branco com mesas 

e cadeiras cor de rosa e é composto por cinco salas: uma sala para a coordenação, três 

salas para atendimentos, o escritório da advogada e o próprio corredor do andar é a “sala 

de espera”. Ao subir, há no início do corredor algumas cadeiras para as mulheres 

aguardarem os atendimentos, não há quadros expostos ou qualquer outro objeto 

considerado decorativo como no primeiro andar referente à SMIDH, possuindo um ar 

mais sóbrio do que o andar debaixo.  

A sala da coordenação é a primeira que encontramos à direita e é nela que ficam o 

coordenador, as assistentes sociais e as psicólogas. Uma sala com uma mesa central 

grande com seis lugares, computadores, armários e um quadro branco 

consideravelmente grande para qualquer tipo de anotação importante. É ali que passei a 

maior parte do meu campo, aonde acontecem reuniões de equipe, conversas sobre casos, 

conversas paralelas, a feitura de prontuários, relatórios e ligações. O quadro é usado 

para, principalmente, anotações de telefones, horários de atendimentos, planos para 

casos e metas.   

As salas de atendimento são usadas somente para atendimentos, não sendo 

específica para um tipo de profissional. Estando duas de um lado do corredor e outra do 

outro, as salas contem somente uma mesa, duas cadeiras rosa e um ventilador, sem 

nenhum tipo de acessório como nas salas do andar abaixo. Logo após o final do 

atendimento as funcionárias retornam para a coordenação.  

A sala da advogada é a última do corredor do andar, do lado oposto à 

coordenação. A distância não é só geográfica. Nela, encontram-se apenas os móveis 

necessários para a única advogada que ali trabalha, como uma mesa, cadeiras e armário. 

Eu a vi pouquíssimas vezes pelos corredores, apenas na sua sala, não construindo uma 

relação que me permitisse acompanhar o seu trabalho. A advogada não participava de 

reuniões semanais ou estudos de caso e somente aparecia quando a assistente social 

possuía alguma dúvida e queria sanar naquele mesmo momento durante um 

atendimento. 

 Se no primeiro andar, onde ficava a SMIDH, havia músicas, decorações e 

mensagens, no segundo andar, onde ficava o CEAM, a sobriedade chamou atenção. 

Como dito anteriormente, a escada que dava acesso ao CEAM ficava antes da sala de 
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atendimento com músicas e frases de empoderamento, ou seja, esta sala não era 

destinada às mulheres agredidas, era destinada às pessoas que iriam tratar de projetos, 

campanhas ou reuniões de acordo com cada pasta. No segundo andar não havia quadros, 

mensagens e músicas, havia somente algumas cadeiras na cor rosa aonde as mulheres 

deveriam aguardar os atendimentos. O espaço também se mostrou um marcador de 

funções, distinções e hierarquias entre as pessoas que o habitam e circulam por ele 

(BOURDIEU, 2004; DURKHEIM e MAUSS, 2000). A diferença do local de espera e 

atendimento nos dois andares, a distribuição das salas e o uso delas por parte das 

funcionárias pareciam ser um indicador inicial dos papéis por elas desempenhados.   

 

 

1.2 Funcionários 

 

Como já dito anteriormente o CEAM é composto por um coordenador, duas 

assistentes sociais, duas psicólogas e uma advogada. Antes de descrever o trabalho dos 

funcionários que acompanhei, cabe citar que o único homem presente tanto no CEAM 

quanto na SMIDH é o coordenador. Ele só estava presente na parte da tarde, já as 

assistentes sociais e psicólogas são divididas em dois turnos, manhã e tarde, sendo cada 

turno composto por uma assistente social e uma psicóloga.  

O coordenador, psicólogo há 16 anos, já havia trabalhado em sua instituição 

educacional sem fins lucrativos com a secretária, aonde ele exercia a função de 

coordenador e ela trabalhava como administradora. Após construir uma relação de 

amizade, foi convidado pela secretária no início da sua gestão em 2017 para ser seu 

assessor técnico porque o considerava preparado para o cargo e também por acreditar 

que esse cargo deveria ser ocupado por uma pessoa confiável e próxima dela. Sem 

nunca ter trabalhado e lidado com casos que envolvessem a temática de gênero no 

âmbito governamental, é responsável por coordenar o CEAM desde inicio de 2017. 

Segundo ele mesmo me explicou, o trabalho do coordenador consiste em:  

“Coordenar as psicólogas e as assistentes sociais no trabalho de 

acolher as vítimas, as vítimas não, as agredidas7, de violência 

doméstica dando orientação dentro da política pública em beneficio 

delas e também abriga-las quando necessário, dentro da Casa Abrigo, 

por um período em que pudesse ser resolvido todo o tramite da partida 

                                                             
7 Mantive a fala original, além por considerar consequente com o método etnográfico, porque essa 

distinção/correção feita pelo coordenador entre vítima e agredida é significativa na minha percepção do 

trabalho desenvolvido e será abordada posteriormente. 
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dela ou da prisão do agressor, pra não correr risco de vida. Tínhamos 

também um trabalho feito com os agressores, feito no Fórum, sob a 

supervisão do juiz pela vara da violência doméstica.” (Entrevista com 

o coordenador, maio, 2018)  

 

Também, de acordo com minhas observações, o coordenador redige relatórios, 

atuava como mediador entre o CEAM e a SMIDH, fazia reuniões de grupo 

semanalmente além de estudos de casos quando necessários. Também recebia 

mensagens e/ou ligações no seu celular, do hospital de referência8 e da DEAM sobre 

emergências em certos casos considerados graves ou urgentes que envolviam mulheres 

agredidas. 

Heloísa9, a assistente social que acompanhei durante os atendimentos é assistente 

social há 47 anos e trabalha na Casa da Mulher desde 2012, quando passou a integrar a 

SMPPM. Para ela o trabalho das assistentes sociais consiste em: 

“No nosso trabalho aqui no CEAM, fazemos a acolhida da mulher e 

quando consideramos necessário fazemos o encaminhamento para as 

psicólogas. Essa mulher que vem ao CEAM, quando nós assistentes 

sociais atendemos, nós estamos ali olhando toda a questão que ela 

traz, então nós estamos ali vendo a questão do trabalho dela, nós 

estamos vendo a questão de participação dela na sociedade, a questão 

dela de cidadania, tudo isso diz respeito ao trabalho do serviço social. 

A assistente social vai trabalhar a relação da mulher com o seu meio, 

seja em relação ao trabalho, a questão do companheiro, a questão em 

relação à família, em relação aos recursos que ela vai precisar acionar 

pra resolver aquela situação dela, tentar reduzir danos, cada caso é um 

caso, às vezes a mulher que sofre a violência, mas não quer separar 

daquele homem, mas a gente respeita a posição da mulher, a gente 

orienta mas não obriga a nada, ela faz o que ela quer, no seu tempo, do 

seu jeito, então acho que basicamente é essa a postura do serviço 

social no CEAM.” (Entrevista com Heloísa, maio, 2018) 

 

Hellen, a psicóloga que trabalha no turno da tarde e com quem também convivia 

na coordenação, é psicóloga há 30 anos e trabalha na Casa da Mulher desde 2012. Para 

ela, o serviço das psicólogas consiste em um atendimento psicossocial, diferenciado da 

psicologia clínica.  

“O olhar do psicólogo vai precisar de ser clínico e ao mesmo tempo 

também, vai ter que recorrer as ideias da psicologia social. E o nosso 

                                                             
8 Todo hospital ao receber mulheres vítimas de violência doméstica deve comunicar o Hospital São João 

Batista que é considerado o hospital referência na cidade para esses casos. Ao saber das informações da 

mulher agredida, o hospital referência entrava em contato com o coordenador do CEAM que geralmente 

se dirigia para o hospital. 
9 Todos os nomes aqui utilizados são fictícios a fim de preservar a identidade dos meus interlocutores. 
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trabalho é colocado pelas normativas como um trabalho psicossocial. 

Aí isso quer dizer que você nunca vai conversar individualmente com 

uma mulher? claro que vou! Vou atender, vou levantar o histórico 

dela, vou dar um suporte psicológico, mas vou ter que ter um olhar de 

saber também um pouco daquilo que ela tem de direito, de proteção, 

vou avaliar grau de risco, porque as vezes ela tá tão impactada, tão 

dependente daquele sujeito que ela não consegue nem perceber o grau 

de risco que ela tá se colocando.” (Entrevista com Hellen, maio, 2018) 

 

A psicóloga então não está habilitada a dar atestado, laudo psicológico ou fazer 

diagnóstico, mas sim fazer o relato. 

De acordo com a Norma Técnica dos Centros de Referencia “a mulher em 

situação de violência que manifeste o desejo de ser atendida pelo Centro de Referência 

será encaminhada ao atendimento inicial que será realizado por uma dupla de 

profissionais composta por um(a) psicólogo(a) e um(a) assistente social.” (Norma 

Técnica de Padronização, 2006). Apesar de me afirmarem seguir a norma técnica, nesse 

quesito as quatro profissionais se organizaram do modo que mais lhe couberam de 

acordo com o contexto do órgão. Durante conversas me informaram que, antes da 

minha chegada, qualquer uma das quatro fazia o primeiro atendimento de acordo com a 

disponibilidade, mas que dessa forma as psicólogas ficavam sobrecarregadas, então 

atualmente somente as assistentes sociais fazem o primeiro atendimento das mulheres, 

chamado de acolhimento, e o atendimento psicológico só é oferecido após a passagem 

pela assistente e feito se a mulher atendida achar necessário fazer.  

Responsáveis pelos acolhimentos, as assistentes sociais são responsáveis também 

pelos preenchimentos dos dados da mulher e pelo primeiro contato com o caso. Os 

atendimentos podem ocorrer de duas formas: espontânea ou através de algum 

encaminhamento. Os atendimentos ocorridos por encaminhamentos são marcados 

previamente pela assistente e são em sua maioria de mulheres que contenham a medida 

protetiva contra seu agressor, ou em outros casos, mais raros, encaminhamento do 

Fórum ou de algum outro órgão do município que ache necessário que a mulher seja 

atendida. Os atendimentos espontâneos são feitos no que as assistentes sociais chamam 

de “plantão”, ou seja, atendimentos que não são previamente marcados e ocorrem 

durante o seu horário de serviço. Ocorrem com mulheres que não obtiveram nenhum 

encaminhamento e são atendidas caso a assistente social tenha algum horário livre 

naquele dia, caso não, o atendimento é marcado para outro momento. Em alguns casos a 

assistente social acompanha o caso, não lidando com ele somente no acolhimento. Isso 
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acontece quando a mulher precisa de encaminhamentos, mas não pode comparecer ao 

CEAM por falta de dinheiro ou saúde física, por exemplo, e então ocorre uma visita 

domiciliar.  Em uma visita domiciliar que acompanhei, a assistente social me afirmou 

“vou mais pra saber das condições materiais, porque a mulher disse que não tem 

dinheiro pra pagar a passagem.”. Nesse sentido, as visitas parecem funcionar também 

como uma forma de observação, percepção, registro e, em certo sentido, controle das 

condições de vida, familiares e sociais das mulheres e suas famílias. Como uma certa 

necessidade de visualizar e verificar de forma direta os depoimentos das mulheres 

(GRAZIANO, 2017). 

O objetivo dos acolhimentos pelo que observei durante o campo é ter um primeiro 

contato com o caso, fazer encaminhamentos se necessário para outros órgãos, esclarecer 

dúvidas e passar informações necessárias de acordo com cada caso. Cabe ressaltar que 

como assisti somente os atendimentos das assistentes sociais, não adentrarei nos 

atendimentos psicológicos e nem no trabalho da advogada. 

 

 

1.3 Prontuários 

 

Em todo atendimento a primeira coisa a ser feita é o preenchimento dos 

prontuários. Chamados por mim no início do campo, leigamente, de relatórios, os 

prontuários são “como os de médico mesmo” onde há o preenchimento de dados da 

mulher atendida, do autor da agressão e por último o parecer da profissional. Antes de 

começar a lê-los fui informada de que “o prontuário não é formal viu?! Ás vezes tá 

cheio de erro de português porque a gente escreve com muita pressa, é muita coisa. 

Uma vez escrevi um nome, mas tava relatando outra história.” (registro de campo, 

conversa com Heloísa). Fiquei atenta a essa definição na tentativa de entender o que é o 

prontuário e qual o seu objetivo, já que logo de início foi colocado como “não formal”, 

apesar de ser escrito e documentado. Mais tarde percebi que o que elas chamam de 

relatório, que seria o documento “formal”, são os documentos mandados para o juiz ou 

para a delegada da DEAM e, assim, o prontuário seria um registro interno para a 

organização dos casos, porque como afirma uma assistente social: “são vários casos, às 

vezes a gente confunde o nome, ás vezes os casos são parecidos, por isso a gente tem 
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que escrever os prontuários” (registro de campo, conversa com Flávia10). Dessa forma, 

o trabalho envolveria duas produções escritas; um documento interno – informal- como 

um guia memória dos casos para as próprias funcionárias e um documento formal, 

oficial, numa linguagem destinada a outras autoridades que decidem sobre os casos no 

sistema de segurança pública e de justiça.   

Assim como a organização e divisão dos atendimentos, o prontuário também 

sofreu modificações, ao longo do tempo, por parte das funcionárias até chegar ao 

modelo atual. Durante minhas leituras reparei que existiam três tipos de prontuários, um 

com quatro páginas, outro com seis páginas, formulado pelo governo como padrão e o 

atual com somente três páginas, sendo a diferença entre eles a quantidade de informação 

solicitada sobre a mulher e o autor da agressão. Quando perguntadas do por que da 

mudança dos formulários, as funcionárias me responderam que possuíam muitos dados 

que consideravam “à toa”, que “não faziam a diferença” e que acabavam perdendo 

muito tempo do acolhimento só para preenchê-los.  

Os prontuários atuais, são compostos por três páginas e pedem as seguintes 

informações da usuária: nome, data de nascimento, idade, endereço, telefone, RG, CPF, 

estado civil, filiação, cor, grau de instrução (escolaridade), forma de acesso ao serviço 

(se espontânea ou por encaminhamento), demanda inicial da usuária (jurídica, 

psicológica, social), motivo principal da queixa (física, psicológica, moral, sexual, 

patrimonial), se está trabalhando, se já trabalhou, profissão, última ocupação, local de 

trabalho atual, endereço, se possui outra fonte de renda, composição familiar e renda 

familiar. As informações pedidas do autor da violência, a serem fornecidas pelas 

mulheres, são: nome, vínculo, data de nascimento, grau de instrução, cor, endereço, 

telefone, profissão, se está trabalhando, local de trabalho e, por último, se faz uso de 

substâncias psicoativas (álcool, maconha, cocaína, outros). Os prontuários são 

guardados em caixas em ordem alfabética e por ano em um único armário. Todos os 

pareceres de uma mesma mulher atendida são escritos no mesmo prontuário, ou seja, 

dependendo das vezes que a mulher foi atendida, geralmente mais de uma vez pelas 

psicólogas, seu prontuário pode ter mais do que aquelas três páginas iniciais. Assim, 

todas as informações registradas por escrito em relação a essa mulher conformam um 

caso a ser desenvolvido.   

                                                             
10 Flávia é uma das assistentes sociais e trabalha no turno da manhã no CEAM. 
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No decorrer das leituras destes prontuários surgiram indagações, como o fato de 

que nem todos os dados do formulário eram totalmente completados pelas assistentes 

sociais. Também que havia escrito no canto superior dos prontuários a informação 

“perfil” e “não perfil” para ser marcado. Intrigada, fui em busca de mais prontuários de 

mulheres que não eram “perfis” para analisar. Nessa busca, encontrei no armário onde 

se guardam todos os prontuários, uma caixa do ano de 2016, que está etiquetada “Não 

Perfil”. Durante a leitura dos casos e das conversas com os funcionários fui tentando 

compreender o que seria então um caso “perfil”. Cheguei à conclusão de que são 

somente os casos em que a mulher sofre algum tipo de violência de gênero. Descobri 

algumas exceções, como, por exemplo, mulheres consideradas ou diagnosticadas com 

transtorno mental que são encaminhadas para a Secretaria da Saúde, que, mesmo 

trazendo demandas relacionadas à violência de gênero, são classificadas como “não 

perfil”. Segundo o coordenador, “existem outros casos, como da saúde, pra lidar com os 

delírios dela. Senão a gente fica aqui lidando com os delírios dela sendo que é mais 

importante ela estar em outras secretarias”. Outros casos que não eram considerados 

“perfis” geralmente eram de mulheres que buscavam orientação jurídica para uma 

separação amigável e mulheres com demanda de acompanhamento clínico psicológico, 

que eram transferidas também para a Secretaria de Saúde pelo fato do CEAM não 

realizar esse tipo de atendimento. 

 

 

1.4 Patrulha Maria da Penha 

 

O programa funciona por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de 

Políticas para as Mulheres, Idoso e Direitos Humanos e a Guarda Municipal de Volta 

Redonda. Essa parceria tem como objetivo garantir a integridade física e proteger a 

mulher que está sob medida protetiva. As medidas protetivas costumam durar de três 

meses a um ano e meio e em algumas situações é pedido pela mulher agredida ao juiz 

mais alguns meses devido ao “perigo” que a mulher ainda possa estar exposta. É 

composta por dois guardas municipais, um homem e uma mulher, que mantém contato 

direto pelo celular pessoal através de ligações com as “vítimas” durante todo o período 

da medida protetiva e as orientam para ir ao CEAM para atendimento com as assistentes 

sociais e, caso necessitem, com as psicólogas. 
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Os guardas da Patrulha não costumam aparecer com muita frequência no CEAM, 

sendo ali somente responsáveis pelos encaminhamentos para os acolhimentos. Seu 

serviço consiste em fazer visitas domiciliares às mulheres sob medida e a fazer rondas 

caso a mulher relate que foi ameaçada, ou que o autor da agressão a esteja cercando. 

Durante o campo houve tentativas de minha parte para acompanhá-los, mas não pude 

devido ao argumento de que na maioria das vezes as visitas acontecem em zonas de 

nível socioeconômico baixo, consideradas perigosas. Embora tal argumento tenha me 

impedido acompanhar esse trabalho, o considerei significativo pela representação 

explicitada sobre o local de moradia das mulheres, a associação entre nível 

socioeconômico e segurança e até também pela percepção de minha posição e perfil 

social.   

Neste capítulo tentei apresentar o ambiente no qual os atendimentos acontecem e 

como são organizadas as funções dos principais agentes que acompanhei para um 

melhor entendimento dos próximos capítulos. A partir dessa descrição tentei mostrar 

que as modificações ocorridas tanto nos atendimentos quanto nos prontuários ao longo 

dos anos mostram um pouco da criação de uma identidade por parte do grupo, como 

demonstra Hellen quando afirma que para ela o trabalho no CEAM “ainda é um 

trabalho em equipe muito sendo revisto e reconstruído e refeito, tentando se afinar, 

tentando se encontrar. Hoje aqui a gente tem fluxo bem interessante.”. Assim, as 

funcionárias seguem o padrão exigido em normas e protocolos, mas ao mesmo tempo 

criam suas próprias regras que contem suas especificidades e representações para uma 

melhor realização do trabalho. No próximo capítulo, busco discutir algumas formas de 

construção do papel de “vítima” através da análise de alguns casos “espontâneos”.  
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CAPÍTULO 2 – CASOS “ESPONTÂNEOS” 
 

Em dezembro de 2017 comecei a frequentar o Centro Especializado de 

Atendimento à Mulher com o intuito de acompanhar o trabalho dos funcionários ali 

presentes. Chegava por volta das 12:30 horas todas as terças, quartas e quintas feiras e 

escolhia para sentar uma cadeira em torno da única mesa na sala. Por mais que 

frequentasse o espaço somente durante a tarde, no horário que eu costumava chegar 

ainda estavam presentes as funcionárias do turno da manhã, pois saíam às 14h. Além 

disso, o horário entre 12h e 14h era o único horário que todos os funcionários estavam 

presentes, sendo usado para reuniões do grupo. Durante as primeiras semanas de campo 

eu permanecia toda a tarde na sala da coordenação os ajudando com planilhas em 

programa Excel, relatório anual, organização de documentos em pastas, ou seja, tudo 

que fosse de caráter mais administrativo. De minha parte, como uma forma de inserção 

no campo e da parte deles como um braço administrativo “jovem” que supostamente 

deveria saber tudo sobre tecnologia. Nessas tardes eu ouvia e participava de conversas 

paralelas, reuniões sobre casos e apresentações de projetos o que me fez criar minhas 

primeiras impressões tanto sobre seus trabalhos quanto sobre os atendimentos, já que 

somente via o entrar e sair da sala da coordenação, sempre a espera dos comentários 

sobre os atendimentos no espaço de tempo entre um e outro.  

Após várias semanas em meio a relatórios e planilhas, em uma conversa com a 

assistente social do turno da tarde sobre os atendimentos, me sentindo mais confiante na 

relação construída com ela, perguntei se não poderia assisti-los, esclarecendo sem 

nenhuma intenção, claro, de interferir neles. Ela disse que gostaria primeiro de discutir o 

assunto com o grupo, até porque existiam duas formas de atendimento e ela não poderia 

falar por todos. No dia seguinte fui informada pelo coordenador de que poderia assistir 

os acolhimentos – o primeiro atendimento - com as assistentes sociais, mas que não 

poderia assistir os atendimentos psicológicos por considerarem eles íntimos demais e 

que minha presença poderia intimidar as mulheres atendidas. Acatei também o pedido 

de não levar celular e/ou nada com que pudesse anotar. A assistente social que 

acompanharia optou por, antes de começar o atendimento, sempre perguntar à mulher se 

eu poderia ou não observar o atendimento, me apresentando como uma estagiária.  

O primeiro atendimento que assisti no CEAM foi na mesma tarde que me foi 

concedido tal ato. Era um caso de “plantão”, ou seja, a mulher chegou ao CEAM de 
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forma espontânea sem marcar um horário para atendimento. Pôde ser atendida pela 

assistente social que não tinha nenhum outro atendimento marcado. Nesse e em tantos 

outros pude identificar a presença de um procedimento padrão de aconselhamento e 

encaminhamento e, em meio a estes, certa especificidade de orientação criada a partir 

das relações construídas em cada acolhimento. Pretendo então, nesse capítulo, me 

atentar para a construção da categoria “vítima” através dos valores morais envolvidos 

nos casos espontâneos por considerá-los distintos em alguns pontos que mencionarei, 

em relação à outra forma de atendimento, os encaminhados devido à medida protetiva.  

 

2.1 Antônia 

 

Informada de que a mulher consentiu minha presença fui caminhando até a sala de 

atendimento, sendo no caminho até lá avisada pela assistente social que “esse tem cara 

de ser diferente dos outros, talvez só um aconselhamento”, com a intenção de me avisar 

como talvez fosse ser aquele atendimento, ou o que eu deveria esperar daquilo. Entrei e 

vi Antônia, uma senhora de 74 anos, acompanhada de uma mulher que aparentava ser 

bem mais jovem. Sentei entre a assistente social e a mulher atendida. Fui apresentada 

como estagiária e Heloísa com um prontuário em branco em mãos perguntou: o que está 

acontecendo? 

Antônia então contou que vive há 10 anos com um homem mais novo que ela, que 

não aguenta mais e que sua diabetes está muito alta. Heloísa perguntou status da 

relação, se os dois trabalham, dinheiro do casal e se tinha parentes na cidade. A senhora, 

visivelmente contida disse que não é casada no papel, que é aposentada, não tem 

parentes na cidade e que o companheiro não trabalha, vivendo ambos de sua 

aposentadoria. Disse que o que a levou ali é que quer sair da casa e levar suas coisas 

com ela, mas não sabe como fazer. Heloísa então disse que iria pedir informações à 

advogada, pois não saberia dar informações jurídicas.  

Sem a assistente social na sala, dona Antônia me perguntou se sou estudante, se 

trabalhava ali, tentando iniciar uma conversa. A mulher que a acompanhava, até então 

em silêncio, começou a me contar que estava ali para acompanhá-la, pois a tem como 

mãe e começou a relatar situações da relação de Antônia e seu companheiro, dizendo 

várias vezes “você precisa dizer isso pra ela”, ou seja, para a assistente social.  
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Acompanhante: ele é muito agressivo, acorda ela pra fazer café e almoço pra ele, você 

acredita? Ele trata ela muito mal, é um folgado que sai meio dia de casa e volta duas 

horas da manhã todo dia... Ela tem uma diabetes que é emocional e tá muito alta, ele 

tinha que ajudar ela, mas não ajuda. Olhando para Antônia: - isso tudo você precisa 

contar pra ela. E continua: Eu já disse pra ela, ela tem que pegar um caminhão na hora 

que ele não estiver lá e colocar tudo no caminhão e sumir, ir pra casa da prima dela em 

Caxambu/MG. Se fosse eu, faria isso. 

Perguntei a Antônia se ela já havia ido à DEAM e me disse que não, que estava ali para 

ser aconselhada do que fazer. 

Acompanhante: às vezes não adianta, dona Antônia, sabe por quê? Porque você vai 

pedir ajuda, aí acontece isso, a menina pergunta pra outra que pergunta pra outra e 

ninguém resolve o problema. Tem homem que é louco também, que tem que estar 

tantos metros da mulher e a mulher trabalha no salão, ele vai lá e mete um tiro na cara 

dela na frente da câmera. Às vezes tentar a justiça deixa eles mais nervosos ainda.  

Após o final dessa fala, a assistente social retornou dizendo que Antônia deveria ir 

à Defensoria Pública pedir separação da união estável e depois ir à DEAM fazer o 

boletim de ocorrência. A acompanhante, antes quieta na presença da assistência social 

começou a falar: 

Mas ela tem coisa lá já. Não adianta, se ela fizer isso ele bota fogo na casa e mata ela, 

ele é agressivo, eu já falei que ela tem que pegar um caminhão na hora que ele não tiver 

lá, colocar tudo no caminhão e sumir, ir pra casa da prima dela que mora sozinha lá em 

Caxambu/MG. 

A assistente social em meio a perguntas sobre a agressividade do companheiro de 

Antônia se mostrou interessada no plano da acompanhante e disse que é uma boa ideia 

perguntando sobre a possibilidade da mudança para Caxambu/MG, sobre a prima e qual 

seria o melhor horário para a mudança. Ainda exaltada, a acompanhante disse “tem 

homem que fala ‘eu vou preso, mas te mato’ ”. Encontrando uma oportunidade no meio 

dos planos da acompanhante e a assistente social, Antônia encontrou uma brecha para 

falar: 

Ele falou que não vai me matar, mas que vai me deixar de cadeira de rodas. 

Assistente social: Foi assim que aconteceu com a Maria da Penha né...11 

Dona Antônia então falou que só tem 74 anos, que ainda tem muita coisa para 

viver e que não pode ficar abalada com aquela situação. Disse que precisava olhar para 

frente e comentou um diálogo com o companheiro que ocorreu naquele dia:  

                                                             
11 Registro posterior no caderno de campo. 
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Companheiro: eu vou sair, mas você também vai né? E ela: vou sim, não tenho nada 

pra fazer aqui e muita coisa pra fazer na rua. 

A assistente social então começou a preencher o prontuário com as informações 

da mulher que estava sendo atendida e também sobre o agressor, perguntando se 

trabalhava, se bebia e se usava drogas. Antônia disse que estava “encostado”, que bebia 

e usava drogas. Quando perguntada que tipo de drogas, respondeu “ele fuma, cheira...”, 

a assistente insistiu querendo nomes específicos: “mas o que? Cocaína, maconha...” 

Antônia: ah, de tudo, eu entro no meu quarto e não vejo nada, a casa tem dois quartos, 

ele em um e eu no outro. 

No final do preenchimento, a assistente social escreveu em um papel o número de 

telefone da secretaria para caso precisasse de alguma coisa e perguntou se ela gostaria 

de fazer atendimento com a psicóloga, o que foi aceito e marcado.  

Em todo atendimento feito pelas assistentes sociais há a tentativa do padrão, ou 

seja, do aconselhamento e encaminhamento jurídico. Como no caso de Antônia, quando 

com dúvida, a assistente sai da sala para conversar com a advogada. Porém, cabe 

ressaltar que o desenvolver do atendimento cria aconselhamentos fora do padrão, que 

transparecem os valores e pensamentos das funcionárias e que vão além dos simples 

encaminhamentos e aconselhamentos à DEAM, Defensoria Pública e Núcleos de 

Prática Jurídica. A “vitima” é construída, dentre vários fatores que pretendo trabalhar ao 

longo desse trabalho, também pela postura e idade da mulher atendida, uma vez que são 

informações  que ajudam na construção da fala da assistente social. Segundo Goffman 

(2002), lidando com um indivíduo desconhecido, o observador pode obter, através de 

sua conduta e aparência, indicações que lhe permitam utilizar a experiência anterior que 

tinha tido com indivíduos aproximadamente parecidos com este que está diante dele.   

O aconselhamento toma outro rumo e se torna de certa forma, único, porque não é 

padrão criar ou ajudar em planos de fuga. Mas, evidentemente, pela percepção que 

Heloísa tinha construído de Antônia e do caso, a opção apresentada pela acompanhante 

lhe pareceu a melhor opção disponível. Nesse sentido, é interessante também observar 

como pode se construir uma certa cumplicidade ou proximidade entre as atendidas e as 

profissionais visando objetivos comuns. (GRAZIANO, 2017) 

Uma semana depois, na coordenação, Hellen comentou com Heloísa que atendeu 

Antônia aquele dia e que ela chegou tranquila e decidida a ir à DEAM, fazer uma 



29 
 

queixa e se mudar para sua casa que estava sendo alugada, mas está vazia, em Volta 

Redonda mesmo. Heloísa aparentou estar surpresa, pois parecia acreditar que Antônia 

resolveria da outra maneira e disse: “gente velha não quer resolver!” 

Hellen: mas ela agora falou que tá disposta a ir na DEAM.  

Heloísa: ai agora vai ficar correndo perigo. Ela tem uma prima que mora em outra 

cidade, mora sozinha... 

Heloísa para mim: eu queria que ela fosse falar com a psicóloga pra se fortalecer sabe, 

porque ela tá frágil e precisa sair dessa situação, independente da escolha dela, ela 

precisa se fortalecer. 

Percebe-se na fala de Heloísa a associação que ela faz entre a informação formal 

sobre a idade de Antônia e suas próprias concepções de “gente velha” como gente que 

“não quer resolver”, justificando dessa forma uma decisão que ela não avaliava como a 

melhor. Assim, outro fato importante para a criação da “vitima Antônia” é a sua escolha 

de não seguir o plano conversado no acolhimento, mas sim o aconselhamento padrão, o 

que mostra que a própria assistente social nesse caso acreditava também ser mais efetiva 

a mudança para outro estado sem nenhum aviso, do que lidar com os órgãos públicos, 

pois em Volta Redonda, segundo sua apreciação, estaria correndo perigo. O que 

Antônia demonstrou através da sua fachada pessoal (GOFFMAN, 2002), como a idade, 

no atendimento fez com que Heloísa a classificasse como frágil e por mais que falasse 

para mim que ela precisava se fortalecer independente da escolha dela, sua cara de 

surpresa e comentários na coordenação com a outra funcionária, explicitam seus valores 

morais acerca do que Antônia deveria fazer ou do que ela considera o mais certo e 

menos perigoso para a “vítima”. 

 

 

2.2 Juliana 

 

Informada pela secretária do primeiro andar de que se tratava de um caso urgente 

e importante, a assistente social logo foi para a sala de atendimento. Logo depois da 

permissão da mulher que seria atendida, eu também ingressei na sala. Ali estava Juliana, 

quem aparentava ter 30 anos, estava quieta, sentada de forma acatada. Do lado uma 

amiga, que morava cerca de sua casa, aparentava ter a mesma idade, era falante e 
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expressiva. Sentei novamente entre a assistente social e as duas mulheres atendidas e 

Heloísa, com o prontuário em mãos perguntou: o que esta acontecendo?   

A amiga começou então a querer explicar a situação de Juliana, que permanecia 

em silêncio. Aparentemente incomodada com a excessiva participação da acompanhante 

e silêncio de Juliana, Heloísa resolveu perguntar informações para o preenchimento do 

prontuário e a partir dali Juliana começou a explicar a sua situação. Contou que o 

marido a deixou, já estando em outro relacionamento, e que ela vive com os três filhos 

numa casa que pertence à sogra, que o marido a ameaça dizendo querer a casa de volta e 

tirar-lhe a guarda dos filhos, tendo um deles transtorno mental. A amiga a teria levado 

para o CEAM para que medidas ou encaminhamentos pudessem ter tomados para a 

rápida solução do problema, sendo interpretado por ela como urgente e importante, 

sendo assim relatado pela secretária.  

Assistente social: e qual a sua renda?  

Juliana: tenho bolsa família e ele me manda 400 reais todo mês. 

Assistente social: o ideal seria você arrumar um emprego né. 

Juliana: não posso por causa do meu filho “especial”, se eu saio de casa ela (a sogra) 

vai falar que eu tô deixando as crianças sozinhas e vai tirar elas de mim.  

Em meio a essa situação, a assistente social abordou aconselhamentos sobre 

pensão alimentícia e guarda dos filhos, devido à relação com a sogra e com o ex-

marido.  

Assistente social: e ele te agredia? 

Juliana: não... Só uma vez que ele partiu pra cima de mim, mas eu revidei e depois 

disso nunca mais. 

Assistente social: e ele te xingava? 

Juliana: sim, muito... 

Assistente social: isso também é violência, as mulheres acham isso natural, mas não é, 

é violência psicológica.  

A assistente social, então, finalizou o preenchimento do prontuário, ofereceu o 

serviço psicológico que foi aceito e marcado.  

Percebe-se o padrão do atendimento da assistente social, mas o que gostaria de 

ressaltar nesse caso é que mesmo sem Juliana reclamar da relação amorosa com o ex-
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marido, sendo o maior problema apresentado por ela a sua relação com a ex-sogra, 

Heloísa a questiona sobre sua relação amorosa. Faz perguntas que não estão previstas no 

prontuário, como se havia agressão física e procura classificações de outras formas de 

violência, como a psicológica. Não voltando sua atenção para o conflito doméstico-

familiar com a ex-sogra, a funcionária, então, procura classificar a mulher como 

“vítima”, ou seja, como uma mulher que necessita do trabalho proposto pelo Centro de 

Atendimento, com base nas informações acerca da existência da violência conjugal 

sofrida. Em certa medida, isso pode ser pensado no sentido do trabalho das funcionárias 

estar orientado por classificações que elas mesmas vão construindo na experiência de 

trabalho e na relação e associação entre diferentes casos. Como se tentassem encaixar as 

experiências diversas que as mulheres apresentam em quadros já conhecidos. 

 

2.3 Algumas percepções  

 

Pretendo aqui expor algumas questões observadas por mim que me parecem 

vincular os dois casos aqui expostos. Escolhi os dois dentre vários que observei por 

demonstrarem com clareza a especificidade de um atendimento espontâneo e como as 

relações e perfis são construídos de forma distinta de outras formas de atendimento que 

serão expostos posteriormente.  

Porém, a primeira questão que surgiu para mim foi a minha posição no 

atendimento, qual espaço e qual o meu papel ali dentro na sala de atendimento. No meu 

primeiro atendimento e, a partir dele, em todos outros eu me sentei entre a assistente 

social e a mulher atendida, seja do lado direito ou esquerdo. Essa posição foi um pedido 

da assistente social que, ao me ver colocando uma cadeira no canto da sala na tentativa 

de não ser notada, disse que eu deveria sentar em um lugar visível para a mulher 

atendida. Sentada entre as duas interlocutoras eu participava de forma mais ativa do que 

esperava, mesmo em silêncio, recebendo olhares durante as falas – muitas das vezes em 

busca de certa cumplicidade –, perguntas, sendo que também me mostravam, fotos e 

machucados no corpo. Assim, não era só para a assistente social que o caso estava 

sendo contado, era para mim também e me vi não só como a observadora do 

atendimento, mas também como ouvinte das mulheres que ali estavam. Ao me ver numa 

situação participativa direta ou indireta, como nos casos de Antônia e Juliana e em 
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tantos outros, pude me perceber modificadora daqueles atendimentos, reafirmando para 

mim mesma a ilusão de um antropólogo neutro no campo e sem receio de “contaminar” 

os discursos com a minha presença e até mesmo com o meu próprio discurso. 

(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006) 

Além disso, os casos espontâneos tem a especificidade de serem sobre situações 

que estão acontecendo no momento. O atendimento sempre é iniciado com a pergunta: o 

que está acontecendo? Seguida de frases como “eu não aguento mais” e “eu não sei o 

que fazer”, percebe-se a ida ao Centro de Atendimento pela procura de um imediatismo 

na resolução do problema por parte da mulher atendida. Embora nem sempre essa 

solução seja alcançada, pois os aconselhamentos e encaminhamentos não alcançam esse 

objetivo, não há, em geral, a demonstração de insatisfação do atendimento, dos 

aconselhamentos e encaminhamentos feitos por parte das atendidas.  

O 1º caso se mostra uma exceção, sendo a acompanhante de Antônia que 

demonstra sua insatisfação com o atendimento ao falar “porque você vai pedir ajuda ai 

acontece isso, a menina pergunta pra outra que pergunta pra outra e ninguém resolve o 

problema.”, tendo dona Antônia retornado para o atendimento psicológico afirmando 

seguir os conselhos padrões do acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, esse caso é 

interessante porque ao Heloísa concordar e apoiar o plano de fuga proposto pela 

acompanhante e se afastar do encaminhamento padrão, mostra uma flexibilidade e 

capacidade de aproximação aos desejos das atendidas. Que, curiosamente, elas mesmas 

acabam optando pela via padrão.   

Já no 2º caso, colocado como urgente e importante pelas próprias mulheres que ali 

buscaram o atendimento, elas saíram dali com os aconselhamentos do que deveriam 

fazer e não demostraram nenhuma insatisfação com a não resolução do problema. Em 

certa medida, esses aconselhamentos e encaminhamentos, enquanto sugestões do que 

fazer que criam certos compromissos das mulheres para com as funcionárias, podem ser 

pensados como artefatos do atendimento, no sentido do que Letícia Ferreira (2015:139) 

sugeriu em torno aos atendimentos de familiares de desaparecidos civis em sede 

policial12.  

                                                             
12 Ferreira define conselhos e compromissos, reputações e relações de dependência como 

“artefatos” (2015:139), através do quais os policiais conseguem administrar a variedade e 

diversidade de casos e lidar com os familiares dos desaparecidos.   
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Para a assistente social que acompanhei as mulheres dos casos espontâneos por 

mais que transpareçam o querer imediato da resolução do problema, “chegam aqui sem 

ter uma expectativa muito clara, apenas um desabafo porque não aguentam mais a 

situação, porque aquele dia o caldo entornou e vieram espontaneamente.”. De acordo 

com a sua vivência profissional naquele espaço, a assistente interpreta a falta de 

objetividade, ou até mesmo de informação como um desabafo por parte das mulheres o 

que demonstra o olhar daquela assistente social sobre a mulher durante o atendimento, 

contribuindo para o tipo de relação que se criará ali.  

Nesse capítulo, a partir da análise de casos “espontâneos”, levantei algumas 

formas de construção do papel de “vítima” construídas pela assistente social, onde 

percebemos como jogam tanto a percepção dela sobre o caso e a mulher atendida, 

quanto a sua experiência e conhecimento de outros casos anteriores. No próximo 

capitulo, pretendo apresentar outras formas de construir um perfil através das análises 

de casos “de medida”, ou seja, de mulheres com medida protetiva.  
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CAPÍTULO 3 – CASOS “DA MEDIDA PROTETIVA” 
 

No período em que ainda não assistia os atendimentos reparava a presença não 

muito constante, mas significativa, de uma das guardas da Patrulha Maria da Penha na 

coordenação do CEAM. Ela chegava exaltada contando sobre algum caso de alguma 

ronda recente para o coordenador ou ficava numa sala de atendimento fazendo ligações 

para mulheres que estavam sendo atendidas pelo seu serviço. Além da presença da 

patrulheira, a quantidade de mulheres que tinham atendimentos marcados era muito 

mais frequente que os atendimentos espontâneos e, quando marcados pelas funcionárias 

umas para as outras, era avisado: “essa mulher é da medida”, o que me remetia a uma 

distinção entre um atendimento de uma mulher com “medida protetiva” e um 

atendimento espontâneo, como apontei nos capítulos anteriores. 

Os atendimentos com medida protetiva ocorrem após a expedição da medida 

protetiva, sendo a mulher orientada e encaminhada pela DEAM a ir até o CEAM. Não é 

um procedimento obrigatório, mas que, segundo Heloísa, “elas vem mais por obrigação 

sabe, pra dizer que veio, mas acabam saindo com informação que não tinham.”. 

Pretendo, então, nesse capítulo me atentar para a construção da categoria “vítima” 

através dos valores morais envolvidos nos casos com “medida protetiva”. Analisar o 

que os diferencia dos casos “espontâneos” e as narrativas construídas nas relações 

sociais construídas não só dentro da sala de atendimento, mas também na coordenação. 

 

3.1 Maria Cristina 

 

Quando entrei na sala de atendimento lá estava Maria Cristina, quase que 

encolhida na cadeira, quieta, olhar baixo e triste. Na época tinha 50 anos e havia 

conseguido a medida protetiva com duração de quatro meses havia menos de um mês. A 

assistente social com o prontuário em mãos perguntou: o que aconteceu? 
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Maria Cristina contou que havia conseguido a medida protetiva há algumas 

semanas porque havia discutido de forma agressiva com o marido, com quem é casada 

há 32 anos. Heloísa então resolveu perguntar sobre seu relacionamento com o marido e 

se sempre houve algum tipo de agressão. Maria Cristina, segurando o choro, com a voz 

tremula disse:  

Sempre houve xingamento e ameaça durante os 32 anos de casamento. Já fiz duas 

queixas na delegacia, mas eu retirei por causa dos meus filhos sabe, já aguentei de tudo 

por causa dos meus filhos, mas agora não tem mais porque aguentar isso. 

Assistente social: E qual foi o ápice que fez com que você fosse fazer a queixa que 

gerou a medida? 

Maria Cristina: Ele me ameaçou de morte e quis vir pra cima de mim, ai meu filho 

mais velho (25 anos) que mora no mesmo terreno, ele construiu a casa dele atrás da 

nossa, ouviu e entrou no meio, ai eles começaram a brigar muito feio e foi todo mundo 

parar na delegacia. Meu filho fez questão de ir na delegacia sabe, ele tá do meu lado.  

Assistente social: E você tem alguma renda? 

Maria Cristina: não, porque ele nunca me deixou trabalhar nem estudar. Ultimamente 

tem sido difícil porque eu acho que ele tá me confundindo com uma prostituta sabe, ele 

fala que só vai me dar dinheiro se eu deitar com ele.  

Assistente social: Entendi... e você tá convicta da queixa? Não vai querer retirar 

depois? 

Maria Cristina: Tô sim, se ele não mudou em 32 anos de casamento, não vai mudar 

agora. 

Assistente social: E você tá se sentindo mal ou tá aliviada? 

Maria Cristina pensou um pouco e disse: Aliviada. Me sinto livre e ainda tenho a 

vida toda pela frente né. 

Assistente social: Sim, você é nova, tem uma vida pela frente, apesar do olhar triste.  

A assistente social então fez o procedimento padrão de orientação. A orientou se 

divorciar o quanto antes por causa do tempo curto da medida protetiva; informou sobre 

o trabalho da Patrulha Maria da Penha para caso achasse necessário e também sobre 

atendimentos jurídicos prestados em Núcleos de Práticas Jurídicas. Já preenchendo o 

prontuário, perguntou qual a condição financeira do agressor, que segundo Maria 

Cristina é aposentado, mas já trabalhou e possui estudo. Demonstrando preocupação, 

Heloísa perguntou se ele tentou algum contato com ela, respondendo Maria Cristina que 

não. 
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Assistente social: Os homens, geralmente, quando é trabalhador, que nunca mexeu com 

nada errado, não quer sujar o nome sabe, então respeita a medida. 

Por fim, orientou Maria Cristina a tomar cuidado na rua em relação ao marido e 

pediu para que fosse ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)13 ver a 

possibilidade de conseguir participar do Programa Bolsa-Família14, devido à sua 

condição financeira.  

O caso de Maria Cristina apresenta algumas características de um atendimento em 

que a mulher possui a medida protetiva. O atendimento é voltado para o que aconteceu, 

algo que provisoriamente foi resolvido, diferente dos atendimentos trabalhados no 

segundo capítulo. Voltado para o que aconteceu, o padrão do atendimento é construído 

em torno da relação vivida antes do ápice que fez com que uma atitude fosse tomada por 

parte da mulher agredida, seja conseguindo a expedição da medida protetiva ou não. O 

ápice não é um fator preponderante na análise da assistente social e isso é demonstrado 

na busca da certeza de que a mulher não voltaria atrás nas suas escolhas apresentadas.  

Cabe citar Florencia Graziano (2017) que, acompanhando o trabalho de delegadas 

inspetoras do juizado de menores da cidade de Buenos Aires, na Argentina, analisa e 

caracteriza como esses agentes trabalham com indicações, com categorias 

classificatórias e formas de interpretação guiadas por estereótipos sociais, por tarefas 

institucionais, por sua trajetória profissional, sua formação disciplinar e sua experiência 

de vida para elaborar o que chamou de “pequenos julgamentos”. Para a autora, a 

interação é fundamental para a construção da imagem da vítima, porque é nela que 

criam-se empatias e/ou resistências que produzem um determinado perfil. Nos 

atendimentos observados por mim, a relação cotidiana do casamento, as agressões 

sofridas e o tempo em que a mulher viveu nessa situação são fatores que contribuem 

para a construção do papel da “vítima” por parte da assistente social. Ao mesmo tempo 

em que é colocada a responsabilidade em cima de Maria Cristina sobre seu futuro por 

                                                             
13 É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são 

oferecidos os serviços de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e 

com a comunidade. Os serviços ofertados são os de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são orientados 

sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/cras 
14 Criado em outubro de 2003, o Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de 

pobreza e de extrema pobreza no Brasil, ou seja, todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 85,00 

mensais e famílias com renda por pessoa entre R$ 85,01 e R$ 170,00 mensais, desde que tenham crianças 

ou adolescentes de 0 a 17 anos. http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e 
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Heloísa, o olhar triste, a forma tímida e sofrida de relatar a situação vivida, formam uma 

interação de solidariedade, responsável também pela construção da “vítima Maria 

Cristina”.  

 

3.2 Cirlene 

 

 Entrando na sala de atendimento lá estava Cirlene, 31 anos e com três filhos, 

sentada de forma mais espaçosa na cadeira, com um semblante tranquilo e com uma 

medida protetiva de duração de 10 meses que já havia expirado há um mês. Heloísa com 

o prontuário em mãos então perguntou: “então me conte, o que aconteceu?” 

Cirlene: eu apanhei do meu ex-marido né. Meu pai tava internado e só eu podia cuidar 

dele na época, ai eu tava com uma amiga entrando no ônibus pra ir pro hospital, ele veio 

atrás de mim, me tirou do ônibus, me puxou pelo cabelo, e me bateu na rua mesmo. 

Nisso sai correndo ai vi uma viatura, mas ele não teve medo não tá, continuou me 

xingando vindo atrás de mim, ai fomos pra DEAM e naquele dia mesmo tive a medida 

protetiva. – conta de modo expressivo 

Assistente social: Mas me conta, você foi casada com ele há quanto tempo? 

Cirlene: 11 anos. 

Assistente social: e sempre houve agressões ou não, essa foi a primeira vez? 

Cirlene: sempre teve agressão. A primeira agressão foi nos primeiros meses de 

casamento, foi um tapa na cara. Ai depois foi só piorando, mas na maioria das vezes era 

só agressão de mão, agressão física mesmo. Mas eu agredia de volta também, não 

deixava quieto não. Ás vezes os pais dele, que moram na casa da frente da nossa, 

tinham que interferir... Eu aguentei isso tudo por causa dos meus filhos né, mas não 

dava mais não, ai quis separar, mas ele nunca aceitou. 

Assistente social: Entendi, então ele sempre foi agressivo né? 

Cirlene: sim, pra você ter noção ele me ameaçava muito, falava pra mim “você vai 

aparecer na Record15!” – conta rindo 

Assistente social: E ele tem te procurado? Ele respeita a medida? 

Cirlene: Olha, vir atrás de mim não, mas as vezes ele me liga, assim de madrugada, 

bêbado, mas não é pra me xingar não, é pra me pedir as coisas, da última vez ele me 

ligou porque queria que eu lembrasse ele de um compromisso que ele tinha, olha só. –

conta rindo. Ele não sabe que a medida acabou né, então ele não tenta nada.  

                                                             
15 RecordTV é uma rede de televisão comercial aberta brasileira. 
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Assistente social: ah sim, e como você tá agora? Depois da medida.  

Cirlene: arrumei outro marido né, to com ele faz sete meses.  

Assistente social: e como é a relação dele com seus filhos? 

Cirlene: ih, ele gosta mais dos meus filhos do que o próprio pai. O pai arrumou, minha 

filha, uma mulher pior do que ele, bebe pra caramba, usa droga também... 

Enquanto anota o prontuário Heloísa pergunta: e você tem renda? Ta trabalhando? 

Cirlene: eu faço cabelo né, mas não considero renda porque é muito de vez em quando, 

e tenho o Bolsa Família. 

Assistente social: o seu companheiro trabalha? 

Cirlene: trabalha sim, ele quem sustenta a casa praticamente. 

A assistente social então terminou de preencher o prontuário e começou a dar seus 

aconselhamentos. Informou sobre os serviços do CEAM, ofereceu o atendimento 

psicológico que logo foi negado por Cirlene por não sentir a necessidade, segundo disse. 

Foram oferecidos cursos profissionalizantes que também foram negados devido à falta 

de tempo por ter que estar com os filhos. Heloísa então perguntou sobre o “tempo livre” 

que Cirlene teria enquanto as crianças estavam na escola. Cirlene disse que também 

precisava prestar intérmino cuidado à sua mãe devido à diabetes e que não teria tempo 

para os cursos.  

O caso de Cirlene ilustra que além da postura e das expressões ao contar o caso, 

as escolhas para as resoluções dos problemas pelas mulheres também constroem a 

“vítima”. O fato dela já ter outro companheiro não preocupou Heloísa sobre uma 

eventual volta para a relação anterior, porém trouxe preocupação sobre a dependência 

que possui do companheiro atual. Não havia o tom de solidariedade por parte da 

assistente social porque não foi construída uma relação que a fizesse sentir pena ou que 

a fizesse concordar com as escolhas de Cirlene. Não pareciam haver valores em comum. 

Por não aparentar estar sofrendo ou triste e por demonstrar que sua situação já estava 

resolvida, a observação de Heloísa então se deu em como Cirlene resolveria a sua vida, 

quais foram suas escolhas.  

Após o atendimento, já na sala da coordenação, Heloísa me perguntou se eu tinha 

alguma observação, algo a comentar sobre o caso assistido e disse que não. Logo, 

começou a falar sobre sua aflição com o fato das mulheres quando separadas do marido, 

ficarem “sem chão” devido à dependência financeira. E ainda disse: 
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Essa de agora arrumou outro pra bancar ela e seus filhos, ela não tem 

vontade de ter seu próprio dinheiro, por mais que tenha que cuidar da 

mãe, dá pra pelo menos ter a vontade de trabalhar. Isso acaba sendo 

uma consequência do patriarcado né, depois o homem acha que é 

dono dela só porque paga as contas. (registro de campo, conversa com 

Heloísa) 

A relação entre a independência financeira e um relacionamento abusivo é 

importante não só na visão da assistente social que acompanhei como também das 

outras funcionárias do CEAM e da responsável pela pasta da Mulher na SMIDH, uma 

vez que para elas, a independência financeira cessa ou evita a violência. É interessante 

observar que de acordo com as vivências profissionais e pessoais das funcionárias, a 

dependência financeira é um dos fatores que causam a submissão da mulher e 

consequentemente a violência, devido ao homem achar “que é dono dela só porque paga 

as contas”.  

A importância de um trabalho que gere uma renda e independência surge em 

vários momentos durante os casos. Faz parte do prontuário, é questionado pela 

assistente social e depois gera comentários e discussões na sala da coordenação. Na 

visão de Heloísa:  

“o emprego eu acho importante. Eu gosto muito de uma frase da 

Simone de Beauvoir que diz “o que liberta a mulher é o trabalho”, e 

eu acredito piamente nisso, porque a mulher não depende de ninguém 

assim.” (Registro de campo, conversa com Heloísa) 

Todas as mulheres que não possuem emprego são aconselhadas a ter um. A 

mulher que está em busca de trabalho, seja por necessidade ou por desejo, é apoiada no 

sentido da criação de uma solidariedade e incentivo por parte da assistente social e da 

psicóloga. Já a mulher que não demonstra vontade em trabalhar ou não opta por buscar 

ter renda própria provoca nas funcionárias uma postura de desapontamento, 

demonstrando que consideram ser a escolha errada. De fato, em todos os casos há uma 

intenção e uma proposta da assistente social para que as mulheres mudem, transformem 

seu cotidiano e sua atitude de acordo com aquilo que acreditam ser correto. 

 

3.3 Mariana  
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Entrei na sala de atendimento e lá estava Mariana, 35 anos, com medida protetiva 

com duração de seis meses. Aparentando tranquilidade contou à assistente social, 

quando perguntou o que tinha acontecido que havia sido recentemente agredida três 

vezes pelo marido, que foi até a DEAM, mas não conseguiu retirar a medida protetiva, 

só conseguindo de fato quando o marido havia ido até o supermercado em que trabalha 

para agredi-la.  

Assistente social: Mas me conta, como foi isso? Primeiro, há quanto tempo você está 

casada com ele? 

Mariana: Sou casada com ele faz 11 anos. Foi assim, a última vez que ele me bateu, foi 

com um pedaço de madeira nas costas. Vou te mostrar. – Mariana pegou o celular e 

mostrou fotos para Heloísa e para mim – Olha como ficou feio, e nem assim quiseram 

me dar a medida protetiva lá na delegacia. Aí eu e minha filha fomos pra casa do meu 

pai. Aí ele ficou me mandando mensagens me ameaçando de morte, até que um dia eu 

tava na área de estoque, na parte de trás do mercado, ele chegou lá na frente 

perguntando por mim, ai enquanto ele deu a volta pra ir lá aonde eu tava, vieram me 

contar e liguei pra policia. Nesse dia ele não conseguiu me bater porque tinha muita 

gente perto, ai fomos pra DEAM e foi ai que eu consegui a medida protetiva.  

Assistente social: Entendi... e sempre houve agressões? 

Mariana: Nunca sofri agressão física né16, mas ele me xingava, me chamava de 

algumas coisas quando bebia. 

Anotando informações no prontuário a assistente social pergunta: e ele usa algum tipo 

de droga? 

Mariana: faz pouco tempo que eu descobri que ele tava usando cocaína. Acho que foi 

isso que fez ele começar a me bater. 

Assistente social: E como você está se sentindo?  

       Mariana então começou a chorar dizendo que estava com raiva do marido devido às 

agressões, mas que às vezes sentia pena e queria ajudá-lo porque percebia uma tentativa 

de mudança da parte dele por se voluntariar a ser internado numa clínica de reabilitação. 

Disse também que mantinha contato constante com a família do marido para 

acompanhá-lo à distância. 

Assistente social: e você ainda gosta dele? 

Mariana: Não sei sabe, muita coisa mudou. 

                                                             
16 Segundo a mulher atendida, a única vez em que foi agredida fisicamente foi o episódio com o pedaço 

de madeira. Sendo um evento único e recente, sua resposta está relacionada ao período anterior ao 

episódio retratado.  
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Heloísa então perguntou sobre a renda da família e se ela conseguiria alugar uma 

casa para viver com a filha. Mariana disse que não conseguiria por ganhar somente um 

salário mínimo. Também fez os aconselhamentos falando sobre o CRAS para algum 

auxílio como Bolsa Família, sobre a Patrulha Maria da Penha e sobre o serviço da 

psicologia do CEAM, que foi negado por Mariana. Também a instruiu a pedir o 

divórcio, pensão e a guarda da filha.  

Percebe-se que não tendo Mariana em nenhum momento falado sobre divórcio, ou 

demonstrar querer definitivamente o fim do relacionamento, a assistente social instruiu 

alternativas de acordo com o que considera correto na situação, como o divórcio. Voltar 

para o marido na fala da Heloísa não era uma opção. Perguntas como “você ainda gosta 

dele?”, ou como no caso de Maria Cristina, “você está convicta da queixa? Não vai 

querer retirar depois?” explicitam a concepção do que seria o certo em ambos os casos 

para a assistente social. No caso de Mariana, a incerteza no tom de voz sobre gostar ou 

não ainda do marido fez com que a instrução de Heloísa fosse o divórcio, pois para ela 

seria isso que a mulher agredida deveria fazer para melhor se proteger. 

O que quero mostrar é que, apesar da norma técnica ser, segundo Heloísa “uma 

receita de bolo, a gente se baseia nele pra criar um padrão”, o aconselhamento vai para 

além do padrão. A instrução dada é informada por valores morais sobre certo e errado, 

melhor e pior, somado às experiências profissionais.  Essas decisões, não são aparentes 

no decorrer das atividades cotidianas do CEAM.  Mesmo que o padrão seja sempre 

buscado, a relação criada em cada atendimento vai revelar que “cada caso é um caso” e 

que, segundo Fonseca (1998), essa expressão justifica a rejeição de soluções pré-

fabricadas.  

Vale aqui fazer uma ressalva do capítulo anterior, das diferenças entre casos 

“espontâneos” e casos da “medida protetiva”, sobre as formas como são interpretados e 

como as profissionais atuam em cada caso, pois a filosofia de “cada caso é um caso” 

exige dos funcionários um olhar atento às circunstâncias particulares de cada mulher 

(FONSECA, 1998), formulando um aconselhamento de acordo com cada necessidade. 

 

3.4 “Eles são adultos o suficiente pra assumir com responsabilidade aquilo que eles 

tão acertando” – A revogação da medida protetiva 
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Como explicado anteriormente, a medida protetiva é expedida pelo juiz 

responsável pela Vara da Violência Doméstica e, assim que é decidida, a mulher 

agredida pode receber orientação para ir ao Centro Especializado de Atendimento à 

Mulher de duas formas: ou pela própria DEAM ou pela Patrulha da Penha. Há mulheres 

que dizem que foram orientadas pela DEAM e não conhecem o serviço da Patrulha e há 

mulheres que dizem que chegaram ao CEAM pela orientação dos guardas municipais 

responsáveis pela Patrulha. Sendo a Patrulha Maria da Penha um braço do CEAM, a 

mulher com medida protetiva é acompanhada, através de visitas domiciliares e 

atendimentos, por ambos.  

A questão que levanto é relacionada à retirada da medida protetiva. Toda mulher 

que faz o pedido da revogação da medida protetiva ao juiz precisa da avaliação 

psicológica feita pelos profissionais do CEAM. Logo, o juiz emite um ofício que precisa 

ser preenchido pela assistente social e pela psicóloga dizendo se a mulher tem condições 

psicológicas ou não para retomar a relação. De acordo com o coordenador, os pedidos 

de revogação geralmente se dão após a quebra da medida por um dos cônjuges ou pelos 

dois, seja por ligações ou encontros físicos que os fizeram ter contato e desejarem a 

retomada da união. Ciente do peso da avaliação psicológica na vida da mulher dentro da 

relação, o CEAM em conjunto com a Vara de Violência Doméstica criou um 

mecanismo que está exposto no fluxograma abaixo. 
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      Em conversa com o coordenador, perguntei sobre o fluxograma e pedi que me 

explicasse. Segundo ele: 

Quando uma mulher queria voltar pro agressor, após ter recebido a 

medida protetiva, a gente fazia uma solicitação ao fórum, junto a 

repartição destinada a fazer as mediações, com os advogados 

pertinentes a essa área, pra que fosse redigido um documento 

responsabilizando tanto a agredida quanto o agressor que eles 

gostariam de retomar a vida deles, então diante dessa possibilidade a 

gente fazia um outro laudo e mandava pro juiz dizendo “ó, a agredida 

quer que a medida protetiva seja retirada”, então o laudo após a 

mediação feita a gente dava o aval ou não né. Se a gente visse que a 

agredida tava sendo coagida, tava sendo manipulada por uma 

necessidade financeira, coagida a ficar de bem com ele de novo, ai a 

gente começava a perceber e então não dava a autorização né, 

paramentava o juiz de informação de maneira a dizer ‘continua com a 

medida’, então o juiz acreditava muito no que a gente relatava. 

(Registro de campo, conversa com o coordenador.) 

Percebe-se na fala do coordenador a estreita relação criada entre o CEAM e a 

Vara responsável pelos casos de medida protetiva. A proximidade desses dois órgãos 

demonstra a atuação do CEAM na administração desses conflitos. Segundo o 

coordenador, era enviado pelo Centro de Atendimento um laudo para o juiz sobre 

avaliação psicológica e depois da mediação o CEAM também dava a sua opinião, o que 

influenciava na decisão do juiz responsável. É realizada pelo CEAM uma atividade 

complementar à da Vara de Violência Doméstica assumindo peso no arbítrio dos 

conflitos. 

Para o coordenador uma das coisas que tem que ser colocada em questão é se a 

mulher está psicologicamente equilibrada para retomar a relação. Segundo ele, se a 

avaliação psicológica demonstrasse que a mulher “queria as coisas pra agora, tudo é ela, 

ela não faz nada de errado, então ela grita, ela chora, ela infantiliza a relação, ai a gente 

não dava não. Mas se ela for depressiva, se ela for ansiosa, ai vai de acordo com a 

avaliação psicológica.”.   

Segundo Heloísa, quando pedida por mim que explicasse o fluxograma, 

respondeu: 

Nesse caso quem quer tirar a queixa, se tiver o perfil, como por 

exemplo, ontem chegou uma mulher que sofreu agressão do marido 
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uma vez... por mais que ela tenha contado umas mentirinhas pra mim, 

dizendo que eles nunca tinham brigado e esses tipos de coisa, ela tava 

segura, sendo sensata, então o Vinícius (coordenador) propôs fazer 

uma mediação para que o casal possa ir no fórum se comprometer e 

assinar um termo. Agora quem não tem perfil a gente escreve um 

relatório dizendo que não é cabível a retirada da medida protetiva e 

mandamos pro juiz, ele quem decide. Tem uma menina novinha, 

bonita, que eu atendi, a Hellen também, que você tem que ver, ela 

chora pedindo pra retirar a medida, mas não tem como, ela está com a 

autoestima baixa, sensível, muito emotiva... (Registro de campo, 

conversa com Heloísa) 

E quando perguntei como é decidido o “perfil”, Heloísa respondeu para mim que: 

“ah, é pelo emocional e às vezes vai até além, pode ser algo psiquiátrico mesmo. Mas 

principalmente o emocional da mulher.”.  

A construção do papel de “vítima” feita pelos funcionários aparenta possuir 

importância prática nos casos que revogam a medida protetiva. Isso porque as 

avaliações feitas - avaliações estas carregadas de valores morais e experiências 

profissionais dos funcionários – pesam na decisão do juiz que permitirá ou não que 

aquele casal se reconcilie naquele momento. Na fala de Heloísa percebe-se a distinção 

dos “perfis” nos exemplos de casos usados por ela mesma. Uma estava segura e sensata, 

podendo ter a mediação marcada, a outra, chorando para ter a medida retirada, 

demonstrava estar com autoestima baixa, sensível e emotiva logo, na visão da 

funcionária não poderia ter a mediação. Desse modo quero reiterar a importância das 

interações criadas no atendimento entre as funcionárias e as mulheres que desejam 

retirar a medida protetiva por produzirem também formas de administração judicial.  

(EILBAUM, 2012). 

Caso a mulher tenha o “perfil” para fazer o acordo, o coordenador afirmou que: 

Em torno disso a gente pondera e faz a mediação. Ela vai pra 

mediação, vai lá e assina depois de acertar com ele alguns acordos. E 

isso só acontece lá porque como ela tá com medida protetiva, eles não 

podem se encontrar, só vão se encontrar lá e lá eles vão conversar pra 

fazer um acordo: “olha, a partir de agora então eu tiro a medida 

protetiva e a gente vai viver bem”. Ai faz o acordo, esse acordo é 

colocado no papel, é homologado e ficou valendo. Entendeu? Tanto 

pra um quanto pra outro. Porque se der ruim, se eles brigarem 

novamente, a culpa não foi do juiz, não foi do fórum e não foi do 

CEAM. Eles são adultos o suficiente pra assumir com 
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responsabilidade aquilo que eles tão acertando. (Entrevista com o 

coordenador, maio, 2018) 

A fala do coordenador traz a ideia de responsabilidade dos dois cônjuges17 pelo 

relacionamento, retirando a suposta culpa dos órgãos institucionais caso uma nova 

agressão acontecesse. Segundo o mesmo, o termo assinado é uma forma de respaldar a 

avaliação do Centro de Atendimento a enxergando como algo sempre arriscado devido à 

sua importância na decisão do juiz. A assinatura do termo de responsabilidade acaba 

sendo um mecanismo que retira a relação conjugal da esfera pública na qual foi 

colocada com a medida protetiva e a coloca como questão de ordem privada novamente. 

Neste capítulo abordei casos relacionados à “medida protetiva” de forma a apontar 

suas diferenças dos casos “espontâneos” tratados no capítulo anterior. Além disso, 

levantei outras formas de construir e também de classificar as “vítimas” e suas 

implicações no âmbito jurídico nas situações de revogação da medida protetiva. Com o 

intuito de afirmar que “cada caso é um caso”, mostrei que é somente no encontro entre a 

assistente social e a mulher atendida no atendimento que a definição da situação se 

apresentará. No próximo capítulo irei analisar a narrativa das mulheres atendidas de 

forma a mostrar que elas também se constroem enquanto “vítima”. Também trabalharei 

com as definições de “violência contra a mulher” e “violência conjugal” para expor e 

compreender a complexidade da construção do papel da “vitima” pelos profissionais do 

Centro de Atendimento. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Cabe ressaltar que não somente o perfil da mulher era avaliado para a revogação da medida protetiva. 

De acordo com o coordenador do CEAM, o agressor era avaliado de acordo com a agressão cometida, se 

foi “só da boca pra fora”, se houve ou não agressão física, e se sim, se foi por impulso, qual o contexto 

em que a agressão se deu e, principalmente, se o agressor era réu primário. Caso não fosse a primeira vez 

em que houve registro de agressão não era permitida a retirada da medida protetiva.  
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CAPÍTULO 4 – NARRATIVAS E CONSTRUÇÕES 
 

4.1 A construção da narrativa 

 

         Até aqui tenho enfatizado fundamentalmente como percepções sobre o vestuário, 

sexo, idade, características raciais e aparência – que são relativamente fixos dentro de 

um espaço de tempo (GOFFMAN, 2002) configuram e constroem o perfil das mulheres 

atendidas e, em especial, seu perfil como vítimas. Tenho percebido outro elemento que 

compõe a construção da vítima nas interações entre as funcionárias e as mulheres: a 

narrativa. O que a mulher atendida diz e como diz influenciam drasticamente no papel 

que será construído. Não se pode supor que o que é dito por ela é somente factual e sem 

importância de ser também analisado, uma vez que considero que a mulher contribui 

para a construção do seu próprio papel. Como objeto de análise, fujo da dicotomia de 

verdadeiro ou falso, enxergando o discurso como apenas uma representação de uma 

dimensão de uma realidade social multifacetada (FONSECA, 1998). 

       Por mais que o atendimento padrão seja coordenar as perguntas de acordo com as 

informações pedidas no prontuário, o fluxo das perguntas feitas pelas funcionárias 

também depende do que é narrado pela “agredida”. Por isso, o discurso delas e a forma 

como ele é construído e posto em cena para mim merece destaque. Goffman ao escrever 

sobre a crença no papel que o indivíduo está representando, destaca que: 

Quando um indivíduo desempenha um papel, implicitamente solicita 

de seus observadores que levem a sério a impressão sustentada perante 

eles. Pede-lhes para acreditarem que o personagem que vêem no 

momento possui os atributos que aparenta possuir, que o papel que 

representa terá as consequências implicitamente pretendidas por ele e 

que, de modo geral, as coisas são o que parece ser. (GOFFMAN, 

2002) 

         Desse modo, a mulher irá narrar para a assistente social o que aconteceu de modo 

a fazer acreditar na sua versão de que as coisas são, ou aconteceram, exatamente do 

modo como narra.  
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       Cabe também especificar que o tipo de narrativa criada dentro das salas de 

atendimento do CEAM é a queixa, um discurso que possui suas singularidades e 

especificidades. Para Filomena Gregori (1993), queixa é a narrativa em que, a pessoa 

que é objeto de algum infortúnio, constrói discursivamente a sua posição enquanto 

vítima. Sendo a queixa uma construção descritiva, o narrador apresenta os fatos 

compondo os personagens: o eu vitimado e o outro culpado que cumprem o papel 

singular de reforçar a versão do narrador de que existe uma relação dual (cujos 

personagens estão em lugares contrários).  

       Em todo atendimento que tenho observado, a mulher exibe, segundo minha 

percepção, o talento em persuadir, convencer ou comover, por meio da palavra, a 

assistente social. Sendo uma fala monologal, pronunciada para produzir escuta 

(GREGORI, 1993), a queixa inicia-se no primeiro momento do encontro quando se é 

perguntado pela assistente social o que aconteceu. Logo, a mulher expõe o que 

aconteceu em sua vida que a fez estar no CEAM e de acordo com a sua queixa são feitas 

pela assistente social perguntas sobre renda, autonomia e principalmente sobre a história 

da relação conjugal na qual a mulher se encontra ou se encontrava. 

       As mulheres afirmavam em meio às respostas que “aguentei por causa dos meus 

filhos”, “ele nunca me deixou trabalhar nem estudar”, “ele me ameaçava muito”, para 

expor além do sofrimento vivido na relação, a sua isenção de culpa e automaticamente a 

culpabilização do outro. A narrativa se tornava mais dramática e dual ao passo que com 

as perguntas da assistente social, a mulher precisava provar seu lugar de vítima na 

relação. Quando se era perguntado se tem renda, se gostaria de fazer um curso 

profissionalizante ou por quanto tempo ficou na relação com o agressor, a mulher se 

sentia no papel de se defender do porquê das suas escolhas, caso não fosse criada uma 

relação de empatia com a assistente social ou quando a mesma demonstrava 

desaprovação na sua fala.  

        Do outro lado, cabia a assistente social acreditar no discurso. Para Mauss (2012), a 

forma de manifestação do sofrimento precisa fazer sentido para o outro, argumentando 

que não apenas sentir, mas expressar a dor e o sofrimento supõem códigos culturais que 

sancionam as formas de manifestação dos sentimentos. Os sentimentos, ao serem 

vivenciados e expressos mediante formas instituídas, tornam-se socialmente inteligíveis. 

Constituem, assim, uma linguagem, uma forma de comunicação. Porém, por mais que 
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haja a comunicação, acreditar na manifestação do sofrimento do outro irá depender não 

só da narrativa de quem se queixa, mas também da vivência e experiências de quem 

escuta. Em alguns atendimentos, principalmente aqueles em que a assistente social 

discordava das escolhas e posicionamento da mulher, frases como “não engoli”, “não 

acreditei” eram ditas por elas. Essas frases surgiam como uma expertise adquirida na 

dinâmica de trabalho. Indicavam certos critérios de credibilidade, como não estar 

segura, se contradizer, o histórico profissional ou de vida (EILBAUM, 2012).  

         Após o atendimento de Cirlene, por exemplo, Heloísa comentou comigo: “Eu não 

engoli aquela história de cuidar da mãe não, sabe...”, ou até mesmo nas situações de 

revogação da medida protetiva, na avaliação psicológica a narrativa tem seu peso. Em 

um desses casos Heloísa me conta: 

Quem quer tirar a queixa, se tiver o perfil, como por exemplo, ontem 

chegou uma mulher que sofreu agressão do marido uma vez... por 

mais que ela tenha contado umas mentirinhas pra mim, dizendo que 

eles nunca tinham brigado e esses tipos de coisa, ela tava segura, 

sendo sensata. (Registro de campo, conversa com Heloísa) 

        É importante observar que não há uma busca pela “verdade” pela funcionária. Seu 

papel é de analisar o discurso da mulher atendida e a partir disso fazer sua avaliação. 

Além disso, mesmo utilizando de frases “ela me contou uma mentirinha”, “eu não 

acreditei”, a mulher não era caracterizada como uma mentirosa no sentido de mal-

intencionada pela assistente social. As mentiras observadas pelas funcionárias eram 

vistas como mecanismos de justificativa ou, como no caso relatado acima, a forma 

como a mulher narrou a situação e sua postura se impuseram, na percepção de Heloísa, 

sobre a “mentirinha” contada, além do fato de ter sido levado em conta o tipo de 

agressão sofrida, entre outros elementos já expostos no capítulo anterior. 

        A partir das questões levantadas percebe-se como a mulher atendida também se 

produz enquanto “vítima” através da sua narrativa. Não são suficientes somente os 

valores morais, as experiências profissionais e pessoais dos funcionários do CEAM para 

a construção do papel. A mulher não é somente um objeto a ser analisado, ela também 

se produz, se posiciona, interfere e modifica a visão dos funcionários constantemente 

também através dos vários atendimentos (nos casos em que há acompanhamento da 

Patrulha ou psicológico). Para Eilbaum (2012), os valores morais não podem ser vistos 
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como únicos, nem homogêneos nem imutáveis, derivados de uma estrutura social 

totalizante; mas produto das interações pontuais e contextuais entre os agentes, as 

regras, os conflitos particulares e as pessoas envolvidas neles. É o que a autora 

denomina de “moralidades situacionais”. Mostra-se outra vez a importância da 

construção da relação entre o profissional e a mulher, da interação e combinação de 

valores morais para a construção do papel de “vítima”. 

 

4.2 “Ela não me ajuda!” - A complexidade da construção do papel da “vítima”.  
 

       Durante todo o meu período no CEAM tentei enxergar como a “vítima” era 

construída e classificada. No início parecia que seria simples, uma construção 

homogênea, clara e fácil de ser analisada por mim, ou era assim que eu esperava que 

fosse. Porém, ao longo das semanas entre atendimentos, reuniões e conversas paralelas 

fui percebendo a complexidade de formar uma “vítima”, frases e ações que pareciam 

contraditórias para mim inicialmente, quando analisadas no processo de escrita deste 

trabalho , demonstraram a multiplicidade de se construir um papel.  

         Gostaria primeiro de recordar rapidamente o caso de Cirlene. Cirlene terminou um 

casamento de 11 anos, no qual afirmou sofrer agressão desde o primeiro mês. Após uma 

agressão física e verbal na rua, que segundo ela ocorreu pelo fato do ex-marido não 

aceitar a separação, conseguiu a medida protetiva e agora está em outra relação. A 

questão levantada acerca da importância da independência financeira da mulher para a 

assistente social, que é exemplificada no caso de Cirlene, suscita a suposta contradição 

por mim enxergada inicialmente. Ao falar: 

Essa de agora arrumou outro pra bancar ela e seus filhos, ela não tem 

vontade de ter seu próprio dinheiro, por mais que tenha que cuidar da 

mãe, dá pra pelo menos ter a vontade de trabalhar. Isso acaba sendo 

uma consequência do patriarcado né, depois o homem acha que é 

dono dela só porque paga as contas. (Registro de campo, conversa 

com Heloísa) 

          A assistente social trouxe nessa fala duas perspectivas de uma mesma pessoa, a 

vontade, algo individual relacionado ao poder de escolha, e o patriarcado, algo 
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considerado estrutural, acima dos indivíduos. Pensar que as duas concepções, que são 

conflitantes, fazem parte da mesma fala sobre a mesma pessoa, apresenta-se para mim a 

capacidade do surgimento de múltiplas interpretações de uma só mulher atendida feitas 

pelos funcionários. Estando claro que ter uma renda própria era o correto a se fazer de 

acordo com os valores e perspectivas dos mesmos, a interpretação se expande na 

narrativa da assistente social de responsabilizar a mulher no sentido de colocá-la com 

poder de escolha por não querer ter uma independência financeira e buscar alguém que 

dê isso a ela. Ao mesmo tempo era colocada como fruto de uma sociedade patriarcal 

que explicaria o condicionamento das mulheres a serem submissas aos seus cônjuges.  

        O caso de Cirlene é um caso exemplar, ao meu ver, para entender a questão. Saiu 

de um relacionamento abusivo em que não era provedora, sofria agressões físicas e 

verbais e em menos de seis meses solteira estava com outro companheiro, que, 

igualmente ao anterior, se tornou seu provedor principal. No discurso de Heloísa, a 

mulher atendida não possui vontade de trabalhar e logo arranjou outro que a provesse – 

sendo aqui responsabilizada pelas consequências de suas vontades ou falta delas -, ao 

mesmo tempo em que lhe é retirada a responsabilidade por sua atitude ser uma 

consequência do próprio patriarcado que a faz crer ter o papel de submissa na relação. 

         As diversas formas de interpretar e construir um mesmo perfil em um cenário 

como o CEAM, que previne e combate à violência contra a mulher18, expôs para mim a 

necessidade de levantar a definição de “violência contra a mulher” e “violência 

conjugal”. O conceito de “violência contra a mulher” é entendida como violência de 

gênero, isto é, como atos violentos cometido contra as mulheres, com base e motivados 

pelas desigualdades verificadas nas relações sociais entre homens e mulheres, 

entendidas como relações de gênero (LIMA, 2009). Para Soares (2009), a expressão 

“violência contra a mulher” representa um recorte onde os atores envolvidos são 

limitados, estabelece quem são as vítimas e os algozes, diagnostica suas causas (o 

patriarcado e a dominação de gênero) e, com isso, antecipa soluções. Já a expressão 

“violência conjugal” permite abarcar o caráter dinâmico das interações humanas e 

captar a convergência dos múltiplos fatores que contribuem para a geração de 

comportamentos violentos: os aspectos históricos de cada indivíduo e da relação, o 

universo sociocultural em que ela se inscreve, as formas de poder e contra poder que 

                                                             
18 Norma Técnica de Padronização.  
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caracterizam as relações conjugais, a cultura particular de cada casal, as desigualdades 

de ordem física, os contextos societários e os instrumentos formais e informais de 

contenção ou de estímulo à violência. A autora afirma que o elemento “gênero” é pano 

de fundo de inúmeros casos e pode ser a variável determinante em muitos deles. Mas 

que quando o espectro da observação se amplia, deixa emergir um conjunto de 

elementos até então excluídos do campo analítico e suas múltiplas interações dinâmicas. 

Assim, a dominação de gênero deixa de ser um fator explicativo único e suficiente. 

       Os casos de Railla e Josy, que irei apresentar a seguir, também nos ajudam a 

visualizar a pluralidade de formas de interpretar e construir uma “vítima”. Acabaram 

criando por parte dos funcionários diversas interpretações de si mesmas e de seus casos, 

trazendo consigo não só o elemento “gênero”, mas um conjunto de elementos que forma 

uma visão de “violência conjugal”, como tratada por Soares (2009). 

 

Railla 

         Quando conheci o caso de Railla, ele já havia sido encerrado. Sem muito contato 

ou informações sobre ele, acompanhei sua finalização que envolvia a mudança de Railla 

para outra cidade devido às ameaças do ex-companheiro preso por tráfico de drogas. 

Railla havia ido pedir ajuda ao CEAM devido às ameaças de morte que, segundo o ex-

companheiro, iriam acontecer quando saísse da prisão pelo indulto de natal19 e, caso o 

denunciasse pela ameaça comprometendo sua saída, poderia se considerar uma mulher 

morta. Segundo me contou o coordenador do CEAM, Railla nunca deu queixa policial 

pelas agressões e ameaças que sofria por medo de ser assassinada, preferindo assim, em 

conjunto e com a ajuda dos funcionários, mudar-se para a casa da tia em outro estado. 

Depois da mudança de Railla, o caso se deu como encerrado para o CEAM, sendo 

escrito assim um relatório para arquivamento.  

         Durante a discussão que consegui acompanhar sobre o relatório na coordenação, 

questões sobre o caso em si também foram levantadas pelos profissionais. Heloísa foi a 

primeira a dar sua opinião dizendo que o relatório estava humanizado e fugindo do 

                                                             
19 Indulto significa o perdão da pena, com sua consequente extinção, tendo em vista o cumprimento de 

alguns requisitos. É regulado por Decreto do Presidente da República, com base no artigo 84, XII da 

Constituição Federal. O documento é elaborado com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária e acolhido pelo Ministério da Justiça, sendo editado anualmente. 

http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/execucoes-penais/vep/informacoes/diferenca-entre-saidao-e-indulto 
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estigma de “mulher de bandido”. A preocupação era que ela continuasse a se comunicar 

com ele, já que possuem o número um do outro. O coordenador afirmou que a orientou 

a “pensar bem antes de fazer qualquer coisa”. Outra preocupação era como Railla seria 

atendida em São José dos Campos (na casa de sua avó) e Lucimar20 disse para “o 

CEAM dar assistência ao CREAS de lá”, Dilma disse para “fazer acompanhamento por 

uns meses ainda”. Como não havia provas de ameaça, somente o medo da vítima de 

sofrer um assassinato, a orientação e acompanhamento da vítima em outra cidade era 

dificultada. Lucimar então finalizou a discussão dizendo que “eu acho que se ele 

quisesse matar ela, já tinha matado”. 

 

Josy 

         Naquela mesma reunião, o caso de Josy foi logo introduzido pelo coordenador 

depois daquela última intervenção de Lucimar: “O caso da Josy é mais importante que o 

caso da Railla, porque o (agressor) da Railla ainda não quer matá-la, mas o da Josy 

quer”.  

         Josy possuía medida protetiva do ex-companheiro que atualmente está preso por 

violar a medida protetiva a agredindo novamente. Quando o caso surgiu para mim na 

mesma tarde que o caso de Railla, o mandato de prisão de seu ex-companheiro já havia 

sido expedido, mas ainda não havia sido preso gerando aflito em Josy e nos 

funcionários. A medida tomada pelo CEAM foi então de mandá-la para o abrigo para 

garantir sua segurança depois de receber ameaças de morte e danos ao seu patrimônio. 

Uma das primeiras atitudes do coordenador foi então contatar a Secretaria da Saúde, 

onde Josy trabalha, pedindo seu afastamento durante aquela semana, pois esperava que 

até o final dela o agressor fosse encontrado e preso. Para o coordenador, se não 

conseguisse o afastamento dela do trabalho “ou ela perde o emprego ou ela perde a 

vida”.  

       Neste mesmo momento, após receber do telefone pessoal uma ligação de Josy, o 

coordenador contou que o marido de Josy “quer botar fogo na casa dela” e abriu o 

whatsapp para ouvir um áudio enviado por Josy.  O áudio era a ligação gravada entre o 

                                                             
20 Lucimar trabalha no CEAM como psicóloga. Como entrou de férias assim que meu trabalho de campo 

começou, não acompanhei seu trabalho e convivi pouquíssimas vezes com ela na coordenação, julgando 

não ser necessário citá-la no primeiro capítulo. 
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agressor e ela. No telefone, o agressor afirmava querer que Josy retirasse a queixa feita 

por ela, pois a polícia já teria aparecido duas vezes na casa de sua mãe perguntando por 

ele. Ao fazer ameaças, Josy se manteve firme ao dizer que não iria retirar a queixa e 

quando ele disse “você não vai retirar? Então você vai lidar com as consequências?” ela 

disse que sim e que não estava em casa, que estava na casa de uma amiga. O agressor 

então disse que iria tacar fogo em sua casa naquela noite e desligou o telefone. 

        Após o telefonema a discussão sobre os casos continuou, sendo que me chamaram 

a atenção as observações feitas pelas funcionárias. Flávia disse: “Tem mulher que gosta 

de ser mulher de bandido. O tráfico dá dinheiro, com ele (o traficante) ali o dinheiro tá 

garantido.”. Lucimar completou “Não é um julgamento, a gente compreende, é questão 

de oportunidade, do que apareceu”. 

         Alguns meses depois, já com o agressor de Josy preso, o coordenador chegou para 

mim e disse:  

Recebi um zap de uma agredida. O namorado que tá preso mandou 

mensagem a ameaçando, dizendo que tá se fudendo na prisão, que a 

mãe dele tá sofrendo enquanto ela tá na gandaia. Aí encontrei a 

Gabriela21 , tava toda preocupada com a ameaça. Aí fui olhar a foto do 

whatsapp dela, com um vestido bonito, com um copo de drink na mão, 

olha - virou o celular para me mostrar - ih não, já trocou, ah lá, de 

biquíni na piscina. - E continuou - a mulher pode fazer o que quiser? 

Pode! Mas olha a situação, o cara tá lá preso vendo essas fotos dela 

curtindo e vai pensar em que? Em vingança! E eu no meio! Ela não 

me ajuda! (Registro de campo, conversa com o coordenador) 

          Como dito anteriormente, ambos os casos produziram nos profissionais diversas 

formas de interpretação e de construção das “vítimas”. No caso de Railla gostaria de 

ressaltar a preocupação e suspeição do CEAM na possibilidade de comunicação entre 

ela e seu agressor, não só porque possuem o número um do outro, mas sobretudo porque 

os funcionários pressupunham um vínculo difícil de romper, porque, como disse Flávia, 

“tem mulher que gosta de ser mulher de bandido. O tráfico dá dinheiro, com ele (o 

traficante) ali o dinheiro tá garantido”. Na fala do coordenador em orientá-la a “pensar 

bem antes de fazer qualquer coisa” colocou em evidência a percepção dele de que Railla 

                                                             
21 Guarda da Patrulha Maria da Penha 
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teria poder de escolha, no sentido de que continuar mantendo contato com o ex-

companheiro poderia gerar más consequências para ela, valendo ressaltar que o ideal 

para os funcionários era o fim da relação dos dois. No entanto, vale ressaltar também o 

comentário final de Lucimar, quem provavelmente diante de minha presença, se 

preocupou em esclarecer que a opinião que eles emitiam “não é um julgamento, a gente 

compreende, é questão de oportunidade, do que apareceu”. Todos esses comentários 

expõem as distinções que as funcionárias fazem entre as mulheres e, em particular, a 

concepção que elas constroem sobre mulheres que se relacionam com traficantes. 

Parece-me que o uso do verbo gostar mostra que, na percepção das funcionárias, haveria 

a opção da mulher permanecer ou não na relação, sendo também responsável pelo 

relacionamento que mantinha. Ao mesmo tempo em que garantem que não é um 

julgamento afirmam que de acordo com outros fatores, como o meio social-econômico, 

Railla teve essa relação porque foi o que apareceu para ela, supondo que não houve 

oportunidades de ter um relacionamento com outro homem que não fosse traficante. A 

mulher aparece nessa narrativa como alguém que não soube escolher o homem certo 

para viver (GREGORI, 1993), ou que não teve a oportunidade de escolher alguém 

considerado melhor na visão das funcionárias. 

        Josy também foi colocada como pessoa detentora de escolha pelo coordenador e, 

portanto, suscetível de ser responsabilizada por seus atos. Em sua fala percebe-se que 

discordou e até condenou as atitudes de Josy por supostamente, através de suas roupas e 

atitudes, incitar ciúmes e, portanto, a vingança do ex-companheiro que está preso. Na 

frase “ela não me ajuda!”, o funcionário expôs que acreditava que ela própria se 

colocava em perigo, dificultando o trabalho de proteção do CEAM, além de tendo que 

recorrer ao Centro novamente caso a vingança ocorresse. Em entrevista, o coordenador 

falou mais sobre essa questão levantada. Exponho a seguir: 

Algumas vezes eu já vi a mulher tem uma foto de perfil no whatsapp 

junto com marido e filho, mesmo quando ele agredia. Aí depois ele 

vai preso porque agrediu essa mulher, ela tira uma foto numa boate 

entendeu, sem filho, sem marido, e o marido preso que também tem 

celular vê lá a foto da mulher com um copo de caipirinha na mão 

numa boate, na beira da praia de biquíni, como quem diz: “a minha 

vida longe de você, olha que maravilha!”. Ela não tá dizendo isso pra 

sociedade não, ela tá dizendo isso pra ele. Por detrás disso tem um ego 
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sedento de vingança sabe, pra dizer praquele agressor: “você se fudeu 

e eu tô agora numa boa”. Só que isso tem um retorno, ele vai sair da 

cadeia, ele fica preso entre 3 e 6 meses só, e ele sai, e quando ele sair 

carregado de raiva não vai dar outra, ele vai atrás dela de novo e vai 

colocá-la na mesma condição que já colocou. (Registro de campo, 

conversa com o coordenador) 

         Essa análise do coordenador expõe a complexidade enxergada por ele que vai 

além da dicotomia vítima/agressor. Podem-se levantar aqui elementos que fogem da 

definição de “violência contra a mulher”, elementos esses que podem ser analisados 

dentro da definição de “violência conjugal”. A situação de violência conjugal no 

contexto descrito e analisado pelo coordenador encerra uma relação de poder muito 

mais complexa e dinâmica do que a descrita pelo viés da dominação patriarcal 

(IZUMINO, 1998). A mulher novamente era colocada como sujeito de ação, e não 

como sujeito passivo. Encaro o discurso do funcionário como uma forma de olhar para 

o fenômeno da violência conjugal como uma forma de comunicação em que homens e 

mulheres conferem significado às suas práticas. A violência conjugal trata-se mais de 

um jogo relacional (GREGORI, 1993) onde as ações para incitar, seja de forma 

consciente e propositada ou não, inveja e raiva no outro fazem parte ainda da 

comunicação do casal.   

        A visão da “violência conjugal” prevalecer a da “violência contra a mulher” 

também surgiu na fala do coordenador quando optou por denominar as mulheres 

atendidas pelo CEAM de “agredidas” ao invés de “vítimas”. Nesses casos, para ele, nem 

sempre a narrativa deveria ser “ele me bateu”, mas sim “a gente se agrediu”. Como 

exemplo, em relação às mulheres que assinavam o termo de responsabilidade em casos 

de desistência da medida protetiva, o coordenador descreveu a situação do casal como: 

“olha, nós vamos fazer o seguinte: eu não brigo com você e você não briga comigo. A 

gente não se agride, a gente não se bate, a gente não xinga palavrão, né.”. Sempre 

demonstrando fugir da cristalização da dualidade “vítima/algoz”, a mulher era colocada 

pelo funcionário como também produtora daquela relação. 

          O que se observa nos casos assistidos é que o elemento “gênero” é o pano de 

fundo, mas que outros elementos das relações conjugais aparecem e flexibilizam o papel 

da mulher como agredida. Primeiramente, antes de qualquer contato, a mulher é 

“vítima” dentro da dicotomia “vítima e algoz”, porém essa categoria será reconstruída 
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na relação dentro da sala de atendimento. Além de características já ditas anteriormente, 

o histórico da relação conjugal da mulher atendida com o agressor possui forte impacto 

no perfil “vítima” que fará com que a “violência conjugal” seja analisada em primeiro 

plano, não excluindo a força da expressão de “violência contra a mulher”. Ora, quero 

destacar que, na minha percepção, existe uma diferença entre a forma de construir o 

papel do homem e da mulher.  O papel do algoz se demonstrava fixo, os homens – 

maridos, companheiros - eram sempre colocados como algozes nas narrativas tanto das 

mulheres agredidas quanto dos funcionários do CEAM. Ao contrário, o papel da 

“vítima” era múltiplo, flexível. Diversos juízos de valor eram construídos na interação 

com as mulheres. A mulher tem poder de escolha, podendo se separar ou não, podendo 

arrumar um emprego ou não, podendo construir outra relação considerada abusiva ou 

não, ou seja, podendo fazer escolhas certas ou erradas de acordo com os funcionários. 

Porém, ao mesmo tempo em que essa escolha era reconhecida para algumas, era 

enfatizado que tal escolha não existira, pois a mulher era fruto de uma relação patriarcal, 

onde era alienada, onde não consegue se ver com poder de escolha, era submissa, 

passiva. Dessa forma, os dois tipos de violência – “contra a mulher” e a “conjugal” - 

numa situação concreta não se excluem ou se contradizem, mas se encontram e 

permitem a multiplicidade das interpretações que criarão a “vítima”, legitimando, ou 

não, as ações e decisões das mulheres e, ao mesmo tempo, legitimando e justificando o 

próprio trabalho e papel dos funcionários. Ora, é importante lembrar que essas 

percepções são informadas e construídas a partir das interações e, portanto, das 

avaliações morais que os funcionários fazem das mulheres atendidas. Isso é 

significativo porque não todas as mulheres são avaliadas da mesma forma, criando-se 

interpretações e, portanto, encaminhamentos distintos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

          A etnografia aqui apresentada se deu a partir da observação participante e de 

entrevistas semiestruturadas no Centro Especializado no Atendimento à Mulher 

(CEAM), localizado na Secretaria Municipal da Mulher do Idoso e dos Direitos 

Humanos (SMIDH), da cidade de Volta Redonda/RJ e visou observar a rotina dos 

funcionários que ali trabalham, como as assistentes sociais, as psicólogas e o 

coordenador.  

          O trabalho foi organizado a partir da diferenciação dos casos assistidos, os quais 

dividiam-se em: “casos espontâneos” e casos referentes à “medida protetiva”. A partir 

da análise desses casos, levantei questões que não só ocorriam dentro da sala de 

atendimento, mas também na coordenação, seja em feituras de prontuários, reuniões ou 

em conversas informais. Observei como os funcionários se organizam para a realização 

dos seus trabalhos, como criam uma identidade para o próprio grupo e assistindo aos 

atendimentos tentei compreender as diversas formas em que o papel da “vítima” é 

construído naquele espaço, seja através dos olhares da equipe de funcionários, seja 

também pela narrativa da própria mulher que é atendida. Me interessou mostrar as 

relações que se desenvolvem entre os profissionais e aquelas mulheres e como essas 

relações constroem a categoria “vítima” além de também influenciar na dinâmica 

judicial que envolve revogação de medida protetiva.  

       A partir dos atendimentos transcritos nesse trabalho, percebe-se que por mais que 

haja um padrão de atendimento a ser seguido, cada caso é um caso (FONSECA, 1998), 

e estes por sua vez são construídos na sala de atendimento. As diversas classificações 

eram criadas pelos funcionários com base na idade, comportamentos, expressões, 

atitudes, além das informações sobre renda e sobre a relação conjugal com o agressor, 

para criar e categorizar determinadas “vítimas”. As técnicas e estratégias que os 

profissionais utilizavam e as decisões que tomavam iam se modificando em função das 

interações e, fundamentalmente, das percepções que constroem sobre a gestualidade e a 
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corporeidade das mulheres assistidas (EILBAUM, 2012; GRAZIANO, 2017). Através 

dessas classificações eram dadas orientações, aconselhamentos e encaminhamentos. É 

interessante perceber que as orientações e aconselhamentos eram feitos a partir do que o 

profissional considerava correto e melhor de acordo com sua vivência profissional e 

valores morais. Não estava em jogo quem “eram” essas mulheres, mas quem “deveriam 

ser” (GRAZIANO, 2017) daquele atendimento a diante.  

        Dentre as formas de se construir o papel de “vítima”, os casos de Railla e Josy 

tratados no último capítulo colocam em cena a possibilidade de escolha da mulher além 

de fazê-la também responsável pelo o que aconteceu ou o que pode acontecer. Simião 

(2006), ao desenvolver a ideia da violência doméstica como uma categoria também 

construída, afirma que, do ponto de vista analítico, várias autoras já indicaram que não 

há muita utilidade em analisar uma posição de sujeito fixada por uma identidade de 

gênero, uma vez que na dinâmica das relações sociais os sujeitos não estão congelados 

em identidades fixas (de gênero ou outras), mas articulam identidades variadas, 

evocadas nas situações e nas relações (BUTLER, 1990; COSTA, 1994, apud SIMIÃO, 

2006). Propus então, apresentar uma forma de construção do papel da “vítima” que não 

considera as categorias “vítima” e “agressor” como fixas e opostas, pois a mulher era 

colocada como sujeito de ação, e não como sujeito passivo. Trabalhando com definições 

de violência que envolvem as mulheres, expus como a análise da definição de 

“violência conjugal” se sobressaia mais que a de “violência contra a mulher” em alguns 

casos pelo fato da dinâmica da relação conjugal ser mais complexa do que a apresentada 

pelo viés  patriarcal.  

         Além da visão por parte dos profissionais tentei também apontar para a forma 

como a mulher atendida também se constrói enquanto vítima, nas diversas formas de 

narrar a queixa, influenciando assim no papel que ali será construído. A proposta do 

trabalho foi evidenciar a importância da relação criada entre a profissional e a mulher 

atendida. O papel da “vítima” é construído de forma relacional, coletiva, aonde os 

diversos profissionais vão criar diversas interpretações de uma só mulher graças 

também a forma como ela se mostra para esses profissionais. Desse modo, a partir de 

uma análise das dimensões relacional e contextual dos atendimentos, que lhes conferem 

uma dinâmica própria (SARTI, 2009), esse trabalho, através do enfoque etnográfico, 

buscou identificar como e quais as formas de se construir o papel de “vítima”. 
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