
 
 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS 
DEPARTAMENTO INTERDISCIPLINAR DE RIO DAS OSTRAS 
CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 

 

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CORDEIRO 

 

AS POLITICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NA CONTEMPORANEIDADE E OS DESAFIOS EM TEMPOS DE 

EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA: 

O enfrentamento da violência de gênero no Centro de Referencia de Macaé 

no período de 2010 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rio das Ostras 
Janeiro de 2014 

 
 

 



 
 

 

MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CORDEIRO 

 

 

 

AS POLITICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NA CONTEMPORANEIDADE E OS DESAFIOS EM TEMPOS DE 

EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA: 

O enfrentamento da violência de gênero no Centro de Referencia de Macaé 

No período de 2010 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Raimunda Penha Soares 

 

 

 

 
 
 

Rio das Ostras 
 

2014 
 

 

   

Trabalho de conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense - Campus 

Universitário de Rio das Ostras, como 

requisito Parcial para a obtenção da 

Graduação de Bacharel em Serviço Social. 



 
 

 

Maria das Graças Pereira Cordeiro  

 

AS POLITICAS PÚBLICAS NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO NA CONTEMPORANEIDADE E OS DESAFIOS EM TEMPOS DE 

EFETIVAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA: 

O enfrentamento da violência de gênero no Centro de Referencia de Macaé 

No período de 2010 a 2013. 

 

 

 

 

Aprovada em ___/____/______ 

              

BANCA EXAMINADORA 

 

 Orientadora 

Prof.ª Dra. Maria Raimunda Penha Soares 

Universidade Federal Fluminense 

 

1ª Examinador 

Prof.º Dr.º Ranieri Carli de Oliveira 

Universidade Federal Fluminense 

 

2º Examinadora 

Prof.ª Ms. Paula Martins Sirelli 

Universidade Federal Fluminense 

 



 
 

Manifesto Revolucionário 

 

O nosso Estado não é de bem-estar social 
Mas sim de medo, de violência e de caos total. 

A elite dirigente, por meio de seus aparelhos ideológicos, 
Forja paradigmas desumanos, teratológicos. 

 
E com discurso dissimulado e uma falsa bondade, 

Dissemina preconceitos e camufla a verdade. 
E assim, a cada dia, cresce a desigualdade, 

Massacrando inocentes e exaltando covardes. 
 

E assim, também, avança o capitalismo selvagem 
E o povo busca, no livro de autoajuda, alcançar prosperidade. 

Mas à luta continua, ainda há pensadores 
Que buscam a verdade para desmascarar os opressores. 

 
Principalmente os corruptos, sujos traidores, 
Que sabem iludir o povo em troca de favores. 
E usando de boa aparência e de demagogia, 
São eleitos pelo voto da empolgada maioria. 

 
E, em vez de ajudarem o povo a se emancipar, 

Desviam verbas e até a ficha suja conseguem limpar. 
E ainda querem que o Brasil vá para frente,  

Mas tratam os revolucionários como sonhadores inconvenientes.  
 

Só que uma coisa eu tenho a dizer 
Aos que "vendem a alma" em troca de poder: 

Eu sigo lutando, ainda que com palavras, 
Não deixo e nunca deixarei de ser uma revolucionária. 

 
Conflitos não se resolvem com armas, nem com violência. 
Seres racionais usam o diálogo para superar as diferenças 

E reconhecem, nas diferenças, a diversidade 
Que não é e nunca será sinônimo de desigualdade. 

 
Podemos, sim, ter um mundo e um país melhor, 

Só que poucos acreditam e pensam o pior. 
E ficam pensando e pensando uma eternidade... 

São os reacionários, que só sabem reclamar da realidade. 
 

Algumas pessoas até se perguntam: "O que posso fazer?”  
A estas, eu respondo: "A mudança começa em você! 

Em vez de se deixar iludir, 
Comece a refletir e a agir. 

 
Vá exercendo a sua cidadania, 



 
 

Busque melhorar a cada dia. 
Não se venda aos interesses do opressor, 

Seja livre de todo preconceito, de todo desamor. 
 

Aprenda a aceitar a diversidade 
E lute a favor da equidade. 

Um mundo melhor é nossa responsabilidade,  
Precisamos de amor, de respeito e de dignidade". 

 
Tendo em vista essa reflexão, 

É necessário que você faça uma opção: 
Ser parte de uma pacífica revolução 

Ou se entregar, sem lutar, ao sistema de dominação. 
 

Toda mudança requer coragem e ousadia 
E começa com pequenos gestos, dia após dia. 

E assim, refletindo, agindo e mudando, 
O mundo inteiro vamos revolucionando. 

 
Pois muita coisa não é 

Como deveria ser de fato 
Pense bem e diga se não é  

Verdadeiro este relato: 
 

As religiões, que deveriam ensinar à humanidade, 
Dentre outras coisas, a misericórdia, a caridade e a fraternidade, 

Brigam entre si, por pura vaidade... 
E cada uma se diz dona da verdade.  

 
A família, que é o primeiro passo 

para o convívio pacífico em sociedade, 
Hoje, desfaz seus preciosos laços... 

Nenhum relacionamento tem continuidade. 
 

A escola, que deveria preparar pessoas para a vida, 
Está sendo palco de violência desmedida... 

Assim, ninguém consegue lutar pela emancipação 
Nem despertar consciências para uma transformação. 

 
O trabalho, que deveria ser o meio digno 

Pelo qual o ser humano se realiza, 
Tornou-se algo desprovido de sentido...  

Apenas aliena, explora e escraviza. 
 

Não bastasse tanta coisa errada, 
Ainda há as forças repressoras e armadas, 

Que brutalizam os indivíduos 
E usam violência para resolver conflitos. 

 



 
 

Você concorda com isso tudo? 
Você deseja, também, mudar o mundo? 
Então quebre as amarras, desate os nós, 

Expresse o seu pensamento, faça ouvir a sua voz! 
 

Não se cale perante as injustiças, 
Não se deixe seduzir pela cobiça. 

Não entre no jogo dos dominantes, 
Seja um (a) revolucionário (a) perseverante. 

 
Pense-nos que ainda virão,  

Preserve e cuide do nosso planeta. 
Ouça a voz do seu coração 

E, em vez de armas, use uma caneta... 
 

E escreva, registre a sua mensagem 
No Livro dos Sonhos da Humanidade. 

Torne a antiga utopia real: 
Um mundo fraterno, pacífico, justo e igual. 

 
 

 Maria Cleide da Silva Cardoso Pereira. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar os aspectos sociais da 

violência contra a mulher no município de Macaé. Para tanto se busca um 

resgate histórico sobre a construção da categoria de gênero, as estratégias 

das políticas para Mulheres e sobre a análise das abordagens do Centro de 

Referência da mulher de Macaé. Dentre os objetivos específicos, resgatar o 

conceito de gênero e patriarcado a partir de seus aspectos teóricos, históricos 

e sociais; conceituar a violência; identificar na literatura os aspectos sociais da 

violência contra a mulher; elencar os principais dispositivos que trabalham 

com formas de enfrentamento da violência contra a mulher; apresentar 

políticas públicas voltadas para as mulheres e identificar quais aspectos 

sociais da violência contra a mulher se apresentam como potencializadores 

da violência. 

 

Palavras-chave: Violência; Gênero; Mulheres, Políticas. 

  



 
 

Abstract 

 

 This work has as main objective to identify the social aspects of violence 

against women in the city of Macaé. For that we want a historical review about 

the construction of the category of gender, strategies and policies for women 

on the analysis of the approaches of the Reference Center Woman of Macaé. 

Among the specific objectives, rescuing the concept of gender and patriarchy 

from its theoretical, historical and social aspects; conceptualize violence; 

identify literature social aspects of violence against women, list the main 

devices that work with ways of coping with violence against women; present 

public policies for women and identify which social aspects of violence against 

women are presented as enhancers of violence. 

  

Keywords: Violence, Gender, Women, Politics. 
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Introdução 

 

Este trabalho aborda de forma teórico-crítica as formas de poder 

econômico e político que dominam e oprimem as mulheres e que se 

expressam na realidade institucional analisada. Uma tendência dominante 

que subalterniza populações femininas inteiras, mesmo diante de condições 

econômicas e sociais diferentes, principalmente daquelas que não dispõem 

de recursos. 

O interesse pela temática proposta surgiu de minha experiência de 

estágio que efetuei na Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, no 

período de quatro semestres de estágio obrigatório do curso de Serviço 

Social. Em alguns atendimentos realizados em meu campo de estágio, 

percebi que algumas mulheres comentavam as suas decepções em perceber 

que mesmo após fazerem a denúncia contra seu agressor ela estava ali 

novamente passando por uma situação constrangedora, pois a sua denúncia 

anterior não teria sido averiguada com rigor da lei 11.340/06, não resultando 

em penalidade para o agressor.  

Desde o início do curso eu já tinha uma tendência para o estudo 

desta questão, pois é um fato que sempre me causou inquietude e 

preocupação. Queria entender o que acontecia na perspectiva legal, já que 

existiam alguns mecanismos de proteção, mas que não eram suficientes para 

coibir de fato a questão da violência de gênero, a Lei Maria da Penha foi e é 

um marco histórico em nosso País. Várias foram as questões que me 

suscitaram interesse de investigar as causas da violência de gênero, que são 

ao mesmo tempo tão escandalosas e tão escamoteadas em nossa sociedade. 

Dessa forma, acredito que estudos, como é o caso dessa monografia, podem 

contribuir para qualificar a intervenção do assistente social e melhorar a 

formulação de políticas públicas dirigidas a esse segmento significativo da 

população brasileira. 

A questão de gênero, imposta pela sociedade, tem muitas vezes 

admitido o ato violento contra a mulher, que acaba sendo inserido nas normas 

sociais e culturais, o que faz com que se perpetuem as desigualdades entre 

as mulheres e os homens e que se favoreçam a discriminação contra 
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mulheres. Segundo alguns autores, os aspectos ligados ao gênero exercem 

grande influência na violência contra mulher. 

No primeiro e segundo capítulo foram analisados aspectos teóricos das 

políticas para a mulher, os aspectos que iluminaram as formulações sobre o 

gênero e sua importância enquanto categoria analítica. Introduz uma reflexão 

sobre o mundo do trabalho e suas articulações com o universo e padrões 

familiares e suas implicações com a violência doméstica, objetivam a 

recuperação histórica dos instrumentos internacionais de fortalecimento da 

emancipação das mulheres, assim como das políticas públicas no Brasil e em 

especial em Macaé, com destaque para a Lei 11.340/06 - Lei Maria da Penha.  

Desta forma, na construção desta pesquisa, foi realizado um estudo 

sobre as questões de gênero, fazendo ligações com a violência contra a 

mulher, perpetrada por parceiros no município de Macaé. 

No terceiro capitulo apresento a análise dos dados obtidos a partir da 

aplicação de um questionário junto às técnicas do Serviço Social e às 

técnicas do setor jurídico, concomitante à pesquisa documental junto ao CRM, 

a fim de analisar o tipo de assistência prestada e de que forma a instituição 

tem trabalhado para responder a essas demandas. Concluiu-se que apesar 

do grande número de mulheres vítimas de violência que já passaram ou que 

ainda estão na instituição, o CRM/Macaé tem se esforçado para atender 

adequadamente essas demandas e promover saídas para a superação deste 

problema.  

Nas reflexões finais buscamos contribuir para uma melhor 

compreensão acerca dos aspectos sociais e seus rebatimentos na vida das 

mulheres que sofreram ou sofrem algum tipo de violência e também na 

perspectiva de desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres. 
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CAPÍTULO I – POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS SOCIAIS 

 

1.1  Alguns aportes para o debate sobre políticas públicas na 

contemporaneidade 

 

Neste capítulo buscamos trazer alguns elementos para se pensar a 

implementação das políticas sociais voltadas para as mulheres em situação 

de violência, assim sendo não vou me alongar em outros termos da política 

social, apenas fazer uma pequena reflexão da mesma em seu contexto 

histórico. 

Comecemos com a origem do que se pode definir como política 

social, esta tem o seu surgimento associado ao capitalismo, ou seja, nos 

modos de produção anteriores não se constatou a existência das políticas 

sociais, esta só vai ser identificada no modo de produção que tem a 

propriedade privada e o trabalho assalariado como categorias centrais, para a 

estruturação do capitalismo, fundado no antagonismo de classes. É neste 

contexto que se revelam as classes sociais centrais, burguesia e proletariado. 

Desta forma: 

As políticas sociais conduzidas, hoje, pelo Estado, representam um 
resultado da relação e do complexo desenvolvimento das forças 
produtivas e das forças sociais. Elas são o resultado da luta de 
classe e ao mesmo tempo contribuem para a reprodução das 
classes sociais. (FALEIRO, 1983, p.41). 

 

Granemann indica a articulação entre as funções econômicas e 

políticas sobre o capitalismo monopolista como o lócus da política social 

 
Assim, podemos afirmar que ao Estado da idade dos monopólios 
cabia realizar, dentre outras, as tarefas de intervir no mercado e de 
regular a economia, como condição mesma para assegurar a 
reprodução da ordem social do capital. A intervenção combinada do 
Estado, que articula as funções econômicas e as políticas sob o 
capitalismo monopolista, é também o lócus da política social.      
(GRANEMANN, pg. 13, 2008)  

 

As políticas sociais só podem ser entendidas historicamente a partir 

das contradições que as fazem emergirem: são resultados das lutas dos 

movimentos sociais e estão intrínsecas na manutenção do próprio sistema 
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hegemônico capitalista, engendrando formas diversas de explorar a força de 

trabalho. 

Portanto, dentro desta contradição as políticas sociais foram um 

avanço no campo social para a garantia da reprodução dos trabalhadores. 

Este avanço sofre ofensivas a partir das propostas do neoliberalismo o Estado 

passa a diminuir suas políticas sociais, os direitos conquistados pelos 

trabalhadores são fragmentados através da política neoliberal, enfim, ocorre a 

desconstrução dos direitos sociais, através da minimização do Estado. As 

políticas sociais dentro da ótica do Estado caracterizam-se como sistema 

político de minimização e institucionalização dos conflitos potenciais ou reais, 

a partir da hegemonia do neoliberalismo, que legitima as desigualdades 

sociais. 

As políticas sociais no neoliberalismo são alteradas nas suas 

orientações e funcionalidades. Elas são privatizadas, retiradas da órbita do 

Estado, passando a responsabilidade de sua efetivação para a sociedade 

civil, são focalizadas e vão contra os princípios universais de igualdade de 

direitos sociais. Neste contexto, as transformações no mundo do trabalho e na 

relação de produção afetam a realidade material e espiritual da classe que 

vive do trabalho. 

A hegemonia neoliberal na década de 1980 nos países capitalistas 
centrais não foi capaz de resolver a crise do capitalismo nem 
alterou os índices de recessão e baixo crescimento econômico, 
conforme defendia. As medidas implementadas, contudo, tiveram 
efeitos destrutivos para as condições de vida da classe 
trabalhadora, pois provocou aumento do desemprego, destruição 
de postos de trabalhos não qualificados, redução dos salários 
devido ao aumento da oferta de mão de obra e redução de gastos 
com as políticas sociais.   (BEHING * BOCHETTI, 2011, p127). 

  

Para muitos personagens de nossa sociedade o acesso às políticas 

publica que deveriam beneficiar e protegê-los, não se realiza da forma que 

deveria, não se efetiva no cotidiano dos mesmos. Vivemos em uma sociedade 

heterogênea que enfrenta a tensão classista além de outras contradições, por 

esta tal democracia que lhes dá direitos igualitários, mas que não exerce sua 

função de representante dos interesses coletivos e vislumbra somente os 

interesses da classe dominante, uma pequena parcela da sociedade. 
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Precisamos superar o autoritarismo social e cultural que determina o que é 

certo ou errado, além de valores morais preconceituosos.   

Valores e culturas que determinam um patriarcado absoluto onde 

impera a soberania do homem sob a mulher fazendo desta um personagem 

oculto na sociedade de modo geral, mas através de muitas lutas dos 

movimentos sociais e dos movimentos feministas este panorama está se 

revelando e se transformando, hoje temos políticas sociais voltadas para as 

mulheres, que visam protegê-las e garantir os seus direitos sociais. 

As políticas sociais apesar de terem caráter universal como está 

definida pela Organização Mundial dos Direitos Humanos e na Constituição 

de 1988 não conseguem atingir plenamente os que delas necessitam para 

garantir sua reprodução social, daí a necessidade de políticas específicas a 

determinados setores da sociedade. É neste contexto que se inserem as 

políticas de enfrentamento à violência de gênero. 

Analisando o contexto da violência de gênero, constata-se que está 

inserida em uma sociedade machista que naturaliza a violência contra a 

mulher. As políticas de enfrentamento a esta violência vêm ao encontro da 

realidade social dentro da perspectiva de romper com esta concepção e 

promover condições de superações das condições sociais que dão origem a 

esta violência. 

 

1.2. Relação de gênero e direitos sociais das mulheres 

 

Para entendermos a relação de gênero como relação que atravessa 

as expressões da questão social na contemporaneidade é importante um 

regaste da constituição da relação desigual nas sociedades contemporâneas 

quanto aos direitos das mulheres. 

Vamos falar um pouco da estrutura chamada família, como se 

constitui e pressupondo os reais interesses por detrás desta constituição. Ao 

se conceituar o termo família percebe-se que há uma diversidade conceitual, 

a família é considerada socializadora, cujas funções concentram-se na 

formação da personalidade dos indivíduos e uma unidade doméstica e 

econômica independente. 



 
 

18 
 

Na antropologia, a família é um grupo social concreto que abrange 

fatos básicos da vida, (o nascimento, o acasalamento e a morte) os tipos de 

relação básica são: descendência, consanguinidade e afinidades. As relações 

de parentesco, casamento e a divisão sexual do trabalho são estruturas 

universais que variam nas formas de como são organizadas socialmente. 

 
Esse tipo de organização da família patriarcal na sociedade foi visto 
como “um novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu 
poder a mulher, os filhos e certo número de escravos, com o pátrio 
poder (...) e o direito de vida e morte sobre todos eles.” (ENGELS 
[1820-1895]: 2005:62). 

 

Na unidade familiar tem-se como supremo o poder do pai, líder do 

grupo e provedor e a mãe como responsável pelos assuntos internos da 

família, preservando o bem estar físico e mental desta. 

Ao analisar a constituição de família pressupõe-se que a mãe seja a 

responsável pelo bem estar de sua família é “responsável” pela transmissão 

de valores morais e culturais, se estou entendendo é a mulher responsável 

por repassar tais valores, então fica o questionamento porque ainda se fala 

em dominação do homem, porque ainda se vive sob a tutela do macho, a 

nossa sociedade é contraditória, pois, as mulheres foram intrinsecamente 

comprometidas com valores morais e sociais que perpetuam a dominação do 

patriarcado, nós vivemos em uma sociedade que as próprias mulheres 

repassam valores patriarcais e machistas. 

 
O modelo familiar hegemônico burguês se pulverizou pelas 
diversas classes sociais e faz referências ao processo de ascensão 
e progressiva conquista da hegemonia burguesa, consolidando, 
através da revolução burguesa, o modo de produção capitalista. É 
possível afirmar que a família é algo estático, biológico e natural, 
mas sim uma instituição que sofre mutações. 
(FARANGE*HELFREICH, 2012, p.87). 

 

A vida familiar é perpassada por valores morais, religiosos e 

ideológicos, o que faz com que muitas vezes se tenha a ilusão que as 

discussões acerca da família estejam assentadas sobre bases comuns. A 

família está sendo entendida como um fato cultural, historicamente 

condicionado, que não se constitui como uma instituição necessariamente 

“feliz”, contrapondo-se à ideia de que a família é um grupo natural, embasado 
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numa concepção puramente biológica do ser humano. 

O modelo hegemônico de família na sociedade contemporânea é o 

monogâmico, patilinear, calcado no princípio natural da filiação e no fato 

cultural da transmissão hereditária de bens a filhos certos e legítimos. Esta 

descoberta significou uma virada histórica na humanidade: firmou-se a 

relação entre família e propriedade.  

A família é uma instituição social historicamente condicionada; ou 

seja, ela não é, a priori, o lugar da felicidade. Esta ideia está associada 

justamente à omissão de seu caráter histórico e isso fez com que ela fosse 

pensada enquanto um grupo natural, naturalizando suas relações e 

enaltecendo os sentimentos familiares. 

Para Engels, a família é reflexo da produção e está na reprodução do 

ser social na vida social, produção dos meios de existência e propagação da 

espécie, instituição mediadora entre mercado de consumo e trabalho, 

consumindo os meios de subsistência adquirindo no mercado e reproduzindo 

a força de trabalho que será vendida ao capital. 

A partir do momento em que se deu origem à propriedade privada, 
o homem viu a possibilidade de se impor dentro do lar e na 
sociedade, na medida em que a aquisição das riquezas privadas foi 
caracterizada como um progresso na sociedade. Com isso, o 
homem estabeleceu uma organização de seus membros, “uma 
organização de certo número de indivíduos, (...) numa família 
submetida ao poder de seu chefe”. (ENGELS, 2005:61) 

 

A função socializadora da família envolve assimilação de um código 

de valores, princípios que são internalizados mediante experiências de vidas 

passadas de geração para geração, reprodução de formas de 

comportamentos, atitudes, modos de vida, padrão de relacionamentos. 

Já na vida econômica a família reproduz a força de trabalho, na qual 

os membros femininos contribuem para essa reprodução, mantém as 

condições para a venda da força de trabalho e preparam novos e futuros 

trabalhadores. 

Este modelo nuclear de família só se consolidou por volta do séc. 

XVIII, quando a família perde seu caráter socializador da reprodução social e 

se torna um lar burguês para manutenção da propriedade privada. 
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A família é um grupo social composto por indivíduos diferentes, por 

sexo, idade, que se relaciona no cotidiano, ela não é a soma dos indivíduos, 

mas um conjunto vivo, contraditório e passível de mudanças, de pessoas com 

suas próprias personalidades e individualidades.  

O modelo de família hegemônico da sociedade 
contemporânea não é estático, mas sim resultado da 
construção histórica gerada pelo desenvolvimento da 
sociedade capitalista. É possível dizer que o modelo 
hegemônico que existe hoje – a família nuclear burguesa – é 
produto de uma série de evoluções do que Friderich Engels 
chama de “família monogâmica”. (FARANGE*HELFREICH, 
2012, p.85). 
 

Como indicam as autoras na realidade não há e nem deve haver uma 

única definição, pois na sociedade contemporânea a composição familiar está 

cada vez mais complexa e modificada. São estruturas diversas, não é 

homogênea cada família tem suas próprias características e particularidades, 

tais características devem ser analisadas no cotidiano e avaliar as suas 

condições objetivas e subjetivas, pois a família tem uma história uma 

linguagem e relação morais próprias das suas relações sociais. 

 É imprescindível compreender sua inserção social e o papel que a 

família está representando atualmente na sociedade capitalista, desta forma é 

necessária a mobilização de recursos da esfera pública, visando à 

implementação de políticas de caráter universalista que assegurem a 

proteção social, e o mais importante, que o indivíduo e sua família tenham 

efetivas condições de prover sua autonomia e que seus direitos civis e sociais 

sejam respeitados. 

A partir desse pressuposto, analisamos a violência de gênero 

baseada na divisão sexual do trabalho e no patriarcado. O intuito é buscar o 

entendimento de como se instaurou a subalternização da mulher nas relações 

sociais de produção capitalista e como foram fomentadas desigualdades 

estruturais nas relações de gênero.  

Tais desigualdades não tiveram início no capitalismo, no entanto 

foram incorporadas na divisão sexual do trabalho capitalista, gerando as 

condições materiais para a determinação de “papéis” e “lugares” a homens e 

mulheres na sociedade vigente. 
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A violência doméstica é outro fator que vai de encontro à ideia da 

família como uma instituição de felicidade, pois, neste contexto, em vez de ser 

um refúgio seguro, torna-se um espaço que coloca em risco a integridade 

física e emocional de seus membros; 

       Segundo Saffioti (1969) a elaboração social do sexo deve ser 

ressaltada, sem, contudo gerar a dicotomia entre sexo e gênero, um situado 

na natureza e outro, na sociedade, na cultura. Sua postura consiste em 

considerar sexo e gênero uma unidade, pois não existe sexualidade biológica 

independente do contexto social em que está inserida.  

  Ao separar as duas dimensões subsumidas no conceito de patriarcado: 

o sexo e o gênero, gênero qualificado como neutro, abrindo caminho para 

admitir teoricamente a alternativa da dominação masculina.  

Segundo a autora citada acima gênero não representa apenas uma 

categoria analítica é também uma categoria histórica na construção das 

relações de gênero na definição das identidades feminina e masculina, como 

base para a existência de papéis sociais distintos e hierárquicos. Esse 

conceito coloca claramente o ser mulher e o ser homem como uma 

construção social, a partir do que é estabelecido como masculino e feminino e 

os papéis sociais destinados a cada um. Por isso, a palavra gênero foi 

escolhida para diferenciar o sexo biológico da construção social do masculino 

e feminino. 

Ainda segundo Saffioti um dos aspectos do termo gênero é utilizado 

para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente 

informação sobre os homens, que um implica no estudo do outro - como 

pensar o masculino sem evocar o feminino? Dessa forma, o termo gênero se 

refere a imagens construídas pela sociedade, ao designar a esfera da cultura 

como origem dos papéis adequados para homens e mulheres.  

  O patriarcado serve a interesses dos grupos e classes dominantes, o 

preconceito não é individual, mas social, onde discriminam e marginalizam as 

categorias sociais que só lhes permitem uma integração subordinada na 

sociedade. 

   Essa ideologia sexista está corporificada nos sujeitos sociais quando 

os dois permitem uma relação de dominação/subordinação, envolvendo 

fenômenos como é o caso do tom da voz grave tida como poder, esse poder 
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cai diante de seu patrão, pois o poder de classes é outro, está intrínseco na 

história da gênese do escravismo onde sexismo e racismos caminham juntos. 

 No escravismo as mulheres recebiam tratamento diferente dos 

homens, nas conquistas de um povo sobre outro, o perdedor era submetido 

aos seus desejos e necessidades, os homens eram temidos pela força física 

maior em relação às mulheres, assim eram eliminados e as mulheres 

preservadas com o propósito do uso da força de trabalho, reprodutoras dessa 

força e serviços sexuais aos homens vitoriosos. Dessa forma o gênero, além 

do social perpassa também o corpo.  

  Apesar da separação dessa análise, existe uma estrutura de poder que 

une três ordens: de gênero, de raça/etnia e de classe social. O patriarcado 

penetrou em todas as esferas da vida social e por outro lado o capitalismo 

mercantilizou todas as relações sociais. O contrato sexual demonstra o 

caráter desigual, onde existe a troca de obediência por proteção, que nada 

mais é do que exploração / dominação e neste caso a mulher é a 

subordinada, ao invés de uma relação igualitária entre indivíduos. 

Com a Revolução Francesa, as mulheres foram deixadas à margem da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na estrutura patriarcal 

capitalista das ocupações, as mulheres figuram somente como mulheres e 

não como trabalhadoras. Os homens como trabalhadores recebem tratamento 

diferente das mulheres trabalhadoras. A exploração da mulher acontece em 

conjunto com o controle de sua sexualidade. A mão de obra feminina oriental 

é usada por empresas ocidentais, as quais além de trabalharem em casa 

recebem quantias miseráveis, em vários estudos sobre a força de trabalho 

feminina nos países economicamente globalizados é visível essa 

subordinação. 

(...) a relação violenta se constitui em verdadeira prisão. 
Neste sentido, o próprio gênero acaba por se revelar uma 
camisa de força: o homem deve agredir, porque o macho 
deve dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar 
agressões de toda ordem, porque seu “destino” assim 
determina. (SAFFIOTI, 2004:85).  

 

O patriarcado é baseado no medo sem perceber o alto preço pago pela 

exploração e dominação que exercem sobre as mulheres, de maneira que 

não se pode desconsiderar o conceito de patriarcado para se analisar as 
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relações de gênero. O conceito de gênero insere-se em todo o corpo social 

centralizado na cultura da dominação e exploração infiltrando-se em todo o 

convívio social. 

Como afirmação de que este conceito, que se centraliza na cultura e 

dominação, insere-se em todo o corpo social e influencia em todo tipo de 

convívio e relações, da mulher na sociedade, inclusive no que diz respeito à 

sua inserção no campo profissional, quando nota-se que na medida em que a 

mulher foi conquistando seu espaço no mercado de trabalho, ela foi ao 

mesmo tempo sendo conduzida a um processo de marginalização desse 

sistema, isso porque a tradição da submissão da mulher a partir da unidade 

doméstica refletiu-se no âmbito do sistema produtivo, ao que aponta Saffioti:  

 
O aparecimento do capitalismo se dá, pois, em condições 
extremamente adversas à mulher. No processo de 
individualização inaugurado pelo modo de produção capitalista, 
a mulher contaria com uma desvantagem de dupla dimensão: 
no nível superestrutural era tradicional uma subvalorização das 
capacidades femininas traduzidas em termos de mitos 
justificadores da supremacia masculina e, portanto, da ordem 
social que a gerara, no plano estrutural, à medida que se 
desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha sendo 
progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou 
seja, perifericamente situada no sistema de produção. 
(SAFFIOTI, Eleieth, 1976, p. 35)  

  

A partir desses apontamentos, torna-se possível a compreensão do 

termo “divisão sexual do trabalho” que, de acordo com Helena Hirata e 

Danièle Kergoat, esse termo aplica-se a partir da França e faz referência à 

distribuição diferencial de homens e mulheres no mercado de trabalho, que é 

entendido aqui, como os próprios ofícios e profissões exercidas, assim como 

as variações temporais dessa distribuição. Concomitantemente esse termo 

analisa como essa distribuição se associa à divisão desigual do trabalho entre 

homens e mulheres.  

A divisão sexual do trabalho é uma forma de divisão do trabalho social, 

que é decorrente das relações sociais entre os sexos. E muito mais além, 

torna-se um fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os 

sexos. Sua característica principal é a prioridade dos homens na esfera 

produtiva e a das mulheres na esfera reprodutiva, atribuindo aos homens a 

apropriação das funções com maior valor social. 
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Essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois 
princípios organizadores: o princípio de separação (existem 
trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o princípio 
hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um 
trabalho de mulher). (Hirata e Kergoat, 2007, p. 599).  

 

Esses princípios podem ser aplicados a partir da legitimação da 

ideologia naturista que é capaz de rebaixar o gênero ao sexo biológico, 

reduzindo as práticas sociais em papéis sociais que, sendo sexuados, fazem 

menção ao destino natural da espécie.  

A partir do surgimento do desenvolvimento e flexibilização do emprego, 

com a inserção de novas modalidades no campo profissional, como por 

exemplo, o trabalho em tempo parcial, tornou-se possível reforçar as formas 

mais estereotipadas das relações sociais de sexo. As mulheres foram 

inseridas em determinados setores de trabalho como mão de obra barata, 

elas trabalhavam em situação precária, com salários mais baixos. 

Notadamente também, à medida que elas realizavam o seu trabalho, elas 

precisavam externalizar o trabalho doméstico. Tal externalização consistia no 

cuidado com crianças e idosos, trabalho em outras residências ou trabalho 

manual, por exemplo. Enquanto aos homens cabia o trabalho com 

conhecimentos técnicos. 

Com isso, há um discurso de igualdade entre os sexos, pelo fato de as 

mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho, assim como os homens. 

Porém, o trabalho das mulheres possuía características domésticas e mesmo 

hoje em que esta realidade é subjetiva as mulheres ainda precisam se impor 

pra não ser confundido  seu espaço enquanto trabalhadora, além disso, as 

mulheres precisam conciliar a vida profissional e a vida familiar 

simultaneamente, dentro e fora de casa (seja por ela mesma no serviço 

doméstico, ou delegando esta função a outra mulher) o que seria capaz de 

gerar uma situação conflituosa entre os sexos. 

Sendo assim, em sua dupla atividade de trabalho, as mulheres são 

capazes de serem duplamente exploradas pelo capital, trabalhando nos 

espaços de produção, e nos espaços domésticos, onde colaboram 

indiretamente com a produção de capital, visto que criam as condições 

indispensáveis para a reprodução da força de trabalho de seus maridos e 
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filhos e inclusive de si mesma para que todos estes tenham condições vitais 

para exercer atividades ligadas diretamente ao sistema produtivo. 

 Porém, é notável que as mulheres mesmo conscientes da opressão e 

desigualdade na divisão do trabalho, continuam incumbidas de tais funções, 

de maneira que se torna necessário se fazer uma reflexão sobre como mudar 

essa situação, que se estrutura principalmente nos âmbitos psicológicos de 

dominação. 

(...) a determinação sexo não determina diretamente o menor 
prestígio de que gozam as mulheres nas sociedades 
capitalistas. Antes, serve de critério para limitar a competição 
da esfera profissional, o que, por sua vez, confere ao homem 
maior prestígio. Como a esfera ocupacional é aquela em que 
mais se realizam os princípios do jogo competitivo, e, 
aparentemente, não há mediações entre o sexo, esta é vista 
como criatura incapaz de adquirir status. (SAFFIOTI, 1976, p. 
354) 

 

A dignidade humana não pode ser entendida como o fato de ter os 

direitos civis e econômicos, dignidade humana significa ter o direito de não 

sofre quaisquer tipo de violação dos seus direitos, não sofrer degradação 

indigna do ser humano, tais como escravidão, a tortura, perseguição e maus 

tratos por razão de gênero, orientação sexual, etnia, ou qualquer outra. 

Quando se fala em política pública para uma determinada categoria 

da sociedade, como por exemplo, política pública para mulheres, muitos são 

os questionamentos, pois estamos falando de política pública logo se 

pressupõe ações voltadas para todos os cidadãos, logo as mulheres seriam 

contempladas, sendo assim não existe razão para uma política específica 

para as mulheres. 

Pela lógica do que está escrito na legislação vigente no Brasil se 

pressupõe que seria assim, mas a realidade é bem diferente e se formos 

analisar os contextos históricos das mulheres verão que isto não representa a 

nossa realidade, as marcas da descriminação e da exclusão de seus direitos 

de cidadania, estão latentes na cultura machista e patriarcal vigente em 

muitos países, principalmente no Brasil.  

A imposição social de uma cultura excludente que lhes tem confinado 

a uma vida sem as mesmas oportunidades e direitos que os homens, 

caracterizada pela subordinação, privações e medos, são todas essas 
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desigualdades que levam uma sociedade a especificar suas políticas públicas 

e determinar os seus beneficiários, para que todos, de alguma forma possam 

ter os seus direitos garantidos. 

Para entendermos as desigualdades presentes nas relações de 

gênero temos que fazer um breve resgate teórico remetendo-nos a mudanças 

históricas que envolvem e evolução dos direitos da mulher na sociedade. 

A ampliação dos direitos da mulher sempre esteve vinculada às 

mudanças estruturais societárias que tem rebatimentos na reprodução das 

relações sociais, como a propagação de desigualdades entre os gêneros. 

Olhar criticamente o caminho da mulher na historia desconstrói a 

naturalização do conceito de gênero e parte do pressuposto do aumento de 

conflitos da totalidade, na medida em que se constroem identidades e 

representações diferenciadas e hierárquicas pela lógica de propriedade do 

homem sob a mulher. O patriarcado teve uma profunda influência sobre a 

maioria dos aspectos das relações que se estabelecem no âmbito social da 

mulher; outro paradigma é a manutenção da propriedade privada até os dias 

atuais. 

Como “expressão de um patamar de sociabilidade’ estão situados 
em um campo essencialmente político, porque são resultantes do 
embate de interesses e ações dos sujeitos sociais. Envolvem lutas 
por espaços de poder e, como ‘estratégias de enfrentamento das 
desigualdades sociais’, forjam-se em um campo essencialmente 
contraditório. A existência de garantias legais não se traduz 
imediatamente em garantias de direitos sociais efetivos”. (COUTO, 

2010 p. 20). 

 

Com o advento do capitalismo, as mulheres foram inseridas no mercado de 

trabalho, contudo de forma desigual, mas aproveitaram este espaço assim 

como suas contradições impostas no momento; para mobilizarem-se em prol 

do reconhecimento e ampliação de seus direitos.  

 

1.3 Combate a violência contra a mulher no Brasil: avanços legais  

 

Para chegar ao tema Direito Social da mulher, vamos nos remeter à 

história para poder entender melhor este contexto social de garantias de 

Direitos e espaço social da mulher. No final dos anos 70 o Brasil vive um 

momento de efervescência de grandes movimentos sociais, com a perda da 

hegemonia ditatorial os movimentos de comunidades vão se fortalecendo em 
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busca de uma sociedade democrática e um estado de direito. As mobilizações 

populares traçaram um contexto inédito e histórico no Brasil, na luta por um 

estado de bem estar social, que foi formalizado com a constituição de 1988. 

A constituição de 1988 foi resultado de diferentes forças políticas 

umas progressistas outras conservadoras. No Brasil começava a se caminhar 

no sentido da expansão dos direitos políticos e democráticos da cidadania 

burguesa até então inexistente. Essa estrutura legal que indicou as bases da 

cidadania e democracia, e que possibilitou alguma possibilidade de 

modificações na diminuição da exploração da força de trabalho, esta 

possibilidade de conquista só foi possível com a mobilização dos movimentos 

sociais, estes movimentos representaram uma conquista fundadante para a 

sociedade brasileira. A participação da comunidade na conquista de direitos 

estabelecida na constituição significou um marco importante e a garantia 

institucional de que a população através de suas entidades teria sua 

participação no processo de formulação das políticas sociais.  

As desigualdades sociais implicam questões que vão alem da 

perspectiva da relação social entre os indivíduos, esta questão nos leva a 

pensar a questão dos direitos sociais universais, não podendo ser 

simplesmente analisada através de uma perspectiva fatalista. No cenário 

político essa questão é tratada de forma não linear, pois vão depender dos 

dirigentes do país darem ou não importância significativa para a questão das 

desigualdades sociais, para muitos dirigentes isso não é um fator relevante, 

nesta ótica eles demandam a responsabilidade para o individuo, o direito 

social é algo intrinsecamente relacionado à questão das relações de classe.  

As condições sociais surgidas a partir do capitalismo enfatizam as 

desigualdades sociais contradizendo os valores de igualdade, fraternidade e 

liberdade principalmente para a classe trabalhadora. 

 A equidade pressupõe reconhecer imparcialmente o direito de cada 

um sem distinção de classe, etnia, gênero, etc. Assim, a diversidade humana 

não é garantida nessa sociabilidade, prevalece um conjunto de violações de 

direitos, sobressaindo à reprodução de inúmeras formas de opressão que 

afetam a vida cotidiana. A diversidade sexual é cotidianamente negada nos 

espaços Institucionais, e em praticamente todos os espaços da vida social.   
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Os direitos, constitutivos de um patamar de sociabilidade, tem 
jogado papel importante na sociedade contemporânea, que, ao 
discuti-los, coloca em xeque as formas de relação que são 
estabelecidas, tornando tenso o movimento por vê-los reconhecido 
em lei, protegidos pelo estado e, mais do que isso, explicitados na 
vida dos sujeitos concretos (COUTO, 2010 p.37). 

 

Os anos 80 e 90 são marcados por um paradoxo; ao mesmo tempo 

em que vemos o avanço e ampliação da democracia, com o fim da ditadura 

militar e a promulgação da constituição de 1988, temos a fomentação e o 

crescimento de políticas neoliberais, e a associação do funcionamento de 

políticas sociais se adequando ao funcionalismo da economia. Vivemos este 

paradoxo entre o campo social e econômico desde a construção da 

Constituição, até os dias atuais, na busca de garantir o pleno funcionamento 

dos direitos nela constituídos. A Constituição trouxe consigo a ampliação de 

direitos civis, políticos e principalmente sociais. 

Hoje, vemos que a luta pelos direitos da mulher vem se ampliando na 

sociedade, pois efetivar o que se conquista em termos de Lei é uma tarefa 

árdua, pois as desigualdades ainda estão presentes e são reproduzidas 

socialmente. Desta forma, as reivindicações femininas carecem não apenas 

serem instituídas como Lei, mas de todo um aparato necessário para o 

enfrentamento desta temática, tanto no que tange os recursos materiais como 

no enfrentamento ideológico/político que a envolve. 

Com exemplo temos a Lei Maria da Penha, que significa um grande 

avanço, que busca garantir o direito de que toda mulher não seja agredida de 

nenhuma forma. Porém, só a promulgação da Lei não basta para que a sua 

positivação ocorra, o direito apesar de garantida não finda a carência de 

dispositivos e rede específicos de amparo à mulher em situação de violência. 

 Podemos facilmente identificar que está instituída formas e serviços 

para o atendimento a estas demandas, mas que não corresponde a realidade 

e acaba impactando diretamente no enfrentamento a violência, uma vez que 

necessitando e não tendo o aparato necessário que assegure sua segurança 

e amparo psicológico a mulher continua se sentindo desprotegida e não 

rompe com o ciclo da violência, tendendo esse a ser repetido e reproduzido.  

Uma vez conquistado o aparato legal de reconhecimento de um direito 

como a Lei Maria da Penha, deve ser este instrumento rotineiro de 
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reivindicações/mobilizações para que os mesmos se efetivem e garantam o 

que de fato se propõem.  

A violência contra a mulher encontra-se presente na história humana, 

anteriormente, em suas diversas etapas, mas apenas em tempos atuais 

passou a ser vista como um tipo de problema que precisa ser enfrentado com 

uma elaboração metodológica própria e com a implementação de políticas 

públicas específicas.  

Nesse sentido, pode haver ocorrência de projetos utópicos à medida 

que tais projetos não são colocados em prática, ou na medida em que se 

espera algo imediato e os direitos não são efetivados.  

Um dos exemplos disso é a importância de se ter igualdade de direitos, 

especialmente entre os sexos, sendo reconhecida na Constituição de 1988, à 

medida que se constituiu como objetivo fundamental, colocado no Artigo 3º, 

promover o bem de todos, “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação.” (CONSTITUIÇÃO DE 

1988, Art.3º: IV).  

A Constituição Federal de 1988 também dispõe em seu artigo 5º,  

sobre o princípio constitucional da igualdade, perante a lei, nos seguintes 

termos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 

a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; 

III - ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; (CONSTITUIÇÃO DE 1988, Art. 5º I, II, III). 

 Apesar desta igualdade entre os sexos ter sua importância 

reconhecida, a experiência quotidiana registra ainda evidentes sinais de 

discriminação. O combate à desigualdade a meu ver deve, no entanto, 

ultrapassar as teorias sobre direitos e as próprias colocações constitucionais 

e passar a envolver a oferta de serviços sociais públicos que possam de fato 

vir de encontro às demandas da desigualdade e da violência. 
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A expressão gênero vem, paulatinamente, se incorporando nos 

instrumentos normativos internacionais e na legislação dos países. No Brasil, 

foi introduzida na Convenção de Belém do Pará (Decreto n. 1.973, de 

01/08/1996), para esclarecer o conceito de violência contra a mulher como 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero. 

Aparece também no Estatuto de Roma (Decreto n. 4.388, de 25 de 

setembro de 2002, com um significado mais restrito). O Tribunal Penal 

Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, incorpora (a) uma definição de 

gênero, (b) o princípio da não discriminação baseada em gênero, (c) normas 

de procedimento e prova proteção e participação em relação a vítimas e 

testemunhas de crimes de violência sexual, e (d) criminaliza em nível 

internacional. É uma redação fruto de negociação intensa com o Vaticano e 

os países islâmicos, que reduzem o gênero a uma questão biológica, tal 

expressão “dentro do contexto da sociedade” dá-lhe a perspectiva cultural 

necessária, embora de forma imprecisa e insuficiente. Com a criação, no 

Brasil, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, em 2003, 

fortaleceu-se a perspectiva de gênero em todas as políticas públicas. 

Nessa direção, foram publicadas a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, a Lei 10.886, de 17 de julho de 2004, e a Lei 11.106, de 28 de março de 

2005, que alteraram o Código Civil e o Código Penal, respectivamente, dando 

um tratamento diferenciado e não discriminatório à mulher, bem como a Lei 

11.340/06,(lei Maria da Penha) que dispõe sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, sob o enfoque não somente da repressão ou 

punição, mas, sobretudo, da prevenção e erradicação da violência de gênero. 

A Lei 11.340/2006, também chamada Lei Maria da Penha, traz uma 

homenagem à mulher que foi agredida pelo marido durante 6 (seis) anos e 

sofreu tentativa de homicídio por duas vezes, sendo a primeira tentativa com 

arma de fogo, que a deixou paraplégica e a segunda por meio de eletrocução 

e afogamento. O agressor, no caso, foi julgado somente 19 anos após o fato e 

ficou recluso por apenas 2 anos em regime fechado. 

O caso de Maria da Penha passou pela Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos e foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

pois se vislumbrou a demora da justiça penal brasileira em julgar a tentativa 
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de homicídio e uma violação ao compromisso assumido pelo Brasil na 

Convenção de Belém do Pará. 

O nome dado à Lei revela, desde logo, a realidade social vivenciada 

no Brasil, um país marcado por uma cultura machista em que a mulher é 

negligenciada e a igualdade é, muitas vezes, vista unicamente sob o ângulo 

formal, ou seja, todos são iguais perante a lei. 

Há longos anos, as mulheres vêm denunciando e nos mostrando 

números estarrecedores das violências cometidas contra elas no Brasil. Para 

que estes dados ficassem mais concretos e evidentes foi criada então a 

Delegacia Especializada no atendimento a estas mulheres em situação de 

violência doméstica, vislumbrava-se um mecanismo legal que estivesse 

qualificado para fazer essa escuta e os procedimentos legais dos inquéritos 

policiais. Surgiram assim as Delegacias Especializadas no atendimento ás 

mulheres, ou as Delegacias das mulheres com são hoje conhecidas em todo 

Brasil. 

A partir de novos olhares e entendimentos das concepções de 

relações de gênero nas relações humanas, visto todos os problemas 

relacionados à questão de gênero, torna-se necessário programar políticas 

sociais que venham de encontro à questão das desigualdades de gênero, 

especialmente as questões presentes dentro dos lares, vitimando 

principalmente as mulheres.  

No entanto, é importante ressaltar que o fenômeno da violência 

doméstica não atinge apenas mulheres adultas, mas também crianças e 

idosas, em virtude da continuada discriminação de gênero. 

Dessa forma, o Estado reconhece a necessidade da obrigação de 

proteger a mulher contra todo e qualquer tipo de agressão, definindo 

estratégias que visem à prevenção, punição e erradicação da violência, 

através de legislações, mas também de amplas campanhas educativas, assim 

como estudos continuados sobre essa temática.  
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CAPITULO II – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO 

 

“Enquanto o homem e a mulher não se reconhecerem como 

semelhantes, enquanto não se respeitarem como pessoas em 

que, do ponto de vista social, político e econômico, não há a 

menor diferença, os seres humanos estarão condenados a não 

verem o que tem de melhor: a sua liberdade”.                                            

                                                               Simone de Beauvoir.1 

 
2.1. Mapa da violência contra a mulher no Brasil nos últimos anos 

 

Neste capítulo apresentarei um breve perfil das agressões domésticas 

no Brasil com base nos registros da Central de Atendimento à Mulher e dados 

obtidos junto às Secretarias de Segurança Pública do Estado. 

 Entre 1997 e 2007, 41.532 mulheres morreram vítimas de homicídio 

no Brasil; o índice é de 4,2 assassinatos por 100 mil habitantes. Contudo, em 

termos internacionais, o Brasil é o 12º no tocante aos homicídios femininos, 

de acordo com estudo publicado no sítio da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública, tendo por base o ano de 2006, as ocorrências mais 

comuns nas DEAM´s são ameaça (34,2%) e lesão corporal (24,9%). 

Em relação aos atendimentos na central de atendimento á Mulher 

180, vamos contextualizar estes atendimentos antes e depois da Lei 

11.340/06, mais conhecida como lei Maria da Penha. Um estudo realizado 

acerca do impacto desta Lei 11.340/06 no atendimento da Central mostra 

que: antes de sua publicação eram registrados, em média, 3.356 

atendimentos por mês. A partir de agosto de 2006, data de sanção da Lei, a 

média de atendimentos mensais passou para 6.600, revelando um aumento 

de 96% na procura pelo serviço. Isso se deve, em grande parte, ao alcance 

que a Lei Maria da Penha teve em seus processos de ampla divulgação para 

esclarecimentos da população acerca do tema da violência contra a mulher.2 

                                                           
1
  Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de 

Beauvoir, foi uma escritora, filósofa existencialista e feminista francesa, nasceu em Paris no 
dia 9/01/1908 e faleceu em 14/04/ 1968 em Paris – França.  
 
2
 Fonte: Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 / Secretaria de Políticas para as 

Mulheres 
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Na maioria das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, os 

casos de violência doméstica são computados juntamente com outros tipos 

de crimes, o que dificulta sua identificação na análise dos dados. A princípio 

os crimes são classificados como: Ameaça e Lesão Corporal Leve. Em 

poucos Estados há dados separados sobre as ameaças e lesões “comuns” e 

as decorrentes de violência doméstica. 

A questão da violência doméstica é bem conhecida da população, não 

por acaso, a Lei Maria da Penha é hoje a lei mais conhecida do Brasil. Com 

relação à violência doméstica, a população demonstra identificar o marido ou 

companheiro como o principal responsável quando o tema é “agressão”. Por 

outro, só o conhecimento da lei e sua divulgação não garante o fim da 

violência contra a mulher, apesar de ser algo importante. 

A cultura da violência que resolve os conflitos pela via do extermínio do 

próximo aliado à cultura machista que vê a mulher como objeto, como 

submissa ao homem tem vitimado muitas mulheres todos os anos, como já 

indicamos acima.  Esta dominação patriarcal  precisa ser mudada, todas as 

mulheres precisam ter conhecimento dos seus direitos e das garantias 

específicas contidas na Lei 11. 340/06 (Lei Maria da penha).  

O governo federal e o sistema de justiça do país uniram esforços para 

aprofundar o enfrentamento da violência contra a mulher firmando o 

compromisso, visando combater a tolerância e impunidade existente, diante 

do preocupante crescimento desse tipo de crime. No intuito de colaborar com 

esse compromisso, o Centro Brasileiro de Estudos divulgou a atualização do 

Mapa da Violência 2012: Homicídio de Mulheres no Brasil, de autoria de Julio 

Jacobo Waiselfisz, publicado no início de maio de 2012, quando a elaboração 

do estudo, os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde tinham um 

caráter preliminar, sujeito a alterações. Recentemente, o Ministério da Saúde 

atualizou as duas fontes utilizadas no mapa: seu Sistema de Informações de 

Mortalidade, com a liberação dos dados finais de 2010. 

De acordo com o Mapa citado acima o registro total de homicídios 

passou de 49.992 para 52.260, com alterações significativas em poucas UFs, 

como foi o caso de Rio de Janeiro. Também os homicídios femininos sofreram 

alteração: passaram de 4.297 na versão preliminar para 4.465, também 

impactando em poucas áreas do país.  



 
 

34 
 

De acordo com o Mapa de violência 2012, nos 30 anos decorridos 

entre 1980 e 2010 foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 

43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse período passou de 

1.353 para 4.465, que representa um aumento de 230%, mais que triplicando 

o quantitativo de mulheres vítimas de assassinato no país. Segundo a 

pesquisa foi observado que houve um crescimento efetivo até o ano de1996, 

período que as taxas de homicídio feminino duplicam, passando de 2,3 para 

4,6 homicídios para cada 100 mil mulheres. A partir desse ano, e até 2006, as 

taxas permanecem estabilizadas, com tendência de queda, em torno de 4,5 

homicídios para cada 100 mil mulheres. No primeiro ano de vigência efetiva 

da lei Maria da Penha, 2007 as taxas experimentam um leve decréscimo, 

voltando imediatamente a crescer de forma rápida até o ano 2010, último 

dado atualmente disponível, igualando o máximo patamar já observado no 

país desde 1996. 

Segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, a expressão máxima da violência contra a mulher é o óbito.  As mortes 

de mulheres decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo fato de serem 

mulheres, são denominados feminicídios ou femicídios. 

Estes crimes são geralmente perpetrados por homens, principalmente 

parceiros ou ex- parceiros, e decorrem de situações de abusos no domicílio, 

ameaças ou intimidação, violência sexual, ou situações nas quais a mulher 

tem menos poder ou menos recursos do que o homem. 

 Os parceiros íntimos são os principais assassinos de mulheres, 

aproximadamente 40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são 

cometidos por um parceiro íntimo. Em contraste, essa proporção é próxima a 

6% entre os homens assassinados. Ou seja, a proporção de mulheres 

assassinadas por parceiro é 6,6 vezes maior do que a proporção de homens 

assassinados por parceira. 

No Brasil, no período de 2001 a 2011, estima-se que ocorreram mais 

de 50 mil feminicídios, o que equivale a, aproximadamente, 5.000 mortes por 

ano. Acredita-se que grande parte destes óbitos foi decorrente de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que aproximadamente um 

terço deles teve o domicílio como local de ocorrência.  
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Estudo do IPEA avaliou o impacto da Lei Maria da Penha sobre a 

mortalidade de mulheres por agressões. Constatou-se que não houve 

impacto, ou seja, não houve redução das taxas anuais de mortalidade, 

comparando-se os períodos antes e depois da vigência da Lei. As taxas de 

mortalidade por 100 mil mulheres foram 5,28 no período 2001-2006 (antes) e 

5,22 em 2007-2011 (depois). Observou-se sutil decréscimo da taxa no ano 

2007, imediatamente após a vigência da Lei. 

 Neste sentido a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito3
 (CPMI) realizou 

uma pesquisa na busca de elementos para desconstruir este imaginário que 

determina que a lei 11.340/06 não tem eficácia. Segunda a comissão os 

grandes vilões da implementação da lei se da pela ineficiência das delegacias 

e pela morosidade do judiciário. O Relatório sublinha a existência de inúmeras 

ações para prevenir a violência contra mulheres, mas registra que são pouco 

avaliadas. Destaca ainda, os princípios que devem reger as práticas 

adequadas ao enfrentamento da violência praticada por parceiros íntimos: a) 

medidas para enfrentar a violência devem aplicar-se no âmbito nacional e 

local; b) a participação das mulheres na elaboração e execução dos projetos 

de segurança das mulheres deve guiar todas as decisões relativas às 

intervenções; c) as tentativas de reformar as instituições, entre elas as 

polícias, o setor saúde e o sistema judicial, devem ir além da capacitação e 

mudar a cultura institucional respectiva; d) as intervenções devem abranger 

uma variedade de setores diferentes. 

A intervenção deve se caracterizar pela promoção e implementação 
de políticas públicas de responsabilidade dos governos federal, 
estaduais e municipais, constituindo uma rede de ações e serviços. 
As redes devem articular assistência jurídica, social, serviços de 
saúde, segurança, educação e trabalho. Os serviços e 
organizações que compõem as redes incluem: Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher, delegacias comuns, 
Centro de Referencia, Defensorias Públicas da Mulher, Defensorias 
Públicas, Instituto Médico Legal, Serviços de Saúde, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros, Casas Abrigos. (IPNPM, no capítulo IV, 
Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2004, p. 75). 
 

                                                           
3 CPMI- Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. “Com a finalidade de investigar a situação 

da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder 
público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres 
em situação de violência”. RELATÓRIO FINAL Presidente: Deputada Federal Jô Moraes; 
Vice-Presidente: Deputada Federal Keiko Ota; Relatora: Senadora. Brasília, Junho de 2013. 
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 Por sua vez, segundo o Relatório sobre o Progresso das Mulheres no 

Mundo na busca pela Justiça, os sistemas de justiça que são efetivos podem 

converter-se em mecanismos vitais para o respeito aos direitos das mulheres, 

já que podem facilitar a prestação de contas, frear o abuso de poder e criar 

novas normas. Os tribunais de justiça têm sido o principal lugar onde as 

mulheres têm exigido o cumprimento de seus direitos e onde litígios 

estratégicos têm sido propostos para mudar a vida das mulheres. No entanto, 

o Relatório registra que os tribunais de justiça atuais têm um viés que vai 

contra os interesses das mulheres e que reforça a desigualdade de poder 

entre homens e mulheres, devendo ser transformados para alcançar seu 

pleno potencial no avanço para a igualdade de gênero. 

No Brasil, no período 2009-2011, foi registrado, 13.071 feminicídios, o 

que equivale a uma taxa bruta de mortalidade de 4,48 óbitos por 100.000 

mulheres. Após a correção, estima-se que ocorreram 16.993 mortes, 

resultando em uma taxa corrigida de mortalidade anual de 5,82 óbitos por 

100.000 mulheres. Estima-se que ocorreram, em média, 5.664 mortes de 

mulheres por causas violentas a cada ano, 472 a cada mês, 15,52 a cada dia, 

ou uma a cada hora e meia. 

 As regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte apresentaram as taxas de 

feminicídios mais elevadas, respectivamente, 6,90, 6,86 e 6,42 óbitos por 

100.000 mulheres. 

 No Brasil, 61% dos óbitos foram de mulheres negras (61%), que 

foram as principais vítimas em todas as regiões, à exceção da Sul. Merece 

destaque a elevada proporção de óbitos de mulheres negras nas regiões 

Nordeste (87%), Norte (83%) e Centro-Oeste (68%).  

No Brasil, 50% dos feminicídios envolveram o uso de armas de fogo e 

34%, de instrumento perfurante, cortante ou contundente. Enforcamento ou 

sufocação foi registrado em 6% dos óbitos. Maus tratos – incluindo agressão 

por meio de força corporal, força física, violência sexual, negligência, 

abandono e outras síndromes de maus tratos (abuso sexual, crueldade 

mental e tortura). 

A violência de gênero está caracterizada pela incidência dos atos 

violentos em função do gênero ao qual pertencem as pessoas envolvidas, ou 

seja, há a violência porque alguém é homem ou mulher. A expressão 
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violência de gênero é quase um sinônimo de violência contra a mulher, pois 

são as mulheres as maiores vítimas da violência. A violência doméstica é um 

fenômeno que tem assumido, por todo o mundo, proporções bastante 

elevadas e que só foi denunciado a partir dos anos 60/70 pelos movimentos 

feministas. Considera-se violência doméstica: 

“qualquer ato, conduta ou omissão que sirva para infligir, 
reiteradamente e com intensidade, sofrimentos físicos, sexuais, 
mentais ou econômicos, de modo direto ou indireto (por meio de 
ameaças, coação ou qualquer outro meio) a qualquer pessoa que 
habite no mesmo espaço doméstico privado” (lei Maria da Penha 
Título II Art. 5º I, II, III p. 27 e 28).  

 

A violência consiste no uso da força, do poder e de privilégios para 

dominá-la, submeter e provocar danos a outros. A violência acomete todas as 

classes sociais, isso não significa que a violência que acomete a classe 

burguesa tenha as mesmas características e motivos, que seus resultados 

subjetivos sejam de mesma ordem social, embora algumas expressões sejam 

mais típicas dos pobres, outra da classe média e dos ricos o que diferem esta 

relação de violência.  

A violência urbana engloba vários tipos de violência (incluindo a 

violência doméstica) que ocorrem dentro de vários espaços sociais, mas o 

espaço onde acontecem os maiores índice de violência contra a mulher ainda 

é o espaço doméstico. O lar que teoricamente seria um espaço de conforto e 

segurança se torna um espaço de inseguranças e medo, onde a mulher perde 

toda a sua estabilidade psíquica e econômica se tornando prisioneira desta 

realidade cruel e de difícil acesso por parte dos mecanismos de proteção, 

este só poderá interferir se a mesma procurar por ajuda o que às vezes leva 

muito tempo. 

 

2.2.  A violência contra a mulher no Estado do Rio de Janeiro 

  

A violência urbana, violência que ocorre nos centros urbanos, como 

as diversas cidades do Rio de Janeiro tem se tornado notícia no Brasil e no 
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mundo. Ela envolve toda a ação que atinge as leis, a ordem pública e as 

pessoas4.  

Essa violência pode ser gerada por inúmeras causas como: crise 

familiar, desemprego, confronto entre gangs, falta e influência política, 

machismo, reprovação escolar, tráfico, discriminação em geral e outros. 

Porém, a mais importante das causas ainda é a má distribuição de 

renda. A violência urbana engloba vários tipos de violência como a violência 

doméstica, dentro de escolas, dentro de empresas, contra o idoso e crianças. 

A gênese da questão social está intrinsecamente ligada à contradição 

fundamental erguida sob a égide do capital. Tal contradição se manifesta na 

estrutura de exploração e desigualdades próprias da sociedade capitalista, 

onde “a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se 

privada, monopolizada por uma parte da sociedade” (IAMAMOTO, 2003, 

p.27). Portanto, as violências geradas a partir deste modelo societário, tais 

como fome, miséria, exclusão, entre outras, sinalizam a vinculação da 

violência com a chamada questão social. 

Apesar de a violência ser um fenômeno encontrado em diversas 

sociedades e em diferentes tempos históricos, não se pode deixar de 

considerá-la na sua relação com a sociedade capitalista que produz 

desigualdades e, consequentemente, mais violência.  

Para analisarmos as desigualadas sociais e a violência de gênero no 

estado de Rio de Janeiro irei utilizar dados do Dossiê Mulher que 

desempenha importante papel informativo e analítico, não só da violência 

infligida às mulheres no estado do Rio de Janeiro, mas também das 

mudanças ocorridas com a implementação de leis e políticas de prevenção e 

do maior rigor na aplicação das penas. 

O Dossiê Mulher 2012 realizou uma análise dos dados relativos ao 

ano de 2011 sofre violência contra mulher e constatou que, confirmando as 

                                                           
4 O Estado do Rio de Janeiro cobre uma área territorial de 43.696km². De acordo com o 

Censo do IBGE de 2010, as 10 cidades mais populosas do Estado são Rio de Janeiro que 
abriga 39% da população do Estado, seguido por São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova 
Iguaçu, Niterói,Campos dos Goytacazes, Belford Roxo, São João de Meriti, Petrópolis e Volta 
Redonda. Aproximadamente 96,7% da população residem em zonas urbanas. Tem uma 
população feminina: 8.364.250 (IBGE, Censo 2010). 
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estatísticas anteriores, as mulheres continuam sendo as maiores vítimas dos 

crimes de estupro (82,6%) ameaça (66,8%) e lesão corporal dolosa (64,5%). 

Grande parte desses delitos ocorreu no espaço doméstico e no âmbito de 

relações familiares. 

As ameaças contra mulheres registraram o número de 54.253. Foram 

aproximadamente 147 mulheres vítimas por dia. Verificou se o aumento de 

8,6% nas ameaças contra mulheres de 2010 para 2011. Quase a metade das 

mulheres vítimas de ameaça (49,4%) tinha no companheiro ou ex-

companheiro o provável autor desse delito.  

Os crimes de estupro analisados desde a edição de 2010 atendem à 

nova tipificação estabelecida pela Lei nº 12.015/09, de 07 de agosto de 2009. 

Dessa forma, verificou-se que do total das 4.871 vítimas de estupro em 2011, 

82,6% eram do sexo feminino, sendo que o período também registrou um 

aumento de 7,2% no total dessas vítimas. Os registros de estupro ocorridos 

no estado do Rio de Janeiro em 2011 apresentaram uma média de 335 

mulheres vítimas por mês, o que significa dizer que o ano de 2011 teve, em 

média, 11 vítimas de estupro do sexo feminino por dia.  

Quanto ao homicídio doloso, 7,1% das vítimas eram mulheres, 

totalizando 303. Esse delito apresentou um aumento de 1,3% no total de 

mulheres vítimas em relação a 2010. Logo, a média mensal foi de 25 

mulheres vítimas de seus ex-companheiro ou companheiro. O delito lesão 

corporal dolosa apresentou um aumento de 7,2% no total de mulheres 

vítimas, em comparação a 2010. No ano de 2011, mais 3.644 mulheres 

sofreram lesão corporal. Das vítimas, 51,8% eram companheiras ou ex-

companheiras dos acusados. 

Tratando-se de violência de gênero, em números absolutos, a 

princípio, 28.286 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar, 

nos termos da Lei nº 11.340. Em média, em 2011 houve 150 registros de 

mulheres agredidas fisicamente por dia, sendo que mais da metade destas 

(77 mulheres) foi vítima de seus companheiros ou ex-companheiro. 

Em relação ao interior do estado, nota-se que as circunscrições da 
71ª DP (município de Itaboraí), 123ª DP (município de Macaé), 146º 
DP e 134ª DP (ambas localizadas no município de Campos dos 
Goytacazes) foram às áreas com a maior concentração de 
mulheres vítimas de homicídio doloso em 2011. (Dossiê Mulher, 
2012, p. 28). 
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 Analisar separadamente os registros que envolvem violência 

doméstica e/ou familiar ajuda a compreender algumas das especificidades da 

violência praticada contra as mulheres. Nesse sentido, em todos os crimes 

aqui tratados foi possível perceber a presença não só da violência de gênero 

nos termos da Lei Maria da Penha, mas também da violência doméstica e 

familiar em seu sentido mais amplo.  

Para traçar uma comparação entre 2011 e 2012 trarei dados do 

Dossiê mulher de 2013 que estudou fatos referentes há 2012. 

Nesta oitava versão do Dossiê Mulher foram adicionados à análise 

oito novos títulos: “Tentativa de Estupro”, “Dano”, “Violação de Domicílio”, 

“Supressão de Documento”, “Constrangimento Ilegal”, “Calúnia”, “Difamação” 

e “Injúria”. O significativo número de registros dessa natureza indica que as 

mulheres estão mais conscientes das variadas dimensões da violência a que 

estão expostas e que esta não se resume às agressões físicas. Dessa forma, 

na versão 2013 deste estudo, é possível ter um panorama mais amplo da 

violência contra a mulher, observada em suas cinco formas: física, sexual, 

patrimonial, moral e psicológica5. 

Com os dados relativos ao ano de 2012, constatou-se que as 

mulheres continuam sendo as maiores vítimas dos crimes de estupro (82,8%), 

ameaça (66,7%) e lesão corporal dolosa (65,3%). O mesmo acontece em 

relação aos novos títulos: as mulheres vítimas são maioria nos casos de 

tentativa de estupro (94,9%), violação de domicílio (60,7%), supressão de 

documento (53,7%), calúnia, injúria e difamação (72,4%) e constrangimento 

ilegal (56,6%). A grande maioria destes delitos foi acometida no espaço 

domestico e perpetrado por um familiar. 

O Dossiê Mulher 2013 também traz uma análise desses crimes 

segundo a distribuição espacial por municípios aponta que, na área 

metropolitana do estado, o município do Rio de Janeiro se destacou em todos 

os delitos analisados, o que se deve, em grande parte, à questão 

populacional (aproximadamente 39,0% da população do estado).  

                                                           
5 Dossiê Mulher 2013 / Instituto de Segurança Pública; Organizadores: Paulo Augusto Souza 

Teixeira, Andréia Soares Pinto e Orlinda Claudia R Moraes. – Rio de Janeiro: Rio segurança, 
2013.  
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Nos demais municípios, o que se observa é que Nova Iguaçu teve o 

segundo maior número de mulheres vítimas de estupro, e também de 

tentativa de estupro. Duque de Caxias teve o segundo maior número de 

mulheres vítimas de homicídio doloso e de lesão corporal dolosa, e São 

Gonçalo, o segundo maior número de mulheres vítimas de ameaça. 

Na área do interior do estado, Campos dos Goytacazes se destacou 

com o maior número de mulheres vítimas de tentativa de homicídio, que é 

também o segundo maior do estado, depois da capital. Nos outros delitos 

analisados, em relação ao número de mulheres vítimas de estupro e de lesão 

corporal dolosa, os municípios de Campos dos Goytacazes, Itaboraí, 

Petrópolis, Macaé e Volta Redonda sobressaíram; em relação ao número de 

mulheres vítimas de homicídio doloso, os municípios de Campos dos 

Goytacazes, Itaboraí, Macaé e Resende também mereceram atenção.  

Para finalizar, é importante ressaltar que, no ano de 2012, o número de 

mulheres vítimas de homicídio ou tentativa de homicídios provenientes de 

violência doméstica e/ou familiar, ao todo, foi de 327 mulheres (sendo 50 

vítimas de homicídio doloso e 277 vítimas de tentativa de homicídio). Isso 

significaria dizer que em quase todos os dias de 2012 uma mulher teve sua 

vida gravemente ameaçada por alguém do seu convívio familiar, e que parte 

delas (50 mulheres) perdeu a vida por causa dessa violência. 

Analisando os Dossiês 2012 e 2013 e todos os outros meios de 

pesquisa que utilizei fico estarrecida com os números tão elevados em 

relação à violência contra a mulher em nosso país, Estado e Municípios.  

Remeto-me ao pensamento de Marx que indica que o ponto de partida 

para se conhecer a realidade é o real concreto, a vida cotidiana, assim para 

se obter um real conhecimento da realidade deve-se superar a aparência, o 

senso comum, para Marx não existe individuo solto na totalidade, o individuo 

faz parte de uma totalidade, portanto é importante conhecermos a realidade 

como um todo para entendermos a realidade de cada mulher vítima de 

violência que será atendida em uma delegacia, Centro de Referência, Casa 

da mulher ou outro mecanismo de proteção.  

O enfrentamento da violência contra as mulheres preocupa e mobiliza 

vários setores da sociedade, para além dos marcos tradicionais da saúde e 

segurança pública. Neste sentido: 
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O combate requer conhecimento, superação de estigmas e 
preconceitos e uma abordagem ampla, com enfoque em sua 
integralidade, ou seja, no atendimento, tratamento e 
encaminhamento da mulher, com foco não somente nos sintomas 
físicos, mas emocionais e sociais da vítima. Esse cenário é pano de 
fundo de motivação e chamada à responsabilidade para a 
consolidação do atendimento integral às mulheres em situação de 
violência e fortalecimento dos serviços socioassistenciais 
existentes. A violência contra as mulheres, portanto, exige ações 
articuladas e integradas para o seu efetivo enfrentamento como 
fenômeno social que compreende variadas causas e envolve 
diferentes atendimentos especializados. Dentre essas ações está a 
construção de redes especializadas de serviços públicos, cujo 
objetivo é articular a atuação governamental existente – a qual, na 
maioria das vezes, acaba por se dar de forma fragmentada em 
áreas como segurança, saúde, políticas para as mulheres, 
assistência social, justiça, etc. Organizar é colocar essas áreas 
intersetoriais em conexão umas com as outras, proporcionando a 
articulação desses serviços especializados, cada um com suas 
especificidades e atribuições. Espera-se, assim, que venha a 
contribuir para atender de forma eficaz, integral e integrada, 
humanizada e abrangente os casos de violência praticados contra 
mulheres. (Dossiê Mulher 2013, p. 59) 

 
Dentro do mesmo perfil de análise constata-se que a manutenção da 

rede se faz necessário para que se tenha um aporte legítimo de ação de 

enfrentamento à violência de gênero, para isto é preciso: 

A sensibilização e capacitação das equipes deve ser uma 
preocupação constante da rede. O enfoque da violência no 
contexto das políticas para as mulheres, o conceito de gênero e 
desigualdades sociais são temas que dão suporte para a 
compreensão do problema da violência contra a mulher como 
processo histórico, social e político. Por isso, sua inserção em todos 
os treinamentos é mais que justificada. (...) A implantação dos 
protocolos e fluxos de atendimento, fundamental para o bom 
funcionamento da rede, não deve ser feita de maneira normativa ou 
impositiva. Os instrumentos comuns devem ser construídos de 
forma participativa, acordada, respeitando as funções de cada 
instituição e visando à adesão de todos os serviços. O estado do 
Rio de Janeiro possui os serviços necessários para o atendimento 
em rede, articulando os serviços e setores já existentes e em 
funcionamento. Na capital, essa rede de serviços existe e atua de 
forma articulada e organizada desde 2012, sob a coordenação da 
Subsecretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, 
contribuindo para a melhoria da qualidade e assertividade dos 
serviços, com vistas à efetividade da atuação e ao favorecimento 
da identificação, atendimento e prevenção dos casos de violência. 
(Dossiê Mulher 2013, p. 60). 
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Estes são apenas alguns dados para que tenhamos elementos para 

entendermos o lugar da violência de gênero no Estado do Rio de Janeiro e 

relacionarmos o mesmo com o município de Macaé. 

 

2.3. Expressões da violência de gênero no município de Macaé  

 

Se considerarmos apenas as informações que são veiculadas pelas 

grandes redes de comunicação, Macaé teria sido fundada apenas com a 

instalação da Petrobras, nos anos de 1970. Contudo, esse equívoco se 

desfaz ao debruçarmo-nos sobre a história local6. Entretanto, é notório que a 

instalação da Petrobrás mudou radicalmente a configuração social, política e 

econômica do município, se tornando um marco histórico para qualquer uma 

destas análises.  

Segundo dados do IBGE a população macaense em 2010 era 

constituída de 206.748 pessoas. Até janeiro de 2011, a arrecadação de 

royalties era no valor de R$ 31.798.104,96 e o PIB per capita: R$ 42 mil 

(IBGE 2006). O Município de Macaé como a maioria dos municípios 

brasileiros, possui a maior parte da população concentrada nas áreas 

urbanas, visto que, em 2010, 98,1% da população residia nessas áreas.  

Na população macaense, a exemplo da brasileira, as mulheres são 

maioria. Os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), tendo como base o censo demográfico 2010, 

sinalizam a predominância feminina na composição sexo. Os números 

indicam que no referido município, 50,5% da população residente recenseada 

são mulheres. 

                                                           
6
 A vila de Macaé foi elevada à condição de cidade em 1846, momento em que era praticada 

a monocultura canavieira, de considerável relevância. A produção de cana-de-açúcar perde 
relevância devido à ascensão do café em fins do século XIX, que possibilita nos anos 1920 
alguma prosperidade ao município, mas nada comparável ao que ocorre a partir dos anos 
1970. O município de Macaé guarda em seu passado, muitas lendas e fatos históricos, que 
retratam sua cultura e sua gente. Em seu presente, no entanto, a “Princesinha do Atlântico” 
oferece muito mais do que suas fábulas. Serra, mar, rio e mata atlântica, em toda sua 
exuberância, rodeiam os 1.229,8 km² territoriais do município marcado por ser responsável 
pela maior parte da produção nacional de petróleo, que se desenvolve a passos largos e 
atrai, cada vez mais, moradores, trabalhadores e investidores que descobrem, na cidade, um 
lugar ideal para concretizar projetos em todas as suas instâncias. (Anuário de Macaé 2012). 
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Outro dado importante observado, segundo a mesma fonte, é que o 

município de Macaé contava em 2000, com uma população idosa de 15.937 

pessoas, das quais a mulher respondia por 55,36% deste total. 

Apesar de a mulher ser maioria e estudar mais em relação ao homem, 

tem menos chance de conseguir emprego e ganha menos que o universo 

masculino, salvo raríssimas exceções. Nos últimos anos, segundo o IBGE, a 

distribuição de renda melhorou, mas a desigualdade entre homens e 

mulheres, principalmente no campo profissional, ainda é muito significativa.  

Macaé tornou-se um polo de atração para a população circunvizinha, de 

outros municípios do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil e países 

estrangeiros; pessoas que chegam para trabalhar e fixar residência.  

O fluxo migratório que atingiu o município de Macaé foi avassalador. O 

crescimento populacional do município, desde a década de 70, cresceu na 

ordem de 315,8%. Em 2010, segundos dados do IBGE, Macaé apresentava 

uma população de 206.728 habitantes, representando 0,1% do total de 

habitantes do Brasil, 24,3% da Região Norte Fluminense e 1,3% da 

população do Estado do Rio de Janeiro. Deste total, no município, mais de 

42% eram migrantes. O censo 2010 mostrou que 42,6% das pessoas 

residentes no município não nasceram neste e também que 83,2% são 

naturais do Estado do Rio de Janeiro, o que confirma o cenário já traçado 

pela pesquisa Domiciliar do Programa Macaé Cidadão, realizada entre 2006 e 

2007, que mostrou que 52,2% das pessoas residentes eram migrantes e que 

o fluxo migratório para a cidade ocorreu acentuadamente dentro do próprio 

Estado.  

Os três bairros com maior concentração de migrantes são 

respectivamente7: Barra de Macaé, Parque Aeroporto e Lagomar. A 

população migrante destes três bairros representa 20,3% de toda a população 

residente migrante no município. A origem da população migratória, 

considerando o critério de última unidade federativa em que morou, mostra 

que o estado federativo com o percentual de predominante migração é o 

Estado do Rio de Janeiro, (63,1%), seguido do Estado de Minas Gerais, 

                                                           
7
 Dados do - Anuário de Macaé 2012. Macaé: Coordenadoria Geral do Programa Macaé Cidadão, 

2012. 
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(7,7%) e do estado da Bahia (7,4%). Os dados mostram o quanto o trabalho 

precário é preponderante entre a população residente migrante. Do total da 

população residente migrante, 41,4% não possui carteira assinada.  

Em Macaé, os atos de violência contra a mulher são frequentes, pois 

observando os atendimentos diários no período de estágio no CRM observa-

se que a demanda por atendimento vem crescendo nesta área, média diária 

de oito atendimentos de primeira vez.  

Em busca de dados que comprovem esta análise busquei 

informações nos documentos da instituição, ou seja, do CRM/Macaé. Um dos 

documentos analisado em minha pesquisa foi o BPA (Boletim de produção de 

atendimentos). Foram analisados os BPA’s de 2010, 2011, 2012 e 2013 que 

nos forneceram os seguintes dados: em 2010 o Serviço Social atendeu pela 

1º vez 568 novas mulheres que procuraram atendimentos8, em 2011 tivemos 

mais 590 novos atendimentos, 2012 foram mais 739 novos casos e em 2013 

os dados colidos são referentes aos noves meses iniciais do ano em questão, 

perfazendo um total de 459 novos casos. 

 Ao analisarmos estes dados verifica-se um relativo aumento de um 

ano para o outro o que necessariamente não signifique um aumento dos 

casos, mas um aumento de denúncias, para alguns institutos de pesquisa e a 

mídia isto representa uma ineficiência da Lei 11. 340/06, como se a lei por si 

só fosse capaz de alcançar a magnitude do problema da violência de gênero. 

A lei traz no seu arcabouço teórico medidas de proteção, mas para que estas 

cheguem até as usuárias destes mecanismos de proteção é necessária uma 

política pública eficiente e direcionada ao enfrentamento da violência é 

necessário que se coloque em pratica as orientações de proteção estipulada 

na lei e uma rede de proteção eficiente comprometida. 

 
O maior desafio dos órgãos públicos para a efetivação dessa lei é o 
diálogo entre os três Poderes e a extensão das ações de promoção 
e defesa de direitos para os diferentes estados e municípios 
brasileiros, a fim de conquistar a redução das desigualdades de 
gênero por meio de políticas públicas bem coordenadas e 
distribuídas em todo o território nacional. No que diz respeito ao 
Poder Judiciário, requer-se o compromisso de possibilitar maior e 

                                                           
8
 Toda usuária que chega ao CRM pela primeira vez a sua porta de entrada na instituição é o 

Serviço Social o qual colhe suas informações e monta seu processo e faz os 
encaminhamentos necessários internos e externos. 
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melhor acesso das mulheres à Justiça em situação de violência, 
garantindo-lhes condições de acessar todos os direitos expressos 
na nova legislação. 
Comprometido com o desenvolvimento de políticas que visem 
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito de suas 
relações domésticas e familiares, o CNJ tem, atualmente, 
procurado contribuir com a divulgação das inovações da Lei por 
meio de propagandas veiculadas em diversos meios de 
comunicação. Além disso, a Comissão Permanente de Acesso à 
Justiça e Cidadania, que se propõe a adotar medidas para a 
democratização do acesso, conscientização de direitos e a 
construção de parcerias com os demais Poderes para 
aperfeiçoamento dos serviços judiciais, tem cumprido função 
primordial no fomento da recente Campanha Compromisso e 
Atitude. Esta iniciativa, lançada na data do sexto aniversário da Lei 
Maria da Penha, representa o esforço de integração de políticas e 
ações do CNJ, da SPM, do Colégio Permanente de Presidentes de 
Tribunais, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do 
Conselho Nacional dos Defensores Públicos e do Ministério da 
Justiça. “O objetivo dessa união de esforços é divulgar os 
instrumentos jurídicos e as estruturas do poder público destinado a 
prevenir e punir a violência contra a mulher e, dessa forma, reduzir 
a incidência desse tipo de crime” (Conselheiro Ney Freitas, 
Presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça e 
Cidadania, CNJ, 2012). 9 
 

Os vários tipos de violências são tipificados como crime na lei nº 

11.340/2006 que prevê punição aos agressores, mas a punição só ocorre 

quando as mulheres os denunciam10. Ocorre que nem sempre a mulher tem 

coragem de recorrer a uma delegacia de polícia por vergonha de se expor 

perante a sociedade ou de admitir que fosse vítima de violência, possui medo 

do seu agressor e de não ser bem recebida ou compreendida pelas 

autoridades policiais, dado o despreparo dos órgãos públicos competentes 

para apurar estas denúncias, como confirmam as entrevistas feitas com 

profissionais do CRM/Macaé: 

 
Infelizmente o atendimento na delegacia legal ainda é insuficiente 
no âmbito da violência doméstica contra a mulher, visto que a 
mulher por sua especificidade necessita de um tratamento 
especializado e preparado para atender esta demanda. Atualmente 
não existe em Macaé uma DEAM, temos apenas o NUAM (núcleo 
de atendimento a mulher) que não faz o registro de ocorrência das 
mulheres, mas acompanha todos os outros atos no âmbito da 
delegacia (termo de declarações da vítima, juntada de provas, 

                                                           
9
 CNJ- Conselho Nacional de Justiça: O PODER JUDICIARIO NA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA, 

Brasília 2013. 
10

 Muitas mulheres apesar da denúncia não tem garantido os direitos vigentes na lei 
11.340/2006. 
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oitiva11 das testemunhas, intimação e oitiva do autor dos fatos). 
Tendo em vista que o registro de ocorrência é feito inicialmente no 
atendimento geral da Delegacia Legal, alguns inspetores de polícia 
não têm a sensibilidade de entender as questões envolvidas na 
violência doméstica contra a mulher, tais como o fato de que esta 
vítima poderá se arrepender da denuncia e posteriormente querer 
voltar a se relacionar com o autor dos fatos ou mesmo banalizar 
esta violência, como se fosse uma situação em que o Estado não 
tivesse que interferir. Outra questão importante que deve ser 
ressaltada que a mulher tem o direito de fazem o registro de 
ocorrência em qualquer dia e horário, não havendo necessidade de 
encaminhamento prévio de qualquer órgão.  Acredito que a 
proposta é ter uma rede de atendimento integrada e articulada a fim 
de dar efetividade às medidas necessárias à vítima. Não somente o 
Centro de Referência da Mulher deve estar engajado no ideal de 
ver efetivado o direito da mulher, mas toda a rede deve estar 
empenhada neste sentido. É interessante articular a Rede de 
proteção e assistência através de convênios institucionais de 
cooperação, a fim de que os contatos não sejam meramente 
pessoais. (Resposta de profissional 1 do jurídico do CRM/Macaé 
em entrevista específica para o TCC). 
 

Apesar dos possíveis casos de subnotificação há crescimento nos 

dados de violência contra a mulher. Esta observação é confirmada nos dados 

da própria instituição (CRM/Macaé), que divulgou um relatório referente ao 

ano de 2012 - o mapa da violência contra mulheres neste ano já aponta um 

crescimento em relação a 2011. O número de atendimentos feitos às vítimas 

de violência doméstica mostra que nos quatro primeiros meses de 2012, em 

seis bairros da cidade de Macaé (Malvinas, Lagomar, Nova Holanda, Nova 

Esperança, Parque Aeroporto e Ajuda) esse número também cresceu. 

Enquanto em 2011 o relatório da subsecretaria apontava 73 atendimentos 

nesses locais, entre os meses janeiro a abril, no mesmo período em 2012 

subiu para 11812. Segundo a estatística da coordenadoria do Enfrentamento à 

Violência, no ano passado (2012), de janeiro a dezembro, o quantitativo de 

mulheres que procuraram a subsecretaria em busca de apoio foram os 

seguintes: O bairro das Malvinas com 17 Mulheres; Lagomar com 75 

                                                           
11 OITIVA, Termo utilizado pelo profissional de Direito: que significa o ato de ouvir. É 

sinônimo de audição. No Direito, uma oitiva indica a audição de uma testemunha ou 
daqueles que se encontram envolvida no processo. 

  
12

 Destes bairros três faz parte da “política de pacificação” do Governo, o que pode acarretar 
um aumento na denúncia de caso de violência e não necessariamente um aumento real da 
violência. Apesar de não termos obtido estes dados através de pesquisa, em alguns relatos 
de usuárias do CRM/Macaé ficava claro que o medo do tráfico a impedia de realizar uma 
denúncia. 
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Mulheres; Nova Holanda com 13 Mulheres; Nova Esperança com 06 

Mulheres; Parque Aeroporto com 75 Mulheres e Ajuda com 38 Mulheres. 

Três destes bairros já foram pacificados, acreditamos ter ocorrido uma 

migração das famílias dos bairros próximos para as áreas pacificadas, 

observando-se que as mulheres dessas áreas estão com mais coragem para 

denunciar, isso elevou a estatística do número de atendimentos.                             

De acordo com a subsecretária de Política para as Mulheres13, cerca 

de 70% das mulheres que procuraram a coordenadoria de Enfrentamento, e 

que foram encaminhadas para o Sistema Único de Saúde para tratar 

ferimentos, disseram que o agressor estava dentro de casa.  

Ao analisar estes dados cruzando-os com o perfil da população 

usuária (feito em estágio II, com análises baseadas nos atendimentos, nos 

diários de campo e nos arquivos do Centro de Referência da mulher em 

Macaé) observei um numero significativo de mulheres migrantes de outros 

estados, o que me chamou bastante a atenção e, um número baixo de casos 

nos bairros onde havia um maior índice de trafico de entorpecentes, o que 

reforça a afirmação acima. 

 Observando o perfil das assistidas percebo que uma parcela 

significativa, de mais ou menos 22% das mulheres que são atendidas no 

CRM vem de outros estados, vêm acompanhado os companheiros que foram 

transferidos das empresas ou vieram tentar a vida aqui. O que nos mostra 

uma busca incessante por melhores condições de vida e trabalho, e que nos 

leva a pensar na questão das desigualdades de classe e a fragmentação do 

trabalho e as condições que estes trabalhadores se submetem para continuar 

inseridos neste mercado para garantir sua sobrevivência. 

             Nos atendimentos em que participava tinha a impressão inicial que os 

maiores índices de atendimentos vinham de áreas periféricas ou bairros 

comandados pelo trafico, mas olhando a tabulação do perfil do usuário 

percebi que esta minha visão estava equivocada, pois o índice de mulheres 

que moram nas áreas que não tem o comando do trafico é maior do que as 

                                                           
13

 Entrevista com a subsecretária de Políticas para Mulheres Vânia Deveza - Subsecretaria 

de Política para as Mulheres divulga dados da violência em Macaé 15/05/2012 Jornalista: 

Lourdes Acosta 
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que residem nestas áreas, os bairros mais violentos têm poucas denuncias 

como Malvina, N. Holanda, N. esperança, N. botafogo. A questão aqui a ser 

discutida é a marginalização das áreas que estão sob o comando do tráfico 

que exerce o domínio nas comunidades periféricas, o poder público está 

ausente ou oferece políticas mínimas sem dar condições para que estas 

pessoas tenham acesso aos seus direitos constituídos. 

O trabalho do assistente social é orientar a população em relação a 

seus direitos. Um profissional precisa compreender o usuário na sua 

totalidade, não pode ter uma visão fragmentada, deve está alicerçado pelo 

conjunto de conhecimentos, habilidades, competências e compromissos 

necessários à realização do seu trabalho e assim conhecer a condição de 

vida de quem procura a assistência, o Assistente Social atua, através de 

pesquisas e análises de realidade social, na formulação, execução e 

avaliação de políticas. 
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CAPITULO III - DIAGNOSTICO DO FUNCIONAMENTO DOS MECANISMOS 

DE PROTEÇÃO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA EM MACAÉ 

 

3.1. Os dispositivos de atendimento a mulheres vítimas de violência em 

Macaé 

   

A Subsecretaria de Política para as Mulheres tem dado suporte 

técnico às vítimas de violência, através do CRM.  Neste espaço há 

acolhimento à mulher que já foi agredida diversas vezes e que, ao tomar a 

atitude de estar ali, chegou ao limite das suas forças e o limite, às vezes, 

choca, pois é ressaltado pelos hematomas, fraturas, escoriações e todo tipo 

de maus-tratos físicos, além daqueles que, apesar de não serem notados a 

olho nu pela sutileza que os caracteriza, deixam marcas invisíveis. 

Violência contra as mulheres, um dos tipos mais frequentes de 

violência praticados no Brasil, é um crime com punição prevista em várias 

passagens do Código Penal. É o caso do Artigo 129 em seu parágrafo 9º, que 

trata do crime de Lesão Corporal (espancamento), com pena de detenção de 

03 (três) meses a 03 (três) anos, para casos praticado contra os ascendentes 

e descendentes, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou 

tenha convivido. Ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 

domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, fato que se agrava se a vítima 

for deficiente. Quanto ao agressor, a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, 

reza no seu Artigo 35, inciso V, que o mesmo deve ser inserido em centros de 

educação e reabilitação e à vítima cabe assistência, ou seja, prevenção e 

proteção. 

Para que estes direitos sejam garantidos são necessários dispositivos 

de atendimento, como veremos a seguir.  

Macaé, assim como diversas cidades do interior do Rio de Janeiro, não 

conta atualmente com dispositivos importantes para garantir a proteção de 

mulheres vítimas de violência, o que inviabiliza o cumprimento da lei 

11.340/2006. Em entrevista realizada com profissionais que atuam no 

CRM/Macaé as respostas quando perguntamos sobre os dispositivos 

reforçam esta lacuna: 
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Entendo que a falta de dispositivos especializados em atendimento 
à mulher dificulta a resolução do problema da vítima. No cenário de 
ausência de laços familiares como temos em Macaé, é 
extremamente necessário ter instrumentos de proteção como 
abrigo (no caso de risco de morte) ou ao menos uma casa de 
passagem até que a vítima tem um apoio até que consiga dar 
continuidade em sua trajetória por conta própria. Acredito já ser um 
grande avanço termos um Centro de Referência da Mulher com 
equipe especializada, bem como o Espaço Mulher Cidadã, que é 
um instrumento para proporcionar autonomia financeira da vítima 
de violência e das mulheres em geral. (Resposta de profissional do 
jurídico do CRM/Macaé). 
 
Concordo que para Macaé seria de suma importância à 
implantação de uma Delegacia da Mulher, pois a população cresce 
desordenadamente e absurdamente não sendo possível uma única 
delegacia dar conta da demanda existente. Principalmente porque a 
123 Dp sofre com quantitativo profissional e material insuficientes, 
ou seja, poucos policiais trabalhando, poucas viaturas e outras 
questões. Seria interessante a criação de uma Casa de Passagem 
devido à quantidade de mulheres migrantes e imigrantes. Muitas 
não possuem qualquer referência familiar para suporte nos casos 
emergenciais. (Resposta de assistente social 1 do CRM/Macaé). 

 
Considero de suma importância, apesar de que, por si, eles não 
são suficientes para garantir a interrupção da violência, mas 
fortalecem a rede de proteção. Assim, é importante a parceria com 
a esfera estadual e até mesmo federal para fomentar novas 
políticas de atendimento, e que o trabalho não se limite a meros 
encaminhamentos institucionais, mas fundamentado no conceito 
intersetorial de rede – diálogo permanente entre os atores que 
atuam nos equipamentos sociais de atendimentos especializados 
(CRM, DEAM, abrigo) e não especializados (Delegacia Legal, 
postos de saúde, CRAS, CREAS). (Resposta de assistente social 2 
do CRM/Macaé) 

 
 

Com o advento da Lei 11.340/06, “Lei Maria da Penha”, foram retirados 

os delitos contra a mulher no ambiente doméstico e familiar dos Juizados 

Especiais Criminais, previstos na Lei 9.099/95, encaminhando-os para os 

Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e 

vedando a aplicação dos mecanismos de conciliação entre vítima e acusado e 

da transação penal, desta forma mudou-se radicalmente, em lei, o  tratamento 

dado aos conflitos conjugais que chegam até o Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Agir contra a violência implica adotar uma posição clara de que não há 

justificativa para a mesma e condenar todos os tipos de violência contra as 

mulheres, uma vez que adotar uma postura de neutralidade perpetua esta 
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violência.  Por outro lado, as mulheres não têm que provar a situação de 

violência a que foram submetidas. Os profissionais devem ouvi-la, acreditar 

no seu relato e tratá-las sem preconceito. 

A violência contra a mulher pode assumir várias formas, algumas delas 

já tipificadas no ordenamento jurídico, como assédio moral e sexual, tráfico de 

pessoas, estupro e atentado violento ao pudor. Os efeitos da violência contra 

a mulher são de longo alcance e podem emergir em diferentes sintomas. É 

importante mencionar, no entanto, que esses indicadores devem ser 

analisados em contexto mais amplo. Um dos elementos comuns em episódios 

de violência doméstica é a dinâmica do segredo, ou seja, a dificuldade da 

pessoa vitimada em revelar o que aconteceu, e, portanto, em buscar e aceitar 

ajuda. 

Apesar de não contar ainda com uma DEAM, como destacado acima e 

de ainda ter demandas para a efetivação de outros dispositivos, alguns 

profissionais entrevistados ressaltaram a importância da rede de atendimento 

existente hoje no município: 

O Município de Macaé possui uma rede de proteção atuante com 
relação aos casos de atendimento as mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar. Principalmente se compararmos com outros 
Municípios da região Norte Litorânea. Em Macaé as mulheres que 
são atendidas nas unidades emergenciais de saúde recebem 
orientações dos procedimentos, cópias dos Boletins de atendimento 
para registro de ocorrência, também são informadas do 
preenchimento das Notificações Compulsórias (SINAN) e nos casos 
de estupro são encaminhadas para o Hospital Público de Macaé 
para profilaxia14. Importante ressaltar que todas são encaminhadas 
ao Centro de Referência Pérola Benjamin Bichara para 
acolhimento, orientação, acompanhamento (social, psicológico, 
jurídico) e novos encaminhamentos pertinentes à situação 
(Delegacia de Polícia, Defensoria Pública, Ministério Público, 
Juizado e outros). Neste Centro de Referência após avaliação do 
Serviço Social, algumas mulheres são encaminhadas para o 
Espaço Mulher Cidadã onde participam de cursos 
profissionalizantes para inserção ao Mercado de trabalho tentando 
garantir a independência financeira da mesma com relação ao 
agressor.  Na 123ª DP é realizado o Boletim de Ocorrência, a 
vítima é encaminhada ao IML para corpo de delito e as Medidas 

                                                           
14

O termo profilaxia é de origem grega e significa precaução, e é também utilizado para 

designar estudo de outras áreas do conhecimento. Profilaxia é muito utilizado principalmente 
na área da medicina, que são as medidas que podem ser tomadas para reverter ou evitar 
doenças, muito usado nos casos de estupro procedimentos complexos, com o uso de 
medicamentos, até os mais simples.  
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protetiva são solicitadas pelo Delegado para deferimento do Juiz. 
(Resposta de Assistente social 1 do CRM/Macaé) 

 

Uma rede de atendimento à mulher pressupõe a existência de uma 

política pública de atenção à violência de gênero, impulsionadora dos agentes 

locais e facilitadora das relações entre órgãos-governamentais e não 

governamental, que ao mesmo tempo atribua a um órgão específico o papel 

de articulador dos serviços, fomente a ações intersetoriais e crie condições 

favoráveis à implementação e à continuidade do trabalho.  

O Centro de Referência deve desenvolver estratégias de integração e 

complementaridade entre serviços de atendimento à violência de gênero, para 

a criação ou fortalecimento de redes municipais e regionais de atenção a 

mulheres em situação de violência, buscando elaborar e propor a 

institucionalização de gestão da rede. A estratégia de integração e 

complementaridade deve prever mecanismos de solução para dificuldades 

comumente presentes no trabalho em rede. Como destaca profissional do 

CRM entrevistada ainda há demandas no município referentes à rede: 

 

Infelizmente nem todos os mecanismos de proteção previstos na 
Lei são efetivamente aplicados e respeitados em Macaé. Há muitos 
entraves criados pelas instituições integrantes da Rede de proteção 
e assistência à mulher. No entanto, com os esforços criados pelo 
Centro de Referência da Mulher de Macaé muitos dos mecanismos 
são garantidos às mulheres de Macaé e região. O CRM articula o 
atendimento da mulher quando necessitam de viaturas da PM 
(retirada de pertences, cumprimento de decisões judiciais de 
medidas protetiva, etc.), possibilita acompanhamento ao IML 
(exame de corpo e delito), matrícula em cursos profissionalizantes e 
EJA, encaminhamentos para Delegacia Civil (registro de 
ocorrência) e Defensoria Pública (ingresso de ações judiciais). 
(profissional do jurídico do CRM/Macaé). 
 

A assistente social do CRM/Macaé corrobora com esta análise ao 

afirmar que: 

Atuando no CRM/ Macaé desde o ano 2010 identifico esforços para 
a construção de uma rede de proteção para as mulheres vítimas de 
violência doméstica. O Próprio atendimento interdisciplinar no 
Centro de Referência com o Serviço Social, Psicologia e Jurídico, 
promove o esclarecimento da mulher sobre seus direitos, bem 
como realiza intervenções - encaminhamentos para os serviços de 
saúde, assistência social, educação, segurança e 
acompanhamento do processo judicial. Assim, o CRM através dos 
seus profissionais realiza articulação com a rede de forma a impedir 
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que a mulher sofra nova violência (prevenção terciária), contudo 
reconhecemos que há muito para planejar e executar para o 
enfrentamento da violência intra ou extrafamiliar, principalmente no 
que tange as medidas de segurança pública e Poder Judiciário, de 
forma a evitar a morosidade nos processos e intervenções da 
polícia militar e civil, bem como as medidas de proteção pelo 
judiciário. Importante ainda sinalizar a necessidade de 
implementação de um abrigo (mesmo que regional) e/ ou casa de 
passagem para o acolhimento de mulheres que não podem retornar 
para casa. O trabalho hoje desenvolvido considera se eficaz, já que 
inúmeras mulheres são atendidas e acompanhadas pelo CR com 
relatos positivos de mudança positiva do quadro de violência, mas 
não temos como ignorar que cabem novos e constantes 
investimentos nos equipamentos sociais que atendem a mulher 
vítima de violência. (Resposta de assistente social 2 do 
CRM/Macaé). 

 

Conclui-se, desta forma, que apesar do funcionamento do CRM e do 

atendimento qualificado que presta às vítimas, a rede de atendimento como 

um todo ainda é carente de dispositivos que funcionem e alguns dos que 

existem acabam reproduzindo a violência institucional, ou é patente à falta de 

qualificação para atender as vítimas de violência.  

O CRM atualmente é vinculado à subsecretaria de políticas para 

mulheres criada em 2007. Abaixo apresentaremos elementos para análise 

destes dois mecanismos de atendimento a mulheres em Macaé. 

 

3.2.  Subsecretaria de políticas para mulheres do Município de Macaé 

 

A administração pública municipal de Macaé criou em janeiro de 

2005, a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher - CODIM, 

diretamente ligada ao Gabinete do Prefeito e regulamentada pela Lei 

Complementar nº 064/2006. Como órgão especifico da administração pública 

municipal, visa coordenar as ações desenvolvidas e serviços oferecidos por 

diversas Secretarias e Fundações Municipais, tendo como publico alvo à 

população feminina.  

A partir da Lei Complementar nº 080/2007, que estabeleceu uma nova 

estrutura organizacional do poder Executivo no município, a Coordenadoria 

Municipal dos Direitos da Mulher tornou – se Secretaria Executiva dos Direitos 

da Mulher - SEDIM, diretamente subordinada à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Humano. 
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Em subsequentes reformas Administrativas no Município, a Secretaria 

executiva tornou se Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e, 

atualmente, Subsecretaria de Política Pública para Mulheres, vinculada a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

A Subsecretaria atua no campo da Assistência Social, é um 

organismo da administração pública municipal que visa propor, elaborar, 

articular, acompanhar e desenvolver políticas públicas que elevem a 

cidadania e a justiça social, fundamentado na equidade de gênero e étnico-

racial no município de Macaé15. Criada a partir das demandas identificadas 

pela extinta Coordenadoria dos Direitos da Mulher, que lhe deu lugar, a 

Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, reflete o compromisso 

com a qualidade de vida e garantia dos direitos das mulheres, assim como 

reconhecimento de expressões da questão social, que exigem políticas 

específicas. 

A Subsecretária de Políticas para Mulheres atua com um total de 28 

profissionais capacitados para o atendimento sendo que na direção encontra-

se uma subsecretária que é profissional do Serviço Social, duas 

coordenadoras sendo uma do CRM profissional da área do Direito e a outra 

do espaço mulher cidadã uma profissional do Serviço Social.  

Nos atendimentos às mulheres contamos com duas profissionais do 

Serviço Social, duas Advogadas, duas Psicólogas, que atuam em sistema de 

plantões diários e na área de suporte contamos com três administrativos, três 

recepcionistas, seis professores dos cursos, um motorista, duas funcionárias 

do setor administrativo que atuam no arquivo e duas dos serviços gerais. 

Abaixo indicamos os programas vinculados a esta subsecretaria: 

 - Espaço Mulher Cidadã, onde é oferecido um conjunto de ações que 

                                                           
15

 Os pressupostos, princípios e diretrizes gerais da Instituição é Programar uma política 

municipal de enfrentamento a violência contra as mulheres; Ampliar e aperfeiçoar a rede de 
proteção e atendimento as mulheres em situação de violência; Criar serviços especializados 
de atendimento a mulher em situação de violência; Incentivar a criação de espaços 
específicos no IML para atendimento das mulheres em situação de violência; buscar junto ao 
estado políticas de enfrentamento a violência e mecanismos de proteção a mulher em 
situação de violência, bem como um melhor atendimento junto a delegacia de policia civil a 
qual necessita de capacitação de seus membros para um acolhimento de excelência para as 
mulheres que ali estão para fazer os seus R.O (registro de ocorrência) e garanti-lhes sua 
autonomia, igualdade e cidadania. Educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, 
direitos sexuais e direitos reprodutivos. 
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envolvem: cursos de capacitação em parcerias com outras instituições de 

ensino. 

- Programa Renda Mulher- caracteriza-se pela realização de diversos 

cursos profissionalizantes e de artesanato, objetivando a capacitação de 

mulheres para a geração de trabalho e renda.  

- Programa Pérola de Mulher – instituído para garantir o atendimento 

humanizado e de qualidade às mulheres vítimas de violência, através de 

ações e rotinas junto à rede pública de emergência da Secretaria Municipal de 

Saúde. Disque mulher através de uma ligação telefônica, gratuita, a mulher 

em situação de violência encontrara um espaço privativo e sigiloso capaz de 

acolhê-las amparar humanamente esta mulher no CRM- atendimento 

exclusivo às mulheres em situação de violência, realizado de 2º a 6º feira, das 

8 ás 17 horas por profissionais capacitados. 

- Direito a cidadania- realiza casamento comunitário, serviço que tem 

por objetivo oficializar a situação conjugal de casais, na região urbana e na 

região serrana do município. Presta orientação jurídica, serviço oferecido ás 

mulheres, nas áreas: trabalhista, família e civil. 

- Agência Macaé Facilita – presta informações para aquisição de 

microcréditos; elaboração de currículos e orientação sobre cursos de 

capacitação realizados pela rede pública municipal. Realiza parcerias com 

empresas para realização de cursos de capacitação para mulheres. 

- Planejamento familiar - fornece informações sobre métodos 

contraceptivos, favorecendo uma escolha livre e responsável para exercer a 

sexualidade e reprodução sem imposições, discriminação e violência. O 

projeto é desenvolvido nas comunidades selecionadas de acordo com o 

número de mulheres em idade fértil. 

- Conversando sobre sexualidade – projeto que fornece informações 

sobre sexualidade, criando um espaço de reflexões sobre postura, tabus, 

crenças e valores a respeito de comportamentos sexuais. 

- Relembrando as DST/AIDS com as profissionais do sexo – projeto 

que visa sensibilizar as profissionais do sexo quanto á necessidade da pratica 

de sexo seguro, identificando fatores de risco á saúde pessoal e coletivo. 

- Discutindo a Saúde da Mulher Negra - projeto de sensibilização das 

mulheres negras para o exercício de sua cidadania, tendo como enfoque 
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principal as ações de promoção à saúde. O projeto é desenvolvido em 

reuniões de grupos, em comunidades urbanas e rurais do município. 

Cabe destacar que as ações realizadas pela instituição são 

orientadas pelas diretrizes do II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

– PNPM16. 

O II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres tem os seguintes 

objetivos específicos: 

“Proporcionar às mulheres em situação de violência um 
atendimento humanizado, integral e qualificado nos serviços 
especializados e na rede de atendimento; Desconstruir estereótipos 
e representações de gênero, além de mitos e preconceitos em 
relação à violência contra a mulher;” (II PNPM 2008, p.17). 

 
“Promover uma mudança cultural a partir da disseminação de 
atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às 
diversidades e de valorização da paz; Garantir e proteger os 
direitos das mulheres em situação de violência, considerando as 
questões étnico-raciais, geracionais, de orientação sexual, de 
deficiência e de inserção social, econômica e regional; Ampliar e 
garantir o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita às 
mulheres em situação de violência; Assegurar atendimento 
especializado às mulheres do campo e da floresta em situação de 
violência; Promover a integração e articulação dos serviços e 
instituições de atendimento às mulheres em situação de violência, 
por meio da implantação e fortalecimento da Rede de Atendimento 
às Mulheres em situação de violência.” (IIPNPM 2008, p.17)  
 

Estes objetivos são diretrizes para a Subsecretaria de Políticas para 

Mulheres de Macaé. 

Em termos legais, isso significa que a mulher está assegurada em 

diferentes setores jurídicos e institucionais em nosso país. Começamos pela 

Constituição de 1988, depois pela Convenção de Belém do Pará, que tem 

como objetivo punir, prevenir e erradicar a violência contra a mulher e, mais 

recentemente, foi criado a Lei Maria da Penha. O reconhecimento deste 

direito é fruto de décadas de luta do movimento de mulheres em nosso país. 

Em nosso município, a violência contra a mulher vem sendo enfrentada a fim 

de que se tenha o menor índice de violência.  

 

 

                                                           
16

 Destaca-se que já existe um Plano Nacional de Políticas para Mulheres de 2013/2015. 
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3.3. Centro de Referência de Macaé: Demandas e Desafios para o 

atendimento a mulheres vítimas de violência  

 

A legislação existente atualmente no Brasil voltada para a erradicação 

da violência de gênero prevê a criação de diversos dispositivos de 

atendimento direto a mulheres que sofrem violência. Dentre eles destacamos 

os Centros de Referência.  

Os centros de referências fazem parte do mecanismo de proteção à 

mulher em situação de violência, são espaços criados para o atendimento e 

acolhimento as mulheres, espaços de atendimento psicológico, social, 

orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que 

proporcionem o atendimento e o acolhimento necessário à superação da 

situação de violência ocorrida, contribuindo para o fortalecimento da mulher e 

o resgate da sua cidadania. 

Para ter um atendimento padronizado em todos os centros de 

referencias foi criada uma norma técnica que visa uma qualidade de 

atendimento igualitário a todas as mulheres.  A norma técnica cria mecanismo 

de atendimento uniforme para os Centros de Referencias, que exercem o 

papel de articulador das instituições e serviços governamentais e não 

governamentais que integram a Rede de Atendimento, sendo o acesso 

natural a esses serviços para as mulheres em situação de vulnerabilidade, em 

função de qualquer tipo de violência, ocorrido por sua condição de mulher. 

O objetivo primário da intervenção do Centro de Referência é cessar a 

situação de violência vivenciada pela mulher atendida sem ferir o seu direito à 

autodeterminação, mas promovendo meios para que ela fortaleça sua 

autoestima e tome decisões relativas à situação de violência por ela 

vivenciada. Ressalta-se que o foco da intervenção do Centro de Referência 

deve ser o de prevenir futuros atos de agressão e de promover a interrupção 

do ciclo de violência. 

Os serviços prestados pelos Centros de Referência devem seguir 

princípios de intervenção listados a seguir: atender as necessidades da 

mulher em situação de violência; defesa dos Direitos das Mulheres e 

responsabilização do agressor e dos serviços; reconhecimento da diversidade 

de mulheres; diagnosticar o contexto onde o episódio de violência se insere; 
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evitar ações de intervenção que possam causar maior risco à mulher em 

situação de violência; articulação com demais profissionais dos serviços da 

Rede Gestão Democráticas.  

As diretrizes gerais dos Centros de Referência devem seguir as 

seguintes diretrizes gerais em seu funcionamento: abordagem multidisciplinar; 

segurança da mulher e dos profissionais; identificação dos tipos de violência. 

O Centro de referência ao atendimento a Mulher vítima de violência 

de Macaé caracteriza-se por ser um centro de referência em que a mulher em 

situação de violência ou discriminação é acolhida, atendida e acompanhada 

por uma equipe técnica multidisciplinar constituída exclusivamente por 

mulheres advogadas, assistentes sociais e psicólogas além da equipe 

administrativa e de serviços gerais. Desde sua implantação, o CRM atende a 

população feminina, conforme explicitado anteriormente, buscando recuperar 

a sua autoestima e fomentando sua inclusão social, através de estratégias 

que promovam o rompimento do ciclo de violência praticado pelo agressor, 

com subsequente redução dos índices de violência física, psicológica, 

patrimonial, sexual e de gênero. Desenvolve suas ações através da 

articulação de serviços que envolvem a Delegacia de Polícia Civil (123ª DP), o 

Instituto Médico Legal, a defensoria pública e os serviços municipais de 

saúde.  

O CRM desenvolve políticas públicas que possam eliminar a violência 

e discriminação contra a mulher e ao mesmo tempo assegurar-lhe o direito de 

liberdade e de igualdade, possibilitando a reflexão de seu papel na sociedade, 

resgatando a sua plena cidadania no âmbito da sua família, mercado de 

trabalho, no desempenho de suas múltiplas funções e papéis como mãe, 

esposa, profissional, dentre outros, lhe proporcionando informações, 

orientações, educação, encaminhamentos, onde a mulher possa ter condição 

emocional para fazer frente à violência ou discriminação que for vítima17. 

                                                           
17 Este é um dos instrumentos que pode contribuir para que mulheres possa oferecer 

resistência ao processo de exploração-dominação que sobre elas se abate e milhões delas 
têm procedido desta forma. Não apenas no que concerne às relações de gênero, atingindo 
todas as classes sociais, pode-se afirmar que mecanismos de resistência estão sempre 
presentes, alcançando maior ou menor êxito.  
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Cabe destacar que a lei Maria da Penha (lei Nº 11.340/06) é um dos 

instrumentos legais utilizados para nortear os atendimentos e 

encaminhamentos realizados pela equipe técnica do CRM, uma vez que ela 

cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

De acordo com a lei Maria da Penha:  

“Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela 
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar.” (Lei 11.340/2006, p.15). 

 

Os principais desafios enfrentados hoje no CRM são: falta de 

mecanismos de proteção instituídos na Lei Maria da Penha; os maiores 

entraves enfrentados pela instituição são com o setor jurídico e delegacias a 

situação se complica, pois estes setores são burocráticos e morosos e em 

certas situações essas questões podem causar danos irreversíveis a 

usuárias, quando estas chegam até ao Serviço Social elas já passaram pela 

delegacia e nos relatam o descaso com o qual são tratadas. Apesar de todos 

os esforços da implementação da Lei Maria da Penha em se construir um 

amparo legal de proteção para as vitimas de violência doméstica ainda se 

percebe o quanto a questão da diferença de gênero ainda é reproduzida e 

perpetuada em nossa sociedade. 

Em uma das entrevistas realizada com profissional jurídica do CRM 

foi destacada a dificuldade sobre cumprimento de prazo de medida protetiva: 

Quanto aos pedidos de medidas protetiva é de conhecimento geral 
que não é cumprido o prazo estabelecido na Lei Maria da Penha, 
de 48 horas, tendo em vista as burocracias do sistema judiciário. 
Ocorre que o procedimento do pedido destas medidas demora a 
chegar ao Ministério Público e posteriormente ao Judiciário e 
quando chega àqueles órgãos o prazo também é extrapolado por 
excesso de demanda. Sendo que além demora, a falta de 
informações e provas para embasar o deferimento das medidas 
inviabiliza o êxito da demanda. É extremamente necessário que 
seja feito um relato bem completo no âmbito da delegacia, bem 
como que sejam juntadas provas que forem possível colher de 
imediato a fim de dar subsidio a opinião do MP e à decisão do 
Judiciário. Os processos que estão bens instruídos conseguem as 
medidas protetiva deferidas, porém após há a necessidade de 
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intimação do autor dos fatos a fim de que passe a valer a decisão. 
Desta forma cabe à vítima atualizar o dado caso tenham mudado 
ou mesmo fornecê-los com presteza aos órgãos competentes. Além 
disso, no caso de descumprimento de medidas protetivas há 
necessidade que a vítima noticie tal descumprimento à Delegacia e 
ao Judiciário a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis. 
(Resposta de profissional do jurídico do CRM). 
 

Em outra fala observamos as dificuldades quanto ao atendimento de 

demandas emergências: 

Os atendimentos técnicos (SS, Psic. e Jur.) realizados no CR 
orientam a mulher quanto aos seus direitos, principalmente aqueles 
preconizados na Lei Maria da Penha. Identificamos mudança em 
muitas situações de violência, nas quais a mulher consegue romper 
com o ciclo da violência, mas como supramencionado na questão 
anterior, a morosidade dos processos judiciais e ainda um 
atendimento não especializado na delegacia (inexistência de uma 
DEAM), por vezes dificultam a interrupção da violência, bem como 
a carência de recursos na rede de assistência social para atender 
demandas emergenciais como alimentos e abrigo. E não podemos 
desconsiderar que o atendimento técnico objetiva orientar/ 
esclarecer a mulher que vem ao CR, mas o atendimento técnico 
não se sobrepõe a vontade desta mulher, os encaminhamentos 
sugeridos sempre serão realizados de acordo com o consentimento 
da usuária que tem autonomia para não aceitar as medidas de 
proteção indicadas. (Resposta de assistente social 2 do CRM). 
 

Como desafios que estão postos historicamente, temos que romper 

com este estigma de que a mulher tem que ser submetida a tais 

constrangimentos em uma sociedade baseada em direitos iguais e universais. 
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Considerações Finais 

 

A forma pela qual a sociedade se estrutura hoje vem de concepções e 

construções antigas dos papéis de gênero, visto que desde muito tempo a 

sociedade vem impondo características, comportamentos e atribuições 

diferenciadas para os homens e as mulheres. Tais atribuições e diferenciação 

entre os sexos ainda estão presentes no meio social, mesmo que muitas 

vezes sejam tratadas como natural e seja ainda imperceptível aos olhos de 

muitos.   

Portanto, são os aspectos culturais associados à construção social 

dos papéis femininos e masculinos que acabaram determinando e ainda 

determinam a forma como se estabelecem as relações de dominação e 

submissão entre os gêneros.  

A violência contra a mulher, em especial é praticada pelo seu 

parceiro, vai além de questões como a pobreza, dependência financeira ou 

classe social e atinge a todas as camadas da sociedade, à medida que surge 

a partir da ótica das questões de gênero, presentes na cultura da sociedade. 

Os impactos causados pela violência na vida dessas mulheres têm marcado 

suas vidas pela baixa autoestima, que muitas vezes é determinante para  o 

rompimento com este ciclo de violência. 

Porém, através do acolhimento e dos atendimentos no CRM/Macaé, 

essas mulheres têm sido fortalecidas psicologicamente e, através dos 

atendimentos sociais e esclarecimentos sobre as questões jurídicas. Essas 

mulheres, na maioria das vezes têm conseguido vencer o medo de denunciar 

as agressões e têm respondido de maneira positiva com relação à expectativa 

de rompimento do ciclo de violência. 

Ainda hoje muitas mulheres podem apresentar desconhecimento dos 

seus direitos e dos serviços aos quais poderão recorrer, além de ainda haver 

reduzida rede de atendimento disponível. A violência conjugal é parte do 

cotidiano de muitas mulheres, como mostra este estudo. Por estes fatos se vê 

a importância do esclarecimento dos Direitos das mulheres e a ampla 

divulgação dos órgãos como as Delegacias da Mulher, entre outros. No 

mesmo sentido, a eficácia das leis de proteção às mulheres, é um item que 
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deve ser capaz de tentar modificar a atual realidade das mulheres nessa 

situação de violência. 

A complexidade que envolve a questão da violência contra a mulher 

na atualidade, exige ações que sejam capazes de atender as inúmeras 

demandas que têm sido apresentadas, o que traz a necessidade de 

articulação entre diferentes áreas de conhecimento e construção de 

estratégias que venham responder a essas demandas.  

Desta forma, considera-se ainda importante as ações do CRM/Macaé 

em relação à promoção de palestras na própria instituição e em ambientes 

diversos e uma ampla articulação com a rede de proteção, esclarecimento 

sobre a questão de gênero e sobre os impactos que a mesma pode 

proporcionar, com relação à violência, pois este é um caminho para se 

conseguir futuramente modificar o comportamento de muitos na sociedade e 

conquistar novos olhares com relação à igualdade de gênero.  

A violência de gênero é um persistente fenômeno histórico, social e 

cultural, que ainda hoje viola alguns direitos considerados inalienáveis ao ser 

humano, como o respeito à dignidade e à vida.  

Depois de anos, diante da falta de reconhecimento da violência contra 

a mulher como uma violação do próprio direito à vida e, consequentemente, 

de lei que respaldasse o combate a esse tipo de violência, é instituída a Lei 

Maria da Penha (Lei 11.340/06). Essa legislação constitui se como um avanço 

no enfrentamento a este fenômeno, por prescrever medidas protetiva de 

urgência, que visam resguardar a integridade física e psíquica das mulheres 

em situação de violência.  

Desde o advento da Lei Maria da Penha, houve um aumento das 

denúncias, o que é um fator positivo, mas, infelizmente, as estatísticas não 

apontam uma redução dos níveis dessa forma de violência.  

Não podemos nos deixar ser influenciados e cair na naturalização dos 

fatos como nos apresenta a sensacionalista mídia que, espalha uma 

sensação de insegurança, que gera uma grande ansiedade e expectativa da 

sociedade por punição. A criação da Lei Maria da Penha, de algum modo, 

insere-se nessa ansiedade e expectativa, por ter como objetivo coibir e 

erradicar a violência contra a mulher através de ações que, de fato, punam os 

agressores com pena privativa de liberdade.  
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É necessário ressaltar que nenhuma lei, por si só vai alcançar a 

eficácia se não houver a garantia e o empenho de aplicabilidade, pois sem 

isso a rede de atendimento se desestrutura e os demais encaminhamentos 

ficam comprometidos. A Lei Maria da Penha é apenas um passo de uma 

longa caminhada para assegurar a integridade física, psíquica, sexual e moral 

das mulheres. Os municípios devem buscar ampliar as políticas, programas e 

serviços que servem como portas de entrada para a mulher que busca auxílio 

quando se encontra em situação de violência.  

A articulação e capacitação da rede federal, estadual e municipal 

junto com o judiciário e as delegacias especializadas e as civis é essencial 

para a rede de proteção às mulheres vítimas de violência funcionar. Esta 

articulação é muito importante para a eficácia da implementação da Lei 

11.340/06 que vislumbra mecanismo de proteção dentro dos parâmetros que 

estipulam a lei. 

No meu processo de estagio verifiquei o quanto é importante essa 

articulação, pois em Macaé as técnicas do CRM/Macaé enfrentam a 

morosidade da delegacia legal para efetuar os Registros de Ocorrência (RO) 

das Mulheres que necessitam de atendimento na mesma, outra coisa são as 

medidas protetiva de urgência que quando são solicitadas nem sempre são 

concedidas, pois os profissionais da delegacia que solicitam não têm preparo 

e nem aporte teórico para embasarem os seus pedidos e quando tem este 

preparo os profissionais não demonstram interesses e conseguir a medida 

para a mulher. Sem falar na questão de que esta medida deve ser concedida 

em 48 horas como está estipulada na Lei, outra questão é quando a mulher a 

consegue não tem quem a fiscalize, fica a cargo de a própria mulher exercer 

esta função no que perde o seu caráter de proteção.  

Alguns estados vêm articulando com a rede e criando projetos para a 

fiscalização é o caso de Porto Alegre-RS, que lançou o Projeto Patrulha Maria 

da Penha, coordenado pelo tenente-coronel Nádia, comandante do 19º BPM 

o programa já foi estendido para Canoas, Charqueadas e Esteio. Trata-se de 

uma ação pioneira no país, criada pelas secretarias da Segurança Pública e 

de Políticas paras as Mulheres, operacionalizada pela Brigada Militar e Polícia 

Civil, fiscalizando o cumprimento da medida protetiva de urgência solicitada 

por mulheres vítimas de violência doméstica.   
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Outro Estado que iniciou um projeto de cunho social e de grande 

importância foi o estado do Espírito Santo, que criou Dispositivo de 

Segurança Preventiva (DSP), mais conhecido como botão do pânico, como 

parte do projeto de fiscalização das medidas protetiva em favor de vítimas de 

violência doméstica e familiar. O projeto é uma iniciativa do Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo, por meio da Coordenadoria de Violência 

Doméstica e dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

Prefeitura Municipal de Vitória, Instituto Nacional de Tecnologia Preventiva 

(INTP) e a Caixa Econômica Federal e prevê que as mulheres sob medida 

protetiva de urgência utilizam o dispositivo.  

Também tramita no senado a PL 4972/2013, que pretende alterar, 

modificar a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha, para 

estabelecer o uso de monitoramento eletrônico como meio de fiscalizar o 

cumprimento das medidas protetiva de urgência. 

 São iniciativas como estas que fazem a diferença na implementação 

da Lei Maria da Penha, no que tange a sua efetivação e eficácia no combate 

a violência de gênero.  

Lembrando que, o Estado ao negligenciar milhares de pessoas, se 

anulando no cumprimento de suas obrigações também pratica violência, pois 

deixa à margem grande parte da população, que necessita sobreviver em 

condições, muitas vezes, sub-humanas. Portanto, o percurso a ser trilhado 

para o esgotamento da violência é longo e árduo, mas é possível. É nesse 

sentido que todos os profissionais que intervêm de alguma forma na 

sociedade não podem também se anular. É necessário grande esforço e 

empenho para promover mudanças. 

No Brasil, país com notável desigualdade social, étnica e de gênero, a 

análise de aspectos sociais e de políticas públicas requer um resgate histórico 

e crítico sobre a participação efetiva das mulheres no que tange as lutas por 

democracia, cidadania e igualdade. Essa participação se dá através de um 

processo político e histórico de conflitos e embates entre interesses 

antagônicos. E as conquistas alcançadas são fruto da luta de homens e 

mulheres pela construção democrática, no mundo do trabalho e inclusão de 

demanda de políticas sociais na agenda do Estado. 
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Sendo assim se inscreve a história de lutas e conquistas das 

mulheres em meio a uma sociedade ainda com forte traço patriarcal, 

excludente e discriminatório. De acordo com os dados obtidos durante a 

pesquisa, a violência atinge mulheres de faixa etária, etnia e grau de instrução 

diversa. Observa-se que a violência contra a mulher possui características 

que englobam determinados aspectos sociais, porém, a base da 

desigualdade de gênero está ancorada num modelo de sociedade que 

privilegia a figura masculina. 
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Questionário aplicado as Técnicas do Serviço Social e as técnicas do 

setor Jurídico do CRM/Macaé.    

Questionário: 

1º Diante do que está determinado na lei 11.340/06, explicite a sua 

opinião sobre os mecanismos de proteção em Macaé? 

 

2º Como técnica do CRM/Macaé como você avalia os atendimentos, eles 

são ou não capazes de ajudar as usuárias? E a partir deste espaço o que 

é feito para dar continuidade a este atendimento.   

 

3º Macaé se tornou uma cidade com um quantitativo significante de 

moradores, sabemos que muitos não são da cidade e nem do mesmo 

estado, diante desta particularidade o que você pensa sobre 

a inexistência de alguns dispositivos: a falta de Delegacias especiais, 

abrigos, etc. 

 

4º O que você acha do atendimento na delegacia legal? 

 

5º Refletindo sobre os mecanismos de proteção, o que você propõe para 

melhorar os atendimentos em Macaé a mulher em situação de violência. 
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Termo de Consentimento 

Prezado (a) participante: 

 

Você esta sendo convidada/o a participar de uma pesquisa sobre a violência 

de gênero em Macaé, tendo como base da pesquisa o CRM/ Macaé, esta 

pesquisa é parte integrante do trabalho de conclusão de curso, que será 

apresentado para o curso de Serviço Social, da Universidade Federal 

Fluminense, Campus Rio das Ostras, como um dos requisitos para a 

conclusão da graduação. 

Esta pesquisa será realizada por mim, Maria das Graças Pereira Cordeiro, 

sob a orientação da Assistente Social e Professora Maria Raimunda Soares, 

que estará à disposição para qualquer esclarecimento que se faça 

necessário: Email xxxxxx@hotmail.com e/o telefone xxxx-xxxx. 

Sua participação consciente voluntaria e livre é fundamental para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

Ao aceitar participar você será convidado a fornecer algumas informações 

sobre o CRM e da rede de atendimento a violência em Macaé. 

As informações e opiniões colhidas através do questionário serão utilizadas 

em consonância com os princípios éticos que norteiam a pesquisa e a 

produção do conhecimento, sem qualquer prejuízo, constrangimentos ou 

exposição dos sujeitos da pesquisa. 

 

Atenciosamente 

 

___________________________ 
Nome e assinatura do (a) estudante 

     
Matrícula: 

____________________________ 
Local e data 

 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 
termo de consentimento. 

 

_____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 

 

mailto:xxxxxx@hotmail.com

