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RESUMO 
 

 A violência doméstica contra a mulher é um fenômeno complexo que exige 

para o seu enfrentamento medidas multidisciplinares e intersetoriais. Intimamente 

relacionada à cultura da desigualdade de gênero predominante em nossa 

sociedade, este tipo de violência representa uma construção histórica ligada a 

padrões de organização social. Graças à intensa mobilização da sociedade civil, a 

violência doméstica ganhou visibilidade e passou a ser tratada como violação dos 

direitos humanos e condição de agravo à saúde, com repercussões amplas tanto 

para os indivíduos, quanto para as economias dos países. O atendimento a 

mulheres em situação de violência doméstica é realizado por diferentes setores, por 

intermédio da atuação de certos profissionais inseridos em determinados serviços. 

Políticas públicas preconizam que o conjunto destes serviços configure-se como 

uma rede de atendimento intersetorial, caracterizada pela articulação profissional, 

fluxos de encaminhamentos definidos e projetos assistenciais comuns. O ideal de 

uma rede intersetorial visa minimizar o sofrimento das mulheres em situação de 

violência doméstica que costumam trilhar caminhos pouco resolutivos na busca pela 

solução do seu problema. Estes caminhos, ou rota crítica, revelam dificuldades que 

obstaculizam a saída do ciclo da violência, cuja dinâmica, por si só, explica a 

permanência de muitas mulheres na relação conjugal violenta. Este estudo analisou 

o depoimento de doze informantes-chave, que atuam como profissionais em 

serviços que atendem casos de violência doméstica contra a mulher, nos três 

setores focalizados: Saúde, Segurança Pública/Justiça e Sociedade civil organizada. 

A análise de conteúdo dos discursos buscou identificar elementos que interferem na 

configuração de um conjunto de serviços disponíveis na região sul do Município de 

São Paulo. Constatou-se uma rede intersetorial ainda incipiente, mas com 

potencialidades de vir a transformar-se, oferecendo às mulheres em situação de 

violência doméstica um atendimento realmente humanizado. 

 

Palavras-chave:  violência contra a mulher, violência conjugal, rede intersetorial.  



 

 

 

ABSTRACT 
  

Violence against women is a complex phenomenon, and demands 

multidisciplinary and intersetorial actions to be faced. It is closely related with gender 

inequity, which prevails in our society. This kind of violence has historic roots, whose 

are connected to organizational social patterns. Due to the growing civil society 

engagement, domestic violence has become more visible and turned to be faced as 

a human rights violation, and a threat to human health, bringing itself bigger 

consequences to individuals, and the economy. Victimized women are evaluated by 

different professionals from different sectors. Public policies states that these 

different sectors of attention must be configured as a connected network, in order to 

develop common projects, as well as possible. An ideal intersetorial network aims to 

minimize women suffering, once the ways these women run are confuse and 

disconnected. This “critical route”, bring many obstacles to women, making difficult to 

them to escape from the cycle of violence. The complex dynamic of these ways 

contributes to the perpetuation of violent relationships. This study has analyzed the 

speech of twelve key-informants workers from the network of services caring the 

domestic violence against women. Three main sectors were analyzed: Health, Public 

Security/Justice, and Organized Civil Society. The analysis of speech aimed to 

identify elements that interfere on the configuration of the service’s network available 

in South Region of São Paulo City. We found an inchoate intersetorial network; on 

the other hand, this network may potentially become stronger in the future, providing 

to women under domestic violence a humanized attendance. 

  

Keywords:  violence against woman, domestic violence, intersetorial network. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

A violência doméstica contra a mulher representa um grave problema que 

vitimiza mulheres, famílias e a própria sociedade. Diversos estudos tem se dedicado 

a apontar sua alta magnitude e as conseqüências mensuráveis, como por exemplo, 

altos custos hospitalares e prejuízos econômicos aos países, e as não mensuráveis, 

como a dor e o sofrimento humanos. 

Esta espécie de violência vem sendo “autorizada” ao longo da história e 

encontra-se imbricada em outras formas de violência que predominam em nossa 

sociedade, entre elas a mais abrangente e arraigada: a violência estrutural. Contudo, 

ela também se relaciona à construção coletiva dos papéis atribuídos a homens e a 

mulheres, pautados até então em uma desigualdade de condições que propiciaram 

o abuso de poder do mais forte sobre o mais fraco.  

Esta desigualdade vem, há décadas, sendo questionada. A evolução produziu 

alterações na configuração das sociedades e das relações humanas, em especial do 

papel da mulher. Schraiber et. al. (2005) argumenta que tais mudanças estariam na 

base do problema da violência doméstica do homem contra a mulher, ao passo que 

se constituiria como uma forma de resgate do poder julgado perdido.  

A contestação da desigualdade de gênero e da violência doméstica contra a 

mulher foi assumida pela sociedade civil, que se mobilizou para reivindicar ações 

políticas. Convenções internacionais firmaram tratados que pressionaram os países 

a instituir mecanismos de combate à violência contra a mulher, entendida como 

violação aos direitos humanos fundamentais. No Brasil, desde 2006, a Lei Maria da 

Penha constitui o principal instrumento de defesa dos direitos da mulher vitimizada. 

 Paralelamente ao processo de visibilização social e intervenção jurídica, a 

violência passou a compor o quadro de agravos à saúde, sendo reconhecida como 

causa de distúrbios físicos e psíquicos, além das seqüelas funcionais orgânicas e do 

risco de morte. No caso específico da violência conjugal, tem-se identificado a 

Síndrome da mulher espancada (WALKER, 1999), caracterizada pelo aumento dos 

sintomas clínicos através de queixas vagas e repetitivas. 
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 Atualmente, destacam-se três grandes setores envolvidos no enfrentamento 

da violência doméstica contra a mulher: a Saúde, a Justiça, intimamente relacionada 

à Segurança Pública e a Sociedade civil organizada. Em cada um dos setores atuam 

profissionais de diferentes categorias que exercem suas funções em serviços 

específicos à problemática, ou em serviços que desempenham algumas ações 

devido à determinadas contingências. Estabeleceram-se fluxos de 

encaminhamentos entre os serviços que representam caminhos percorridos pela 

mulher em busca de solução para o seu problema. 

 Segundo Schraiber e D’Oliveira (1999, p. 12) a violência contra a mulher não 

encontra “um lugar social e um campo de intervenção e saberes que reconheça 

como objeto seu”. O que significa que ela não tem um “lócus” próprio, sua linguagem 

é emprestada dos setores que com ela trabalham e seu enfrentamento enquadra-se 

nas metodologias destes setores. Assim, para o setor jurídico-policial a violência 

doméstica é um crime e para a Saúde é uma doença; resultando em desencontro 

com as reais demandas da mulher vitimizada. 

 Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007), em pesquisa sobre um conjunto de 

serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, afirmam que 

“racionalidades operacionais diversas e conflitantes convivem nesse conjunto de 

serviços, reforçando a inexistência de um projeto comum e obstaculizando eventuais 

interfaces e o compartilhamento de valores” (p. 499), e propõem que a integração 

“depende da construção de canais de comunicação e formas tecnológicas de 

assistência que permitam o ajuste de projetos e definições a objetivos 

compartilhados” (p. 485). As autoras estão se referindo a proposta de constituição de 

uma rede intersetorial e apontando para a realidade da fragmentação da mesma, 

que, deste modo, configura-se apenas como uma trama de serviços. 

 A rede intersetorial de serviços, baseada nos princípios da interdependência e 

da complementaridade, tem pautado as políticas públicas direcionadas ao problema 

da violência doméstica contra a mulher, tratando-se de uma estratégia que 

potencializa o alcance das ações. Esta é a concepção da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra Mulheres (BRASIL, 2004a, p.14), que através da 

atuação articulada entre instituições e serviços governamentais, não-governamentais 

e a comunidade, volta-se “... à ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à 
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identificação e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e 

ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção”. 

 Ao passo que se reconhece a violência doméstica contra a mulher como um 

fenômeno complexo que exige medidas de enfrentamento multidisciplinares e 

intersetoriais e convive-se com uma rede fragmentada, opta-se pelo estudo de um 

conjunto de serviços instalados na região sul do Município de São Paulo. Local onde 

atua a pesquisadora como psicóloga de serviço específico ao atendimento de 

vítimas de violência. Esta região é marcada por altos índices de violência e 

precariedade de condições sócio-econômicas, além da constatação de dificuldades 

para um atendimento adequado e resolutivo a estas vítimas, tanto pelo número 

insuficiente de serviços e/ou profissionais, quanto pela estruturação atual dos 

serviços disponíveis. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Gerais 

 Esta pesquisa intencionou identificar e apresentar alguns dados acerca dos 

serviços de atendimento a mulheres em situação de violência doméstica na região 

sul do Município de São Paulo, contribuindo no sentido de atualizar estes dados de 

forma contextualizada. O que por sua vez, pode vir a contribuir na proposição de 

políticas públicas específicas. 

 Pretendeu também constituir-se como um estímulo à reflexão dos 

profissionais atuantes nos referidos serviços, ao propiciar o aumento de consciência 

sobre o próprio trabalho, bem como a compreensão do seu modo de inserção na 

rede mais ampla. 

 Ademais, pensou-se neste estudo, como exercício de uma visão global e 

integradora representada pelo paradigma de redes. 

1.1.2 Específicos 

 A caracterização do atendimento a mulheres em situação de violência visa 

conhecer o trabalho de profissionais – informantes-chave de um conjunto de 

serviços – nos seus aspectos objetivos e subjetivos; e a partir daí, identificar e 
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discutir alguns elementos que interferem na qualidade do atendimento prestado. 

Objetivou-se assim, acessar informações descritivas acerca do cotidiano 

profissional: o que fazem (características), porquê fazem (finalidade) e como fazem 

(dificuldades e soluções); bem como informações sobre o fluxo de encaminhamentos 

utilizado e o grau de conhecimento sobre as demais instituições envolvidas na 

problemática abordada. Buscou-se também compreender quais concepções sobre a 

violência doméstica contra a mulher predominam no interior dos serviços e de que 

modo isto influencia o atendimento realizado, a comunicação intersetorial e o 

estabelecimento de uma rede. 

1.3 Justificativas 

 A magnitude do problema da violência doméstica contra a mulher, 

representando um grave problema com prejuízos para os indivíduos e as 

sociedades, justifica intervenções práticas e teóricas que visem contribuir com o seu 

enfrentamento. Em relação à região estudada, verifica-se alta prevalência destes 

casos nos diferentes serviços existentes, além do predomínio de certos fatores que 

interferem na qualidade e efetividade dos atendimentos prestados. 

Outra constatação relativa ao contexto desta pesquisa é a baixa 

resolutividade dos serviços que atendem mulheres em situação de violência 

doméstica, resultando em reincidência dos casos e perpetuação do ciclo da 

violência; além de altos custos aos cofres públicos. Admite-se que a baixa 

resolutividade deriva da fragmentação da rede de serviços, sendo que o modelo de 

rede intersetorial vem sendo preconizado pelas políticas públicas como meio de 

ação eficaz nos quatro eixos de enfrentamento do problema: combate, assistência, 

garantia dos direitos e prevenção, conforme a Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra Mulheres (BRASIL, 2004a). 

Compreender mais profundamente o trabalho dos profissionais que realizam o 

atendimento aos casos de violência doméstica contra mulheres, assim como 

identificar os elementos que representam potenciais e limites para a constituição de 

uma rede intersetorial, são pré-requisitos para proposições políticas e institucionais 

mais adequadas e resolutivas. 
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1.4 Hipóteses   

 Apesar dos avanços teóricos no campo das políticas públicas de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, persistem resistências 

diversas nas instituições, dificultando a incorporação das práticas necessárias à 

mudança. A intersetorialidade constitui um paradigma pautado em valores como 

cooperação, interdependência e co-responsabilidade; os quais devem ser 

assumidos pelos agentes institucionais, ou seja, pelos profissionais que atendem os 

referidos casos. Os profissionais são produtores e reprodutores de valores, o que 

significa que eles refletem e são refletidos pela instituição que representam e 

também pela sociedade na qual se inserem. Deste modo, tanto a cultura da 

desigualdade de gênero, quanto ideologias institucionais rígidas tendem a 

expressar-se na atuação daqueles que atendem as mulheres vitimizadas.  

 A prestação deste atendimento constitui parte da rota crítica, ou seja, dos 

caminhos trilhados pela mulher em situação de violência na tentativa de solucionar o 

seu problema. Este caminho costuma ser marcado por passagens por diferentes 

serviços e setores. Apesar do ideal de uma rede de atendimento, a prática, 

fundamentada por pesquisas temáticas, vem revelando constituições de rede 

incipientes, caracterizadas pela inexistência de um projeto comum, canais de 

comunicação ineficientes e fluxos pouco definidos. Os profissionais parecem 

desconhecer a finalidade e as implicações do seu trabalho.  

 Pressupõe que o conjunto de serviços da região estudada constitui-se como 

uma rede fragmentada, ocasionando desgaste físico, emocional e financeiro às 

vítimas em sua rota crítica, ou seja, o resultado tem sido a revitimização destas 

mulheres. Acredita-se, todavia, na existência de elementos que revelam 

potencialidades para a transformação da trama em uma legítima rede.  
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CAPÍTULO 2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A violência doméstica contra a mulher 

 A violência é um fenômeno sócio-histórico que acompanha a evolução da 

humanidade e manifesta-se de diversas maneiras. De modo que o termo violência é 

utilizado para designar uma grande variedade de situações, o que torna complexa 

qualquer tentativa de definição. De acordo com Arblaster (1996, p. 803): “Não existe 

uma definição consensual ou incontroversa de violência. O termo é potente demais 

para que isso seja possível”. 

 A Organização Mundial de Saúde (2002, p. 5) define violência como: 

Uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar 
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação. 

 

 As manifestações da violência podem ser classificadas por categorias em 

diferentes níveis de especificação. Relacionada ao espaço onde ocorre, pode-se 

citar a violência urbana, a violência doméstica e a violência institucional. Há 

classificações por formas de violência, como a física, a sexual, a psicológica e a 

moral; e também de acordo com a população vitimizada: mulheres, crianças, idosos, 

etc. As categorias podem relacionar-se de modo a definir, por exemplo, a violência 

doméstica contra a mulher. 

 Todas estas manifestações encontram-se imbricadas na teia da violência 

estrutural. Esta se revela através de formas sistemáticas de negação da cidadania e 

dos direitos humanos. São exemplos de violência estrutural: as guerras entre as 

nações, as desigualdades sociais no plano econômico, os preconceitos raciais, de 

etnia, de sexo e das diferenças em geral. Assim também como o tráfico de drogas, o 

crime organizado, a prostituição, entre outros. 

A violência está associada à forma como a sociedade se organiza, 
distribui seus bens e serviços, e constrói seus valores e normas. Tem 
raízes profundas nas estruturas culturais, sociais, econômicas e 
políticas. A violência é representada pelas ações de indivíduos ou 
grupos e causa danos físicos, emocionais, morais e espirituais a 
outros (TAQUETTE, 2007, p. 50).  
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Independentemente da forma como se manifesta, a violência significa sempre 

o uso da força para oprimir, desqualificar e coisificar o outro, destituindo-o do seu 

lugar de sujeito. 

 Ao se tratar da violência doméstica, objeto deste estudo, deve-se entendê-la 

como uma prática determinada e autorizada pelo contexto mais amplo. Ela 

representa uma das formas de materialização da violência estrutural inscrita em um 

sistema pautado pelo patriarcalismo, que por sua vez, relaciona-se ao que se 

denomina violência de gênero. Esta terminologia refere-se às diferenças entre os 

sexos que são socialmente construídas e que definem padrões de identidade, isto é, 

“... o que cada um entende por ser homem ou ser mulher diante de referências ou 

imagens coletivas (sociais) e ideais, e como fazemos para viver a identidade 

idealizada” (SCHRAIBER et al., 2005, p. 66). 

 As características de gênero são formadas no convívio com a família, 

microcosmo da sociedade. Desde a infância, o indivíduo vai sendo moldado através 

de um processo de identificação com seus pares. Ao homem são atribuídos valores 

e expectativas de força, virilidade, autoridade e poder; enquanto à mulher são 

esperados comportamentos de submissão e resignação. O que caracteriza a 

sociedade como patriarcal ao qualificar o homem como indivíduo de maior valor. 

Schraiber et al. (2005, p. 69) considera que os padrões esperados geram 

estereótipos, que passam a ser referência do modelo dominante e “...os 

desempenhos que mais se aproximam desse estereótipo de homem, a 

masculinidade dominante, serão valorizados; os que se afastam – todas as mulheres 

e alguns homens - serão desvalorizados”. É desta forma que os valores patriarcais 

são transmitidos e interiorizados no cotidiano das pessoas e transformam-se em 

objeto concreto de realização do poder, validando as ações delegadas ao homem, 

entre elas a violência contra a mulher. 

 A violência de gênero é um conceito bastante abrangente, assim também 

como o de violência contra a mulher, que representa “... qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”, de acordo 

com o art. 1º da CEDAW (BRASIL, 2006, p.15). 
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Ambos os conceitos encontram-se intrinsecamente relacionados à violência 

doméstica contra a mulher, que é uma especificação mais recente na história das 

políticas públicas em favor dos direitos das mulheres. 

 De acordo com a Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha – configura violência 

doméstica e familiar contra a mulher toda e qualquer ação ou omissão que lhe cause 

morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, 

praticado por pessoa (homem ou mulher) com quem a ofendida (somente a mulher) 

conviva no âmbito doméstico; ou faça parte de seu âmbito familiar ou de qualquer 

relacionamento íntimo de afeto atual ou já encerrado (SÃO PAULO, 2008, p. 9). 

 Como objeto desta pesquisa delimitou-se a violência doméstica contra a 

mulher perpetrada pelo parceiro íntimo, havendo algumas peculiaridades em relação 

às outras manifestações de violência. Conceitualmente, este tipo de violência está 

implícito na violência doméstica, tratando-se de uma especificação devido ao 

agressor ocupar o referido papel para a mulher vitimizada. Convém ressaltar que a 

violência doméstica contra a mulher difere da violência doméstica intrafamiliar, que 

define o direcionamento da violência contra qualquer membro da família. 

 Day et al. (2003), em relatório sobre violência doméstica, afirmam que a 

violência pelo parceiro íntimo caracteriza-se por episódios de espancamento e 

maus-tratos, os quais, quase sempre, vêm acompanhados de agressão psicológica 

e de sexo forçado. “Na violência doméstica contra a mulher, o abuso pelo parceiro 

íntimo é mais comumente parte de um padrão repetitivo, de controle e dominação, 

do que um ato único de agressão física” (p. 15).  

No mesmo relatório são apresentadas algumas formas de abuso cometidas 

pelo parceiro íntimo contra a mulher:  

- Agressões físicas como golpes, tapas, chutes e surras, tentativas 
de estrangulamento, quebras de objetos favoritos, móveis, ameaças 
de ferir as crianças ou outros membros da família; 
- Abuso psicológico por menosprezo, intimidações e humilhação 
constantes; 
- Coerção sexual; 
- Comportamentos de controle tipo isolamento forçado da mulher em 
relação à sua família e amigos, vigilância constante de suas ações e 
restrição de acesso a recursos variados (ibidem, 2003, p. 15).   
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 Fatores de risco para a violência doméstica costumam ser apontados como 

baixa escolaridade, desemprego, pobreza e uso de álcool e drogas, conforme 

apontamentos de Vieira et al. (2008); porém, tais fatores devem ser considerados 

como potencializados dos episódios de violência, mas não as suas causas. Fatores 

biológicos e fatores individuais tentam explicar a predisposição para a agressão e, 

com freqüência, eles interagem com fatores familiares, comunitários, culturais e com 

outros fatores externos, propiciando situações em que a violência pode ocorrer. 

 As peculiaridades deste tipo de violência revelam que a complexidade do 

problema encontra-se principalmente na relação de intimidade entre vítima e 

agressor. O vínculo afetivo e a dependência econômica entre ambos, aliados aos 

mitos e crenças instituídas, conduzem ao isolamento da questão na esfera da vida 

privada; o que dificulta a sua erradicação. Os episódios agressivos costumam 

expressar-se de forma cíclica entre o casal e são vários os motivos que levam à 

manutenção da situação de violência. 

  A violência doméstica causa sérios impactos em nível mundial e individual. 

Embora seja difícil ter estimativas precisas, a violência gera prejuízos econômicos 

aos países em termos de dias não trabalhados, custos hospitalares e investimentos 

perdidos. Segundo o Banco Mundial, a violência contra a mulher é causa de uma em 

cada cinco faltas ao trabalho. Dados do Banco Interamericano – BID, segundo 

relatório divulgado pela ONU, em 2000, revelam que o Brasil deixa de aumentar o 

seu PIB em 10,5% em decorrência da violência contra a mulher (LEVY, 1998). 

 O custo humano de dor e sofrimento não pode ser mensurado, mas alguns 

estudos (SÃO PAULO, 2007; DAY et al., 2003) relacionam a violência contra a 

mulher a quadros orgânicos como lesões, obesidade, distúrbios gastrointestinais 

e/ou ginecológicos, síndrome da dor crônica, entre outros; além de seqüelas 

psicológicas que expõem ao risco de problemas mentais como depressão, fobia, 

estresse pós-traumático, tendência ao suicídio e consumo abusivo de álcool e 

drogas. Há também a constatação de que o sofrimento crônico debilita as 

possibilidades de a mulher cuidar de si mesma e dos outros, ocasionando, por 

exemplo, negligência com os filhos e comprometimento de sua autonomia 

reprodutiva, que por sua vez, leva a gestações indesejadas, mais abortos e número 

maior de filhos. Estes estudos, enfim, revelam que a violência doméstica atinge a 
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saúde física, emocional e social das mulheres, interferindo no desenvolvimento dos 

filhos, com repercussões tanto para a família quanto para a sociedade. 

 Em artigo relacionado à violência doméstica, Adeodato et al. (2005) 

apresentam alguns dados gerais acerca do tema, provenientes de diversas fontes 

pesquisadoras. Os autores referem que a chance de a mulher agredida pelo pai de 

seus filhos, ex-marido ou atual companheiro, é muitas vezes maior do que a chance 

de sofrer alguma violência por estranhos. Citam que nos Estados Unidos, um terço 

das internações de mulheres em unidades de emergência é conseqüência de 

agressões sofridas em casa; na América Latina, a violência doméstica incide sobre 

25% a 50% das mulheres; no Brasil, 23% das mulheres estão sujeitas à violência 

doméstica e a cada quatro minutos, uma mulher é agredida, sendo que em 85% dos 

casos de violência física contra a mulher, os agressores são os seus próprios 

parceiros. 

 Apesar da alta magnitude, ainda predomina certa invisibilidade da violência 

doméstica. Os serviços de atendimento a estes casos deparam-se com o problema 

da subnotificação e os dados estatísticos existentes são pouco expressivos. Soares 

(2006) realizou um estudo sobre a qualidade das pesquisas de vitimização de 

mulheres, no qual demonstrou o nível insatisfatório de precisão dos dados, que 

produzem informações parciais e enviesadas, o que interfere prejudicialmente no 

conhecimento da real dimensão do problema. 

2.2 O ciclo da violência 

 A violência doméstica sofrida pela mulher na relação conjugal não se 

caracteriza por maus tratos constantes e também não ocorre por acaso. Ela se 

manifesta em fases subseqüentes que se repetem em padrões definidos e de 

maneira cíclica. 

 A denominação ciclo da violência é utilizada na tentativa de explicar o 

processo de vitimização da mulher através da dinâmica relacional do casal. Trata-se 

de um modelo teórico desenvolvido pela psiquiatra americana Lenore Walker (1999), 

que se baseia em estatísticas mundiais e busca respostas para questões como, por 

exemplo, o porquê de a mulher não se separar do agressor, permanecendo no 

contexto da violência. 
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 Este modelo propõe três fases distintas que variam em tempo e intensidade 

para o mesmo casal e entre diferentes casais: 1) acumulação de tensão, 2) explosão 

e 3) lua-de-mel. 

 Antes de descrever cada uma das fases, convém ressaltar que o 

relacionamento entre o casal inicia-se com a fantasia romântica feminina do 

“príncipe encantado”. Quando a mulher conhece o homem, ela se ilude com 

sentimentos românticos de realização do sonho do casamento, é a idéia do “felizes 

para sempre” dos contos de fada. Estas idealizações são construídas culturalmente 

e permanecem incutidas no imaginário feminino. No entanto, com o decorrer do 

relacionamento, marcado, inevitavelmente, por conflitos e por sentimentos 

recíprocos de frustração, o ideal passa a ser ameaçado pelo real. Os casais que 

encontram recursos para administrar seus conflitos, são capazes de transformarem-

se construtivamente através o relacionamento. Já para aqueles em que a violência 

passa a ser usada como recurso de enfrentamento dos conflitos, costumam-se 

desenvolver certos padrões comportamentais, representados pelas fases descritas a 

seguir. 

Fase I – Acumulação de tensão 

 Predomínio da violência psicológica e de pequenos episódios de agressão 

física.  

Tanto o homem quanto a mulher empregam táticas de controle de um sobre o 

outro. Ele, pela condição de intimidade, conhece as vulnerabilidades dela e usa este 

conhecimento para atingi-la. Por isto, pode-se dizer que a violência doméstica é um 

comportamento intencional do homem que serve de instrumento para alcançar a 

obediência da mulher. Quanto ao controle por parte desta, ela tenta amenizar a 

situação, acalmando o homem através de técnicas que provaram ser bem sucedidas 

anteriormente. Com o objetivo de evitar que a violência ocorra ou aumente, ela se 

torna submissa ou esquiva.  

A mulher costuma identificar-se com o raciocínio distorcido do homem e 

acaba tornando-se sua cúmplice ao aceitar alguma responsabilidade pelo 

comportamento agressivo dele. Assim, ela acredita que se “agir bem”, a violência 

cessará, mas se ele explodir, ela assume a culpa. Para manter este papel, ela não 
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se permite sentir raiva do agressor e adota a negação como defesa psicológica. 

Outra estratégia é culpar determinada situação pela violência, por exemplo, ela usa 

como desculpas o fato dele estar com problemas no trabalho ou estar bebendo 

demais. 

Na medida em que a tensão cresce, os sentimentos de raiva da mulher 

aumentam e as possibilidades de controle da situação diminuem. Apoiando-se na 

aparente passividade da mulher diante do seu comportamento agressivo, o homem 

vai deixando de dosar sua agressividade. A omissão social colabora com a crença 

de que ele está no seu direito de marido de disciplinar sua mulher. Por outro lado, 

ele tem consciência de que seu comportamento não é adequado, tanto que a 

maioria deles agride somente dentro de casa, sabendo que isto não seria tolerado 

em público. Esta consciência faz com que o homem sinta-se cada vez mais inseguro 

de que a mulher possa deixá-lo. Então, ele se torna cada vez mais opressivo, 

ciumento e possessivo, procurando intimidá-la através da brutalidade. 

Chega-se a um período em que o grau de violência aumenta. Os pequenos 

incidentes agressivos vão se tornando mais freqüentes. A mulher, estressada pelas 

brigas constantes e temendo provocar uma explosão, afasta-se dele. O homem, por 

sua vez, percebendo como ela o evita e tenta disfarçar a raiva, move-se mais 

opressivamente em direção a ela, procurando por expressões de raiva. Cada 

movimento dela é mal interpretado e a tensão chega a um nível insuportável. 

A antecipação do que pode acontecer conduz a mulher a um estado de 

estresse, com sintomas de ansiedade, depressão, insônia e perda de apetite; e, em 

alguns casos, o contrário: ela dorme demais, sente fadiga constante e aumento de 

apetite. 

Fase II – Explosão 

 Esta fase é caracterizada pelo descontrole e pela imprevisibilidade. É 

chamada também de fase de alta vulnerabilidade individual, devido aos riscos que 

corre a mulher. Acontece aqui um incidente de espancamento grave como descarga 

da tensão acumulada na fase anterior. A explosão costuma ser detonada por algum 

fato externo ou por um estado interno do homem. É possível, em alguns casos, que 
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a mulher provoque a fase II por não suportar mais a raiva e o medo e por saber que 

após o incidente grave de agressão vem um período de calma. 

 Geralmente, o homem inicia a segunda fase querendo disciplinar a mulher, 

sem a intenção de causar nenhum ferimento específico. Ele pára quando sente que 

ela aprendeu a lição, no entanto, quanto isto acontece, ela já pode ter sido 

gravemente ferida. Não é possível prever o tipo e o grau de violência que ocorre 

nesta fase, mas o risco de morte é real. Durante o incidente, a mulher compreende 

que não deve reagir. É comum que qualquer atitude da mulher seja mal interpretada 

e aumente a violência, por exemplo, se ela permanece em silêncio, ele se irrita, mas 

se ela tenta se defender, ele se agita e a agride mais. Ela sente menos a dor do que 

o sofrimento de impotência perante a situação.  

Quando o incidente termina, a mulher costuma apresentar reações de choque 

e negação, semelhantes às que sentem as vítimas de catástrofes. Além disto, ela 

tende a minimizar a intensidade da agressão, por exemplo, se ele tentou sufocá-la 

com uma corrente de metal, ela ficará aliviada por ter ficado apenas com marcas no 

pescoço e não com corte na pele. 

Muitas mulheres isolam-se nas primeiras vinte e quatro horas e a maioria não 

procura ajuda imediatamente após a violência, a não ser que necessite de cuidados 

médicos urgentes. A polícia é chamada em alguns casos, mas geralmente, a mulher 

acredita que o agressor encontra-se fora do alcance da lei e que não poderá ser 

protegida dele. 

O tempo de duração desta fase costuma ser de duas a vinte e quatro horas, 

tratando-se da fase mais curta do ciclo. O principal motivo que faz com que esta fase 

termine é a exaustão e o esgotamento emocional por parte do agressor. 

Fase III – Lua-de-mel 

 A tensão acumulada na fase I e liberada na fase II, esgota-se na fase III. 

Predomina aqui o comportamento de bondade e arrependimento por parte do 

homem. Este é um período de calma incomparável. Ele percebe que foi longe 

demais e acredita verdadeiramente que poderá se controlar. Supõe que deu uma 

boa lição nela e que não terá mais motivos para agredi-la. Realmente, ele muda por 
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algum tempo, tentando convencer a todos. Ele pede perdão e tenta compensar a 

mulher por tudo, prometendo que nunca mais agirá assim; e o que ela mais quer é 

acreditar nisso. O comportamento amoroso dele reforça a decisão dela de 

permanecer no relacionamento e, na maioria dos casos, ocorre a reconciliação. 

 A mulher acredita que o homem precisa de sua ajuda para mudar e esta 

crença apóia-se em dois fatores. O primeiro é a idéia que a mulher conserva de que 

o comportamento da fase II corresponde à verdadeira natureza do homem, que 

necessita de ajuda para se manter assim. O segundo é o fato dele trabalhar com o 

sentimento de culpa dela; para tanto, ele se coloca como frágil e inseguro, 

descrevendo coisas ruins que podem acontecer com ele se ela o deixar e, às vezes, 

faz ameaças de se matar. Assim, não há como minimizar o efeito que o 

comportamento do homem nesta fase tem sobre a mulher, pois ele passa a ser 

generoso e romântico, invertendo os papéis ao se colocar como vítima. 

 As mulheres que procuraram ajuda para sair do relacionamento, sentem 

muita dificuldade de separarem-se devido a estarem sendo tratadas como sempre 

sonharam. De modo que ela atribui um significado de “recompensa” pela agressão 

sofrida. 

 Diante deste quadro, percebe-se que a dependência entre eles é reforçada e 

os laços afetivos estreitam-se, justificando a denominação lua-de-mel. Esta fase 

costuma ser mais duradoura que a fase II e menos que a fase I. 

 Na maioria dos casos, há relatos de que o comportamento amoroso do 

homem, aos poucos e sem uma razão evidente, começa a ser substituído por 

pequenos incidentes de agressão. Inicia-se novamente o acúmulo de tensão, dando 

seqüência a um novo ciclo de violência. Esta característica de ciclicidade, em que as 

situações se repetem, leva a mulher a passar diversas vezes pela fase de alta 

vulnerabilidade, correndo o risco de morrer. 

Estudos como o de Walker (1999) representam fundamentos teóricos valiosos 

às práticas que visam o enfrentamento da violência doméstica. O modelo 

apresentado leva-nos a compreensão de um amplo contexto que permeia este 

problema, que não pode ser analisado como um ato isolado, mas sim como a 

configuração de uma complexa dinâmica relacional.  
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Outros estudos complementam o modelo do ciclo da violência, aprofundando-

se em questões pertinentes. Gómez (2001) faz alusão à Síndrome de Estocolmo, 

que representa um estado psicológico desenvolvido por vítimas de seqüestro. Esta 

síndrome apresenta algumas similaridades com as situações tensas vividas pela 

mulher em seu relacionamento com o homem agressor. Verifica-se assim que a 

vítima desenvolve um elo afetivo com o seqüestrador/agressor, identificando-se com 

ele, que se torna seu centro de referência, ao passo que a ameaça é lançada para o 

exterior. 

Os psicólogos, Graham e Rawlings (1998, apud AWAY FOR VIOLENCE, 

2004) apontam quatro condições que tornam uma pessoa propensa a desenvolver a 

Síndrome de Estocolmo: ameaça à vida, pensamento de que não pode fugir, 

isolamento do mundo e amistosidade – pelo menos esporadicamente – por parte do 

agressor. Acrescentam que tais condições estão, freqüentemente, reunidas nos 

casos de violência doméstica. Nela, a mulher tenta ganhar a simpatia do agressor, 

agindo como sua aliada. Isto ocorre, por exemplo, quando ela esconde os ferimentos 

causados por ele, atribuindo-lhes uma causa acidental. 

Este processo de identificação com o agressor revela uma resistência 

passiva, em que a mulher habitua-se a conviver com a situação de violência. O que 

parece apontar para uma forma de adaptação paliativa, em que a desesperança faz 

com que ela busque segurança no agressor. 

Em seu trabalho, Gómez (2001) destaca a importância de uma compreensão 

rigorosa do aparato psicológico envolvido na formação do vínculo patológico entre o 

casal em situação de violência, com o propósito de desativar este vínculo e 

promover alternativas para ações legais ou assistenciais. O autor realiza uma 

pesquisa bibliográfica crítica, relacionando os modelos teóricos existentes, e 

apresenta como proposta a Síndrome de Adaptação Paradoxal à Violência 

Doméstica (SAPVD). Esta síndrome é gerada como uma reação psicofisiológica que 

causa uma série de modificações cognitivas perante o evento traumático dentro do 

ambiente doméstico, funcionando como um mecanismo ativo de adaptação, com o 

intuito de amenizar ou evitar a incidência de estressores sobre a vítima. São 

descritas quatro fases sindrômicas: 
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1) Fase desencadeante 

 Caracteriza-se pela apresentação do ambiente traumático através da primeira 

expressão de violência física, que representa o elemento disparador de todo o 

processo, mesmo que tenha havido algum nível de maltrato psicológico anterior. O 

efeito é a ruptura do espaço de segurança construído sobre a base da relação 

afetiva. Ocorrem reações neuroendócrinas de estresse, além de alterações nas 

funções de atenção, juízo e raciocínio, devido à avaliação da ameaça, sendo 

eliciados recursos de enfrentamento.  

 A primeira reação da vítima é o medo, que logo dá lugar a ansiedade 

progressiva, com acessos ocasionais de raiva. O fato do agressor representar seu 

objeto de amor e mesmo assim, tê-la agredido, desencadeia uma série de emoções 

negativas. Ela sente que algo em seu interior se quebrou e a experiência é 

codificada como perda, o que acaba favorecendo o avanço de um quadro 

depressivo posterior. 

2) Fase de reorientação 

 A ruptura do espaço de segurança produziu um padrão geral de 

desorientação, responsável pela instalação de um estado de incerteza onde antes 

havia segurança. O lar representa um ambiente de referência para a identidade da 

mulher, de modo que a incerteza, o medo e o sentimento de perda, rompem os 

limites da inserção da vítima em seu núcleo primário de relação. O companheiro, 

que representa outro elemento significativo na estrutura referencial da mulher, tem 

sua definição modificada abruptamente, convertendo-se em ameaça imprevisível. 

Todo este processo de desorientação e ruptura se potencializa nos casos de 

mulheres sem ocupações profissionais ou interesses fora do lar, devido ao peso do 

ambiente doméstico na definição de suas estruturas espaço-temporais básicas e no 

seu autoconceito. 

 Passada a fase inicial de medo reativo, a interação sem violência entre o 

casal e alguns sinais de arrependimento por parte do agressor, farão com que a 

mulher se reorganize. Os seus canais cognitivos voltados para avaliar a ameaça 

sugerem a possibilidade de haver alguma razão para as agressões e ela desenvolve 
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sentimentos de culpa; o que deriva do fato de suas vias de racionalização estarem 

comprometidas pela hipervigilância e pela atenção distorcida. 

 Nesta fase de reorientação, a mulher busca um equilíbrio entre seu sistema 

de crenças, a estrutura fragmentada de referências, a auto-estima prejudicada pela 

culpa e a realidade violenta do lar. Ela produz um reajuste de suas expectativas e 

um realinhamento cognitivo sobre atitudes congruentes, ou seja, ela procura 

convencer-se de que sua escolha do parceiro e o compromisso com ele não são 

invalidados pela situação de violência. 

 O processo inicial agudo e reativo de estresse começa a evoluir para um 

estado crônico de ansiedade, o que coincide na vítima com a busca de estratégias 

de coping para adaptar-se ao novo contexto. Coping, segundo Lazarus e Folkman 

(1984) é um conjunto de esforços cognitivos e comportamentais para lidar com 

exigências provenientes de uma situação de estresse, causando sobrecarga dos 

recursos pessoais. Também pode ser definido como uma tentativa de adaptar-se da 

melhor forma possível ao evento estressor, reduzindo ou minimizando seu caráter 

aversivo. 

3) Fase de afrontamento 

 A vítima busca, neste momento, uma inserção mais funcional no ambiente 

reformulado e suas estratégias de controle sobre o ambiente baseiam-se na 

possibilidade de antecipar os eventos e reagir adequadamente. O ajuste ocorre por 

meio da previsão, porém, no ambiente traumático e ameaçante da violência 

doméstica, fica difícil prever as intenções do agressor, o que gera na mulher 

sensações de incontrolabilidade. Desenvolve-se nela a conduta de vitimização, que 

é a denominação dada ao processo de entrega passiva devido à inevitabilidade das 

conseqüências derivadas da situação aversiva. 

 As possibilidades de coping dependerão de variáveis individuais e contextuais 

da vítima, ou seja, de seus diferentes estilos de enfrentamento, do apoio social real 

ou percebido, do seu estado psicofísico geral e dos fatores de vulnerabilidade, por 

exemplo, se a mulher apresenta histórico de violência na infância ou adolescência. 
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 O processo de cronificação do estresse, iniciado nas fases anteriores, 

conduzirá à vítima a um estado depressivo que evoluirá para um padrão distímico. 

Assim, o curso será: estresse, ansiedade, depressão e distimia, sendo esta 

caracterizada por um estado depressivo leve e prolongado. A liberação de opióides 

endócrinos, próprios da fisiologia do estresse, leva a uma analgesia, que pode 

contribuir para um estado de embotamento emocional e de redução da 

sensibilidade, favorecendo as condutas de passividade da mulher. 

4) Fase de adaptação 

 Devido à resistência passiva, a vítima começa a submeter-se às condições 

externas de maneira paradoxal, desenvolvendo-se um tipo de vínculo com o 

agressor similar ao descrito pela Síndrome de Estocolmo. Assim, ela busca novos 

fatores que possam lhe trazer estabilidade e equilíbrio. 

 Ocorre aqui o processo de identificação com o agressor, que é chamado de 

identidade de compromisso e caracteriza-se por uma identidade dissociativa 

formada por esquemas que incorporam as premissas cognitivas dele. O novo 

modelo mental da mulher aceita as idéias, razões e argumentos do agressor e 

constrói um cenário mental que lhe transmite segurança e confiança. A referida 

identidade atua em conjunto com a atenção distorcida, que filtra as informações 

negativas e aceita apenas o que parece positivo por parte do agressor, geralmente o 

que está ligado aos momentos de arrependimento e reconciliação.  

 Estabelece-se assim o vínculo paradoxal com o agressor, que faz com que a 

mulher permaneça no relacionamento, fortalecendo sua dependência e os elos 

patológicos que os mantém unidos. O esquema cognitivo atual opera sobre a 

necessidade adaptativa de sobreviver às possíveis conseqüências negativas do 

evento traumático. A mulher substitui sua atitude inicial de raiva e autoculpa por uma 

nova atitude adaptativa: assumindo o modelo mental de seu companheiro e 

projetando a culpa no exterior. 

O’Leary et al. (1989, apud GÓMEZ, 2001) referem que 75% das mulheres 

maltratadas não percebem sua relação como problemática e atribuem as agressões 

recebidas a elementos externos ao agressor, não reconhecendo suas intenções de 

causar danos. 
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Cabe aqui um adendo para citar Schraiber et al. (2005), que aponta a 

dificuldade de homens e mulheres em situação de violência doméstica de 

reconhecerem como violência os atos agressivos que ocorrem nos conflitos e 

tensões vivenciados. Segundo os autores, tais atos adquirem uma conotação de 

normalidade no relacionamento conjugal, o que leva à banalização do tema e a sua 

invisibilidade. Nesta obra são comentadas algumas pesquisas acerca da percepção 

da violência por mulheres e homens. Em pesquisa com mulheres (SCHRAIBER et 

al., 2003 apud SCHRAIBER et al., 2005), 69,6% responderam afirmativamente a 

perguntas sobre histórico de agressões ou abusos físicos, psicológicos ou sexuais; 

porém, ao serem questionadas se haviam sofrido violência alguma vez na vida, 

63,4% responderam que não, revelando que não consideram os eventos vividos 

como violência. Já a pesquisa com homens (SCHRAIBER; COUTO, 2004, apud 

SCHRAIBER et al., 2005), indicou que 77% dos entrevistados relataram a presença 

de brigas ou discussões em seu último ou mais recente relacionamento de casal, 

mas quase 70% deles responderam que nunca haviam sido violentos com as 

parceiras.  

Os estudos até então referenciados procuram detalhar o processo pelo qual a 

mulher torna-se uma vítima da violência no interior da relação conjugal, sem 

descuidar, contudo, do aspecto relacional da violência doméstica, ou seja, do fato de 

que homens e mulheres são sujeitos da ação. Ignorar esta realidade conduz a um 

reducionismo teórico que centraliza o tema sob o enfoque da vitimização feminina. 

Segundo Oliveira e Souza (2006), este reducionismo tem contribuído para criar um 

significado de mão única para a violência conjugal: o homem como um agressor 

potencial de mulheres, em qualquer relacionamento. Os referidos autores 

argumentam que muitos estudos procuram elaborar um conjunto de gestos, 

expectativas e padrões do casal, ao invés de mostrar as nuances, diversidades, 

ambigüidades e tensões presentes nas relações violentas. Neste sentido, “sequer é 

permitido ao homem sentir-se violentado no processo dinâmico que caracteriza a 

violência entre casais” (ibidem, 2006, p. 41).  Contudo, tanto homens quanto 

mulheres podem ser agentes de violência, assumindo condições de vítimas e de 

agressores dinamicamente, embora de maneira diferentes. A violência como 

ferramenta de resolução de conflitos não é uma escolha unilateral por parte do 
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homem, de modo que o foco deve estar no modo como os relacionamentos são 

construídos. 

[...] quando as proposições teóricas ficam limitadas à dicotomia 
homem (bate) e mulher (apanha), produzem reducionismos na análise 
da violência conjugal. Deve-se procurar investigar as propriedades e o 
funcionamento de um relacionamento conjugal (como as emoções, 
como os sentimentos são vivenciados, a sensibilidade para a 
convivência com diferenças, as conciliações, as interações diárias e 
divergências) dentro de um contexto histórico-cultural. (MARCUS; 
SWETT, 2003 apud OLIVEIRA; SOUZA, 2006, p. 41-42) 

 

 No que confere ao entendimento das relações de gênero como relações 

dialéticas, Silva (2008) explica que as mulheres apresentam sempre uma forma de 

resistência, apesar da dominação masculina legitimada pela ordem patriarcal. 

Acrescenta que “... ambas as partes detêm poder, embora de forma desigual, 

podendo cada uma, de acordo com o campo de forças, lançar mão de diferentes 

estratégias de poder” (p. 7).  

 A concepção relacional da violência não desconsidera a questão da 

desigualdade de gênero, marcada pela subordinação feminina, visto que é sobre a 

mulher que recaem as maiores conseqüências da violência conjugal, tanto por suas 

características biológicas quanto simbólicas. 

 Retomando Walker (1999), ela descreve a Síndrome da mulher espancada, 

que costuma ocorrer em mulheres que sofreram pelo menos dois ciclos completos 

de espancamento, tratando-se de uma reação da mulher a um padrão contínuo de 

abusos físicos e psicológicos infligidos pelo companheiro. A descrição desta 

síndrome assemelha-se à SAPVD de Gómez (2001), anteriormente apresentada. Ela 

abriga dois grandes grupos de sintomas: 1) mudanças de habilidades cognitivas, 

discernimento e memória, ocasionando inibição da capacidade de responder 

apropriadamente, e 2) respostas de “luta ou fuga”, que caracterizam reações 

fisiológicas ligadas ao mecanismo da ansiedade, que por sua vez produz um 

aumento de sintomas clínicos e de problemas emocionais.  

 É deste modo que - tanto pelas conseqüências físicas e psicológicas da 

violência doméstica contra a mulher quanto pelos dados estatísticos que revelam a 

magnitude do problema - os estudos concentram seu foco na vitimização feminina.  
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O que significa que a mulher encontra-se em posição de vulnerabilidade, ou seja, ela 

representa o pólo, na relação conjugal, de maior suscetibilidade à ocorrência da 

violência, bem como aos efeitos negativos decorrentes da mesma. 

 O conceito de vulnerabilidade, segundo Ayres et al. (2003, apud SILVA, 2008) 

refere-se à chance de exposição do indivíduo a algum agravante como resultado de 

um conjunto integrado de aspectos individuais, sociais e programáticos, que 

interferem na sua suscetibilidade a este agravante. A autora, pesquisando sobre os 

fatores que interferem na permanência da mulher em relações violentas, transpõe os 

três eixos ligados ao conceito de vulnerabilidade (individual, social e programático) 

para os três temas por ela analisados: os aspectos intrapsíquicos da personalidade, 

as questões socioculturais intersubjetivas e a busca por ajuda para o enfrentamento 

da situação de violência doméstica. O intrapsíquico trata dos sentimentos e 

significados que a mulher vivencia na conjugalidade violenta; o sociocultural liga-se 

às relações de gênero, normas culturais e questões histórico-sociais; já a busca por 

ajuda depende do acesso aos serviços, da rede de apoio e das políticas, o que se 

convencionou chamar de “rota crítica”. Estes três temas agem conjuntamente, 

constituindo-se como fatores que facilitam ou dificultam o rompimento do ciclo da 

violência; além de revelar a complexidade multicausal da violência contra a mulher. 

 A compreensão da violência doméstica sob a perspectiva de gênero pode ser 

enriquecida ao se analisar o homem no que diz respeito a sua identidade masculina, 

ou seja, ao seu modo de viver em sociedade a partir dos significados que a cultura 

lhe atribui. Schraiber et al. (2005) denomina este processo de construção dinâmica 

do ser homem, ou em outras palavras, de exercícios das masculinidades. Os autores 

utilizam masculinidades no plural argumentando que existem várias formas de ser 

homem, apesar de haver sempre uma forma dominante, ligada a uma imagem que 

funciona como referência. Isto serve também para as mulheres, que exercem 

diversas feminilidades. O fato de haver uma imagem idealizada do ser homem e do 

ser mulher costuma ser um fator gerador de tensão devido ao conflito entre aquilo 

que se pretende ser e aquilo que se consegue ser. No caso do homem, na 

sociedade ocidental atual, a masculinidade idealizada teria como atributos a 

agressividade, a competitividade, a ambição, a virilidade, entre outros; de modo que 

os desempenhos que mais se aproximam desta imagem são valorizados e os que se 

afastam desvalorizados. 
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A ligação entre ser homem e violência deve ser melhor analisada, pois nem 

todos os homens são violentos, e os que o são, não o são em todas as 

circunstâncias ou podem não ser assim para sempre. Há alguma tendência de se 

compreender esta ligação pressupondo uma essência masculina derivada da 

herança genética ou da carga hormonal do homem. No entanto, este estudo 

concorda com Schraiber et al. (2005), para quem a ligação entre homem e violência 

é uma construção cultural, tratando-se de algo criado e valorizado em determinados 

modos de se viver em sociedade. O comportamento violento do homem pode ser 

entendido como um instrumento para alcançar maior poder, o que se deve ao fato 

de que durante séculos, a violência foi referência de masculinidade; o que significa 

que a violência seria vista, ela própria, como maior poder. Retomando o conceito de 

imagem masculina idealizada, pode-se acrescentar que o homem busca 

restabelecer um poder que julga perdido ou ameaçado, utilizando como estratégia a 

violência. Tal poder, simbolicamente autorizado, permite ao homem exercer o 

domínio como um direito inerente a sua masculinidade. Quanto à sensação de 

diminuição de poder por parte do homem, isto se deve, principalmente, às mudanças 

que ocorreram nas últimas décadas, principalmente em relação ao papel da mulher 

na sociedade e na família. A crescente entrada da mulher no mercado de trabalho, o 

aumento das taxas de escolarização e a separação entre reprodução e sexualidade, 

possibilitaram à mulher uma maior autonomia, o que por sua vez, repercutiu no 

homem como ameaça ao seu domínio. Assim, a transformação dos papéis acaba 

por desencadear conflitos conjugais que resultam em violência doméstica; 

concebida, nesta lógica, como tentativa de retornar ao status anterior de poder. Em 

suma, são vários os modos de ser homem e de ser mulher e a violência pode ser 

entendida como embates entre masculinidades e feminilidades ou entre diferentes 

masculinidades. 

Procurou-se nesta seção do trabalho demonstrar como diferentes abordagens 

sobre a temática da violência doméstica agregam-se e possibilitam a composição 

um de quadro mais abrangente. Diferentes ramos das ciências humanas e biológicas 

complementam-se no sentido de conhecer este fenômeno e traçar alternativas para 

a sua superação. Uma última contribuição será mencionada, como exemplo desta 

complementaridade: Caires (2008), que faz uso da teoria da organização cerebral da 

agressividade para justificar que a violência é uma construção humana.  
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A referida autora diz que nos estudos científicos não há indícios neurológicos 

de circuitos agressivos inatos, tanto nas espécies inferiores quanto nas superiores. 

Ela explica que a ação agressiva está associada ao sistema límbico, também ligado 

às emoções, e que o processo psicobiológico da agressividade assemelha-se ao 

mecanismo do trauma. O que significa que ninguém nasce agressivo, este é um 

comportamento condicionado, que foi instalado a partir de experiências dolorosas 

armazenadas na memória. Tanto o arquivamento destas primeiras memórias quanto 

a sua evocação ocorrem em estado de alta excitação devido a alterações 

hormonais. A agressão é provocada pela excitação de neurônios envolvidos com as 

sensações de dor e sofrimento, ligados à memória traumática; tratando-se de uma 

experiência física, cinestésica e sensorial, sem alcançar a representação da 

linguagem. Esta explicação contribui no sentido de sugerir que o homem que agride 

na relação conjugal, muito provavelmente, traz em sua memória experiências de 

violência ou outros traumas; bem como alertar sobre o quanto a violência pode ser 

prejudicial ao desenvolvimento de crianças que convivem em lares marcados pela 

violência. 

A agressividade é uma emoção humana básica e necessária à sobrevivência. 

Quando canalizada e bem direcionada forma a base da capacidade de ser assertivo, 

de lutar por objetivos e defender-se quando atacado. Fora do controle, tende a 

expressar-se em condutas violentas. A violência é uma construção. A humanidade 

faz uso de seu aparato biológico para agir no mundo e elaborar formas complexas 

de co-habitá-lo. Esta é a sua condição de ser sócio-histórico e cultural. Portanto, se 

a violência é construída, a própria história da humanidade deve responsabilizar-se 

pela sua desconstrução. 

2.3 Caminhos de superação 

Atualmente, tem-se discutido o modo como lidar com a questão da violência 

em relação à terminologia empregada, visto que a linguagem expressa a ideologia 

subjacente. 

 Verifica-se o uso da “violência contra a violência”, o que se dá pelo emprego 

de palavras como luta, enfrentamento, combate, erradicação, entre outras. A própria 

história da humanidade demonstra que, muitas vezes, a paz é conquistada através 
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da guerra. Diante disto, tem-se proposto o ideal de uma cultura de paz, pautada na 

não-violência. Esta proposta entende que tanto a violência quanto a paz são 

construções sócio-históricas. Nesta perspectiva, paz não significa inexistência de 

conflitos, já que estes são naturais e inevitáveis, representando tentativas de 

solucionar desejos contrários.  

Esta discussão propõe também a substituição do termo “vítima de violência” 

por “pessoa em situação de violência”, o que se justificaria pelo significado implícito 

na palavra vítima, ou seja, um estado permanente que retiraria do indivíduo sua 

capacidade de transformação. 

Santos (2001) analisa a construção e a utilização dos termos “vítima” e 

“agressor”, contrapondo a estes termos uma abordagem sistêmica da violência. A 

autora faz alusão a Brandão (1996), para quem: 

[...] “o conceito de gênero” permitiu ampliar as análises sobre a 
violência contra a mulher, pelo enfoque relacional, que desafia 
redefinições na forma de enfrentar os problemas e exige a 
consideração das ambigüidades que cercam a relação conjugal 
violenta flexibilizando modelos de “vítima” e “agressor” e também 
relativizando os atributos inerentes a cada um, como possibilidade 
de sair da estereotipia. (BRANDÃO, 1996 apud SANTOS, 2001, p. 
16) 

 

 Nesta visão, a concepção dualista homem-agressor versus mulher-vítima 

deve dar lugar a uma abordagem relacional e dinâmica, na qual se busca 

compreender os múltiplos papéis de homens e mulheres em uma relação violenta. 

Com o que concorda Schraiber et al. (2005) ao se referirem ao processo de 

construção do ser homem e do ser mulher diante de referências ou imagens 

coletivas e ideais; acreditando que a violência deve ser entendida como embates 

entre masculinidades e feminilidades, ou seja, entre os diversos modos de exercer 

suas identidades de gênero. 

Masculino e feminino são, pois, constructos sociais, o que se 
contrapõe à noção de essencialidade dos comportamentos sociais 
com base nas características sexuais: o homem sempre poderoso e 
agressor; a mulher sempre desprotegida e vítima [...] (SCHRAIBER; 
D’OLIVEIRA, 1999, p. 14). 
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 As autoras citadas ressaltam que a terminologia vigente relaciona-se a origem 

da tomada da violência contra a mulher como evento passível de intervenção na 

esfera pública. De modo que a visibilização do problema levou a Justiça a 

reconhecer legalmente homens agressores como criminosos e mulheres como 

vítimas.  

Se o termo cabe com precisão na linguagem do Direito, é evidente a 
expansão semântica que se dá para o seu uso disseminado em 
outras esferas de atuação não pertencentes ao exercício da lei e 
julgamento dos crimes. (SCHRAIBER e D’OLIVEIRA, 1999, p. 14) 

 

 Não é proposta deste estudo discutir a validade da terminologia utilizada no 

tratamento da violência, mas apenas incitar a reflexão sobre o assunto. 

 A nomeação vítima remete a uma perspectiva histórica relativa ao papel da 

mulher na sociedade e na família, que veio sofrendo modificações ao longo do 

tempo. Do mesmo modo, a “naturalização” da violência contra a mulher passou a ser 

questionada. Tal processo de visibilização desta violência como uma violação dos 

direitos humanos universais, bem como os caminhos que conduzem à superação do 

problema, tem seu marco histórico na luta dos movimentos feministas. 

 Nas décadas de 1920 e 1930, a atuação de feminista, apoiadas por 

promotores públicos, apontou o gravíssimo problema do assassinato de esposas e 

companheiras. Estes crimes passionais eram considerados, na época, uma 

verdadeira epidemia, que vinha sendo tolerada pela sociedade e pela Justiça. 

Segundo Blay (2003), atribuíam-se estes crimes à desagregação da família 

provocada pelo trabalho feminino. Esta mesma autora destaca que nos anos de 

1920, mulheres das classes média e alta, graças à maior autonomia, já protestavam 

contra a “tirania dos homens” no casamento; sendo comum escritoras e jornalistas 

da época abordarem temas como infidelidade e brutalidade nas relações conjugais. 

 A década de 1970 foi marcada pelo ressurgimento da luta feminista através 

de uma forte mobilização pela defesa da vida das mulheres e pela punição dos 

assassinatos. As mulheres organizaram-se em torno do lema: “Quem ama não 

mata”; repudiando publicamente a idéia de que o amor justifica o crime. Também 

nesta época, o movimento feminista internacional criou o termo “violência contra a 

mulher” em substituição às expressões “violência no casal” e “violência familiar”. 
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Todo este questionamento sobre a “naturalização” da opressão e da 

discriminação contra a mulher deu início a uma série de reflexões, movimentos, 

produções literárias e ações de resistência e de pressão política para o 

agendamento destas questões nas pautas políticas em todos os níveis, do regional 

ao internacional. Blay (2003) relembra que aos grupos de feministas somaram-se 

militantes políticas contra a ditadura militar, intelectuais, sindicalistas e trabalhadoras 

de diferentes setores, unidas por uma visão democrática e igualitária dos direitos da 

mulher. Por todo o Brasil, ativistas e voluntárias procuravam enfrentar todos os tipos 

de violência contra a mulher. “Muito esforço custou às mulheres da sociedade civil 

arcar com esta fundamental atividade.” (BLAY, 2003, p.91) 

Diferentemente das décadas anteriores, as denúncias destes crimes 

escondidos na e pela família tornaram-se públicos. A mobilização social foi de 

grande valor para a garantia dos direitos das mulheres.  

A partir do final da década de 1970, Conferências das Nações Unidas 

estabeleceram instrumentos internacionais de direitos humanos com a participação 

de vários países. Destas Conferências participaram também Organizações Não-

Governamentais (ONGs), que pressionavam para o cumprimento destes direitos. 

Os direitos das mulheres fazem parte dos direitos universais da humanidade, 

aprovados em 1948 pela Declaração dos Direitos dos Homens, que, no entanto, 

desconsidera questões específicas do âmbito feminino. A expressão “direitos dos 

homens” era utilizada para representar os direitos de todos e a diferenciação de 

gênero surgiu apenas a partir dos anos de 1980. Ao postular a não-interferência do 

Estado no lar e na família, esta Declaração não considerou a violência doméstica. 

A primeira Conferência voltada aos direitos específicos das mulheres foi 

realizada em 1979, com a denominação de Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra as Mulheres - CEDAW. Ao contrário das 

declarações e resoluções, esta Convenção é uma imposição legal sobre os Estados 

que a assinaram e a ratificaram, tendo a obrigatoriedade de ser implantada. O Brasil 

ratificou a CEDAW apenas em 1984. 

Seu maior apelo foi o reconhecimento de que 
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.... a discriminação contra a mulher viola os princípios de igualdade 
de direitos e do respeito à dignidade humana, dificulta a participação 
da mulher, nas mesmas condições que o homem, na vida política, 
social, econômica e cultural de seu país, constitui um obstáculo ao 
aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno 
desenvolvimento das potencialidades da mulher para prestar serviço 
ao seu país e à humanidade. (ALVES, 2006, p. -)  

 

 Outro passo importante adotado pelo Brasil nesta direção foi a ratificação da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará) em 1995. Este tratado complementa a 

CEDAW e possui força de lei interna na Constituição brasileira. Ela reconhece que a 

violência contra a mulher representa uma violação dos direitos humanos, limitando 

total ou parcialmente o exercício de tais direitos. 

 Em 2002, o Brasil ratificou o Protocolo Facultativo à CEDAW, um mecanismo 

adicional que trouxe às mulheres, cujos direitos foram violados, a possibilidade de 

apresentar queixa às Nações Unidas. Um destes casos ganhou repercussão 

internacional: o caso de Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência 

doméstica pelo marido em 1983. Ela sofreu um atentado por arma de fogo e outro 

por eletrocussão e afogamento, ficando paraplégica. Seguiu-se uma intensa batalha 

judicial para a punição do marido, que permaneceu impune até 2002, quando 

finalmente foi condenado. Devido a este caso, o Brasil foi o primeiro país condenado 

pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos, ante o descaso demonstrado pelo sistema judiciário brasileiro (SÃO 

PAULO, 2008, p. 7). 

 O Brasil também é signatário de outros acordos internacionais que se referem 

aos direitos das mulheres, como por exemplo, a Conferência Internacional de 

Direitos Humanos de Viena, de 1993 e a Conferência Mundial da Mulher de Pequim, 

de 1995. A partir destas Conferências mundiais foram elaborados documentos 

contendo propostas de encaminhamento para os problemas relacionados à violência 

contra as mulheres, nos quais o país comprometeu-se com a implantação de 

políticas de prevenção e promoção de saúde da mulher e atenção integral aos 

agravos decorrentes da violência. Houve, a partir deste momento, o reconhecimento 

da violência como um problema pertinente ao setor da saúde. 
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 Até o presente momento desta exposição verificou-se que os caminhos de 

superação da violência doméstica contra a mulher foram sendo trilhados por 

movimentos paralelos e complementares. A sociedade civil organizada mobilizou-se 

contra a violência, trazendo à tona uma questão que até então permanecera na 

esfera da vida privada. Os tratados internacionais firmados nas Conferências 

pressionaram os países a adequar o sistema judiciário de modo a contemplar em 

suas leis medidas que garantissem o cumprimento dos acordos. E, finalmente, 

através da constatação sobre as conseqüências da violência à saúde das vítimas, 

ela passou a ser tratada como uma questão de Saúde Pública.  

Pode-se dizer, portanto, que três setores são fundamentais quando se trata 

de violência contra a mulher: a Sociedade civil organizada, a Justiça (incluindo seus 

desdobramentos na área da Segurança Pública) e a Saúde; aos quais se voltam as 

políticas públicas de enfrentamento do problema. Vejamos a seguir as ações 

empreendidas a partir do momento em que os três setores incorporaram a violência 

doméstica contra a mulher como foco de sua atenção, buscando desvelar os 

referidos caminhos de superação. 

2.3.1 Saúde  

 O fenômeno da violência não representa um problema específico da área da 

saúde, no entanto, ele afeta a saúde, individual e coletivamente; exigindo a 

formulação de políticas específicas e a organização dos serviços de saúde para o 

seu enfrentamento. Esta constatação culminou no reconhecimento da violência 

como um problema de Saúde Pública, o que oficialmente se deu no ano de 1996, 

através da Resolução 49.25 da Assembléia Mundial de Saúde (WHA). Todavia, já 

em 1993, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em documento sobre o 

tema, aponta: 

A violência, pelo número de vítimas e a magnitude de seqüelas 
orgânicas e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico 
e se converteu num problema de saúde pública em vários países 
[...] O setor saúde constitui a encruzilhada para onde confluem 
todos os corolários da violência, pela pressão que exercem suas 
vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção especializada, de 
reabilitação física, psicológica e de assistência social (OPAS, 1993, 
p.1 apud MINAYO, 1994, p. 9). 
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 De acordo com Minayo (1994a), o processo de incorporação da violência na 

agenda da Saúde Pública foi marcado por fortes resistências. Somente no final do 

século XX, isto se tornou possível devido à ampliação da consciência do valor da 

vida e também pela transição epidemiológica das doenças infecto-contagiosas e 

parasitárias para um quadro de mortes e lesões provocadas por problemas sociais, 

com destaque para a violência. 

Lima, Büchele e Clímaco (2008) referenciam Sheiham (2001), que afirma que 

um problema de Saúde Pública deve contemplar algumas condições: a doença ou 

agravo deve ter alta prevalência; ter conseqüências severas nas sociedades e para os 

indivíduos; dispor de efetivos métodos de prevenção, alívio ou cura; e o custo alto 

para as sociedades e os indivíduos. Os mesmos autores comentam que estudos e 

pesquisas nacionais e estrangeiros (HEISE, 1994; FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 

2001; KRUG ET AL., 2002; BRASIL, 2003; OMS, 2005; PESQUISA IBOPE, 2006; 

ONU, 2006; SCHRAIBER ET AL., 2007, etc.) comprovam que a violência de homens 

contra mulheres contempla todas as condições apontadas por Sheiham (2001 apud 

LIMA; BÜCHELE; CLÍMACO, 2008); o que justifica a sua incorporação à área da 

Saúde Pública. 

Os impactos da violência para a saúde da mulher, segundo Schraiber et al. 

(2005), são variados e numerosos. Entre as conseqüências físicas estão as lesões 

traumáticas, como ossos ou dentes quebrados e contusões musculares, além de 

casos de invalidez e morte. No entanto, os ferimentos físicos não são os efeitos mais 

comuns em termos de danos à saúde física, mas sim os distúrbios do funcionamento 

do corpo, como por exemplo, síndrome do intestino irritável, fibromialgia, úlceras, 

gastrites, entre outros. A violência também está diretamente relacionada à gravidez 

indesejada ou de risco e às doenças sexualmente transmissíveis. Quanto à saúde 

mental destas mulheres são comuns sintomas como depressão, ansiedades, 

distúrbios do sono, medos e pânicos, além de ideação e/ou tentativas de suicídio. 

Todos estes efeitos da violência doméstica são descrições da Síndrome da mulher 

espancada (WALKER, 1999), anteriormente definida como um quadro de aumento 

de sintomas clínicos e problemas emocionais com sofrimento mental duradouro.  A 

presença destes sintomas faz com que a mulher busque tratamento nos serviços de 

saúde, no entanto, 
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As repercussões na saúde das mulheres apresentam-se sob a 
forma de múltiplas queixas, dores de imprecisa localização no corpo 
ou não possuem correspondência com patológicas conhecidas, 
portanto, dores “sem nomes”. Podem parecer “queixas muito vagas” 
e, por isso mesmo, fadadas ao insucesso assistencial (SCHRAIBER 
et al., 2005, p. 94). 

 

Isto significa que há um uso aumentado dos serviços de saúde, porém, com 

baixa resolutividade. As mulheres acabam sendo vistas como poliqueixosas e não 

recebem atendimento e tratamento adequados. O uso repetitivo e ineficaz dos 

serviços produz uma assistência de alto custo. Neste sentido, os efeitos da violência 

doméstica contra a mulher repercutem de forma paradoxal nos serviços de saúde, o 

que reforça sobremaneira a responsabilidade do campo da Saúde Pública na 

proposição de políticas capazes de agir para além dos efeitos da violência. 

Desde 1994, a OPAS, através do Programa Mulher, Saúde e 

Desenvolvimento, assumiu como tema prioritário a violência contra a mulher. Ela 

coordena o Projeto Regional de Combate à Violência Intrafamiliar nos países latino-

americanos, e vem trabalhando no sentido de conhecer as respostas institucionais 

oferecidas às mulheres em situação de violência, além de instar os governos a 

executar ações de prevenção das conseqüências fatais e dos agravos à saúde 

relacionados à violência. (ÂNGULO-TUESTA, 2005)  

No Brasil, o Ministério da Saúde, em 1984, atendendo às reivindicações do 

movimento de mulheres, elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), que adotou uma atitude inovadora no enfoque à saúde da mulher. 

O PAISM incorporou princípios e diretrizes, num período em que, paralelamente, no 

âmbito do Movimento Sanitário, se concebia o arcabouço conceitual que embasaria 

a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Dez anos depois, em maio de 

2004, foi lançada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, 

construída a partir da proposição do SUS e respeitando as características desta 

nova política de saúde (<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto. 

cfm?idtxt=25236>). 

A atuação do Ministério da Saúde, por intermédio da Área Técnica da Saúde 

da Mulher, vem concentrando esforços na assessoria técnica e apoio financeiro a 
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projetos estaduais. Em 1998, a Câmara Temática sobre Violência Domestica e 

Sexual, vinculada a esta Área, estabelece a Norma Técnica sobre Prevenção e 

Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e 

Adolescentes. Em 1999 cria-se o Comitê Nacional para a Prevenção de Violências e 

Acidentes, e em 2001, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências, que indicava em seus princípios e diretrizes, a necessidade 

do desenvolvimento de ações especificas voltadas para a redução dos índices de 

internação e mortalidade de mulheres, crianças e adolescentes pelas chamadas 

causas externas. Já em 2003, a Lei n. 10.778/03 estabelece a notificação 

compulsória no território nacional dos casos de violência contra as mulheres 

atendidos nos serviços de saúde (idem, 2009).  

Em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM), com status de ministério. Ela coordena a formulação de políticas públicas 

que envolvem defesa dos direitos, redução das desigualdades de gênero e 

enfretamento da violência. A SPM foi responsável pela elaboração, em 2004, do 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, estruturado em torno de quatro áreas 

estratégicas: autonomia, igualdade no trabalho e cidadania; educação inclusiva e 

não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e reprodutivos; e, enfrentamento à 

violência (BRASIL, 2004b). 

A trajetória das políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência 

doméstica confunde-se com as ações voltadas à saúde da mulher, revelando o 

surgimento de uma concepção integral de saúde, assim como o reconhecimento da 

violência como produtora de conseqüências para a saúde da mulher. 

3.2. Justiça  

As primeiras ações direcionadas ao combate da violência domestica contra a 

mulher foram no campo jurídico. Ângulo-Tuesta (2005) relembra que, em 1985, foi 

criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, cujos objetivos foram ampliar o 

reconhecimento social das situações de violência contra a mulher e exigir mudanças 

na legislação. Apesar das dificuldades para o funcionamento, este órgão 

impulsionou o debate sobre a questão. Simultaneamente, criaram-se os Conselhos 

Estaduais dos Direitos da Mulher, atuando como agentes de denúncia. No mesmo 
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ano, foi estabelecida a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento à 

Mulher (DEAMs) e a primeira delegacia começa a funcionar em São Paulo, com a 

denominação Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). No ano seguinte, em 1986, no 

estado de São Paulo, foi criada pela Secretaria de Segurança Pública a primeira 

Casa-Abrigo do país para mulheres em situação de risco de morte.  

De 1985 a 2002, a criação de DEAMs e de Casas-Abrigo foi o principal eixo 

da política de combate à violência contra as mulheres, com ênfase na segurança 

pública e na assistência social. Este foco constituiu a base do Programa Nacional de 

Combate à Violência contra a Mulher sob a gerência da Secretaria de Estado de 

Direitos da Mulher (SEDIM), criada em 2002 e vinculada ao Ministério da Justiça 

(BRASIL, 2004b). 

Alves (2006), em artigo que analisa as propostas de combate à violência 

domestica e familiar contra a mulher, considera que as primeiras medidas foram 

marcadas pela ineficácia e contradição. Segundo ele, os Juizados Especiais 

Criminais, criados em 1995, pela Lei 9.099, serviram apenas como porta de acesso 

ao Poder Judiciário para as mulheres vitimizadas. Tais Juizados detinham a 

competência para processar os chamados crimes de menor potencial ofensivo, no 

entanto o fato de, por exemplo, os réus condenados serem obrigados apenas a 

pagarem uma cesta básica alimentar ou prestar serviços à comunidade, acabou 

levando à banalização da violência doméstica, desestimulando as vítimas a 

denunciar esses crimes e dando aos agressores um sentimento de impunidade. Em 

2004, o Poder Legislativo alterou o Código Penal de 1940 com a edição da Lei nº 

10.886, incluindo a violência doméstica nos crimes de lesão corporal. Estipulava-se 

pena de detenção de seis meses a um ano, agravada em um terço quando de 

natureza grave. Apesar da tentativa de cumprir os acordos internacionais, esta 

mudança representou uma contradição legislativa. 

Por um lado, ao fixar a pena máxima em um ano, além de ter 
equiparado o tipo penal à lesão corporal leve (CP, art. 129, caput), 
também o trouxe para o rol de delitos de menor potencial ofensivo (Lei 
nº 9.099/95, art. 61). Por outro lado, tanto a CEDAW como a 
Convenção de Belém do Pará redefinem a violência e a discriminação 
contra a mulher como uma violação dos direitos humanos. [...] Dessa 
forma, não se poderia admitir um crime de menor potencial ofensivo 
que fosse também uma violação aos direitos humanos 
internacionalmente protegidos. (ALVES, 2006, p -) 
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Após intenso trabalho dos movimentos de mulheres, reformulações por grupo 

interministerial e discussões em audiências publicas nas assembléias legislativas de 

todo o pais, foi aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional e sancionada 

pelo presidente da Republica, a Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha – em vigor a 

partir de 07 de setembro de 2006 (SÃO PAULO, 2008). 

A Lei Maria da Penha alterou artigos do Código Penal e do Código de 

Processo, constituindo-se como instrumento de proteção à mulher para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar. Ela tipifica este tipo de violência e 

estabelece suas formas como sendo física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

Um de seus maiores avanços é a possibilidade do juiz determinar, em até 48 horas, 

medidas cautelares e protetivas de urgência para garantia da integridade física e 

emocional da ofendida e seus dependentes; entre elas, encontram-se o afastamento 

do agressor do lar, a proibição de aproximação física da mulher e dos filhos, fixando-

se limite mínimo de distância e a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes 

menores. Dentre as previsões, vale destacar ainda as seguintes: prisão do agressor 

em flagrante ou que tenha a prisão preventiva decretada, fim das penas pecuniárias 

e mudança no período de detenção, que pode ser de três meses a três anos. Ela 

prevê também que estes crimes sejam retirados dos Juizados Especiais Criminais 

(Lei 9.099/95), criando-se os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, com competência cível e criminal para abrangência de todas as questões. 

Quanto aos atos processuais, a vítima deverá estar acompanhada por um advogado 

ou defensor público e será notificada de todos os atos, especialmente sobre o 

ingresso e a saída do agressor da prisão. A inclusão da mulher no cadastro de 

programas assistenciais dos governos federal, estadual e municipal é outra medida 

prevista, assim como o comparecimento obrigatório do agressor a programas de 

recuperação e reeducação (TAQUETTE, 2007). 

 Alves (2006) comenta que a Lei Maria da Penha é uma proposta inovadora e 

polêmica em diversos pontos. Acredita, contudo, que somente o tempo poderá 

mostrar o que foi acertado e onde se errou. Ele reforça diz que a lei é fruto de um 

processo democrático suprapartidário, marcado pela união de esforços, “trabalhando 

lado a lado e na mesma direção em prol de uma solução conjunta a esse problema 

social grave e de conseqüências nefastas às futuras gerações de brasileiros.” (p. -). 

E completa:  
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O que se viu foi a transmutação do clamor social em norma jurídica, 
em um belíssimo processo legislativo. [...] A mobilização social traz 
resultados: a pressão é legítima e o processo é democrático. Assim 
como o Direito não socorre a quem dorme, o Legislativo não ouve 
quem se cala.  Esperamos que a nova lei seja ainda muito discutida 
e sua aplicação renovada em interpretações jurídicas cada vez mais 
justas e adequadas. Rogamos que o Judiciário deixe aberta uma 
brecha de criatividade na aplicação da novel Lei, não se fechando 
tal qual ocorreu inicialmente com a Lei dos Juizados Especiais, nos 
idos de 1995. Afinal, a intenção é boa. E a causa, justa e 
necessária. (Ibidem, 2006, p. -) 

 

2.3.3 Sociedade civil organizada 

A terminologia “sociedade civil” é um conceito clássico da sociologia política, 

que passou por algumas alterações, assumindo historicamente um sentido 

oposicionista. O que pode ser vislumbrado desde Aristóteles, que lançava mão da 

dicotomia estado de natureza/estado civil, em que a sociedade civil significava 

justamente este último, como sinônimo de estado politicamente organizado. Ao 

longo da história, o conceito acabou perdendo a conotação estatal e assumindo 

diversas acepções, culminando com o sentido hoje corrente, amplamente difundido 

por Karl Marx, de sociedade civil como algo oposto ao Estado. Da mesma forma, a 

“sociedade civil organizada" vem recebendo uma conceituação oposicionista, 

referindo-se àquilo que não é estatal, como se pode perceber na denominação 

Organização Não-Governamental (ONG), dedicada às organizações internacionais 

da sociedade civil que buscam atuação na esfera política.  

A abordagem do tema “sociedade civil” coube sempre aos grandes 

pensadores. De todos os significados assumidos na história, o que efetivamente veio 

arraigar-se na linguagem política atual é o encontrado em Karl Marx, em que se 

opera uma completa inversão do conceito. Para ele, a sociedade civil representa a 

estrutura, a base, "o teatro de toda história", sobre a qual se ergue uma 

superestrutura política e jurídica. (CLÁUDIO MARX, 2006)  

A dicotomia “Estado-Sociedade civil” foi substituída pela tricotomia “Estado-

Mercado-Sociedade civil” devido à influência do poder econômico no andamento das 

causa políticas. Neste novo contexto surge o conceito de "sociedade civil 

organizada".  
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Representa um momento de solidariedade humana e de 
preocupação com a condução política mundial, em que a sociedade 
passa a se organizar em grupos para defender seus interesses e 
buscar soluções para os grandes males do desenvolvimento 
despreocupado e ganancioso, que esfriou os corações humanos 
cegando-lhes os olhos frente aos seus semelhantes. Representa, 
também, toda espécie de organização social que lute por seus 
direitos, independentemente de fins altruísticos. (Ibidem, 2006, p. -) 

 

Para o autor, a sociedade civil é a base de todas as relações, econômicas, 

culturais, sociais e ideológicas, de onde emanam os conflitos que demandam 

soluções políticas e alternativas para a solução de conflitos surgidos na órbita 

política; constituindo-se como parte de um todo voltado ao bem estar comum. Já a 

“sociedade civil organizada" é uma parte da sociedade civil que se organiza na luta 

por maior inserção na atividade política, legitimada, principalmente, pela 

impossibilidade de resolução dos grandes problemas que assolam a humanidade, 

através de ações apenas governamentais ou de mecanismos de mercado, e também 

em função da atual situação de descrédito nos sistemas de representação política.  

Scherer-Warren (2006) ressalta que, às vezes, a sociedade civil é tratada 

como sinônimo de “terceiro setor”, mas isso é inadequado e comporta certa 

ambigüidade. O termo “terceiro setor” refere-se às organizações formais sem fins 

lucrativos e não-governamentais, com interesse público. A sociedade civil inclui esse 

setor, mas possui um sentido mais amplo de participação cidadã. Ela representa a 

organização dos interesses e dos valores em cada sociedade “para 

encaminhamento de suas ações em prol de políticas sociais e públicas, protestos 

sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas” (p. 110). 

No que diz respeito às ONGs não consta esta designação em nenhum 

ordenamento jurídico do país. Não há uma espécie de sociedade chamada ONG no 

Brasil, mas sim um reconhecimento supralegal, de cunho cultural, político e 

sociológico. Paira um entendimento social de que ONG’s são entidades às quais as 

pessoas se vinculam por identificação pessoal com a causa que elas promovem. É 

um fenômeno mundial, onde a sociedade civil se organiza espontaneamente para a 

execução de certo tipo de atividade de interesse público. A sigla ONG expressa 

genericamente, o conjunto de organizações do terceiro setor, tais como associações, 

cooperativas, fundações, institutos, etc. São regidas por estatutos e têm finalidade 
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não econômica e não lucrativa (<http://www.sebraemg.com.br/culturadacooperacao/ 

oscip/02.htm>). 

A Lei 9.790, de 1999, também conhecida como Lei do Terceiro Setor, é um 

marco na organização e reconhecimento legal das ONGs, às quais é dada a 

possibilidade de obter uma qualificação como OSCIPs - Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público. São consideradas OSCIPs entidades privadas que atuam 

em áreas típicas do setor público, e que despertam interesse social que merece ser, 

eventualmente, financiado, pelo Estado ou pela iniciativa privada, para que suportem 

iniciativas sem retorno econômico. (op. cit.) 

O movimento feminista pelos direitos das mulheres, enredado pelas 

manifestações populares que tiveram os desdobramentos anteriormente citados, 

constitui-se como uma forma de organização da sociedade civil. Retomando sua 

trajetória no Brasil, a segunda onda feminista ocorreu em meados dos anos 70. Sob 

impacto desses movimentos, na década de 80 foram implantadas as primeiras 

políticas públicas com recorte de gênero, como a criação do primeiro Conselho 

Estadual da Condição Feminina, em 1983, e da primeira Delegacia de Polícia de 

Defesa da Mulher, em 1985. Neste mesmo ano foi criado o Conselho Nacional dos 

Direitos da Mulher, órgão do Ministério da Justiça. Foi também a mobilização de 

mulheres que levou à instituição do Programa de Assistência Integral à Saúde da 

Mulher (PAISM), em 1983. A Constituição de 1988 também reflete esta mobilização, 

ao incorporar várias das propostas apresentadas sob o título “Carta das Mulheres 

Brasileiras”. Já na década de 90, difunde-se a perspectiva de gênero nos estudos 

acadêmicos e também nas políticas públicas, e multiplicam-se as ONGs sobre 

Gênero e Mulher e a constituição de redes e articulações de mulheres. (FARAH, 

2004) 

A referida autora conta que a fragmentação do movimento feminista em torno 

de temas diversificados, levou à constituição das organizações não-governamentais, 

as quais passaram a desenvolver programas de gênero em áreas como saúde, 

educação, combate à violência e geração de renda. Progressivamente, tais 

organizações passaram também a dialogar com o Estado, propondo diretrizes de 

ação para políticas públicas. Assim, este movimento contribuiu para a inclusão da 

questão de gênero na agenda pública, como uma das desigualdades a serem 
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superadas por um regime democrático. Processo caracterizado como crítica à ação 

do Estado, mas também como formulação de propostas de políticas públicas.  

 Segundo Rodrigues (2001), na atualidade, a luta maior dos movimentos 

feministas é pela manutenção e implementação dos direitos conquistados. Estes 

movimentos vêm incorporando a discussão sobre os efeitos do processo de 

globalização e da implantação dos programas de ajuste estrutural sobre a vida das 

mulheres. A autora diz que, a partir dos caminhos que os feminismos vão 

percorrendo e dos encontros com as perspectivas partidárias, sindicais, 

profissionais, comunitárias, ecológicas e religiosas, novas sínteses vão sendo 

produzidas. Novos olhares também vão sendo construídos. As linhas de ação 

desenvolvidas pelos movimentos e ONGs feministas especializam-se, abrangendo 

estudos e pesquisa, assessoria, defesa e promoção de direitos e de cidadania, 

capacitação, articulação e comunicação política.  

A utopia dos movimentos feministas alude a uma sociedade em que 
as pessoas sejam bem acolhidas, respeitadas e estimuladas a 
desenvolverem suas habilidades e potencialidades. Uma sociedade 
em que não haja espaço para opressão, exploração, discriminação e 
marginalização por fator de sexo e, tampouco, por outra 
característica social ou pessoal ou, ainda, por questão de foro 
íntimo, como escolha política, religiosa, sexual e reprodutiva. 
Consideramos que esta sociedade só poderá ser construída, 
realmente, com a participação e a responsabilidade de mulheres e 
de homens. (RODRIGUES, 2001, p. -) 

 

Para finalizar, vale acrescentar uma citação da autora, que destaca um termo 

corrente na linguagem temática da violência doméstica: o empoderamento da 

mulher.          

Como horizonte para o novo milênio coloca-se o empoderamento  
(grifo nosso) das mulheres: tanto em uma feição pessoal, no sentido 
de que as mulheres desenvolvam recursos para a negociação de 
interesses e necessidades em suas relações cotidianas; como em 
uma feição social e política, no sentido de que as mulheres 
assumam a gestão social, passando a ocupar cada vez mais 
posições junto aos poderes do Estado e junto aos poderes da 
sociedade civil organizada e aos partidos políticos, territórios ainda 
predominantemente masculinos. (op. cit., 2001, p -) 
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2.4 Serviços de atendimento e intersetorialidade 

Os caminhos de superação da violência doméstica contra a mulher vêm 

sendo trilhados, de modo conjunto, pelos três setores citados neste trabalho. 

Inicialmente, a sociedade civil contestou a naturalização do problema, em seguida, o 

sistema judiciário assumiu-o como crime a ser punido, e logo a saúde pública 

reconheceu-o como um agravo que afeta o bem-estar dos indivíduos e sociedades. 

Todos estes esforços convergem para a proposição de políticas públicas, que 

analogamente, instituem ações de enfrentamento à violência a serem executadas 

pelos setores; conforme ilustrado pela Figura 1. 

Figura 1 Influência intersetorial e relação com as políticas públicas. 

JUSTIÇA

POLÍTICAS
PÚBLICAS

SOCIEDADE CIVIL

SAÚDE

Políticas públicas instituem ações setoriais
Setores impulsionam políticas públicas

Intersetorialidade
 

 Políticas públicas podem ser definidas como  

...o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar 
o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável independente) 
e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem 
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que 
produzirão resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, 
p. 26). 

 
Segundo a autora, existem diferentes definições para políticas públicas, 

porém, no geral, predomina uma visão holística e multidisciplinar do tema, que busca 

sintetizar teorias construídas em campos diversificados; razão pela qual 
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pesquisadores de tantas disciplinas partilham um interesse comum na área e têm 

contribuído para avanços teóricos e empíricos. As políticas públicas, depois de 

desenhadas e formuladas, desdobram-se em planos, programas, projetos, bases de 

dados ou sistema de informação e pesquisas. Quando postas em ação, são 

implementadas e ficam submetidas a sistemas de acompanhamento e avaliação.  

A criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM), em 2003, 

trouxe maiores investimentos nas ações de enfrentamento à violência contra as 

mulheres e ampliação na política no sentido de promover a criação de novos 

serviços e de propor a construção de redes de atendimento para a assistência a 

estas mulheres. Em 2004, com a realização da I Conferência Nacional de Políticas 

para Mulheres e a construção coletiva do Plano Nacional de Políticas para Mulheres 

(PNPM), consolida-se o eixo de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, cujas 

ações passam a envolver diferentes setores. Além do que, enfrentamento equivale a 

combate, prevenção, assistência e garantia de direitos; sendo estes os quatro eixos 

estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres 

(BRASIL, 2004a). 

A citação seguinte, extraída da Política Nacional, contém os itens que serão 

abordados nesta seção do trabalho, que elegeu o eixo da assistência como foco, 

tratando os demais eixos como imbricações dele. 

No que tange à assistência às mulheres em situação de violência, a 
Política Nacional deverá garantir o atendimento humanizado e 
qualificado às mulheres em situação de violência por meio da 
formação continuada de agentes públicos e comunitários; da criação 
de serviços especializados (Casas-Abrigo, Centros de Referência, 
Centros de Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Defensorias da 
Mulher); e da constituição/fortalecimento da Rede de Atendimento 
(articulação dos governos – Federal, Estadual, Municipal, Distrital - e 
da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede de parcerias 
para o enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de 
garantir a integralidade do atendimento) (BRASILa, 2004, p. 13). 

 

 Referindo-se, primeiramente, aos serviços de atendimento previstos na 

Política Nacional, nela estão descritos os Centros de Referência (espaços de 

acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento 

jurídico), as Casas-Abrigo (locais seguros, de caráter sigiloso e temporário, que 
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oferecem moradia protegida por período determinado, durante o qual as usuárias 

deverão reunir condições necessárias para retomar o curso de suas vidas), as 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (unidades da polícia civil com 

ações de prevenção, apuração, investigação, enquadramento legal e medidas 

protetivas de urgência), as Defensorias da Mulher (unidade de assistência jurídica, 

orientações e encaminhamentos), os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher (órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal para 

o processo, julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência 

doméstica) e a Polícia Civil e Militar (delegacias comuns também devem registrar 

toda e qualquer ocorrência oriunda de uma mulher vítima de violência, e 

profissionais da Polícia Militar, realizando o primeiro atendimento, na residência ou 

via pública, devem encaminhar para outros serviços). Ainda são descritos o Instituto 

Médico Legal (IML), as Ouvidorias, a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), 

os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) e os Centro de Educação e 

Reabilitação do Agressor. 

 D’Oliveira e Schraiber (2006), em relatório sobre pesquisa realizada em três 

capitais brasileiras, procuraram definir e diferenciar os tipos de serviços que prestam 

atendimento a casos de violência contra a mulher. Denominam serviços gerais 

aqueles que não possuem atividades específicas para o atendimento ao problema, 

mas detém sua importância na prevenção da violência e promoção dos direitos das 

mulheres; seriam eles: serviços de saúde em geral, educação, assistência social, 

jurídica, policial, educação, sindicatos, associações comunitárias, entre outros. Os 

serviços específicos para violência são os que reconhecem este problema como 

objeto de trabalho e empregam ações dirigidas a ele, ou seja, ações próprias e 

diversas das dirigidas a outros problemas. Os serviços exclusivos são os que foram 

criados especificamente para trabalhar o problema, com protocolos ou conjunto de 

ações específicas para a questão, como as DDMs e as Casas de Apoio 

Psicossocial, podendo abarcar toda a instituição ou serem serviços especializados 

no interior de uma instituição maior, como um hospital. As autoras comentam que os 

serviços exclusivos aumentam a qualidade da apreensão da demanda e potencial 

respostas, mas por outro lado, tendem a desobrigar o restante dos serviços (não 

exclusivos) a um tratamento diferenciado e específico para a questão, como é o 
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exemplo de delegacias comum que não aceitam a queixa de violência doméstica 

devido à existência de DDMs. Já os Centros de Referência oferecem apoio 

psicológico, social e jurídico voltados exclusivamente para a violência contra a 

mulher, reunindo num só local geográfico e uma só instituição ações de diversos 

setores assistenciais, prestando atendimento integral a partir da reunião de recursos 

e do trabalho conjunto. 

 Silveira (2006) realizou estudo crítico sobre os serviços de atendimento a 

mulheres vítima de violência implementados entre os anos de 1980 e 2005. Ela 

afirma que o país ainda carece de indicadores para avaliar estes serviços e se o 

caminho percorrido tem sido o mais satisfatório para as mulheres vítimas de 

violência, que muitas vezes passam por um processo de revitimização institucional, 

na busca de saída da relação violenta. Considera que os serviços “encontram-se 

isolados e fragilizados, mergulhados num cotidiano de atendimento que se converte 

em um eterno ‘apagar de incêndios’” (p. 47); cujo resultado é o alto custo emocional 

para os profissionais envolvidos no atendimento e o limite na capacidade de 

resolução dos casos. Além disto, é ressaltado que, apesar dos avanços que deram 

visibilidade ao problema da violência doméstica contra a mulher, o aumento das 

denúncias trouxe desafios urgentes para aqueles que trabalham no atendimento a 

estas mulheres. Um deles é o de garantir a segurança das mulheres que decidem 

fazer a denúncia, visto que o momento da denúncia/ruptura pode significar o 

aumento da vulnerabilidade da mulher, no qual, muitas vezes, sua vida é colocada 

em risco. 

 Em sua análise sobre os serviços de atendimento, Silveira (2006) descreve as 

dificuldades encontradas em cada um deles. Nas DDMs ocorrem muitas situações 

em que se perdem as características policiais para se amoldar às demandas 

psicossociais imediatas das mulheres. Os serviços jurídicos específicos são 

limitados pelo fato de que, no Brasil, o Judiciário tem sido um dos segmentos mais 

resistentes a oferecer tratamento adequado à violência contra a mulher. As Casas-

Abrigo ainda se constituem como um “mal necessário” diante das inconsistências 

das políticas públicas. Para algumas mulheres, o abrigo pode representar a única 

alternativa de proteção e sobrevivência, no entanto, “a realidade da convivência 

cotidiana tensa, da perda de autonomia e da liberdade de ir e vir fazem com que, em 

pouco tempo, o abrigo deixe de ser a saída sonhada.” Nos Centro de Referência, na 
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maior parte dos casos, sua atuação se limita ao acolhimento e orientação, pela falta 

de políticas públicas locais articuladas que ofereçam respostas eficazes para a estas 

mulheres. A autora sintetiza dizendo que as políticas têm se pautado na implantação 

de serviços pontuais e com oferta de recursos limitados. “[...] as parcerias e 

encaminhamentos têm sido firmados na informalidade e praticamente no caso a 

caso, o que significa desgaste para usuárias e profissionais, desperdício de tempo e 

baixa resolutividade” (p. 65). 

Em contraponto às dificuldades descritas, a autora utiliza como exemplo 

positivo os Centros de Referência, no que respeito às características da assistência 

oferecida. O trabalho neles realizado incentiva à mulher ao resgate da história da 

violência e ao posicionamento em relação a ela, com reconhecimento, inclusive, dos 

seus próprios limites para lidar com a situação. Há espaço para discussão sobre a 

construção social da desigualdade de gênero. Busca-se a recuperação da cidadania 

e da auto-estima. Através da confiança nas próprias percepções e decisões da 

mulher, não há imposição sobre o melhor caminho para o rompimento da relação 

violenta.  

Um importante diferencial é que o processo de ambigüidade é 
acolhido e enfrentado, enquanto um plano de saída da dinâmica 
violenta pode ser desenhado. A aposta é no desejo da mulher, seja 
ele qual for e no tempo que for possível e necessário. A ênfase é “no 
processo” de superação da relação violenta, o que não 
necessariamente significa a separação conjugal. (SILVEIRA, 2006, 
p. 64) 

 

Estas considerações sobre os Centros de Referência revelam características 

partilhadas tanto pela Sociedade civil organizada quanto por categorias profissionais 

de vocação psicossocial, no que confere à metodologia de atendimento à violência 

contra a mulher. Duas autoras já citadas, Farah (2004) e Scherer-Warren (2006), 

concordam sobre a capacidade de abrangência e integralidade da sociedade civil 

organizada no trato com os problemas sociais. No caso específico da violência de 

gênero, o embasamento ideológico destas entidades foi sendo construído 

historicamente, por meio de discussões temáticas e debates. Esta trajetória 

propiciou uma abrangência teórica que atinge a complexidade da violência 

doméstica, especialmente em sua causalidade multifatorial; além de fazer uso de 

uma linguagem mais próxima do senso comum do que de ciências formais. O que 
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difere dos outros setores, que emprestaram à violência doméstica seus prévios 

esquemas metodologias e semânticos.  

Na Saúde e na Justiça são identificados obstáculos para a incorporação da 

violência doméstica como objeto de atenção. Schraiber et al. (2005) revelam que as 

instituições que atendem violência doméstica possuem culturas institucionais 

variadas e operam com diversos profissionais com saberes distintos e, por vezes, 

conflitantes; cujo exemplo pode ser demonstrado pelos serviços de saúde e pelas 

DDMs. Sobre estas, as autoras apontam para o problema de que os profissionais 

que nela atuam, muitas vezes, compartilham com a população as concepções de 

banalização sobre esta violência. Além disto, nas DDMs, apenas aquilo que é 

definido como crime recebe acolhida, sendo que as demandas das mulheres podem 

ir além ou não se enquadrarem na redução do problema à esfera criminal; como é o 

caso de mulheres que procuram uma delegacia sem terem exata noção do seu 

alcance, desejando apenas inibir as agressões por meio da autoridade policial e não 

criminalizar o agressor ou mandá-lo para a prisão. Quanto aos serviços de saúde, 

pelo fato da violência não se constituir como doença, dificilmente ela aparece com 

clareza durante os atendimentos. Isto ocorre tanto pela inibição das mulheres em 

revelarem a situação que estão vivendo, quanto pelos profissionais de saúde que 

não a investigam por estarem treinados a procurar patologias definidas para as quais 

possam prescrever algum tratamento. No entanto, cada vez mais, tem-se admitido a 

importância do cuidado integral à saúde, uma vez que “Sem essa abordagem, o 

tratamento torna-se paliativo e reiterado, porque novas queixas surgem – ou as 

antigas não desaparecem” (op. cit., 2005, p. 151). 

Características como as descritas, que representam dificuldades 

experimentadas pelos serviços, serão retomadas mais adiante; por hora, basta 

afirmar que elas atuam como fatores obstaculizados da rota crítica vivida pelas 

mulheres.  

Rota crítica é um conceito introduzido a partir da aplicação de um protocolo 

em dez países da América Central e do Sul e em três países andinos, entre 1996 e 

1998, do qual o Brasil não participou. Presser, Meneghel e Hennington (2008) 

contam que esta iniciativa - desenvolvida pela OPAS e realizada por um conjunto de 

pesquisadores, ativistas e funcionários de instituições dos países participantes - 
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permitiu conhecer os fatores que impulsionam as mulheres em situação de violência 

a buscar ajuda, além de apontar suas dificuldades em levar adiante esta decisão, 

suas percepções sobre as respostas institucionais e os significados atribuídos à 

violência. 

Apesar da existência de serviços públicos e comunitários voltados 
para a atenção às mulheres em situação de violência em muitos 
países latino-americanos, observa-se que muitas das que decidiram 
ou buscaram efetivamente romper com situações de violência, não 
encontraram amparo, enfrentando uma trajetória marcada por 
dificuldades, desestímulo, inexistência ou falta de acesso às 
instituições e serviços (SAGOT, 2000 apud PRESSER; 
MENEGHEL; HENNINGTON, 2008). 

 

O estudo da rota crítica revela caminhos por serviços pouco resolutivos. Para 

Schraiber et al. (2005) esta rota é interativa, no sentido de que vai se modificando a 

partir das respostas recebidas das pessoas ou instituições procuradas. Citam 

pesquisa realizada em São Paulo e na Zona da Mata, em Pernambuco 

(SCHRAIBER et al., 2002 apud SCHRAIBER et al., 2005), na qual é constatado que 

uma pequena porcentagem de mulheres agredidas denuncia o crime ou busca 

alguma forma de ajuda. Entre as mulheres que não buscaram ajuda, a razão 

declarada foi a convicção de que a violência é normal (55,6% em São Paulo e 54,6% 

em Pernambuco), seguidas pelo medo (13,4% em São Paulo e 18,5% em 

Pernambuco) e pela vergonha (11,3% em São Paulo e 9,6% em Pernambuco). Esta 

pesquisa constatou também que a procura por ajuda foi maior com o aumento da 

freqüência e da gravidade dos episódios de agressão. Entre aquelas que buscaram 

ajuda, o motivo declarado foi “não agüentava mais” (61,4% em São Paulo e 37,5% 

em Pernambuco) e “muito machucada / medo que a matasse” (16,7% em São Paulo 

e 34,1% Pernambuco). As delegacias, os serviços de saúde, os serviços jurídicos e 

os líderes religiosos foram os locais mais procurados pelas mulheres. 

Silva (2008), ao comentar o estudo da OPAS sobre a rota crítica, informa que 

as mulheres, geralmente, buscam meios e fazem esforços no sentido de resolver o 

problema, mas se deparam com fatores que tendem a impulsionar ou obstaculizar a 

rota crítica. Os fatores impulsores seriam o estado de saturação com a violência, a 

raiva e o desamor, a auto-imposição de metas e projetos próprios, a extensão da 

violência aos filhos, o apoio de pessoas próximas, as condições econômicas e 



 

 

54

materiais favoráveis, as informações sobre direitos e a disponibilidade de serviços de 

apoio. Já os fatores obstaculizadores seriam o medo, a culpa, a vergonha, o amor 

pelo agressor, a idéia de que o que ocorre na família é do âmbito privado, a 

manipulação por parte do agressor e a dinâmica do ciclo da violência, o 

desconhecimento dos direitos, a falta de informação, as pressões familiares e 

sociais, as atitudes negativas e as respostas inadequadas dos profissionais de 

saúde, a cobertura limitada dos serviços e os contextos sociais com histórico de 

violência. A autora classifica este conjunto de fatores em três eixos: o individual, o 

social e o programático; interessando aqui este último eixo, que diz respeito aos 

caminhos percorridos pelas mulheres, ou seja, os serviços nos quais ela busca ajuda 

para enfrentar a situação de violência doméstica. 

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

rota crítica possui diversas portas-de-entrada (serviços de emergência na saúde, 

delegacias, serviços da assistência social), que devem trabalhar de forma articulada, 

visando prestar uma assistência qualificada e não-revitimizante à mulher em 

situação de violência. A constatação de que a rota crítica é marcada por uma 

trajetória de “idas e vindas, círculos que fazem com que o mesmo caminho seja 

repetido sem resultar em soluções, levando ao desgaste emocional e à 

revitimização” (BRASILa, 2004, p. 14), fundamenta a necessidade de criação de 

uma Rede de Atendimento; cujo conceito: 

...refere-se à atuação articulada entre as instituições/serviços 
governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando à 
ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à identificação e 
encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; 
e ao desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. A 
constituição da rede de atendimento busca dar conta da 
complexidade da violência contra as mulheres e do caráter 
multidimensional do problema, que perpassa diversas áreas, tais 
como: a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência 
social, a cultura, entre outros (BRASILa, 2004, p. 14). 

 

O conceito de rede desenvolveu-se a partir dos anos 70, adquirindo diversas 

significações e constituindo-se como um campo de estudos crescente. Segundo 

Marteleto (2001) os estudos sobre redes nasceram da reflexão de ordem e 

desordem nos sistemas políticos, evoluindo para a noção de globalização. A autora 
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diz que não existe uma "teoria de redes sociais" e que o conceito pode ser 

empregado com diversas teorias sociais. A análise de redes não constitui um fim em 

si mesmo, mas um meio para realizar uma análise estrutural cujo objetivo é mostrar 

de que modo a configuração da rede explica os fenômenos analisados. Derivada 

deste conceito, a rede social, passa a representar um conjunto de participantes 

autônomos, que unem idéias e recursos em torno de valores e interesses comuns. 

Compartilhando as idéias de Marteleto, D’Oliveira e Schraiber (2006) 

diferenciam rede de sistema, o qual se refere a organizações com cadeia de 

comando centralizada e vertical, com fluxos pré-estabelecidos, rígidos e 

unidirecionais. A rede é horizontal, monta tramas diversas de acordo com as 

necessidades dos casos e a partir do conhecimento de seus agentes, sem comando 

único, também não tem porta de entrada e fluxos sistematizados. O mesmo ator 

pode participar de várias redes simultaneamente. Em suma, o conceito de rede 

refere-se aos atores e a seus vínculos, assim como aos canais pelos quais passam 

informações e conhecimentos; o que pode ser aplicado ao estudo dos serviços e 

seus fluxos ou conexões. 

D’Oliveira e Schraiber (2006), em pesquisa sobre as possibilidades e limites 

do trabalho em rede para a redução da violência contra a mulher, definem rede 

como a “articulação das ações assistenciais e interação profissional na busca de um 

projeto assistencial comum” (p. 9); diferentemente de trama, que representa um 

aglomerado justaposto de serviços que, apesar de voltados ao mesmo problema e 

com possíveis ações articuladas, atuam “... sem consciência de suas conexões e 

sem construção de projeto assistencial comum construído pelo diálogo” (p.9). Os 

resultados da pesquisa apontam que “... o precário conhecimento mútuo, 

encadeamento de ações assistenciais e interação dos agentes dificultam projetos 

assistenciais comuns e confere ao conjunto o caráter de trama, e não de rede de 

serviços” (p. 67). 

Na opinião de Silveira (2006), apesar dos esforços empreendidos, a 

construção de redes esbarra em um Estado marcado por uma estrutura e uma 

cultura estanques e fragmentadas, sendo necessário superar ainda os entraves 

colocados pela burocracia e pelas diferenças institucionais. O que é reforçado por 

Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007) ao afirmarem, em relação aos serviços de 
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atendimento à violência doméstica, que racionalidades operacionais diversas e 

conflitantes convivem no conjunto dos serviços, representando obstáculos a um 

projeto comum. De modo que cada serviço atua de acordo com sistema ideológico, 

linguagem e objetivos distintos.  

Esta última pesquisa investigou serviços existentes no Município de São 

Paulo e teceu algumas considerações. Com relação às delegacias, argumenta-se 

que o caráter punitivo da polícia, muitas vezes, apresenta-se como uma violência a 

mais na vida das mulheres. Além disto, são apontados outros problemas, como o 

fato de que a compreensão da mulher em relação a sua situação, geralmente, 

envolve dimensões divergentes em forma e conteúdo das definições jurídico-

policiais. Tratando-se mais especificamente das DDMs, percebeu-se, um trabalho 

“protocolar” no cotidiano dos profissionais, marcado por uma seqüência repetitiva e 

pouco flexível de atendimento. Predomina nelas a função de classificar o relato e as 

queixas de acordo com a lei e dar prosseguimento aos trâmites jurídicos, de modo 

que a escuta é valorizada apenas como meio de captar as informações necessárias 

à trajetória legal e o diálogo é traduzido nos termos da lei. Assim, o relato 

considerado importante é o dos fatos concretos. A linguagem predominante é da lei 

e do crime e os profissionais esperam que a mulher também reconheça o seu 

problema nestes termos. Já o que não se enquadra nas definições e prescrições 

legais é interpretado com base em crenças individuais e do senso comum, 

resultando, muitas vezes, em julgamentos de ordem moral. As DDMs estudadas 

conheciam pouco os outros serviços da rede, tendo como referência o atendimento 

hospitalar e o Judiciário.  

Quanto aos serviços de assistência jurídica, a rotina é padronizada e 

organizada em fluxos a partir das trajetórias e possibilidades jurídicas. Pelo fato de 

se dedicarem ao atendimento à população de baixa renda, interpretam a violência 

contra a mulher como determinada por condições sócio-econômicas. De forma geral, 

contatou-se que nestes serviços pouco se conhece sobre outros serviços voltados à 

questão da mulher, não se verificando potencial de integração em uma possível rede 

de atendimento, visto que os encaminhamentos realizados resumiam-se a outras 

instituições jurídicas ou policiais.  
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Finalmente, nos serviços de assistência psicossocial e de orientações 

básicas, a inserção na rede é pensada como parte do projeto e a assistência como 

um esforço voltado à promoção do fortalecimento e emancipação da mulher. Os 

profissionais que neles atuam sentem-se compromissados com o trabalho realizado. 

A fala da mulher é o núcleo do atendimento, sendo entendida como meio de acesso 

a sua subjetividade e como objeto de reflexão para a reconstrução do seu projeto de 

vida. Entendem também a resolução destes casos mais como um processo do que 

apenas uma decisão que leva a uma ruptura da relação. Apesar de reconhecerem a 

necessidade dos encaminhamentos, acabam segmentando a assistência por não 

confiarem na intervenção dos outros serviços, e também pela dificuldade de 

comunicação, especialmente com os serviços policiais, no sentido da definição do 

problema e da proposta de atendimento. Diante deste quadro, as autoras concluem 

que a assistência aos casos de violência doméstica acaba fragmentada pelo fato de 

que a necessidade da mulher não é abordada integralmente pelos serviços a partir 

de um projeto conjunto. Diferenças entre propostas e finalidades dos trabalhos 

constituem-se como barreira para o atendimento intersetorial e multiprofissional. 

Outros trabalhos também se dedicam a apontar as características do 

atendimento jurídico e policial aos casos de violência contra a mulher. Schraiber e 

D’Oliveira (1999) trazem à discussão a retirada da queixa pelas mulheres, fato 

recorrente que deve ser analisado cuidadosamente, pois pode reforçar o mito de que 

as mulheres não “querem” mudar a situação e que “gostam de apanham”. Neste 

processo, os profissionais das delegacias concebem a retirada da queixa como a 

confirmação da idéia de que a demanda foi mal dirigida, não cabendo a intervenção 

em sua competência profissional. No entanto, para as mulheres, a retirada da queixa 

não se apresenta como contraditória ao movimento que as levou ao registro da 

mesma, já que, muitas vezes, o desejo é “dar uma dura” no companheiro e, portanto, 

sentem-se fortalecidas para retomar a negociação com ele numa posição superior a 

que se encontravam anteriormente. 

Presser, Meneghel e Hennington (2008), em pesquisa que analisa os 

discursos dos profissionais que prestam atendimento a mulheres em situação de 

violência, dizem que a prática jurídico-policial é caracterizada pelo discurso técnico, 

marcado pela descrição ritualística de normas e ações rotineiras. A argumentação 

técnica, como estratégia discursiva, conduz à idéia de que a intervenção dos 
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agentes se reduz à aplicação da lei com base em fatos. Segundo os autores, nas 

discussões sobre a Lei Maria da Penha, as falas dos operadores do direito 

encontram-se eivadas de dilemas ideológicos e/ou contradições. Um exemplo é a 

culpabilização da mulher por parte destes profissionais, que emitem a idéia de que, 

após mobilização de pessoas e serviços e exigências de proteção, a mulher acaba 

desistindo do processo, onerando os serviços e perturbando o funcionamento do 

sistema. O que revela que a desistência da representação criminal é atribuída 

exclusivamente à conduta da mulher, não havendo menção à morosidade do setor, 

à incapacidade de garantir proteção à vítima, à necessidade de percorrer inúmeros 

locais e à minimização da gravidade dos fatos, ou seja, a própria violência 

institucional cometida contra estas mulheres. 

Estas situações relativas ao setor jurídico-policial, verificadas em diferentes 

pesquisas, podem ocorrer, de forma análoga, nos serviços de saúde. Se no primeiro, 

a situação da mulher não é concebida exatamente como uma demanda criminal, no 

segundo tampouco é doença para médicos e enfermeiros, a não ser que exista 

como justificativa uma base anatomo-patológica.  “Além de transgressão da norma 

civil - crime -, a violência estará sendo, neste caso, nomeada como causadora de 

alterações da normatividade vital - doença” (KISS; SCHRAIBER; D’OLIVEIRA, 1999, 

p. 21). 

Conforme abordado em seção anterior, a violência passou a integrar a 

agenda da Saúde Pública a partir dos anos 90, ocupando um lugar ainda incipiente, 

e como diz Deslandes (1999), a violência ainda é uma “incômoda novidade”, pois 

desaloja e desafia os saberes hegemônicos do campo da saúde. “Não é uma 

doença, embora cause lesões, dor, sofrimento e morte. Não tem sua ‘origem’ em 

ação invasiva de microorganismos, sua causa não é nenhuma desordem orgânica” 

(p. 82). A autora ainda comenta que a rubrica “causas externas”, designação dada à 

violência pelo Código Internacional de Doenças, revela o paradoxo que a violência 

representa para este campo. “’Externas’ a quê, ao lócus da atuação médica (as 

causas ‘orgânicas’ e os ‘traumas’, a lógica do tratamento das doenças?) ‘Externas’ 

porque sempre foram um ‘problemas do social’ e não da área da Saúde?” (p. 82).  

O setor Saúde pode ser considerado como um local privilegiado para 

identificar e referir vítimas de violência. Apesar das resistências e dificuldades 
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constatadas, as mulheres vitimizadas procuram os serviços de saúde por 

conceberem o seu sofrimento como uma doença potencial, que pode ser tratada 

com base em um saber científico e, portanto, legitimado. Para Schraiber e D’Oliveira 

(1999), é no processo de interação entre usuárias e profissionais de saúde que a 

demanda será traduzida de certo modo que determinará se as alternativas 

terapêuticas serão negociadas ou impostas.  

Detectada a violência, a demanda será rejeitada como “não-
doença”, porque social, ou percebida como patologia, o que também 
levanta questões, por reduzir ao corpo individual aquilo que é por 
definição das interações humanas. A patologia não é 
responsabilidade daquele que está doente, e cabe ao profissional 
habilitado conduzir o doente de volta ao estado de normalidade. 
Para isto, o sujeito doente é expropriado de seu juízo acerca de seu 
corpo e deve entregar-se em mãos profissionais e seguir 
corretamente todas as prescrições. (op. cit., 1999, p. 22) 

 

O que as autoras pretendem questionar é a aplicação da idéia de doença à 

violência, que acaba reforçando a noção das mulheres como sujeitos incompletos 

que necessitam de uma tutela especializada.  

Sobre o papel dos serviços de saúde em relação à violência contra a mulher, 

Deslandes (2000) considera que a relativa disponibilidade das mulheres em relatar a 

situação sofrida, demonstra a oportunidade perdida de atuar diante destes casos e 

também a surdez das instituições em atender tais apelos. 

Em outra obra (Deslandes, 1999), a autora destaca a importância dos 

serviços de pronto atendimento. “... em nenhum outro serviço de saúde a violência 

adquire tamanha visibilidade como a emergência. Este serviço é, para a maioria das 

vítimas de violência, a ‘porta de entrada’ no sistema público de saúde” (p. 83). Ela 

completa dizendo que para muitas pessoas, “é a única vez que estará, enquanto 

vítima de uma agressão, diante de um profissional de saúde (que é um 

representante do poder público)” (p. 83). O que significa que esta pode ser uma das 

poucas oportunidades que a mulher tem de declarar a violência sofrida. 

Poll, Lunardi e Filho (2008), em trabalho sobre a organização das unidades de 

emergência e suas implicações éticas, observam que as instituições hospitalares 

estão fundamentadas em teorias da administração clássica, científica, burocrática e 
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cristalizada. Isto gera serviços onde predomina “apatia burocrática, desinteresse e 

alienação, tornando-os paradigmáticos da indiferença e da falta de sensibilidade, 

diante do sofrimento humano” (p. 511). Além de restringir o atendimento à 

medicalização do paciente em consultas imediatistas e de baixa resolutividade. 

Outro aspecto discutido neste estudo é a prevalência do modelo médico-centrado, 

que conduz à sobrecarga de trabalho e a um sentimento de desperdício da vocação 

maior do serviço, que é a de salvar vidas, como também de subutilização do preparo 

técnico dos profissionais.  

Leal (2003) aborda a questão do preparo insuficiente dos profissionais de 

saúde para um envolvimento maior com pacientes vítimas de violência. Verifica-se 

pouca capacidade para “escutar” o que o paciente diz e “ver” o que está por trás da 

queixa de agressão. Os profissionais carecem também de condições psicológicas 

para poder suportar o “olhar” sobre a violência. Este quadro propicia a utilização de 

estratégias defensivas, denominadas também de “rituais furtivos”, “sistemas sociais 

de defesa”, “válvulas de escape”, “subversões cotidianas”, ou simplesmente 

“mecanismos de defesa”; que são estruturados de modo a se tornarem aspectos da 

realidade externa. Tais estratégias são esquematicamente descritas pela autora: 

1) Fragmentação da relação técnico-paciente: iniciativas do profissional para reduzir 

o tempo de contato com o paciente visando a menor exposição possível a 

sentimentos como a angústia; 

2) Despersonalização e negação da importância do indivíduo: adoção da idéia de 

que todos os pacientes são iguais, evitando o reconhecimento do paciente como 

alguém com registro afetivo diferenciado; 

3) distanciamento e negação de sentimentos: controle dos sentimentos e 

envolvimento refreado, evitando as identificações perturbadoras; 

4) tentativas de eliminar decisões pelo ritual de desempenho das tarefas: adoção de 

rotinas e padrões com vistas à redução da ansiedade e posicionamento 

individualizado por parte do profissional; 
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5) redução do peso da responsabilidade: delegação a outros profissionais, 

hierarquicamente inferiores ou superiores, da tomada de decisões e resolução dos 

problemas, diluindo assim o sentimento de culpa por eventuais equívocos.   

 Estes mecanismos de defesa buscam explicar a dinâmica da interação 

profissional de saúde/paciente no ambiente hospitalar e tem a função, geralmente 

inconsciente, de auxiliar o profissional a fugir da ansiedade, culpa, dúvida e 

incerteza perante as dificuldades e o sofrimento gerado pelo processo de trabalho. 

 Ângulo-Tuesta (2005) aborda esta mesma questão perguntando-se quais 

seriam os impedimentos que explicariam a pouca participação dos profissionais de 

saúde na problemática da violência doméstica. Segundo autores por ela 

consultados, as principais barreiras que afetam a resposta efetiva dos profissionais 

relacionam-se a: 1) estereótipos culturais e atitudes sociais negativas (compartilham 

valores do senso comum, como por exemplo, que a violência é um assunto da vida 

privada do casal); 2) resistência das mulheres em falar da violência (receio do 

profissional de ofender a mulher caso pergunte sobre a violência); 3) falta de 

estrutura e organização dos serviços (que dificulta o diagnóstico e encaminhamentos 

adequados); 4) falta de competência técnica das equipes (profissionais sentem 

despreparo técnico e emocional para a questão, reconhecendo o seu 

desdobramento para outras situações sobre os quais não têm capacidade de 

intervenção); 5) falta de recursos e 6) restrições institucionais (desconfiança sobre 

ação de outros serviços e temor de envolvimento em processos judiciais). 

Uma metáfora interessante para ilustrar as dificuldades percebidas pelos 

profissionais é o mito da Caixa de Pandora, que se refere a “uma caixa que, assim 

que aberta, libera a doença, a insanidade, o vício e a maldade no mundo. Este mito 

mostra o medo de trabalhar com ‘diabos’ que poderiam ser liberados ao se tratar do 

assunto” (SCHRAIBER; D’OLIVEIRA, 1999, p. 19). 

Este panorama aponta para a necessidade de maior investimento na 

capacitação dos profissionais de saúde que atendem casos de violência doméstica. 

O que é confirmado por Minayo (1994a, p. 13):      

Não se pode omitir, também, um efeito por vezes difuso, por vezes 
direto, que a violência provoca sobre a estrutura e o funcionamento 
dos serviços de saúde, sobretudo quando os conflitos por eles 
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atendidos afetam os profissionais, pelo amedrontamento, pelas 
ameaças, pelos danos físicos e/ou psicológicos. Tais situações são 
hoje freqüentes nos hospitais de emergência, nos serviços de 
emergência dos hospitais gerais e, até, nos centros de saúde.  

 

Todas as condições descritas até o momento buscam explicar como se 

instala a invisibilidade da violência doméstica nos serviços de saúde, bem como os 

entraves para um atendimento resolutivo que leve em consideração as reais 

demandas das usuárias. A possibilidade do problema vivido pela mulher ser 

reconhecido por um profissional como algo que afeta a sua saúde, diferentemente 

da postura de culpá-la pela situação, determina a sua disposição para o 

enfrentamento dos obstáculos pertinente ao caminho de superação. Reforça-se 

assim o papel crucial deste setor sobre a rota crítica: o sistema de saúde é uma 

instituição valorizada pelas mulheres em situação de violência, o que lhe confere 

uma posição privilegiada para o reconhecimento e auxílio às vítimas.  

As ações da saúde têm se concentrado no combate aos efeitos gerados pela 

violência, ou seja, na reparação de traumas e lesões físicas e na reabilitação das 

vítimas. Observa-se, todavia, uma consciência e um impulso da Saúde Pública de 

voltar sua atenção para o campo da prevenção. No entanto, sua experiência neste 

campo concentra-se em tentativas de erradicar doenças; modelo que não pode ser 

aplicado à violência. Devido à complexidade do fenômeno violência, Minayo (1994a) 

considera que a prática preventiva deve ultrapassar simplificações e integrar 

esforços e pontos de vista de várias disciplinas, setores, organizações e 

comunidades. Ela destaca ainda que o setor saúde traz uma mensagem de extrema 

importância: “... na sua maioria, os eventos violentos e os traumatismos não são 

acidentais, não são fatalidades, não são falta de sorte: eles podem ser enfrentados, 

prevenidos e evitados” (p. 16). 

A prevenção da violência doméstica ocorre em vários níveis, incluindo o 

controle dos fatores potencializadores, como as dificuldades sócio-econômicas e a 

cultura de discriminação da mulher, mas também a atuação pontual voltada e evitar 

reincidências. Deslandes (1999) apóia-se em diversas pesquisas para afirmar que a 

maioria dos casos de violência reincidirá (com igual ou superior gravidade) caso não 

haja alguma ação que interrompa esta dinâmica. Ela acrescenta que o problema 
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demanda atuação interdisciplinar e de vários setores da sociedade civil e das 

organizações governamentais. Assim: “Prevenir a violência demanda, 

invariavelmente, construir alianças, articulações, estabelecer diálogo e exercitar a 

‘escuta’ profissional” (p. 93). 

Ao discutir as possibilidades de prevenção que o setor de emergência 

hospitalar pode desencadear diante dos casos de violência, Deslandes (1999) 

aponta para a necessidade de investimento em três aspectos: 1) capacitação e 

sensibilização dos profissionais; 2) criação de rotinas institucionais com atribuição de 

responsabilidades entre os membros da equipe; 3) articulação de listas de 

referências de instituições e serviços que possam receber encaminhamentos; e 4) 

melhoria do registro hospitalar a fim de subsidiar o planejamento de ações futuras. A 

idéia de que o profissional de saúde desempenha papel crucial no atendimento à 

violência, aumenta sua responsabilidade no sentido de prestar um atendimento de 

qualidade, humanizado e eficiente, comprometendo-se com o caráter preventivo e 

de promoção de saúde. Convém ressaltar que esta responsabilidade pela 

capacitação do profissional é também da instituição, que tem o dever de protegê-lo 

de arcar com todas as pressões. 

Estas últimas considerações sobre o papel do setor saúde podem ser 

transpostas ao setor jurídico-policial, devido à posição de ambos como principais 

portas de entrada aos casos de violência doméstica.  

Historicamente, a inclusão da violência contra as mulheres na esfera pública, 

ocorreu inicialmente na área dos direitos humanos e da Justiça, com uma crescente 

conscientização do aspecto criminal envolvido nestas situações e percepção de que 

a segurança das mulheres e crianças estaria garantida com a punição dos 

agressores. No entanto, “Esta ‘agenda de punição’, apesar de possuir aspectos 

positivos, não é suficiente. É necessário também estimular a criação de ações de 

apoio e suporte às vítimas de violência e a prevenção de sua ocorrência” 

(AZAMBUJA; NOGUEIRA, 2008).  

As características comumente atribuídas os setores abordados induzem à 

percepção de que à Justiça compete somente a punição, enquanto a saúde assume 

a responsabilidade pela prevenção. Contudo, esta tendência é errônea, no sentido 
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de que todos os setores têm participações fundamentais nos quatro os eixos de 

enfrentamento da violência doméstica (combate, assistência, garantia de direitos e 

prevenção). 

Ponto central para a implementação de uma rede de atendimento com 

serviços acolhedores - no sentido da humanização e da resolutividade - é a 

comunicação. Esta pode ser dividida de acordo com seus pólos de interação: 

profissional-usuária e profissional-profissional.  

No tocante à primeira forma, Schraiber et al. (2005) defendem a possibilidade 

do relato e da escuta dos episódios de violência no interior dos serviços. Ouvir a 

mulher em situação de violência é essencial, evitando que o serviço não seja 

violento ele próprio. “A primeira condição para a garantia dos direitos são 

profissionais comprometidos e respeitosos com a população em qualquer instituição 

pública [...], pois esses casos requerem uma postura ética e um acolhimento 

especial” (p. 151). Silveira (2006) apóia esta defesa ao dizer que a relação face-a-

face com a mulher em situação de violência é um evento único, que pode influenciar 

de forma decisiva no processo de ruptura ou na manutenção da mulher no ciclo de 

violência. O sucesso da interação com a usuária depende das habilidades do 

profissional, que por sua vez, necessita de investimento e apoio institucional para 

aprimorá-las. 

A formação na perspectiva de gênero, a capacitação continuada, e o 
apoio aos técnicos na forma de supervisão são elementos que 
podem pesar decisivamente na qualidade da atenção; e que devem 
ser incorporados de forma sistemática às políticas de violência. 
(ibidem, 2006, p. 75) 

 

 Cabe aqui um adendo para abordar um assunto estreitamente relacionado à 

tarefa de escuta dentro dos serviços de atendimento: a “psicologização” da violência. 

Primeiramente, a queixa da mulher que chega ao serviço em busca de ajuda só 

pode ser revelada através de uma narrativa que é contada a um interlocutor, no 

caso, o profissional que a atende. Ouvir alguém significa dedicar-lhe atenção, de 

modo que a escuta, por si só, tem função terapêutica. A Política Nacional de 

Humanização (BRASIL, 2004c) apresenta o conceito de acolhimento como uma 

ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação da escuta. O acolhimento 
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refere-se tanto à postura empática do profissional quanto à prestação do 

atendimento resolutivo; o que torra a escuta uma pré-condição para que conheça as 

reais necessidades da usuária. 

 O exercício da escuta compete a todos os profissionais que prestam 

assistência direta à mulher em situação de violência, pois se trata de uma tarefa 

relacionada à humanização do atendimento. No entanto, não é o que se verifica. 

Hanada, D’Oliveira e Schraiber (2008) dizem que identificar esta tarefa com o 

trabalho do psicólogo evidencia as dificuldades dos outros profissionais de lidar com 

a dimensão interpessoal e com o sofrimento alheio. Porto (2006) chama de 

“psicologização” o processo de tratar como transtorno psicológico questões 

pertinentes a outras esferas, como a cultural ou a sócio-econômica. Este processo 

caracteriza-se como forma de "empurrar" um problema para o qual não se consegue 

solução ou um problema de menor valor, como são percebidos os casos de violência 

contra a mulher, que passam a ser demandado ao profissional da Psicologia. Nos 

serviços de saúde, estes casos apresentam-se como um problema para os antigos 

modelos de intervenção, que não dão uma resposta eficiente,  

... e a solução é "jogá-lo" para a/o psicóloga/o -"que resolve coisas 
complicadas", "que entende de problemas da cabeça dessas 
mulheres problemáticas" - como última alternativa para o caso, 
sendo essa uma intervenção isolada, sem vinculação com outras 
questões da saúde como a saúde da mulher e a saúde mental. 
(ibidem, 2006, p. 430) 

 

Há uma expectativa e uma demanda de atuação para a Psicologia: dar conta 

do aspecto subjetivo da violência contra a mulher. De forma implícita, a intervenção 

psicológica aparece como uma ação especializada que depende da decisão da 

mulher. “Caso esta aceite, terá o atendimento e a solução do seu caso. No entanto, 

tem-se um problema para o sistema de saúde quando a usuária não deseja esse 

atendimento” (PORTO, 2006, p. 438). Esta disciplina aparece como prioritária na 

atenção a estes casos, mas também como forma de livrar os profissionais de 

enfrentar um tipo de situação para a qual seus procedimentos e protocolos de 

atendimento não dão conta. Assim, a “psicologização” é também uma forma de não 

enfrentamento da questão pelos serviços. Tomando essa posição, os profissionais 

se eximem de entender o fenômeno complexo da violência contra a mulher e de 
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reformular suas ações de forma a colaborar no processo de prevenção e assistência 

a esses casos. 

A questão da “psicologização” da violência é apenas um exemplo da 

comunicação truncada entre os profissionais e as mulheres vitimizadas; contudo, 

existem outros aspectos ligados aos problemas de comunicação entre profissionais 

de diferentes categorias ou setores.  Considerando a definição de rede intersetorial 

como “a articulação objetiva das ações interinstitucionais e a interação entre seus 

agentes, além da presença de canais definidos de comunicação entre os serviços” 

(KISS; SCRAIBER; D’OLIVEIRA, 2007, p. 486), verifica-se o quão imprescindível é a 

comunicação para a integração dos serviços. Quando se enuncia a necessidade de 

capacitação profissional para melhorar a resolutividade das ações voltadas ao 

enfretamento da violência doméstica, pensa-se em práticas educativas de 

transmissão de conhecimentos e de construção teórica e de linguagem partilhável 

por todos, como fundamento das ações que serão empreendidas conjuntamente. 

Schraiber e D’Oliveira (1999) dizem que a violência não encontrou um campo 

de intervenção e saberes que a reconheça como objeto seu, isto é, como seu objeto 

de estudo e como seu alvo de intervenção. “Não tem exatamente um ‘locus’ seu nas 

práticas sociais, bem como não há linguagem apropriada para nomeá-la e lidar com 

suas questões internas” (p. 12).  

Diante desta realidade, e assumindo a complexidade do fenômeno da 

violência doméstica contra a mulher, é que se pode pensar em teorias e práticas 

amplas e articuladas, encontradas em propostas transdisciplinares. A 

transdisciplinaridade, segundo Tanaka e Melo (2000), representa um meio de se 

buscar coletivamente soluções para os problemas enfrentados; isto porque: 1) 

permite recuperar vínculos existentes entre as diversas disciplinas e seus 

conhecimentos para compreender o que é avaliado; 2) auxilia na direção de uma 

avaliação voltada o mais próximo possível para os grupos envolvidos e interessados 

nos resultados produzidos; e 3) mantém o foco nas necessidades identificadas na 

implantação do serviço, programa ou projeto.  Assim, a transdisciplinaridade deve 

ser compreendida como um espaço estruturante de conhecimentos e práticas e não 

como superposição de diferentes disciplinas. No caminho transdisciplinar almeja-se 

a produção de uma forma própria de saber que permita a tomada de decisões, de 
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modo que os conhecimentos disponíveis devem ser utilizados “a partir de seu 

potencial de apoio à intervenção na realidade, recompondo ou reorganizando 

conhecimentos, técnicas e instrumentos de maneira mais objetiva e operacional” (op. 

cit., 2000, p. 116). Através desta proposta espera-se encontrar um “locus” de ação e 

reflexão para a violência doméstica contra a mulher, onde as diferentes categorias 

profissionais e serviços possam realmente articular-se em rede. 

Outro construto relevante é o da transversalidade, entendido como aquilo que 

perpassa vários níveis. Blay (2003) fala em políticas públicas transversais como 

caminho de enfrentamento da violência em geral e de gênero em particular. Um 

exemplo de políticas transversais seriam ações desenvolvidas por várias Secretarias 

com o objetivo de promover a equidade entre homens e mulheres; tais ações, 

conseqüentemente, repercutiriam na diminuição da violência contra a mulher.  

Para enfrentar esta cultura machista e patriarcal são necessárias 
políticas públicas transversais que atuem modificando a 
discriminação e a incompreensão de que os Direitos das Mulheres 
são Diretos Humanos. Modificar a cultura de subordinação de 
gênero requer uma ação conjugada.[...] Destaca-se, sobretudo, que 
um planejamento de políticas públicas transversais só funcionará 
com a total participação da sociedade civil (ibidem, 2003, p. 96-97). 

 

 Novamente, destaca-se a indispensável presença da rede intersetorial. Até o 

momento focalizou-se a discussão nos setores da Saúde e da Justiça, cujos serviços 

tem sido objeto mais freqüente em pesquisas. Quanto à Sociedade civil organizada, 

vale ressalta aqui o seu exemplo de trabalho articulado em rede. Marteleto (2001) 

comenta o aprimoramento das ações da sociedade civil no sentido de atender 

questões cada vez mais amplas e elaborar novas formas de relação entre sociedade 

e Estado. Scherer-Warren (2006) prevê que a sociedade civil organizada do novo 

milênio será uma sociedade de redes organizacionais e inter-organizacionais e de 

redes de movimentos e de formação de parcerias entre as esferas públicas privadas 

e estatais, criando novos espaços de governança com o crescimento da participação 

cidadã.  

 A rede intersetorial é apresentada então como o grande paradigma. 

A resolução da questão da violência contra a mulher não é tarefa de 
apenas um setor. Exige necessariamente a construção de redes 
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inter-setoriais, incluindo redes interinstitucionais, em que cada setor 
possa oferecer o que tem de melhor de sua atuação (ÂNGULO-
TUESTA, 2005, p. 9).  

 

 Apesar dos avanços, verifica-se a existência de um hiato entre as propostas e 

as mudanças nas ações referentes a estas propostas. Bozon (1995) procura 

responder a esta questão explicando que as mudanças nas praticas se dão de forma 

mais lenta que as mudanças nas normas ou leis; o que se deve às representações. 

Estas são definidas como aspectos da realidade mais subjetiva e implícita. 

Constituem as camadas mais antigas – e, por isso mesmo, resistentes - da visão de 

mundo dos indivíduos. Esta visão apresenta-se como natural e não exige 

justificativa. É deste modo que a questão da violência domestica, relacionada a 

aspectos tão arraigados - como a cultura da desigualdade de gênero, a 

conjugalidade conflituosa e a violência no geral - depara-se com tantas barreiras, 

tanto nas próprias vitimas, quanto nos profissionais e nos serviços de apoio. 

 Em suma, pode-se afirmar que o problema da violência doméstica contra a 

mulher vem ganhando visibilidade e sendo assumido por diferentes setores através 

de políticas publicas que criam mecanismos para a sua superação. Estudos 

desvelam a fragmentação da rede e a baixa resolutividade dos serviços, que influem 

sobre a rota critica e obstaculizam a busca destas mulheres por ajuda. 

 

A construção de ações conjuntas e de um projeto assistencial 
comum, se ainda necessita muito emprenho do poder publico, 
estabilidade das políticas, supervisão e apoio para ser construído, já 
possui muitos elementos que autorizam vislumbrar sua 
possibilidade. A trama, através destas ações, pode aos poucos 
transformar-se em rede e assim aumentar, em muito, sua 
efetividade (D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2006, p. 69). 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

3.1 Tipologia de pesquisa 

 Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de campo com abordagem 

qualitativa, cuja escolha baseou-se nas características do objeto de estudo, bem 

como nos seus objetivos.  

A violência doméstica, segundo Dias (2004), constitui um domínio de 

pesquisa novo e seu processo de visibilidade científica e social tem sido 

acompanhado por inúmeras controvérsias no que diz respeito aos seus significados, 

definições, medidas, causas, conseqüências e intervenções públicas. Para a autora, 

a violência doméstica encontra-se marcada pelo pluralismo teórico e saturada de 

problemas metodológicos. Além de representar um tema sensível, a natureza íntima 

e privada dificulta sua investigação, conferindo-lhe características únicas. 

 Estes problemas metodológicos enquadram-se no âmbito da discussão sobre 

a aplicação das metodologias quantitativas ou qualitativas no estudo da violência 

doméstica; e, paralelamente, conduzem à questão epistemológica da dicotomia 

objetividade/subjetividade. A abordagem quantitativa tende a criticar a falta de 

fiabilidade e a dificuldade de generalização dos resultados alcançados. Já a 

qualitativa, que orienta a investigação para a análise dos processos e significados, 

considera que estes não devem ser reduzidos em termos de quantidade, intensidade 

ou freqüência. Dias (2004, op. cit.) comenta que os defensores da abordagem 

qualitativa recusam-se a reduzir as histórias de violência das mulheres 

exclusivamente a códigos, números e índices sobre a gravidade das suas 

experiências. 

 Neste trabalho, privilegia-se a metodologia qualitativa, sem, contudo 

desconsiderar o valor do método quantitativo, entendendo que entre os dois “existe 

um continuum e não uma dicotomia” (DIAS, op. cit., p. 22). De modo que se pode 

tentar alcançar a objetividade através do reconhecimento da subjetividade. 

Assim, em vez de negar a presença desta dimensão na análise da 
violência, [...] o reconhecimento, por parte do investigador, dos seus 
próprios valores e das implicações éticas inerentes ao processo de 
pesquisa, constitui uma forma de ele se tentar comportar 
objetivamente (SAUNDERS, 1990, p. 109 apud DIAS, 2004, p. 20). 
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 Seguindo este mesmo raciocínio, Minayo (2000), em sua concepção dialética, 

refere que a quantidade pode ser uma das qualidades dos fatos e fenômenos. Para 

a autora, a pesquisa qualitativa não vê na subjetividade obstáculo à construção de 

conhecimentos científicos, justamente por considerar a subjetividade como parte 

integrante da singularidade do fenômeno social.  

 Ao se adotar a abordagem qualitativa de pesquisa concorda-se com esta 

autora, para quem a violência é um fenômeno do âmbito das Ciências Sociais, cuja 

dimensão atinge um nível de realidade que não pode ser quantificado. Isto significa 

que se trata de uma abordagem que 

... trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 
crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. [...] a 
abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das 
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 
em equações, médias e estatísticas (MINAYO, 1994b, p. 21-22). 

 

3.2 Descrição da região estudada  

 Este trabalho partiu do Hospital Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha (Hospital 

Municipal do Campo Limpo), localizado na região sul do Município de São Paulo, no 

intuito de identificar os serviços considerados referência ou contra-referência para 

encaminhamentos de casos. Isto significa que o estudo elegeu o referido hospital, 

bem como as instituições que, situadas no seu entorno, encaminham pacientes ao 

hospital e/ou recebem pacientes encaminhados pelo hospital. 

 A região onde se situa o Hospital Municipal do Campo Limpo (HMCL) abrange 

os distritos administrativos de Jardim São Luís, Capão Redondo, Vila Andrade, 

Campo Limpo e Jardim Ângela. Pela sua localização territorial, o hospital recebe 

também pacientes de regiões mais distantes, inclusive de município vizinhos. 

Inaugurado no ano de 1990, foi até 2008 o único hospital público de alta 

complexidade da região, quando então foi inaugurado outro hospital de grande 

porte.  
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O HMCL é considerado um hospital geral, de nível terciário, e dispõe de 

várias especialidades clínicas e cirúrgicas: Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, 

Ortopedia, Psiquiatria, Bucomaxilofacial, Neurocirurgia, Oftalmologia, entre outras. 

Dispõe ainda de uma unidade de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) - gerida 

por instituição filantrópica - nas próprias dependências do hospital, que realiza uma 

espécie de triagem de pacientes. O número médio de atendimentos por mês é de 

aproximadamente 30.935 pacientes, calculando-se o número de fichas de 

atendimento (F.A.s) no período de 01/01/2009 a 30/06/2009. (SISTEMA G2*)  

 Cabe ressaltar que a porcentagem de SUS dependentes no Município de São 

Paulo corresponde a aproximadamente 60% da população (MIYASHIRO, 2009). 

 A região considerada encontra-se dividida administrativamente em duas 

subprefeituras, a do Campo Limpo e a do M’ Boi Mirim, abrangendo áreas de 36,70 

Km² e 62,10 Km², respectivamente. Segundo pesquisa realizada em 2000, a 

estimativa quanto à população total desta região é de 989.430 pessoas (SÃO 

PAULO, 2009a).  

Trata-se de uma região marcada por altos índices de violência e precariedade 

de condições socioeconômicas; o que pode ser comprovado pelos dados do Índice 

Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). Este índice é composto por indicadores 

que revelam o grau de exposição de uma determinada população a situações 

consideradas de risco, que são resumidas em seis grupos de IPVS, a partir de um 

gradiente das condições socioeconômicas e do perfil demográfico. Segundo a 

Fundação SEADE (2009), na subprefeitura de Campo Limpo, 43,2% da população 

constitui o grupo 4, isto é, de vulnerabilidade média, e, somando-se os grupos 5 e 6 

(alta e muito alta vulnerabilidade), encontra-se 22,3% desta população. Seguindo a 

mesma tendência, na subprefeitura de M’Boi Mirim, 52,5% encontra-se no grupo 4 e 

22,8% na soma dos grupos 5 e 6. Os índices destas regiões são representativos de 

uma significativa vulnerabilidade da população, principalmente, comparando-se aos 

índices  do  Município  como  um  todo,  que  tem  22,3%  da  população  no  grupo  

de  média  vulnerabilidade  e  12,9%  na  soma  dos  grupos  de  alta  e  muito  alta  

__________________________________ 

*Informação extraída da Intranet do Hospital Municipal do Campo Limpo. 
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vulnerabilidade.  Quanto aos índices de violência, a última pesquisa realizada pelo 

IBGE e Fundação SEADE (NÚCLEO DE ESTUDOS DE VIOLÊNCIA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009) no ano de 2007, destaca o distrito de 

Jardim Ângela com uma taxa de 18,9 homicídios por 100 mil habitantes. Já nos 

demais distritos, apontam-se as seguintes taxas: Campo Limpo (14,7), Vila Andrade 

(13,9), Capão Redondo (8,8) e Jardim São Luís (17,4); enquanto que o Município 

como um todo mantém uma taxa de 12,1 homicídios. 

O HMCL absorve grande parte da demanda por atendimento emergencial da 

região, o que pode ser comprovado pelos dados referentes ao destino de pacientes 

transportados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). De janeiro 

a julho de 2009, o HMCL recebeu 22,16% do movimento do SAMU da região sul do 

Município, considerando-se um total de dez entidades hospitalares. Somente em 

julho do mesmo ano, 665 pacientes foram levados ao HMCL (21,4 por dia), 

posicionando-o na segunda colocação entre todos os hospitais públicos servidos 

pelo SAMU no Município de São Paulo (AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, 

2009). 

Em relação ao atendimento dos casos de violência pelo Hospital Municipal do 

Campo Limpo, há neste hospital, um serviço denominado Serviço de Atenção às 

Vítimas de Violência (SERAVIVI), no qual a pesquisadora atua como psicóloga. Este 

serviço detém as funções de notificação dos casos de violência - conforme previsto 

em lei – e de atendimento psicossocial, incluindo encaminhamentose outros 

procedimentos cabíveis. De acordo com dados do próprio hospital, o número de 

casos atendidos no Pronto Socorro, com queixa explícita de violência, justifica a sua 

preocupação com esta demanda (Tabela 1). 

Tabela 1  Classificação dos tipos de agressão de acordo com o gênero atendidos no 
Hospital Municipal do Campo Limpo, no período de 01/01/2009 a 30/06/2009.  
__________________________________________________________________________ 

Tipo de agressão                      Fem.(n)               Masc.(n)               Total(n)               %___ 
Agressão física                              762                       706                     1468                37,15 
FAF (Fer. Arma de fogo)                15                         116                      131                  3,31 
FAB (Fer. Arma branca)                 40                          79                       119                  3,01 
Violência sexual                             35                           8                         43                   1,09 
Auto-agressão                               150                         99                       249                   6,3 
Violência de trânsito                      520                       1422                    1942                49,14 
Total                                             1522                      2430                     3952                 100 
Fonte: Sistema G2* 
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 A rede pública de saúde desta região, no que diz respeito à atenção básica, é 

composta por quatorze unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA), sendo 

doze convencionais e duas de especialidades. Estas unidades absorvem demanda 

de baixa e média complexidade. A região conta também com mais de cinquenta 

Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo que a grande maioria atua com 

estratégia do Programa Saúde da Família (PSF); além do apoio incipiente de 

equipes multiprofissionais chamadas Núcleo de Apoio ao Programa Saúde da 

Família (NASF). A gestão destas unidades é do tipo compartilhada, envolvendo a 

Secretaria Municipal de Saúde e entidades da sociedade civil (SÃO PAULO, 2009b). 

 No tocante à segurança pública, a região dispõe, assim como em todo o 

Município de São Paulo, de delegacias de polícia e bases da polícia militar e da 

Guarda Civil Metropolitana. Há uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), 

considerada referência para a região, mas que, no entanto, localiza-se em bairro de 

difícil deslocamento para a maioria dos moradores desta região, de modo que muitas 

vítimas utilizam-se de outra DDM, que as atende e encaminha os processos àquela 

que é referência.  

 Quanto aos equipamentos ligados ao setor jurídico, a região é atendida por 

um fórum, que conta com um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, anexo ao Juizado Criminal. Há alguns serviços de defensoria pública e 

outros que realizam orientações jurídicas.  

 O conhecido histórico de violência na região impulsionou a instalação de 

algumas Organizações Não-Governamentais (ONGs) que atuam com o objetivo de 

minimizar este quadro. Apenas uma delas atua exclusivamente na questão da 

violência contra a mulher, sendo a maioria delas voltadas à assistência infantil.  

3.3 Sujeitos 

 A caracterização do atendimento a mulheres em situação de violência 

doméstica pela rede intersetorial de serviços, objeto deste estudo, realizou-se 

através de entrevistas com profissionais que prestam atendimento aos referidos 

casos nas instituições onde trabalham.  
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Os sujeitos foram considerados informantes-chave, no sentido semelhante ao 

desenvolvido em pesquisa de Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007), que investigou as 

possibilidades e os limites para a integração da rede de atendimento a mulheres em 

situação de violência. Este estudo buscou compreender como “os diversos serviços 

e seus atores percebem seu lugar no conjunto da assistência, relacionam-se e 

integram-se, em sua definição do problema e propostas de intervenção.” (p. 486) As 

autoras consideraram os discursos produzidos pelos profissionais como depoimento 

e reflexão sobre o trabalho realizado, ou seja, eles descreveram o processo de 

trabalho, ao mesmo tempo em que explicitaram seus saberes e emitiram opiniões e 

juízos de valor. 

A proposta de sujeitos como informantes-chave revela seu papel de 

transmissores de informações privilegiadas acerca de um determinado campo de 

investigação, no qual estão inseridos; sendo este o seu valor e não a 

representatividade como amostra de um universo maior. 

 Esta idéia vem de encontro ao que diz Minayo (2000), isto é, que a 

abordagem qualitativa preocupa-se mais com o aprofundamento e abrangência da 

compreensão do grupo estudado do que com a generalização.  

Reportando-se ainda aos sujeitos da pesquisa, a autora afirma que 

Esses sujeitos de investigação, primeiramente, são construídos 
teoricamente enquanto componentes do objeto de estudo. No campo, 
fazem parte de uma relação de intersubjetividade, de interação social 
com o pesquisador, daí resultando um produto novo e confrontante 
tanto com a realidade concreta como com as hipóteses e 
pressupostos teóricos, num processo mais amplo de construção de 
conhecimentos (MINAYO, 2000, p. 105). 

 

3.3.1 Escolha dos sujeitos  

 O critério principal para escolha dos sujeitos foi a sua inserção como 

profissionais que atendem casos de violência doméstica contra a mulher, nos 

serviços previamente delimitados. A escolha dos serviços deu-se a partir de uma 

pesquisa sobre a disponibilidade dos mesmos na região estudada. Alguns serviços 

já eram conhecidos pela pesquisadora e outros foram indicados pelos próprios 

profissionais, como referências para encaminhamentos. Deste modo, a seleção dos 
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sujeitos e de seus respectivos campos de atuação foi sendo definida no decorrer da 

coleta dos dados. 

 Foram selecionados doze profissionais que realizam algum tipo de 

atendimento a estes casos, levando-se em consideração ora sua categoria 

profissional, ora o serviço que representam. Atentou-se para o fato de que houvesse 

igual distribuição numérica dos sujeitos entre os setores pré-definidos, objetivando 

dar representatividade ao conjunto de serviços da região. 

 Os serviços de atendimento foram divididos em três setores: Saúde, 

Segurança Pública/Justiça e Sociedade civil organizada. Divisão que se desenhou 

espontaneamente para a pesquisadora durante o trabalho de revisão de literatura. A 

definição dos serviços quanto ao nível de especificidade do atendimento, ou seja, 

sua característica de exclusividade ou não para a violência doméstica, não foi 

considerado como critério de escolha.  

Procurou-se, na medida do possível, equilibrar o número de sujeitos quanto 

ao sexo, no entanto, acabaram sendo contatados mais sujeitos do sexo feminino. A 

composição final foi de oito mulheres e quatro homens. Esta preocupação deveu-se 

a intenção de minimizar a variável gênero, visto que cada sujeitos vivencia a 

introjeção das características de gênero existentes da cultura, o que acaba por 

determinar seus valores e sua conduta profissional. 

O tempo de experiência profissional do sujeito, o período de atuação na 

instituição representada e seu nível de escolaridade, não foram considerados 

critérios de inclusão e/ou exclusão para este estudo. 

3.3.2 Descrição dos sujeitos 

 Com o intuito de cumprir o sigilo acordado e manter o anonimato dos 

profissionais entrevistados, procurou-se evitar informações que pudessem levar a 

associação entre o profissional e a instituição na qual atua.  

Os doze sujeitos participantes foram divididos nos três setores pré-

estabelecidos. Segue abaixo a descrição dos sujeitos e, quando conveniente, a 

indicação da instituição ou do tipo de serviço prestado. 
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Saúde: 

▪ Assistente social do Pronto Socorro do HMCL 

▪ Psicóloga do serviço de atendimento às vítimas de violência do HMCL 

▪ Médico do Pronto Socorro do HMCL  

▪ Enfermeiro do Programa Saúde da Família 

Segurança Pública / Justiça: 

▪ Delegado 

▪ Promotora de Justiça  

▪ Defensora Pública 

▪ Policial militar 

Sociedade civil organizada: 

▪ Educadora social de ONG voltada ao atendimento a famílias 

▪ Assistente social de centro de referência à mulher em situação de violência 

▪ Psicóloga de instituição de atendimento exclusivo à mulher 

▪ Atendente de ONG voltada à promoção social da comunidade, com foco no 

atendimento a mulheres e crianças 

3.4 Instrumento de pesquisa 

 Para a coleta de dados elegeu-se como instrumento uma entrevista semi-

dirigida com questões previamente formuladas. O roteiro foi desenvolvido pela 

própria pesquisadora a partir de alguns objetivos vislumbrados, no entanto, o seu 

modo de aplicação permitiu uma livre explanação por parte dos entrevistados. O 

instrumental foi o mesmo para todos os sujeitos, independente do setor a que 

pertencem ou de sua categoria profissional.  
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Na abordagem qualitativa, a entrevista é considerada um instrumento 

privilegiado para a coleta de dados, conforme define Minayo (2000, p.109-110): 

É a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, 
de sistema de valores, normas e símbolos [...] e ao mesmo tempo 
ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 
representações de grupos determinados, em condições histórica, 
sócio-econômicas e culturais específicas.  

 

 É deste modo que a elaboração da entrevista pretendeu propiciar aos 

informantes-chave a possibilidade de revelarem suas experiências enquanto sujeitos 

coletivos, sem desconsiderar suas características singulares.  

Minayo (2000) também contribui com a afirmação de que a entrevista não se 

reduz simplesmente a uma coleta de dados, pois se configura como uma situação de 

interação na qual a informação do sujeito é afetada pela relação com o 

entrevistador.    

A entrevista com os sujeitos foi conduzida a partir do roteiro descrito a seguir, 

com algumas modificações quando necessário no sentido de esclarecer dúvidas dos 

sujeitos ou aumentar o nível de compreensão da entrevistadora sobre a mensagem 

transmitida. Optou-se por apresentar o roteiro de entrevista neste momento e não 

como anexo no final do trabalho, por se considerar relevante que o leitor entenda a 

priori o que se objetivou acessar através das perguntas formuladas aos sujeitos. 

3.4.1 Roteiro de entrevista semi-dirigida   

O desenvolvimento do roteiro de entrevista (Quadro 1)  foi planejado pela 

pesquisadora visando obter alguns dados considerados significativos para este 

estudo, sem, contudo terem sido definidas ainda as categorias de análise temática. 

De modo geral, as perguntas buscaram respostas capazes de descrever aspectos 

do trabalho realizado, como características, objetivos, dificuldades, fluxo de 

encaminhamentos entre os serviços, etc. Procurou-se também, através destas 

informações e das opiniões e valores emitidos, acessar níveis mais subjetivos, 

visando, sobretudo, compreender quais concepções sobre violência doméstica 

predominam no interior dos serviços e de que modo isto influencia o atendimento 

realizado, a comunicação intersetorial e o estabelecimento de uma rede. 
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Quadro 1 Roteiro de entrevista semi-dirigida 

       Todas as questões referem-se ao atendimento a casos de mulheres vítimas de 
violência doméstica na relação conjugal. 
1) Como você define “violência doméstica contra a mulher”? 
2) Descreva as características do atendimento por sua categoria profissional e pelo 

setor em você atua. 
3) Qual é o objetivo do seu trabalho? 
4) Quais são as dificuldades que você experimenta em sua prática profissional de 

atendimento a estes casos? 
5) Quais encaminhamentos você costuma fazer? 
6) Qual o fluxo de atendimento que você conhece? 
7) Caso fictício: 

    Maria, 30 anos, três filhos (9, 5 e 1 ano), procura o serviço de emergência de um 
hospital com queixa de agressão física pelo companheiro (32), com quem convive 
maritalmente há dez anos. Ao responder a entrevista para preenchimento da ficha de 
notificação compulsória, referiu ter sido agredida de 6 a 9 vezes, sempre com emprego 
de força corporal. 

    Enquanto aguardava o atendimento médico, conversou com uma auxiliar de 
enfermagem, com quem desabafou seus sentimentos e conflitos. Encontrava-se 
bastante fragilizada, chorando algumas vezes durante o relato. Em outros momentos, 
revelou sentimentos de raiva e indignação. 

    Contou que o companheiro passou a agredi-la fisicamente após o nascimento do 
segundo filho, época em que assumiu uma atitude de desconfiança, acusando-a de 
traição. Algumas vezes ele a proíbe de sair de casa e os documentos dela permanecem 
em posse dele. São freqüentes as cenas de xingamento e humilhação.  Ela relata que 
também o agride verbalmente e que, tomada pela raiva, vinga-se dele através de 
atitudes como, deixar de cozinhar e lavar suas roupas, o que o deixa mais enfurecido. 
Nos períodos de discussão, ela se recusa a manter relações sexuais com ele, que por 
sua vez, faz insinuações de que procura outras mulheres e diz que sexo é sua obrigação 
de esposa. Houve episódios de sexo forçado, em que ela foi coagida pela força física. 

    Ela revela, demonstrando certo sentimento de culpa, que as últimas agressões 
ocorrerem em circunstâncias em que ela provocou escândalos em público ao buscá-lo 
na casa de amigos. Ele a acusa de controle excessivo e ciúme. 

    Ele trabalha em uma indústria há seis anos e é o provedor da família. Maria teve 
algumas atividades sem registro empregatício até o nascimento do primeiro filho, quando 
então passou apenas a cuidar da casa. 

 Ela diz que gosta do companheiro e que conserva a idéia de que casamento e 
família são sagrados; porém, sente-se esgotada emocionalmente com a situação vivida. 
Acrescenta que nem sempre ele é violento, de modo que eles costumam viver 
momentos bons juntos. 

    Maria declara que gostaria de separar-se, mas tem receio de não conseguir 
manter-se financeiramente. Acredita que terá dificuldade em arrumar emprego; além do 
mais, a casa onde mora está construída em terreno de propriedade da família dele. 
Chegou a registrar boletim de ocorrência na delegacia no primeiro episódio de agressão, 
mas acabou desistindo do processo quando ele se desculpou e prometeu que nunca 
mais a agrediria. Ouviu falar da Lei Maria da Penha, motivo que reforçou sua decisão de 
não buscar interferência policial, pois não quer que o companheiro seja preso. 

    Maria conclui o seu discurso dizendo: “Eu me sinto machucada por dentro e por 
fora. Estou cansada de brigas e também de acreditar que a violência um dia vai acabar. 
Mas não sei o que fazer, estou confusa.” 
a) Quais formas de violência você identifica nesta história? 
b) Quais atendimentos você considera necessários para a solução deste caso? 
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c) Baseando-se na sua experiência profissional, como você imagina que será o 
andamento deste caso? 

d) Quais são as suas impressões sobre este casal? 
8) Sabe-se que muitas mulheres desistem do processo judicial contra o agressor. A que 

fatores você atribui isto? 
9)  Como você imagina que cada setor (saúde, segurança e sociedade civil organizada) 

atua? 
10)  A demanda de atendimentos consegue ser suprida? 
11)  Qual a sua opinião sobre as políticas públicas existentes para a questão da violência 

doméstica? 
12)  Qual é ou quais são as causas da violência doméstica contra a mulher? 
13)  Em relação ao homem agressor, o que deveria ser feito? 
14)  Como você aprendeu ou tem aprendido sobre este tema? 
15)  Como resolver o problema da violência doméstica contra a mulher? 

 

3.5 Procedimento de coleta de dados 

 Conforme apontado anteriormente, alguns profissionais e/ou serviços foram 

sendo incorporados à pesquisa durante o transcorrer do processo de coleta de 

dados, geralmente por indicação dos próprios sujeitos entrevistados; sempre na 

intenção de compor um quadro de serviços representativo da realidade da região. 

 Após definição de cada categoria profissional e do serviço onde seria 

requerida a sua participação, foi contatada a instituição e solicitada autorização para 

realização da pesquisa. Algumas instituições dispensaram formalidades e outras 

submeteram o pedido à autorização, requerendo comprovantes de aprovação pelo 

comitê de ética. Apenas uma delas não concedeu a autorização. Dos profissionais 

convidados, nenhum se recusou a conceder a entrevista. 

 As entrevistas foram realizadas entre os meses de julho e agosto de 2009, e 

conduzidas pela própria pesquisadora. Os locais foram as próprias instituições onde 

trabalham os profissionais. Foi realizado um pré-teste para avaliação da 

aplicabilidade do instrumento. Utilizou-se gravador de voz, com prévia autorização 

dos sujeitos e, posteriormente, as entrevistas foram transcritas. A média de duração 

das entrevistas foi de aproximadamente trinta minutos.  

No que diz respeito aos aspectos bioéticos, o projeto foi aprovado pelos 

Comitês de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Ítalo Brasileiro (ANEXO A) e 

do Hospital Municipal do Campo Limpo (ANEXO B). Houve autorização da Diretoria 

Técnica do HMCL para identificação e citação do hospital neste trabalho (ANEXO 
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C). A pesquisadora assumiu o compromisso de preservar a identidade dos sujeitos 

entrevistados, de usar o material exclusivamente para esta pesquisa, havendo 

possibilidade de publicação, além de outros aspectos afirmados através do Termo 

de Responsabilidade (ANEXO D) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(ANEXO E).  

3.6 Procedimento de análise de dados  

 Após escolha e desenvolvimento do instrumento de pesquisa, partiu-se ao 

encontro de uma metodologia de análise que possibilitasse o alcance de um nível de 

compreensão abrangente sobre o fenômeno estudado; optando-se pela técnica da 

Análise de Conteúdo (AC). A AC possui inúmeras vertentes, sendo que este estudo 

utilizou como referencial a forma proposta por Bardin (1977), definida como:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (p. 42). 

 

 Entende-se, assim, que o objetivo da AC é a compreensão do sentido das 

comunicações e de seus significados explícitos e/ou ocultos. Trata-se de uma 

técnica amplamente utilizada para análise de material qualitativo, permitindo o 

acesso também ao contexto de produção do discurso, ou seja, às condições que 

induziram ou produziram a mensagem, ou, em outras palavras, à influência social da 

mensagem. 

Os sujeitos de uma pesquisa podem ser considerados produto das mesmas 

condições sócio-históricas, o que faz com que, de certa forma, eles de 

homogeneízem. É neste sentido que se considerou os sujeitos deste trabalho como 

informantes-chave de uma realidade que transcende o individual, e busca a 

apreensão de um âmbito mais amplo, neste caso, a categoria ou o setor profissional 

a que pertence o sujeito. 

Dentre as possibilidades de realização da AC, optou-se pela análise 

categorial-temática, em que se constroem as categorias conforme os temas 

emergem do texto. Para classificar os elementos em categorias é preciso identificar 
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o que eles têm em comum, permitindo seu agrupamento. Neste desmembramento 

do discurso em categorias, os critérios de escolha e de delimitação orientam-se pela 

investigação dos temas relacionados ao objeto da pesquisa e que são identificados 

nos discursos dos sujeitos pesquisados. Para Caregnato e Mutti (2006, p. 684), “... a 

AC espera compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no 

texto, numa concepção transparente da linguagem.”  

Neste trabalho, a Análise de Conteúdo, desenvolveu-se sistematicamente em 

três etapas ou percursos de trabalho: 

1) Pré-análise 

 Fase de organização do material através dos primeiros contatos com as 

entrevistas. Após a leitura flutuante, em que se permitiu que impressões fluíssem 

espontaneamente, formularam-se algumas hipóteses. Neste momento, valorizou-se 

mais a apreensão global das principais idéias e seus significados gerais do que a 

definição das categorias.  

2) Exploração do material 

Empreendeu-se aqui a escolha das categorias de análise, orientando-se pelas 

questões a serem respondidas no estudo, além das unidades de registro (recortes 

no texto) e das regras de contagem (enumeração). A categorização foi não-

apriorística, emergindo do contexto das respostas dos sujeitos. 

O processo de categorização é definido como uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero. (BARDIN, 1977, p. 117) 

3) Tratamento resultados e interpretação 

 Realizou-se, nesta etapa, a inferência, procurando esclarecer as causas ou as 

conseqüências que a mensagem pode provocar. O ato de inferir refere-se a uma 

operação através da qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com 

outras proposições já aceitas como verdadeiras, embasando com pressupostos 

teóricos os conteúdos produzidos pelos sujeitos. 
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 As inferências conduziram à interpretação dos dados, buscando aquilo que se 

esconde sob a realidade aparente; porém em um sentido fenomenológico, conforme 

apresentado por Mansini (1989, apud COLTRO, 2000).  

O autor define a Fenomenologia como uma atitude de abertura (no sentido de 

estar livre de conceitos e definições apriorísticas) para compreender o que se 

mostra, buscando remontar aquilo que está estabelecido como critério de certeza, 

questionando os seus fundamentos. 

Para a abordagem fenomenológica, a interpretação faz-se na forma de um 

conflito de interpretações, considerado indispensável para que a ela se aproxime o 

máximo possível da estrutura simbólica do fenômeno. Seu método hermenêutico 

trata de “desentranhar o fenômeno, pô-lo a descoberto, desvendá-lo para além da 

aparência, apegando-se somente aos fatos vividos na experiência.” (COLTRO, 2000, 

p. 42)  

A pesquisa fenomenológica dirige-se para os significados atribuídos pelos 

sujeitos entrevistados e não apenas aos dados coletados. Descrevendo a 

experiência de mundo do sujeito, o pesquisador pode apreender o conjunto de seus 

motivos e acessar os significados.  

O autor destaca a importância do contato face-a-face entre o pesquisador e o 

sujeito, o que possibilita a observação direta e intensa do fenômeno em estudo. É 

nesta interação que se apreende um grande número de indicações, como 

entonações de voz e várias formas de linguagem não-verbal.  

A apreensão dos motivos, pelo pesquisador, será tanto melhor 
quanto mais próximo estiver do contexto da relação face-a-face, 
possibilitando um melhor entendimento do fenômeno, em sua 
complexidade e riqueza de significações, pois a possibilidade de 
entender é que constitui a essência da existência humana: é pelo 
entendimento que as coisas podem ter significado no mundo de um 
ser humano (COLTRO, 2000, p. 41). 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS E ANÁLISE 

 Esta seção compreende a apresentação e análise dos dados obtidos nas 

entrevistas com os doze profissionais que atuam no atendimento a mulheres vítimas 

de violência, em seus respectivos serviços. 

 Optou-se pela omissão da identidade dos serviços nos quais trabalham os 

sujeitos, priorizando-se a manutenção do sigilo e evitando deste modo associações 

dedutivas que favorecessem a ligação do profissional ao serviço. Exceção feita ao 

HMCL, instituição base no estudo dos encaminhamentos da região, cuja autorização 

para citação foi previamente concedida. A descrição do conjunto de serviços 

disponível não se constitui como objeto desta pesquisa, visto que implicaria no uso 

de metodologia própria. Assim, não se intencionou revelar quais são os serviços, 

mas sim como eles funcionam, em termos de estruturação e articulação de suas 

ações. Analisados desta maneira, os resultados aqui apreendidos poderão 

representar uma contribuição a ser transposta a outras regiões e seu conjunto de 

serviços. 

 Quanto aos profissionais entrevistados, eles serão citados e identificados por 

um código definido a partir das informações consideradas pertinentes (Quadro 2). 

Quadro 2 Relação de informações sobre os entrevistados a partir do setor, função exercida, 
sexo e código de identificação. 

Setor Função Sexo Código 

Saúde Assistente Social F AS-Saúde 

Saúde Psicóloga F Psi-Saúde 

Saúde Enfermeiro M Enf-Saúde 

Saúde Médico M Méd-Saúde 

Segurança Pública/Justiça Delegado M Del-Seg/Just 

Segurança Pública/Justiça Promotora de Justiça F PJ-Seg/Just 

Segurança Pública/Justiça Defensora Pública F DP-Seg/Just 

Segurança Pública/Justiça Policial Militar M PM-Seg/Just 

Sociedade Civil Organizada Educadora Social F ES-SCO 

Sociedade Civil Organizada Assistente Social F AS-SCO 

Sociedade Civil Organizada Psicóloga F Psi-SCO 

Sociedade Civil Organizada Atendente F Atend-SCO 
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Retomando a trajetória metodológica, foi aplicada a técnica de Análise de 

Conteúdo ao material coletado. No decorrer do trabalho de leitura das entrevistas, 

foram sendo extraídos e classificados trechos dos discursos com o intuito de acessar 

os seus significados. Organizaram-se temas e sub-temas em categorias, as quais 

representaram apenas um esquema didático provisório, servindo como passo 

intermediário para novas sínteses. Em outras palavras, foram realizadas divisões e 

junções de elementos, visto que a fala de um sujeito pode revelar conteúdos que se 

aplicam a mais de uma categoria, como também estar relacionada a outras falas, 

suas e dos demais. Além disto, as respostas dos sujeitos não apareceram 

diretamente vinculadas a determinadas perguntas do roteiro de entrevistas, havendo 

a necessidade de se buscar elementos em vários trechos do discurso. Assim, a todo 

o momento, os temas foram separados e recompostos, sempre no intuito de se 

atingir uma compreensão global do assunto.  

 Apesar de se utilizar um roteiro de entrevistas pré-estabelecido, foram 

definidas, de forma não-apriorística, três grandes categorias temáticas: 

▪ Concepções sobre violência doméstica contra a mulher: Apresentação dos 

significados que os sujeitos atribuem à violência doméstica a partir das respostas 

referentes à definição do problema, suas causas, seus efeitos, bem como a 

compreensão da dinâmica relacional do casal em situação de violência. 

▪ Atuação profissional: Descrição sobre o trabalho realizado no que diz respeito às 

características, objetivos e dificuldades; além dos aspectos subjetivos ligados às 

percepções individuais. 

▪ Articulação dos serviços: Considerações acerca do nível de intersetorialidade 

através das opiniões dos sujeitos sobre o trabalho de outros profissionais e setores, 

sobre as políticas públicas e também das sugestões de superação dos problemas 

constatados.  

 As categorias temáticas visam, sobretudo, responder ao problema de 

pesquisa: a caracterização do atendimento a mulheres vítimas de violência 

doméstica pelos serviços disponíveis na região sul do Município de São Paulo. 
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4.1. Concepções sobre violência doméstica contra a mulher 

 Relembrando a definição de violência doméstica contra a mulher, segundo a 

Lei Maria da Penha:  

Configura violência doméstica e familiar contra a mulher toda e 
qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, praticado 
por pessoa (homem ou mulher) com que a ofendida (somente a 
mulher) conviva no âmbito doméstico; ou faça parte de seu âmbito 
familiar ou de qualquer relacionamento íntimo de afeto atual ou já 
encerrado (SÃO PAULO, 2008, p. 9). 

 

 Perguntados sobre como definem a violência doméstica contra a mulher, os 

entrevistados forneceram respostas com enfoques diferenciados. As que mais se 

aproximaram da definição proposta pela lei, foram justamente as respostas das 

representantes da Justiça (PJ-Seg/Just e DP-Seg/Just). Alguns sujeitos enfocaram a 

questão da desigualdade de gênero e do abuso de poder: “... é todo ato de abuso de 

poder em relação a outra pessoa.” (AS-Saúde), “[...] colocando a mulher em posição 

de inferioridade.” (DP-Seg/Just), “[...] o outro utiliza de força física ou mesmo da 

violência psicológica para oprimir essa mulher.” (Psi-SCO). A maioria deles explicou 

a violência doméstica através de suas formas de manifestação, no caso, agressões 

física e psicológica. Algumas respostas apresentaram uma conotação mais 

subjetiva, como se verifica nos trechos abaixo: 

Pra mim, a violência doméstica contra a mulher é tudo de pior que pode acontecer 
na vida dela [...] Ela perde totalmente a noção do ser mulher diante dessa violência, 
porque o marido procura deixar ela mais baixa do que o chão, usando essas 
palavras assim bem populares. Então ela perde totalmente o chão dela. (AS-SCO) 

Uma covardia. Covardia porque a mulher é o sexo frágil, né? Então, muitas vezes, 
no caso do marido, chega em casa embriagado, querendo tudo: -“Onde tá o sapato, 
onde tá isso, onde tá aquilo?”, e por vez a mulher acaba falando alguma coisa e o 
marido acaba por agredir ela. (PM-Seg/Just) 

 

 Interessante notar a resposta de uma das entrevistadas, a ES-SCO, para 

quem não existe uma definição objetiva para a violência doméstica, ao passo que 

concebe o problema como resultado de processos constitutivos da história de vida 

do indivíduo.  
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Quanto às formas de violência identificadas na história que compõe o roteiro 

de entrevista, dez sujeitos referiram a presença de violência física, sete referiram 

violência psicológica e cinco identificaram a violência sexual. Alguns utilizaram 

expressões como violência moral, emocional e verbal. Houve menção também ao 

fato da mulher, personagem da história, ser mantida numa espécie de cativeiro sob 

controle do homem e ter seus documentos apreendidos (Méd-Saúde). Dois 

entrevistados descreveram as formas de violência em termos jurídicos, um 

mencionou abandono material e ameaças (DP-Seg/Just) e o outro descreveu: 

“Ameaça, constrangimento, lesão corporal, injúria, difamação. Eu vejo esses crimes.” 

(Del-Seg/Just). 

Ao serem perguntados sobre as causas da violência doméstica contra a 

mulher, apontaram para determinações sócio-históricas e culturais e falaram 

também sobre fatores que não se constituem exatamente como causa, mas sim 

como potencializadores dos episódios de violência. 

Com relação às referidas determinações, as falas de duas entrevistadas são 

bastante representativas: 

A sociedade vem de um sistema feudal, de um sistema do senhor, onde quem 
mandavam eram os senhores, e continua assim até hoje. Então o senhor é quem 
manda, é o homem que manda, a mulher que é submissa. [...] Então, uma das 
causas é esse feudalismo que persiste até hoje. O homem se acha dono, ele é o 
dono da casa, ele é o dono da família, ele é o dono da mulher, ele é o dono dos 
filhos. [...] porque isso é da nossa cultura, as pessoas são criadas assim, 
culturalmente são assim. (Psi-Saúde) 

[Causa da violência contra a mulher] Vem mesmo desse pensamento machista 
enraizado na sociedade, que o homem é o dono da mulher, né? Então ele acha que 
ele é o dono e por ele ser o dono, se ela não faz do jeito que ele quer, ele tem o 
direito de bater. -“Eu sou o dono da casa, é eu que banco tudo aqui dentro, ou se 
não banco eu sou o homem.” E o fundamento é: “Eu sou o homem.” (DP-Seg/Just) 

 

 A dialética família e sociedade, em que a primeira é considerada um 

microcosmo da segunda, é expressa no movimento de transmissão de valores ao 

longo do tempo, através das gerações. “O marido é assim porque o pai dele foi 

assim e já tratava a mãe dele dessa forma. O pai dele foi criado assim porque o avô 

dele também já era sim.” (Psi-Saúde). “[...] vem lá de baixo, da raiz.” (Atend-SCO). 

“Porque é um círculo, um círculo vicioso. Se o pai agride a mãe, a mãe vai agredir os 
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filhos e os filhos mais tarde vão agredir os próprios filhos e as mulheres.” (ES-SCO). 

“Normalmente, eles falam assim que o homem agride porque ele foi agredido 

quando era criança, que a mãe agride o filho porque ela foi agredida. Então tudo o 

que você recebe você passa.” (Atend-SCO). 

 A suposição de que a violência tem sua origem na infância do indivíduo, foi 

ressaltada pela maioria dos entrevistados. De acordo com esta idéia, presenciar ou 

sofrer violência em fase crucial de desenvolvimento da personalidade acarreta 

padrões anormais, o que explicaria tanto o comportamento agressivo do homem, 

quanto a sujeição da mulher.  

 Duas entrevistadas alertam para a particularidade de que, em alguns casos, a 

mulher identifica afetividade através dos atos agressivos.  

A mulher, se ela foi agredida pelos pais, tem já esse histórico dentro dela de 
agressão [...] passa pela cabeça dela que amor é isso. O único contato de amor é 
esse, é um tapa, é um xingar. (ES-SCO) 

[Relato de caso] ... uma criança apanhava muito quando pequena, mas ela 
aprontava assim coisas terríveis. Aí um dia eu perguntei pra ela assim: -“Por que que 
você, sabendo que a sua mãe vai te bater, por que é que você faz isso? Por que 
você não faz pra agradar?” Ela falou assim: -“Porque se eu fizer pra agradar, daí ela 
não vai agradar, se ela me bate, depois ela me beija.” Então às vezes a pessoa 
entende que o carinho só vem depois de um tapa. (Atend-SCO)  

 

Ainda se referindo à influência da estrutura familiar na violência, o Enf-Saúde 

acredita que o problema tem início em fases ainda mais precoces do 

desenvolvimento humano, isto é, no ventre materno. Ele critica a conduta de mães 

que não investem na amamentação, e de pais e mães que dedicam tempo 

insuficiente aos filhos, criando um distanciamento emocional. “A família é a base, o 

alicerce de tudo, modula o nosso comportamento. [...] Eu creio que a violência 

começa aí.” 

 Houve significativo reconhecimento de fatores multicausais no fenômeno da 

violência doméstica. Apenas dois sujeitos não forneceram esta resposta. Para o Del-

Seg/Just, não há causa específica, visto que em muitos casos o homem abusa de 

seu poder econômico sobre a mulher quando esta depende dele, no entanto, ele 

assume que também existe violência doméstica nas classes altas, em que este fator 
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de submissão financeira da mulher não é relevante. Já o PM-Del/Just relacionou a 

violência doméstica apenas a alguns desencadeantes de agressão física. 

As causas são, na maioria das vezes, motivos fúteis [...] embriaguez, às vezes o 
marido tem dupla personalidade, uma hora tá calmo, outra tá estressado e quer 
descontar na mulher. Muitas vezes é a mulher que provoca. Muitas vezes são os 
dois que bebem, chegam os dois, um agredindo o outro. (PM-Del/Just) 

 

 A questão financeira foi citada repetidas vezes pelos entrevistados, e de 

forma unânime. Eles relacionaram a violência doméstica à situação de mulheres que 

não trabalham, com baixo nível de escolaridade e com filhos; o que as levaria a 

permanecer no ciclo da violência. Schraiber et al. (2005), consideram a violência 

doméstica como resultado das mudanças estruturais ocorridas nas últimas décadas 

com relação ao papel feminino na família e na sociedade, e destacam três principais 

alterações: a entrada da mulher no mercado de trabalho, o aumento da taxa de 

escolarização e o controle da fecundidade. O aparente paradoxo encontra-se no fato 

que as mesmas condições que, na ótica dos autores, representam fatores que 

impulsionaram mudanças nas relações familiares e propiciam a violência pelo 

homem como forma de resgate do poder julgado perdido, são as condições que 

faltam em algumas mulheres. Assim, as mulheres que não seguem o modelo 

feminino atual, são as que mais sofrem com a violência doméstica. O que nos leva a 

inferir que este novo modelo de ser mulher paira no imaginário social e interfere nos 

relacionamentos conjugais, mesmo naqueles em que a mulher não se enquadra. Por 

outro lado, indiscutível é o fato de que as referidas condições colocam a mulher em 

situação de maior vulnerabilidade à violência doméstica.      

A submissão da mulher à violência, relacionada ao contexto acima descrito, e 

veementemente citada pelos entrevistados, não pode ser considerada causa, no 

sentido de origem do fenômeno violência doméstica, mas sim uma condição que 

conduz à reincidência dos atos agressivos. Ela pode ser entendida também como 

uma característica de muitas mulheres que não reconhecem como violência as 

agressões sofridas, ou como uma estratégia defensiva diante do medo de se ver 

sem o companheiro. “Com ele é ruim, pior sem ele, porque aí vai faltar alimento, vai 

faltar muita coisa [...] então acaba acostumando com aquela situação, continua com 

aquilo, achando que aquilo é vida maravilhosa.” (Atend-SCO). 
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Partindo do pressuposto de que existem fatores que potencializam a violência 

e que atuam também como desencadeantes dos episódios agressivos, sete 

entrevistados citaram o álcool e as drogas (Psi-Saúde, Enf-Saúde DP-Seg/Just, PM-

Seg/Just, ES-SCO, AS-SCO e Atend-SCO). Outros falam sobre problemas que o 

homem vivencia fora de casa e que o tornam agressivo dentro de casa, como 

desemprego (Psi-Saúde e Atend-SCO) e estresse do dia a dia (AS-Saúde).  

Alguns falam diretamente e outros insinuam sobre a participação da mulher 

no episódio agressivo: “Às vezes a mulher provoca a agressão. O marido tá calmo, 

ela provoca e faz de tudo pra que aconteça uma agressão. Aí ela vai pra cima do 

marido e o marido acaba por segurar ela, e nesse caso ela já fala que foi agredida” 

(PM-Seg/Just); “Correr atrás dele num bar!? Se voltando pra casa, chegando em 

casa ele vai agredi-la, qual é a intenção que ela tem nisso?” (Atend-SCO); “[...] ela 

também agrediu, ela deixa de fazer certas coisas, ela vai fazer escândalo na casa 

dos amigos dele.” (ES-SCO);  e  

[...] num certo sentido, ela contribui para que as agressões tornem a acontecer, o 
que o próprio ciclo da violência explica, ou seja, a própria vítima acaba provocando o 
seu agressor pra entrar na agressão, pra voltar na lua de mel. (PJ-Seg/Just) 

 

Aparecem também nos discursos referências a alguns sentimentos do homem 

como causa da violência contra a mulher, os mais comuns são ciúme, insegurança e 

insatisfação pessoal. Falam também em desequilíbrio de personalidade. Duas falas 

destacaram-se ao apontar a dinâmica do casal: 

Pode até existir um gostar do outro, mas está tudo aí misturado com a questão 
financeira, com a questão do ciúme, da falta de independência de cada um. Eles se 
misturam dentro do relacionamento e não conseguem ter a individualidade de cada 
um, então parte para as agressões, inclusive por ela também. (Psi-SCO)  

Tanto o homem quanto a mulher, eles não aprendem a resolver seus conflitos de 
forma pacífica, ou seja, não desenvolvem recursos internos pra resolver as suas 
diferenças, as suas frustrações no diálogo e de forma pacífica. E o homem, até 
porque ele é mais forte mesmo pelo tipo físico, e como ele não tem esse recurso 
interno, ele resolve dar um cala boca. E como a mulher gosta muito de falar, porque 
a mulher fala demais, como ela não consegue talvez ser objetiva, procurar uma 
forma mais eficiente, ela fica falando, falando, falando. E aí o homem já não tem 
recurso interno e a mulher só fica falando, falando, falando, ele dá um cala boca 
nela. (PJ-Seg/Just) 
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A partir do exposto, pode-se dizer que diversos fatores favorecem a 

ocorrência da violência conjugal, mas que esta é agravada pela condição de 

vulnerabilidade da mulher, conforme conceito de Ayres et al. (2003, apud Silva, 

2008); já que a mulher representa o pólo da relação de maior suscetibilidade, tanto 

por suas características físicas quanto simbólicas.  

Alguém é culpado de alguma coisa. Se o cara tá desempregado, ele tem que culpar 
alguém. Chega em casa, de repente não tem algo aos conformes dele, já é um 
motivo. A maioria dos indivíduos ou bebem ou usam drogas, que os torna com o 
comportamento um pouco mais agressivo, e de repente a vítima, inferior em 
questões físicas, em sensibilidades, acaba sobrando. (Enf-Saúde) 

 

 Esta relação entre os fatores amplos ligados à história cultural da humanidade 

- como a estrutura patriarcal, as precárias condições econômicas e educacionais e a 

violência estrutural – e os fatores potencializadores da violência doméstica contra a 

mulher, é bastante estreita. O que ficou evidente nos discursos dos sujeitos, cujo 

posicionamento nos leva a pensar que as causas constituintes e os fatores que 

propiciam a ocorrência e a manutenção de comportamentos violentos compõem um 

mesmo processo, como uma teia de relações interdependentes. 

 As perguntas do roteiro levaram os profissionais entrevistados a descrever o 

estado emocional da mulher vítima de violência doméstica. Este estado é entendido 

como conseqüência da situação vivida e também como fator que dificulta a sua 

saída da relação. Observar o modo como os sujeitos realizaram esta descrição 

sugeriu que os seus discursos revelam uma imagem peculiar da mulher e do homem 

protagonistas da conjugalidade violenta. Em relação à mulher, as falas abaixo são 

representativas do seu estado emocional e de sua auto-imagem:  

Toda mulher que sofre violência doméstica, ela perde totalmente o direito de ser 
mulher, de ser ser humano, porque [a violência] deixa a mulher com a auto-estima 
muito rebaixada, ela se desvaloriza, ela se discrimina ela mesma. (AS-SCO) 

[...] eu acho que ela perde totalmente, às vezes, até o referencial dela como pessoa, 
ela fica totalmente submissa, achando que aquilo que é certo, achando que ela é 
realmente a culpada, que ela talvez até mereça aquilo. (Psi-Saúde) 

 

  A mulher vitimizada é caracterizada através de uma auto-imagem marcada 

pelo rebaixamento da auto-estima, pela fragilidade, pelo medo e pelo sentimento de 
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culpa. É feita menção ao trauma psicológico causado pela exposição à violência 

(Méd-Saúde e PJ-Seg/Just). Algumas considerações mostram o estado emocional 

da mulher no momento em que ela busca ajuda institucional. Segundo a AS-Saúde, 

“[...] ela chega num momento em que ela tá muito fragilizada e com muitas dúvidas, 

interrogações”. A Atend-SCO conta que a mulher chega chorando, desesperada, 

sentindo-se envergonhada e humilhada, já o Enf-Saúde e a ES-SCO ressaltam que 

estes sentimentos são comuns e fazem com que, muitas vezes, a mulher procure 

ajuda somente em casos de extrema violência e risco de vida.  

 Nota-se reconhecimento quase geral das implicações psicológicas da mulher 

vitima de violência doméstica. Alguns entrevistados chegam a alertar para a 

importância de que o olhar do profissional contemple o estado emocional desta 

mulher e não apenas o trauma físico (Méd-Saúde, Psi-SCO e Atend-SCO). No 

entanto, nenhum deles faz qualquer alusão aos efeitos psicossomáticos decorrentes 

da violência, que são descritos por Walker (1999), através da Síndrome da mulher 

espancada. Apenas dois sujeitos (Enf-Saúde e Psi-SCO) citam a depressão como 

decorrência do processo de vitimização, e outros falam, indiretamente, da típica 

postura de passividade da mulher. 

 Não foram constatadas divergências nas opiniões dos sujeitos no que diz 

respeito à imagem da “mulher vítima” de violência e do “homem agressor”. Mesmo 

havendo falas que referiram exceções e outras que relativizaram alguns aspectos, 

tornou-se possível traçar um perfil genérico do casal em conjugalidade violenta, ao 

se agregar todos os dados fornecidos. Assim, a mulher vítima – na maioria dos 

casos - é uma pessoa que não trabalha, com baixa escolaridade, dependente afetiva 

e economicamente do cônjuge, fragilizada, submissa e sem consciência da relação 

problemática da qual é parte. O homem agressor, empregado ou não, tem a função 

de provedor da casa; abusa dos “direitos de marido” que lhe são culturalmente 

“autorizados”, isto é, entende que a mulher é sua propriedade e, portanto, desconta 

nela suas frustrações; é ciumento; e, muitas vezes, tem seu comportamento 

agressivo intensificado pelo uso de álcool ou drogas. Estes perfis configuram uma 

relação patológica marcada pela desigualdade de gênero, em que se dicotomizam 

papéis caracterizados pelo domínio de poder do mais forte sobre o mais fraco. 
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A maioria das mulheres não estuda, a maioria é o homem que traz tudo pra casa, e 
dentro desse ciclo, ela fica desprotegida, fica insegura, e muitas das atitudes que ela 
deveria tomar, não toma [...] então submete a essas coisas. (Enf-Saúde) 

[Referindo-se ao caso fictício] Como na história: -“Ah! Ele é ciumento, ele agride, só 
que ele não deixa faltar nada em casa.” Então ela vê isso como um lado bom, ela 
não tem apoio, ela não tem pra quem recorrer, ela se sujeita a viver com ele, ser 
humilhada, agredida, porque ela não tem condições de sair. (Del-Seg/Just)  

 

Com o que concorda o PM-Seg/Just ao dizer que “[...] é muito complicado, às 

vezes a mulher acaba suportando a dor por não ter pra onde ir ou por causa dos 

filhos.” Tal situação de dominação/submissão é percebida em outros discursos: 

É uma relação que se neurotizou [...] ela não consegue tomar as rédeas da própria 
vida, porque ela se sentiu, ela foi ficando fragilizada nesse contexto, primeiro pela 
força física, e depois, ela não podendo reagir fisicamente, ela foi se fragilizando, 
espiritualmente né, de outras formas. (PJ-Seg/Just) 

[...] tem o lado afetivo, gosta do marido, né? E tem sempre a desculpa: -“Ah, eu 
tenho os filhos, ah, eu não trabalho, ah, eu tenho medo.” [...] porque ela tá tão 
fragilizada que ela acha que não consegue [...] ela só vê empecilhos, ela não vê 
nada de bom pela frente. (Psi-Saúde) 

[...] ela gosta dessa relação [...] O fato dela estar nessa relação não é única e 
exclusivamente financeira. Sabemos que a parte financeira é importantíssima, já que 
ela não tem emprego, essa coisa toda, porém, vem a parte religiosa, que tem um 
peso muito importante na vida dela, quando ela fala que família e casamento são 
coisas sagradas [referindo-se ao caso fictício]. [...] tem um vínculo afetivo, ela deve 
sentir ou paixão ou amor ou alguma coisa, mesmo que eu ache que tem um grau de 
doença nisso tudo, ela vive com esse parceiro uma relação totalmente doentia. 
(Méd-Saúde) 

 

  Estas últimas falas ampliam a visão da dinâmica relacional do casal em 

situação de violência para além da dependência financeira, ao apontarem outras 

implicações pertinentes ao ciclo da violência. Esta teoria, já detalhada na revisão de 

literatura, é considerada parte fundamental deste estudo, uma vez que o seu 

desconhecimento pelos profissionais conduz a distorções e negligências nas 

intervenções. Partindo deste pressuposto, buscou-se identificar no material coletado 

o nível de entendimento sobre o ciclo da violência expresso pelos entrevistados. 

O termo “ciclo da violência” esteve presente em três entrevistas (PJ-Seg/Just, 

AS-SCO e Psi-SCO). Em duas delas (Del-Seg/Just e PM-Seg/Just), não se obteve 

qualquer indício de que os sujeitos detinham este conhecimento teórico; mesmo 
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assim expuseram idéias relacionada a alguma característica da dinâmica relacional 

do casal. Nas demais, apesar de não mencionarem “ciclo da violência”, pode-se 

apreender um nível razoável de conhecimento sobre seus principais conceitos, ou 

seja, a intermitência dos episódios agressivos, a seqüência de fases e a repetição 

das mesmas, bem como as dificuldades para o rompimento deste ciclo. 

 Ficou implícito em todos os relatos que a violência contra a mulher é 

concebida como uma seqüência de atos agressivos e não apenas como um único 

episódio. A fala do Méd-Saúde aponta diretamente esta característica: “[...] isso é 

seqüencial, ela foi agredida outras vezes. Então, o objetivo é mostrar pra essa 

mulher que ela tem que desfazer esse ciclo, se não, ela nunca vai se livrar.” 

 Este mesmo entrevistado descreve o processo de progressão da gravidade 

das agressões no ciclo da violência: 

Tem muitos casos que o indivíduo começa com pequenas agressões, começa 
restringindo essa parceira do convívio com outras pessoas, desconfia da atitude 
dela, acha que ela tá traindo, até eventos mais trágicos, como agressão mais 
violenta e até óbito em alguns casos. (Méd-Saúde) 

Ele acrescenta que por mais que o homem prometa melhorar, ou seja, não 

agredir mais, ela acaba repetindo as agressões. 

 Neste ciclo, além dos episódios agressivos se repetirem, eles evoluem em 

gravidade, levando ao risco de morte; o que foi referido pela metade dos sujeitos 

entrevistados (Enf-Saúde, Méd-Saúde, PM-Seg/Just, ES-SCO, AS-SCO e Atend-

SCO). 

 Os trechos a seguir retratam tanto a característica intermitente da violência 

conjugal quanto a subseqüência de fases:  

Não é tão simples romper um relacionamento onde a violência está presente, até 
porque essa violência, às vezes, não é a todo o tempo. Como ela é espaçada, 
acontece em determinadas situações, depois passa por um período de calmaria. (PJ-
Seg/Just) 

[Sobre a necessidade de tratamento psicológico] ... mostrar pra ela que isso é um 
ciclo, que é sempre a agressão, o perdão, e daí ela vai tomar uma decisão, e de 
repente, ele volta a ser bondoso, aí pára, aí volta. É um ciclo, ela tem que entender 
que é um ciclo, que isso não vai acabar, que precisa de uma decisão dela. (DP-
Seg/Just) 
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Relembrando o esquema teórico de Walker (1999), o ciclo da violência é 

composto por três fases: acumulação de tensão, explosão e lua-de-mel. Como este 

esquema foi formulado com base em dados estatísticos mundiais, verificou-se que é 

mais comum a permanência da mulher do que a sua saída da situação de violência. 

Fato este apontado por alguns dos entrevistados, especialmente ao responderam à 

pergunta sobre como imaginavam o andamento do caso fictício relatado.  

Baseando-se na história de Maria (caso fictício utilizado na entrevista), dez 

sujeitos deram sua opinião respondendo diretamente sobre o que foi perguntado. 

Todos eles demonstraram uma visão negativista, sendo que sete deles 

condicionaram a possibilidade de uma resolução mais efetiva a um atendimento 

profissional adequado. Quanto às duas que responderam de forma diferenciada, 

estão a Psi-Saúde e a AS-SCO, as quais não hipotetizaram sobre o futuro da 

referida história, mas salientaram a importância de serviços bem estruturados para o 

atendimento do caso.  

Seguem abaixo os trechos ilustrativos das respostas caracterizadas por 

desfechos negativos diante da pergunta: “Baseando-se na sua experiência 

profissional, como você imagina que será o andamento deste caso?” 

Para o Méd-Saúde, conforme o último trecho de sua entrevista, citado 

anteriormente, a violência inicia-se com pequenas agressões e evolui para formas 

mais graves, podendo terminar com a morte da vítima. Esta é a sua hipótese sobre o 

caso relatado. De forma semelhante, o PM-Seg/Just diz:  

Ela vai continuar sendo agredida até chegar uma hora em que pode ser que venha 
levar à morte, como muitos casos que a gente vê por aí, por experiência profissional, 
muitos casos de pegar mulher esfaqueada, mulher degolada. 

 

 As próximas falas, apesar do desfecho negativo da história, alertam para a 

importância da qualidade dos atendimentos como possibilidade de rompimento do 

ciclo da violência. “Se não houver intervenção profissional rápida, pode voltar do 

jeito que era antes.” (AS-Saúde). “Sofrimento e dor. [...] Dependendo de quem for 

ajudar, é possível ela encontrar uma luz no fim do túnel.” (Enf-Saúde). Para o Del-

Seg/Just, pode até ser que ela inicie o procedimento criminal, mas sem apoio, ela 

desiste e continua na situação de violência por muitos anos. Referindo-se às 
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medidas jurídico-policiais, a PJ-Seg/Just, diz que a maioria das vítimas não faz a 

representação do boletim de ocorrência ou se o faz, desiste; porém, no caso da 

história fictícia, a entrevistada acredita que “... se ela receber nesse momento as 

orientações e esclarecimentos adequados é bem provável que ela, desta vez, 

procure a delegacia, mantenha a representação e vá em frente com o processo.” 

Ainda em relação a estas medidas, a Psi-SCO diz: “Acho que ela não daria 

continuidade [...] não sei se ela também procuraria apoio para amadurecer essa 

questão da violência.”, no entanto opina que no caso dela encontrar o serviço 

adequado,  

... ela estaria passando por um acolhimento que talvez desse alguma luz pra ela com 
relação às possibilidades que ela tem, e inclusive de amadurecer essa idéia da 
separação, do rompimento do ciclo da violência, e mais pra frente, tá tomando 
alguma atitude.    

 

 Quanto a ES-SCO e a Atend-SCO, a primeira diz que a tendência é o grau de 

violência se acentuar e sugere como solução que o casal seja tratado (terapia de 

casal). Já para a segunda, “Vai continuar do mesmo jeito.”, devido à dificuldade da 

mulher em entender a situação vivida; o que poderia ser modificado com um 

tratamento voltado à ampliação de consciência e ao seu fortalecimento.  

No que tange à questão da banalização da violência doméstica, foram 

revisadas e citadas em seção anterior algumas pesquisas (O’LEARY et al.,1989, 

apud GÓMEZ, 2001; SCHRAIBER et al., 2005), as quais indicam a dificuldade em se 

reconhecer como violência os atos agressivos vividos na relação conjugal, que 

assumem uma conotação de normalidade. Esta questão foi retratada por alguns 

entrevistados, que, inclusive, apontam-na como um dos motivos que dificulta o 

enfrentamento do problema. A AS-SCO e a Psi-SCO dizem que a mulher necessita 

de tratamento para entender a situação de violência que vive e reforçam que a ação 

jurídica só deve ser efetivada após este entendimento, pois do contrário, resulta em 

desistência por parte da mulher. O PM-Seg/Just também destaca o quão 

imprescindível é a decisão da mulher quando diz que “Tem que ter a vítima pra 

poder ter o andamento do processo. Se a vítima não quer prestar queixa, não tem o 

que a Justiça fazer.” Outros seguem o mesmo pensamento: “... esse é um problema 

dela e ela que tem que buscar, que tomar decisão de que quer resolver.” (PJ-
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Seg/Just) e “... ela precisa ter conhecimento de tudo isso, porque pra mover tudo 

isso precisa de uma atitude dela.” (DP-Seg/Just). A Atend-SCO afirma que muitas 

mulheres que buscam atendimento acabam desacreditando da possibilidade de 

conseguir ajuda e voltam para a relação violenta, mantendo a idéia de normalidade. 

E por fim, a AS-SCO diz: “Na verdade essa mulher precisa ser muito orientada sobre 

o que é violência doméstica, porque tá nítido que ela não sabe que ela tá em 

situação de violência, porque pra ela isso às vezes é normal.” 

Nota-se que os entrevistados, ao mesmo tempo em que apontam para a 

responsabilidade da mulher sobre a condução do problema, falam da 

responsabilidade das instituições em promover condições para que essa mulher 

compreenda a situação e adquira recursos internos e externos para um melhor 

enfrentamento. Esta percepção aponta para um elemento chave constatado nesta 

análise: se há o reconhecimento de que a vítima de violência doméstica sofre de 

limites perceptuais ou de consciência, este deve ser o foco das intervenções 

profissionais.  

 Tais limites perceptuais da mulher vitimizada podem ser explicados pelo 

modelo teórico de Gómez (2001) sobre a Síndrome de Adaptação Paradoxal à 

Violência Doméstica (SAPVD). Em resumo, esta síndrome representa um conjunto 

de alterações neuroendócrinas que criam um estado alterado de consciência que faz 

com que a mulher permaneça na relação conjugal violenta. Apenas como ilustração 

deste processo, segue a fala de um dos entrevistados: “... isso vai consumindo ela 

aos poucos e ela não percebe que ela não tá vivendo” (Méd-Saúde). 

 São apontados outros motivos que condicionam a permanência ou a saída da 

mulher do ciclo da violência. Alguns enfatizam aspectos afetivo-emocionais e todos 

se referem aos aspectos econômicos de dependência da mulher, conforme 

abordado anteriormente. O Méd-Saúde expõe o conflito emocional vivenciado pela 

mulher:  

A impressão é que talvez essa parceira, ela não queira sair dessa relação, ela fala 
que quer sair, mas ao mesmo tempo, existe alguma coisa que é muito bom pra ela 
nessa relação [...] tem alguma coisa que a prende nessa relação, não só a 
dependência financeira.  
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 Com o que concordam outros sujeitos. “A impressão é assim, eles se gostam, 

eles não conseguem ficar separados, mas também não conseguem ficar juntos.” 

(ES-SCO). “Enquanto ele não bate, ela não sossega” (Atend-SCO). 

A gente conduz do jeito que tem que ser conduzida a ocorrência, leva ela pro PS, ele 
preso pra delegacia, aí chega na delegacia, ela muda de idéia: -“Não, porque ele me 
bate, mas eu amo ele, então não quero ver ele preso.” (PM-Seg/Just) 

 

 Grande parte dos apontamentos sobre os fatores de permanência da mulher 

na situação de violência é citada com base nas atitudes da mulher perante os 

procedimentos jurídico-policiais, em que os sujeitos destacam o fato de que a 

maioria das mulheres desiste do processo criminal ou da separação judicial.  

Diante da pergunta: “Sabe-se que muitas mulheres desistem do processo 

judicial contra o agressor. A que fatores você atribui isto?”, surgiram respostas que 

correspondem às três classificações estudadas por Silva (2008) na pesquisa sobre 

os fatores de permanência da mulher em relações violentas: aspectos intrapsíquicos 

da personalidade, questões sócio-culturais e a história de busca por ajuda. 

Os entrevistados, no geral, citaram em suas respostas, mais de um fator 

relacionado a esta situação. A Psi-Saúde, o Méd-Saúde, a PJ-Seg/Just, a AS-SCO e 

a Psi-SCO deram ênfase no aspecto afetivo-emocional e psicológico da mulher, que 

gosta do seu companheiro, preza pela manutenção do casamento e da família e não 

possui recursos internos para ficar sozinha, visto que se sente fragilizada e com a 

auto-estima rebaixada. Outros relatos abordam a questão a partir do intersubjetivo, 

ou seja, dos reflexos do âmbito sócio-cultural na postura da mulher perante a 

violência, em que o destaque vai para a desigualdade de gênero. Aqui, os sujeitos 

descrevem a insegurança sentida pela mulher diante das demandas pela própria 

subsistência e a dos filhos. A mulher, tanto pelo perfil de despreparo para enfrentar o 

mercado de trabalho, quanto pela condição emocional abalada, não acredita em sua 

capacidade de manter-se sozinha. A questão do gênero também confere um tipo de 

poder ao homem que faz com que a mulher desista de qualquer (re)ação devido às 

ameaças do homem, inclusive a de morte. Quanto à terceira classificação - a busca 

por ajuda para enfrentar a situação - a AS-Saúde, o Enf-Saúde, a PJ-Seg/Just, a 

DP-Seg/Just comentam sobre a demora das resoluções jurídicas e a insatisfação da 
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vítima com as determinações. A demora gera desgaste emocional por parte da 

mulher, que atravessa um período crítico de expectativa e incerteza, ao mesmo 

tempo em que o agressor busca a reconciliação (fase de lua de mel); “[...] ficou uma 

lacuna aí, tem um espaço em que ela não teve o devido atendimento.” (AS-Saúde). 

Já as determinações jurídicas, baseadas na Lei Maria da Penha, muitas vezes, não 

vão de encontro aos desejos da mulher; conforme evidenciado em vários relatos, há 

casos em que a mulher não quer que o companheiro seja preso, deseja apenas o 

cessar da violência. 

 As últimas considerações mostram o reconhecimento pelos sujeitos de 

múltiplos fatores ligados à resistência da mulher em romper o ciclo da violência, mas 

eles também propõem alternativas de enfrentamento, entendidas como fatores de 

ruptura do ciclo. Quase todos os entrevistados advertem sobre a necessidade da 

mulher ser fortalecida emocionalmente, ser conscientizada sobre a violência 

doméstica e adquirir independência financeira. Por mais que alguns digam que a 

decisão compete somente à própria mulher, fica implícita a associação das 

possibilidades de enfrentamento da situação ao apoio profissional e às políticas 

públicas. Diante disto, os entrevistados revelam sentimentos de indignação, 

especialmente ao descreverem as dificuldades que enfrentam em seu trabalho de 

atendimento a estes casos; o que será abordado no tópico a seguir.  

Mais uma questão que ganha destaque neste momento da análise, é o dilema 

profissional no que se refere à questão da autonomia da mulher vítima de violência. 

Por um lado há o reconhecimento de que ela não se encontra em condições mentais 

e emocionais para ponderar sobre as possibilidades de sair da violência, além da 

tendência, pelas próprias alterações, de permanecer na situação; por outro lado 

qualquer decisão só será efetivada a partir da manifestação da vontade dela. “Ela 

não entende que é uma violência [...] a gente teria que entender se ela quer 

realmente sair da situação [...] porque quando a mulher não quer, não adianta que 

nada vai funcionar.” (AS-SCO). O fato da violência doméstica constituir-se como um 

fenômeno que tem seu “lócus” no interior da casa e da intimidade do casal, impõem 

barreiras à intervenção profissional; conforme a fala do Del-Seg/Just: “Enquanto 

voltar para a residência, não tem o que fazer. Ela volta pro mesmo lugar, volta pro 

lar, fecham-se as portas, os dois em casa. Impossível!”  O trecho seguinte revela o 

sentimento da profissional diante deste dilema: 
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A maior parte das mulheres se retrata da representação criminal que fazem do 
agressor, porque normalmente voltam a viver com esse agressor. E aí nossa 
preocupação: essa mulher, ela tem o direito de voltar pro agressor? Porque a 
questão criminal vai ficar encerrada, mas como a gente conhece, ainda que 
superficialmente, a questão do ciclo da violência, a gente se preocupa. O que vai 
acontecer com essa mulher, com os filhos dessa mulher, com esse casal? (PJ-
Seg/Just) 

 

4.2 Atuação profissional 

 Esta categoria temática apresenta informações descritivas sobre o trabalho 

realizado pelos entrevistados no seu cotidiano profissional. Através desta descrição, 

procurou-se também acessar níveis mais subjetivos, ligados às percepções e 

reflexões sobre as atuações realizadas. O foco centrou-se em uma análise 

individualizada dos sujeitos, que não deixa de ser representativa do grupo ao qual 

pertencem, seja enquanto categoria profissional ou setor. O que vem de encontro à 

proposição de Minayo (2000) sobre a fala ser reveladora de condições estruturais, 

de sistemas de valores, normas e símbolos. 

 Seguem abaixo os quadros ilustrativos das características, objetivos e 

dificuldades apresentados pelos entrevistados nas repostas às perguntas 

diretamente formuladas sobre estes tópicos (Quadros de 3 a 14). As três respostas 

dos sujeitos serão apresentadas resumidamente, com acréscimo de citações quando 

se julgar relevante. Objetivou-se demonstrar de forma esquemática o que cada um 

deles faz (características), porque faz (objetivos) e o que dificulta este fazer 

(dificuldades). 

Quadro 3 Respostas da AS-Saúde relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características 

Após atendimento médico, a paciente chega fragilizada e com dúvidas 
ao Serviço Social, onde se busca esclarecer seus direito, as 
possibilidades de saída e dissolver seu sentimento de culpa. "[...] 
sempre procurando deixar claro assim, que existe saída, que existe 
possibilidade, que ela não está sozinha nessa situação." 

Objetivos Esclarecer e orientar sobre direitos e possibilidades de sair da 
situação. 

Dificuldades 
Barreiras que a mulher enfrenta: preconceitos da sociedade, 
revitimização pelo desconhecimento pelos serviços da Lei Maria da 
Penha e falta de rede de atendimento. 
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Quadro 4 Respostas da Psi-Saúde relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características 

Depende do caso. Alguns são limitados a orientações, outros são mais 
abrangentes, com possibilidade de retorno para atendimento, 
dependendo da vontade da paciente. “Eu ouço a paciente, algumas 
têm muito a dizer, outras nem querem falar.” 

Objetivos Resgatar a auto-estima e empoderar a mulher. 

Dificuldades 
Espaço físico inadequado e falta de estrutura do serviço para fluxo de 
encaminhamentos internos. "É a gente que procura o paciente e isso 
não é interessante e nem motivador pra nenhum profissional." 

 

 

Quadro 5 Respostas do Enf-Saúde relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características 

O contato para conhecer a situação acontece em consultas, exames 
ou grupos. Quando percebe algo pelo comportamento da mulher, 
aproxima-se ou pede apoio dos auxiliares de enfermagem na 
abordagem. 

Objetivos "Bem-estar, satisfação, força, ânimo, encorajá-las que um dia não é 
igual ao outro." 

Dificuldades 
"É uma invasão você entrar na vida privada do indivíduo, aonde ele 
não quer, é muito difícil expor uma situação assim." Possibilidade de 
intervenção apenas em situações extremas. 

 

 

Quadro 6 Respostas do Méd-Saúde relativas às características, objetivos e dificuldades 
de sua atuação profissional. 

Características 

50% das pacientes vêm trazidas pelo policial militar apenas para 
cumprir pré-requisito para registro de ocorrência. Maioria não tem 
gravidade e não necessita de internação, apenas orientações e 
encaminhamento para Psicologia. 

Objetivos Prevenir reincidências, mostrando a necessidade de desfazer o ciclo 
da violência. 

Dificuldades 

Em sua unidade de trabalho, de atenção voltada ao trauma, priorizam-
se os casos graves, com risco de morte. Diante disto, a mulher 
agredida não recebe a devida atenção. "Eu sozinho, eu não consigo 
de jeito nenhum." 



 

 

101

 

Quadro 7 Respostas do Del-Seg/Just relativas às características, objetivos e dificuldades 
de sua atuação profissional. 

Características 
Geralmente faz o primeiro atendimento. Faz parte criminal: registro de 
ocorrência, encaminhamento para exame de corpo de delito e adoção 
de medidas protetivas de urgência. 

Objetivos Apuração do crime e eventual responsabilização do autor da violência. 

Dificuldades "Dificuldade no geral não. Não existe a dificuldade do atendimento." 

 

 

Quadro 8 Respostas da PJ-Seg/Just relativas às características, objetivos e dificuldades 
de sua atuação profissional. 

Características 

Poucos casos chegam direto à promotoria, maioria vem da delegacia 
ou procura quando tem mais urgência pela demora do inquérito. 
Analisa o caso para decidir se haverá denúncia, arquivamento ou 
medida protetiva. 

Objetivos Punir o agressor, prevenir reincidências e contribuir para romper o 
ciclo da violência. 

Dificuldades 

Demora na Defensoria Pública e escassez de DDMs. Nestas unidades 
e também na Promotoria, falta estrutura física e recursos humanos 
diante de grande demanda. Olhar do promotor limita-se à solução 
jurídica, não conseguindo avaliar adequadamente os casos. Falta 
equipe multidisciplinar para triagem dos casos. 

 

 

Quadro 9 Respostas da DP-Seg/Just relativas às características, objetivos e dificuldades 
de sua atuação profissional. 

Características Ouve a narrativa da mulher e avalia a aplicação da lei, como pedido 
de medidas protetivas ao juiz e processo de separação de corpos. 

Objetivos Conscientizar a mulher sobre seus direitos (separação e não-violência) 
e garantir integridade através das medidas protetivas. 

Dificuldades 

"[...] a primeira dificuldade que a gente enfrenta é com a mulher 
mesmo, é dela aceitar aquele direito e querer dar uma continuidade na 
vida dela sozinha, sem aquele agressor do lado." Com a aplicação da 
Lei Maria da Penha, em especial com as medidas protetivas. 
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Quadro 10 Respostas do PM-Seg/Just relativas às características, objetivos e 
dificuldades de sua atuação profissional. 

Características 
A vítima ou os vizinhos ligam 190 e PM é chamado, dirigindo-se ao 
local. Orienta a mulher a ir ao hospital (se necessário) e à delegacia. 
Conduz a estes serviços (se ela desejar). 

Objetivos 

Com a Lei Maria da Penha, agressão contra a mulher passou a ser 
crime, "... então, passou a ser crime, caso de polícia. Caso de polícia, 
então a gente tem que dar o total atendimento à mulher nesse tipo de 
ocorrência." 

Dificuldades 

Situação em que a mulher desiste da ocorrência (quando sabe da 
detenção do agressor ou depois de ter sido levada a algum serviço). 
Situações em que a mulher provoca, é apenas contida pelo homem e 
refere agressão. "Tem que ter tipo um jogo de cintura pra saber o que 
aconteceu mesmo, na verdade." 

 

 

Quadro 11 Respostas da ES-SCO relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características Trabalha a família, acolhe a mulher e o homem e ouve a história de 
vida, buscando entender o porquê da violência. 

Objetivos 
O entendimento do casal e a constituição de uma relação melhor para 
transmitir aos filhos, impedindo a reprodução da violência através das 
gerações. 

Dificuldades Compreender, como profissional, a sujeição da mulher à violência. 

 

 

Quadro 12 Respostas da AS-SCO relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características 

Acolhe e ouve a história da mulher. Faz encaminhamentos, 
orientações, técnicas, além de cuidar de medidas como abrigamento, 
aluguel social e vale-transporte. Participa de eventos voltados à 
violência doméstica. 

Objetivos “O objetivo do meu trabalho é tentar emancipar a mulher da violência." 

Dificuldades 
"Totalmente dificuldades com as políticas públicas. É a pior parte do 
trabalho, é a mais difícil, dificulta muito." Exemplos: ausência de casa 
de passagem na região e dificuldade de conseguir vaga em abrigo. 
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Quadro 13 Respostas da Psi-SCO relativas às características, objetivos e dificuldades de 
sua atuação profissional. 

Características 
Trabalho emergencial. Acolhimento para fortalecer a mulher e mostrar 
possibilidades (de romper o ciclo ou lidar melhor com o 
relacionamento). Faz encaminhamentos para serviços de apoio. 

Objetivos Fortalecer a mulher, mostrar os direitos e outros caminhos sem 
violência. 

Dificuldades O acesso aos recursos sociais e à rede (mesmo aqueles ditados pela 
Lei Maria da Penha). 

 

Quadro 14 Respostas da Atend-SCO relativas às características, objetivos e dificuldades 
de sua atuação profissional. 

Características 
Acalma a mulher que chega abalada emocionalmente, ouve a queixa, 
buscando entender o que ela deseja. Faz encaminhamentos (internos 
e externos). 

Objetivos 
Quando a mulher chega, "... no momento é pegar no colo". Possibilitar 
autonomia para que a mulher saia da situação de violência. Não é a 
separação do casal. Providenciar tratamento para o casal. 

Dificuldades 
Financeira (exemplo: transporte da vítima para outro serviço) e falta de 
casa de passagem e/ou abrigo. A inserção na comunidade dificulta a 
abordagem, visto que se evita a exposição pública do caso. 

 

Referindo-se primeiramente à descrição apresentada pelos profissionais 

das características do trabalho que realizam no atendimento a mulheres vítimas de 

violência doméstica, destacam-se as seguintes observações.  

A escuta é apontada por três deles: a Psi-Saúde, a DP-Seg/Just e a Psi-

SCO; o que não significa que os demais não valorizem esta tarefa. Os 

esclarecimentos e as orientações são apontados pela AS-Saúde, pela Psi-Saúde, 

pelo Méd-Saúde, pelo PM-Seg/Just e pela AS-SCO. Quanto aos 

encaminhamentos, o Méd-Saúde, o Del-Seg/Just, a AS-SCO, a Psi-SCO e a 

Atend-SCO fazem menção direta a esta tarefa como parte do trabalho. 

Chama atenção a constatação de que no setor da Segurança 

Pública/Justiça são descritos desempenhos de funções protocolares, ou seja, 

atuações que seguem um padrão pré-estabelecido e com pouca ou nenhuma 

flexibilidade. O que pode ser visto no relato do Del-Seg/Just, que descreve a parte 
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criminal, da PJ-Seg/Just e da DP-Seg/Just, que analisam ou avaliam a aplicação 

das medidas legais, e do PM-Seg/Just, que socorre à ocorrência. Esta 

característica reflete-se no trabalho do Méd-Saúde, que diz que a maioria dos 

casos chega até ele apenas para o cumprimento de etapa legal e não pela 

necessidade real do seu atendimento. Isto vem de encontro aos resultados da 

pesquisa realizada por Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007) sobre as possibilidades 

da articulação intersetorial analisadas a partir do discurso de profissionais que 

compõem um conjunto de serviços de assistência a casos de violência doméstica 

contra a mulher. Ao entrevistarem profissionais da assistência policial e jurídica, 

verificaram que se trata de um trabalho marcado pela sequência repetitiva e pouco 

flexível de atendimento, inserido numa estrutura corporativa com normas e 

diretrizes homogêneas. Além disto, apontaram que, neste setor, a escuta é um 

procedimento valorizado apenas pela função de recolher as informações 

necessárias à continuidade do trabalho, de modo que as informações tidas como 

irrelevantes ao procedimento legal são dispensadas. 

As repostas sobre os objetivos do trabalho também descreveram funções 

protocolares por parte dos profissionais da Segurança Pública/Justiça, como 

apurar o crime e punir o agressor. No entanto, foram emitidas algumas respostas 

que denotam o encontro de um sentido mais amplo na atuação profissional, como 

conscientizar a mulher sobre os seus direitos, prevenir reincidências e contribuir 

para o rompimento do ciclo da violência. 

Além de revelarem o porquê, as respostas sobre os objetivos do 

atendimento, acessaram o para quê deste atendimento. Este aspecto foi 

evidenciado em falas que demonstraram a preocupação dos profissionais em 

proporcionar acolhimento e mostrar possibilidades de superação da situação de 

violência pela mulher vitimizada. O acolhimento apareceu na resposta da Atend-

SCO, que fala em “pegar no colo”, e do Enf-Saúde, que fala em garantir bem-

estar, satisfação, força e ânimo. Outros revelaram objetivos a serem cumpridos em 

longo prazo, como fortalecer e empoderar a mulher, resgatar sua auto-estima, 

possibilitar conscientização, autonomia e emancipação para a mulher, e também o 

entendimento do casal. 
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 As dificuldades apresentadas podem ser entendidas como os obstáculos 

percebidos no cumprimento dos objetivos definidos. Dois deles apontaram 

claramente que não conseguem cumprir os objetivos: a Psi-Saúde e o Méd-Saúde.  

Então seria muito bom que a gente pudesse fazer um trabalho no sentido de 
resgatar a auto-estima, a confiança dessa pessoa. Nem sempre é feito dessa 
forma, mas seria importante que a gente pudesse fazer isso e o serviço fosse 
estruturado de tal forma a permitir esse atendimento. (Psi-Saúde) 

 

          Diante da resposta que indicou o objetivo de prevenir e mostrar à mulher a 

necessidade de desfazer o ciclo da violência, foi perguntado ao Méd-Saúde se ele 

consegue cumprir tal objetivo. Segue a resposta: 

Não, não consigo. [...] o médico, o cirurgião que tá na porta, ele, geralmente, a 
mentalidade dele é mais para o trauma, o paciente que tem gravidade, que tem 
risco iminente de morte. Não é uma questão de que essas pacientes não sejam 
importantes, pelo contrário, elas tão buscando o serviço médico porque tem algo 
que as aflige, porém, pro médico que tá entre essa paciente e aqueles que, 
aqueles outros muitos, digamos assim, que tem risco iminente de morrer, essas 
pacientes não são atendidas da maneira que deveriam ser atendidas. 

 

          O Enf-Saúde coloca a dificuldade de abordar o problema da violência, 

entendendo que isto seria uma invasão da vida privada da mulher.  

          Estas declarações confirmam o que apontam os estudos sobre a violência 

doméstica como objeto da Saúde (SCHRAIBER et al., 2005; SCHRAIBER e 

D’OLIVEIRA, 1999; MINAYO, 1994; DESLANDES, 1999; ÂNGULO-TUESTA, 

2005; POLL, LUNARDI, FILHO, 2008).  Tais estudos abordam a dificuldade dos 

setores em assumir a violência doméstica como objeto que pertence ao seu 

campo de intervenção. A Saúde, que tem como foco o tratamento da doença, não 

concebe a violência como passível de ser diagnosticada e medicalizada nos 

moldes que lhe são comuns. O setor jurídico-policial também não enquadra a 

violência doméstica como um crime a ser apurado e enquadrado nas medidas 

legais como são os demais crimes. Estes setores entendem que a violência contra 

a mulher demanda questões que fogem ao seu escopo de atuação; o que fica 

claro na fala da PJ-Seg/Just, que diz que o olhar do promotor é apenas para a 

solução jurídica, restando questões que necessitariam ser avaliadas por outros 

profissionais. Duas entrevistadas da Sociedade civil organizada, que trabalham 
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com as demandas subjetivas da mulher, percebem o limitado alcance da Justiça. 

Para a Psi-SCO, a solução jurídica é apenas a “ponta do iceberg”, de modo que a 

mulher precisa amadurecer a decisão da separação por meio de outros 

tratamentos. A AS-SCO descreve que em sua instituição há como norma a 

passagem da mulher pelo grupo de apoio terapêutico antes do atendimento 

jurídico, justamente por se considerar fundamental um trabalho anterior que 

promova condições para uma decisão consciente e mais segura.  

A ES-SCO destaca a dificuldade, como profissional, de entrar em contato 

com a questão da violência e entender porque a mulher se sujeita a esta situação. 

“Então é aquela história, chega um profissional que não tem essa habilidade, a 

capacidade de entender: ‘gosta de apanhar’.”  

Dois sujeitos referiram-se às atitudes da mulher como fatores que dificultam a 

atuação profissional. A DP-Seg/Just considera como primeira dificuldade a 

possibilidade da não aceitação da mulher em fazer valer os seus direitos e viver sem 

o agressor. O PM-Seg/Just descreve situações em que a mulher desiste da 

ocorrência ou provoca a agressão. Sentimentos de frustração e de injustiça são 

reações comuns, por parte dos profissionais, diante da desistência da mulher. 

Schraiber e D’Oliveira (1999) dizem que esta atitude da mulher costuma reforçar o 

mito de que elas não “querem” mudar a situação e que “gostam de apanhar”. As 

autoras acrescentam que isto também pode ser entendido por aqueles que 

realizaram o atendimento como uma demanda das mulheres que foi mal dirigida, e 

que, portanto, a intervenção que estas esperam não cabe em sua competência 

profissional. 

Foram apontadas também dificuldades vividas no próprio setor de atuação, 

como demora para atendimento pela Defensoria Pública e escassez de 

Delegacias da Mulher (PJ-Seg/Just), e dificuldade na aplicação das medidas e 

recursos previstos na Lei Maria da Penha (DP-Seg/Just).  

Outros sujeitos descrevem dificuldades ligadas às políticas públicas e 

também à ineficácia ou desarticulação da rede. A AS-Saúde diz que os serviços 

desconhecem a Lei Maria da Penha, a AS-SCO desabafa que as dificuldades com 

as políticas públicas representam a pior parte do seu trabalho, e a Psi-SCO cita 
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como dificuldade no atendimento o acesso aos serviços sociais e à rede. Para 

duas entrevistadas, a AS-SCO e a Atend-SCO, a falta de casa de passagem e de 

abrigo para mulheres em situação de risco constitui-se como dificuldade para o 

atendimento resolutivo a estes casos. Outros comentários acerca destes itens 

apareceram em outras respostas que serão comentadas na próxima categoria de 

análise. 

O Del-Seg/Just foi o único a responder que, em sua opinião, não existem 

dificuldade no atendimento aos casos de violência doméstica contra a mulher. 

A partir da exposição sobre as dificuldades vivenciadas no cotidiano 

profissional, procurou-se compreender quais estratégias os sujeitos utilizam para 

contornar as mesmas, e se eles assumem para si esta tarefa de enfrentamento 

das dificuldades ou delegam a responsabilidade a outrem. Esta compreensão 

considerou as respostas à pergunta sobre como resolver a situação da violência 

domestica contra a mulher, mas também vários momentos dos discursos nos 

quais tais elementos fizeram-se presentes, explicitamente ou de modo 

subentendido. 

Alguns entrevistados demonstraram a percepção de que a sua atuação é 

significativa para o enfrentamento das dificuldades, sejam aquelas ligadas à 

estruturação institucional ou de políticas públicas, ou aquelas relativas às 

vicissitudes da mulher vítima de violência. A AS-Saúde diz que para cada mulher 

atendida “é procurar dar o melhor do meu trabalho, pra que ela não venha a 

passar por isso novamente.” A ES-SCO conta que uma de suas funções é 

promover o desenvolvimento integral das famílias atendidas, estando incluso o 

tratamento do casal em situação de violência. Ela ainda enfatiza a importância da 

prevenção: “Não chegar na fase adulta pra tá tomando providência, porque aí, 

muitas vezes, não tem nem como a mulher se separar por um monte de motivos.” 

A AS-SCO fala como representante da instituição em que trabalha: “A gente tá aí 

pra lutar e acima de tudo denunciar [...] nunca deixar passar um caso, pra que 

possa melhorar essa situação.” E, finalmente, a Psi-SCO assume como trabalho 

realizado, o atendimento à mulher em prol do seu fortalecimento e do rompimento 

do ciclo da violência. 
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O Enf-Saúde e a Atend-SCO não expõe diretamente suas ações de 

enfrentamento, mas descrevem condutas em que se subentende a existência de 

um grau significativo de participação neste processo. Ele conta sobre o trabalho 

com grupo de gestantes e grupo de crianças, em que a violência é trabalhada de 

forma preventiva. Ela fala sobre seu trabalho de acolhimento emocional: “Mas o 

que a gente pode fazer é isso: dar uma coisinha no coração, porque você vê que é 

pouco, não dá pra fazer muita coisa não.” 

Em alguns relatos, não é possível afirmar claramente se o profissional 

assume para si a responsabilidade daquilo que entende como solução de 

enfrentamento. É o caso da Psi-Saúde, que tem seu discurso marcado pela 

ênfase naquilo que deveria ser feito, mas não consegue ser devido às condições 

estruturais do serviço. Isto aparece também nos discursos da PJ-Seg/Just e da 

DP-Seg/Just, que acreditam que suas atuações representam apenas uma 

pequena parcela do processo. 

No setor Segurança Pública/Justiça foi unânime à menção ao fato de que 

eles, apesar das dificuldades estruturais, cumprem as funções que lhe são 

atribuídas, ou seja, os protocolos jurídico-policiais. Como citado anteriormente, a 

PJ-Seg/Just e a DP-Seg/Just reconhecem que os casos de violência doméstica 

exigem intervenções que se encontram em outras esferas. A primeira diz que a 

solução jurídica é apenas uma pequena parte e que a mulher vitimizada necessita 

ter sua personalidade fortalecida; o que ela, como profissional, não consegue 

fazer. Já a segunda alude à importância de um trabalho de mediação de conflitos 

dentro do setor Justiça, o que não se encontra institucionalizado. Nos relatos do 

Del-Seg/Just e do PM-Seg/Just fica claro o entendimento de que a eles basta o 

cumprimento das medidas protocolares. O Del-Seg/Just, concebe a violência 

doméstica como um problema social que se tornou policial e considera 

imprescindível o apoio sócio-institucional para que a mulher saia da situação; no 

entanto, não assume para si ou para o seu setor esta responsabilidade, tratando 

de descrever apenas o cumprimento da parte criminal. De modo semelhante, o 

PM-Seg/Just aceita o atendimento a estes casos com a seguinte justificativa: 

“Como existe a Lei Maria da Penha, passa a ser crime a agressão contra a mulher. 

Então passou a ser crime, caso de polícia.” A próxima fala demonstra que, para 

ele, a ação profissional limita-se à condução da ocorrência à delegacia. 
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[Sobre a conduta do policial] A Lei Maria da Penha, como é o procedimento? A 
vítima quer dar prosseguimento? A vítima não quer? Se ela não quer, qual o 
procedimento? Registra o boletim da polícia militar e ela assina, e ela assina 
dizendo que não quer dar prosseguimento na ocorrência, que ela é responsável 
por ela. 

 

Cabe ressaltar ainda a posição do Méd-Saúde, que relata atender a maioria 

dos casos apenas para cumprimento de exigência burocrática (cópia de ficha de 

atendimento para registro de boletim de ocorrência na delegacia), restando-lhe 

apenas encaminhar. Todavia, neste caso, há o reconhecimento de que a mulher 

necessita de atendimentos de outra ordem; o que, de certo modo, é compensado 

pelo fato de que sua instituição conta com um serviço especializado para estas 

situações.  

 Estas considerações permitem concluir que o setor Saúde encontra 

dificuldades que vão desde a estruturação dos serviços até o não reconhecimento 

da violência doméstica como um problema a ser atendido pelo setor. Na 

Segurança Pública/Justiça parece haver certa resistência institucional em tratar a 

violência doméstica como crime, devido justamente as suas particularidades em 

relação aos outros crimes. Já a Sociedade civil organizada, pelas características 

históricas de promoção de bem-estar social, assume a violência doméstica como 

objeto de intervenção a partir de sua complexidade. 

Outro aspecto analisado nesta categoria diz respeito aos meios de 

aprendizagem e capacitação sobre o tema. Foi perguntado aos sujeitos como eles 

aprenderam ou têm aprendido sobre violência doméstica contra a mulher. A 

grande maioria respondeu que por conta própria, e mesmo aqueles que afirmaram 

que sua instituição promove algum tipo de atividade educacional, consideram-na 

insuficiente, o que os incita à busca por mais conhecimento. Interessante notar 

que, para eles, esta busca é estimulada pela prática profissional de contato com 

os casos. Cinco deles disseram que suas instituições incentivam a participação em 

cursos e palestras sobre o assunto. Três (Psi-Saúde, Enf-Saúde e Méd-Saúde) 

confirmaram alguma forma de aprendizado há muito tempo atrás, porém, não 

houve atualização. Dois mencionaram que têm aprendido sobre violência 

doméstica na mídia (Enf-Saúde e Atend-SCO). Quase todos reclamam por mais 
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conhecimento e capacitação e revelam certa frustração pelo fato desta 

necessidade não ter sido atendida pelos serviços ou setores nos quais atuam. 

Partindo do pressuposto de que cada sujeito, representante de uma 

categoria profissional e inserido em um setor específico, é determinado pelas 

características destes, concorda-se com Minayo (2000). Para a autora, os sujeitos 

são representantes dos níveis mais amplos nos quais estão inseridos, sendo 

influenciados por eles, mas também os modificando através de sua 

individualidade. Assim, realidade objetiva e experiência subjetiva operam 

dialeticamente. Crenças, valores, atitudes e hábitos individuais são expressões de 

subjetividades reveladoras do contexto sócio-histórico. 

Quanto ao termo utilizado para se referir à mulher em situação de violência, 

na Saúde, apenas dois sujeitos utilizam a expressão “paciente” e, na Segurança 

Pública/Justiça, a expressão “vítima” aparece também no discurso de dois 

sujeitos. O termo “agressor” foi encontrado mais freqüentemente nas falas dos 

sujeitos deste último setor. Todos os outros sujeitos, destes dois setores e da 

Sociedade civil organizada fazem uso das expressões “mulher” e “homem” ao se 

referirem aos protagonistas da conjugalidade violenta. 

Kiss, Schraiber e D’Oliveira (2007) defendem que os saberes e os 

discursos, assim como os projetos assistenciais, são distintos entre os setores que 

atendem violência doméstica contra a mulher. Revelam também que os 

profissionais da área jurídico-policial lidam mais com a violência como crime do 

que com a atenção à mulher. Enquanto os profissionais da assistência 

psicossocial, pelo fato de atenderem pessoas em situação de vulnerabilidade, 

aceitam como objeto de seu trabalho a subjetividade da mulher, os profissionais 

da assistência jurídico-policial nem sempre se encontram dispostos a lidar com as 

especificidades deste atendimento.  

O vocabulário jurídico é realmente dominante nos entrevistados do setor 

Segurança Pública/Justiça, contudo, a maior parte dos demais sujeitos também 

concebe a violência doméstica como violação dos direitos humanos e legais; citam 

a Lei Maria da Penha e atuam de modo a informar e conscientizar a mulher sobre 

seus direitos. 
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Constatou-se uma diferença entre as duas informantes da Justiça e os dois 

da Segurança. Embora os quatro façam uso da linguagem jurídica - de modo a, 

muitas vezes, reduzir a situação sofrida pela mulher a um crime passível de 

medidas protetivas, processos e penalidades - as duas primeiras revelam uma 

compreensão mais ampla da violência doméstica. Vale lembrar que elas se situam 

na ponta final da rota crítica, enquanto eles se encontram no inicio, realizando o 

primeiro atendimento ou o início do processo (inquérito) e não acompanham o 

seguimento do caso. Os informantes da Segurança Pública centram-se mais no 

seu fazer momentâneo, não obstante revelam alguma preocupação com o que 

pode ocorrer com a mulher. Isto, provavelmente, deriva de suas experiências 

diretas com a mulher, que, muitas vezes reincidente, conta-lhes sobre as 

dificuldades enfrentadas em tentativas anteriores de sair da situação de violência. 

Na Saúde, destaca-se o discurso do Méd-Saúde, marcado por palavras 

como trauma, agressão e patologia, inclusive ao se referir ao estado emocional da 

mulher vitimizada. O Enf-Saúde parece conduzir os casos de violência doméstica 

do mesmo modo como são atendidos os outros casos pelo serviço em que ele 

atua, ou seja, um atendimento protocolar que negligencia determinadas 

particularidades. Quanto as duas outras informantes, a AS-Saúde e a Psi-Saúde, 

pelo tipo de atendimento que realizam, sofrem menos influência institucional e 

setorial; o que fica evidente pela linguagem utilizada, que parece aproximar-se 

mais da Sociedade civil organizada do que do próprio setor onde atuam. 

Conforme a literatura revista no Capítulo 2.4 demonstra, na Segurança 

Pública e na Justiça predomina a linguagem do crime, e na Saúde paira o 

referencial da doença. Estes dois setores parecem generalizar e transferir para a 

violência doméstica um modo de abordagem comum a outros objetos que são 

mais facilmente identificados como realmente pertencentes aos seus âmbitos de 

atuação. Já na Sociedade civil organizada, percebe-se uma linguagem mais 

próxima da realidade e da experiência vivida pela mulher. Trata-se de uma 

abordagem fenomenológica, no sentido de que parte dos fatos em si, buscando 

compreendê-los, sem apego a construtos anteriores. Como mais um exemplo 

desta especificidade no tocante à abordagem do problema, todos os sujeitos 

representantes da Sociedade civil organizada focalizaram sua atenção no estado 

emocional da mulher vitimizada. Já na Saúde e, principalmente, na Justiça, esta 
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preocupação não se mostrou como foco do atendimento; quando presente no 

discurso esteve relacionada mais a atitude pessoal do entrevistado do que a uma 

atribuição de sua função profissional. Exceção feita a Psi-Saúde que concebe seu 

trabalho como suporte emocional à mulher. 

Um exemplo que confirma a influência setorial e de categoria profissional no 

discurso dos sujeitos é a postura da Atend-SCO. Além de atuar neste setor, ela 

não tem formação acadêmica. Sua fala diferencia-se dos demais pela proximidade 

com o senso comum e encontra-se carregada de emoção e opiniões subjetivas. 

Ela chega a emocionar-se durante a entrevista ao descrever o sofrimento vivido 

pelas mulheres que atende na instituição em que trabalha. 

[Sobre como as mulheres lhe pedem ajuda] -“Eu preciso sair porque se não ele vai 
me bater de novo!” E aí? O que eu faço? [...] Vou falar pra ela fazer o que? Deixar 
ela o dia inteiro aqui? Tudo bem. E à noite ela tem que voltar pra casa. E aí? Ela 
vai voltar pra casa? [Pausa com lágrimas] Então isso dói um pouco, né? Eu falo 
sempre: “Vou levar pra minha casa. Não vai não, fica aqui.” Mas aí se a gente fizer 
isso, a Casa vai encher. Fico até emocionada porque é difícil. [...] E aí como é que 
faz? Como você faz com a vida dessa pessoa? Onde vai colocar essa mulher, 
gente?! Ela vai pra casa, ela vai apanhar de novo! Às vezes, elas vão e volta e 
fala: -“Olha, ele dormiu.” Sabe, a pessoa dormiu, bebeu tanto que desmaiou lá! Tá 
no chão! Aí elas trancam a porta do quarto e ficam com os filhos. Então você fala: 
“Que vida é essa? Isso é vida? Não é vida.” 

 

4.3 Articulação dos serviços 

 Esta categoria procurou esboçar o nível de intersetorialidade presente nos 

serviços, além de detectar os fatores que interferem na constituição ou não de 

uma rede de atendimento aos casos de violência doméstica na região estudada. 

 Através do conhecimento dos fluxos de encaminhamentos utilizados pelos 

informantes, elaborou-se uma análise qualitativa sobre a articulação entre os 

serviços. Convém ressaltar que esta pesquisa não teve a intenção de montar um 

sociograma dos serviços; metodologia que estuda a rede social de contatos 

através da descoberta dos elos e ligações entre seus integrantes (MARTELETO, 

2001). Assim, o objetivo de perguntar sobre os encaminhamentos realizados foi o 

de compreender como os profissionais trabalham em rede, o quanto conhecem 

sobre os outros serviços e que opiniões e valores emitem sobre estes.  
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 Os três setores envolvidos nesta pesquisa constituem-se como portas de 

entrada aos casos de violência doméstica, mas alguns dos informantes 

dificilmente fazem o primeiro atendimento, como é o caso do Del-Seg/Just, que 

conduz o inquérito policial após registro de boletim de ocorrência realizado por 

outro profissional, e também da PJ-Seg/Just e da DP-Seg/Just que assumem o 

processo jurídico depois de já terem sido realizados outros atendimentos. 

 Foram identificados fluxos internos e externos. Quanto a estes, destacam-

se três serviços como os mais citados: a delegacia, o Centro de Referência e o 

hospital. A delegacia foi citada por sete entrevistados, sendo que apenas dois 

referiram-se a DDM, pois os outros realizam encaminhamentos para a delegacia 

comum, principalmente pela dificuldade de localização das DDMs para a maioria 

das mulheres da região. O Centro de Referência, único na região, foi citado por 

seis entrevistados, os quais concebem positivamente o fato deste local contar com 

mais de um serviço e atuar exclusivamente com a questão da violência contra a 

mulher. Já o hospital foi citado por quatro entrevistados, que frisaram que este 

encaminhamento só ocorre quando a mulher necessita de cuidados médicos; o 

que sinaliza a visão de que esta instituição trata apenas lesões e traumas físicos. 

 Os serviços que foram mencionados por três ou menos entrevistados 

foram: terapia comunitária, Unidade Básica de Saúde (UBS), Defensoria Pública, 

Centro de Convivência e Cooperativa (CECCO), Centro de Apoio Psicossocial 

(CAPS), abrigo e Centro de Referência situado em outra região. Todos os 

entrevistados afirmaram realizar encaminhamentos externos a sua instituição, com 

exceção do Enf-Saúde, cujos atendimentos são realizados por profissionais que 

trabalham em sua própria instituição, no caso o Programa Saúde da Família. 

Diante da pergunta sobre uma eventual possibilidade de encaminhamento para 

delegacia ou Centro de Referência, ele responde: “Não, não chegamos a tanto, 

nesse caso, nesse tipo de coisa assim, não, acabou-se sendo resolvido por aqui 

mesmo.”  

 No que tange aos encaminhamentos internos, seja na própria instituição ou 

no setor, algumas diferenças chamam a atenção. Na Saúde, mas especificamente 

no hospital, há um fluxo estabelecido entre médicos, serviço social e psicologia, 

porém a ordem dos atendimentos é variável, dependendo das circunstâncias. Na 
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Segurança Pública/Justiça há um fluxo bem definido, mas não menos complexo. A 

mulher vitimizada que deseja o cumprimento dos seus direitos legais costuma 

passar pelo atendimento da polícia militar (socorro à ocorrência), da polícia civil 

(registro da ocorrência e inquérito policial na delegacia), da Defensoria Pública e, 

algumas vezes, da Promotoria de Justiça; estes últimos para o processo judicial e 

outras medidas. Estes trâmites jurídico-policiais fazem com que ocorram 

encaminhamentos dentro deste setor com fluxos bem definidos, desde que a 

demanda da mulher corresponda às possibilidades jurídicas, por exemplo, quando 

a mulher deseja a separação e a penalização do agressor. Curioso é o modo 

como um dos entrevistados refere-se a estes trâmites com simplicidade: “Se ela 

prestar queixa e der prosseguimento na ocorrência, for no fórum, tudo certinho, ele 

vai ser condenado e vai pagar pelo crime que cometeu.” (PM-Seg/Just). Na 

Sociedade civil organizada, cada instituição realiza encaminhamentos, alguns para 

o hospital e outros para o setor jurídico-policial, porém, não o fazem dentro do 

próprio setor, exceto para o Centro de Referência. Isto parece indicar que cada 

instituição da Sociedade civil organizada realiza atividades assistenciais mais 

completas, até pelo fato de três delas citarem que encaminham para o Centro de 

Referência apenas os casos que necessitam de abrigamento. 

 Sobre outros serviços e os fluxos de atendimentos que os profissionais 

utilizam ou conhecem, verificou-se certa imprecisão. Duas perguntas foram 

formuladas: uma em relação aos encaminhamentos que fazem e outra relativa ao 

fluxo que conhecem; constatando-se que a maioria cita serviços que conhece, 

sem deixar claro se realiza ou não encaminhamentos aos mesmos. O que é 

reforçado pelas respostas à pergunta sobre quais atendimentos considera 

necessários para a solução do caso fictício, pois a maioria se refere a 

atendimentos que não correspondem àqueles citados anteriormente como 

encaminhamentos efetivamente realizados. Infere-se, deste modo, que as 

alternativas de encaminhamentos disponíveis não são aqueles considerados 

essenciais pelos entrevistados. Dentre os atendimentos considerados necessários, 

o mais citado foi o psicológico, porém, realizam este encaminhamento apenas 

aqueles que contam com o serviço de psicologia dentro de sua instituição. 

As respostas fornecidas deram a impressão de que paira certa insegurança 

neste processo de encaminhamento por parte daqueles que o realizam; o que é 
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expresso na fala de uma das entrevistadas sobre como imaginava o andamento 

do caso fictício. 

[...] posso dizer o que a gente faz, eu não posso dizer o que vai acontecer, nem 
imaginar, porque nós não temos o retorno daquilo que a gente manda pra fora. 
Então, qualquer coisa que eu diga em relação a esse fato é mera conjectura, eu 
vou estar imaginando. Então a paciente chega pra nós e nós encaminhamos pros 
serviços, mas nós não temos o retorno do que aconteceu com essa paciente. [...] 
O que deveria e o que poderia ser feito é uma coisa, o que é feito, o que acontece 
é outra coisa, porque eu não sei se é verdade, ou se é aquilo que eu imaginei que 
seria. (Psi-Saúde) 

 

 Em dado momento da entrevista, foi solicitado aos sujeitos que 

discorressem sobre o que conhecem sobre os três setores, tanto em relação às 

ações atuais, quanto em relação às expectativas por ações necessárias. Veremos 

a seguir as opiniões sobre cada um dos setores. 

1) Setor Saúde 

 Foi apontado por quatro sujeitos a posição deste setor como porta de 

entrada aos atendimentos pelo conjunto de serviços. Posição que implica em 

grandes responsabilidades, como destaca a AS-Saúde ao dizer que a Saúde 

realiza o atendimento crucial, constituindo-se também como “disparador” de 

políticas públicas. Esta idéia é complementada pela AS-SCO, que acredita que a 

Saúde pode fazer muito pela questão da violência, porém, encontra dificuldades 

justamente com as políticas públicas. De modo semelhante, a Psi-Saúde diz que 

existe intenção, mas se faz pouco, e cita como exemplo a escassez de 

profissionais de Psicologia, cuja importância estaria na função de suporte 

emocional à paciente no contexto hospitalar de emergência. 

A DP-Seg/Just opina sobre a validade do laudo médico, que é exigido para 

o registro de boletim de ocorrência, porém não costuma ser aceito como prova nos 

processos judiciais.  

O que eu acho uma besteira, porque não teria a mulher que passar pela delegacia. 
[...] Talvez seja isso que falte hoje, no plano da Saúde, é a Saúde ter um poder um 
pouquinho a mais do que só laudar e esse laudo não servir de embasamento. 
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 Em vários relatos ficou evidente que os entrevistados entendem o 

atendimento na Saúde apenas como atendimento médico. É o caso da ES-SCO e 

da DP-Seg/Just, que consideram que este setor não tem muito que fazer em 

relação à violência além dos cuidados médicos em caso de trauma físico. O PM-

Seg/Just aponta como função do setor prestar os primeiros socorros e expedir a 

papeleta para dar prosseguimento à ocorrência. Já o Del-Seg/Just refere, 

erroneamente, que o hospital tem a obrigação de comunicar os casos de violência 

doméstica à polícia e completa: “Não vejo atuação da Saúde além disso.” 

Alguns criticam a exclusividade do atendimento médico na Saúde. A PJ-

Seg/Just diz que a Saúde realiza o atendimento da parte física e esquece a 

psicológica. Para a Psi-SCO, a Saúde, além do cuidado com a parte física, deveria 

atentar para o emocional, realizando funções como acolher, orientar e indicar 

possibilidades. A ES-SCO fala da importância de uma equipe multidisciplinar nos 

hospitais para atendimento integral a estes casos. A Atend-SCO reclama da falta 

de humanização na Saúde e conta que as mulheres queixam-se de discriminação. 

O que eles falam é assim: -“Ah! Mas você apanhou porque alguma coisa você fez 
de errado, no mínimo tava traindo, né?” [...] Então, às vezes, a reclamação delas é 
assim: -“Ah! Mas eu vou lá, aí eles falam: -‘Você tá acostumada, de novo você veio 
aqui, porque você não dá um basta?’” Mas se você tiver uma palavra na hora, a 
pessoa se sente até melhor, entendeu, do que um curativo, do que um mertiolate, 
sei lá, uma coisa assim, mais uma palavra de aconchego, de que aquilo pode não 
acontecer mais, é só ela não deixar, entendeu? 

 

A AS-SCO critica a característica do atendimento médico: “Você passa por 

uma consulta e, muitas vezes, ele não sabe nem como é a sua fisionomia.” O 

próprio Méd-Saúde admite que o foco na parte física faz com que se negligencie o 

aspecto psicológico, e que esta preocupação está de acordo com a definição de 

saúde como bem-estar integral e não apenas ausência de doenças. Defende-se, 

porém, descrevendo as dificuldades que o impedem de prestar o atendimento 

ideal. 

Destaca-se, ainda, a forma técnica com que o Enf-Saúde define as 

atribuições do setor Saúde: “acolher, levantar problemas, definir o diagnóstico e 

encaminhar, aliás, resolver”. 
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2) Setor Segurança Pública/Justiça 

 As opiniões emitidas pelos sujeitos sobre este setor foram mais detalhadas 

do que aquelas sobre os outros setores, e também mais efusivas. Eles se 

referiram, quase sempre, distinguindo o serviço das delegacias do serviço das 

Defensorias Púbicas e fóruns de Justiça. Alguns comentários voltaram-se ao 

sistema judiciário como um todo. Houve comparações entre as delegacias comuns 

e as Delegacias de Defesa da Mulher. 

 Conforme apresentado na descrição da região onde ocorreu o estudo, os 

encaminhamentos para as DDMs são menos comuns do que para as outras 

delegacias ali instaladas. Um dos motivos é a distância ou o difícil deslocamento das 

usuárias da região para estas DDMs. Apenas uma entrevistada, a Psi-Saúde, 

apontou a questão da distância como justificativa para encaminhar as mulheres para 

a delegacia que estiver mais próxima de suas residências, evitando despesas com 

transporte. A PJ-Seg/Just considerou um problema o fato de existirem DDMs em 

número insuficiente. Outros apontaram como ponto positivo a existência das 

delegacias especializadas, foram eles: o Méd-Saúde, o Del-Seg/Just e a DP-

Seg/Just. As que compararam estas delegacias com as comuns foram a AS-Saúde e 

a AS-SCO. Para a primeira, as DDMs precisam melhorar o atendimento, visto que os 

profissionais que nelas trabalham não são bem orientados, e acrescentou: “Eu tenho 

medo de ir numa delegacia da mulher, é mais fácil eu ir numa delegacia comum”. Já 

a segunda conta que algumas mulheres que passam pelo seu atendimento 

reclamam de discriminação pelos profissionais das delegacias da mulher. 

 A respeito das delegacias em geral, houve comentários positivos por alguns 

sujeitos e críticas por outros. O Méd-Saúde considera que o aceso às delegacias 

melhorou, uma vez que no passado as mulheres eram discriminadas e se 

escondiam e, atualmente, encontram apoio maior. O Del-Seg/Just diz: “Tem mais 

de noventa distritos abertos dia e noite, e mais as delegacias especializadas, que 

são as delegacias das mulheres. A parte criminal tá aí.” Outros reconhecem os 

avanços, mas relativizam a qualidade e eficácia das delegacias. Na opinião da PJ-

Seg/Just, a polícia está registrando boletins de ocorrência de violência doméstica, 

apurando os fatos e providenciando as medidas protetivas, porém, os trâmites 

(investigação e inquérito) são demorados devido ao volume da demanda e à 
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escassez de recursos humanos e materiais. Com o que concorda a ES-SCO ao 

dizer que a Lei Maria da Penha trouxe benefícios, no entanto, os procedimentos 

ainda são demorados. Para a DP-Seg/Just o atendimento é razoável, mas 

insuficiente. Ela explica que as delegacias conhecem a Lei Maria da Penha, mas 

tem dificuldade em explicar para a mulher sobre a necessidade da representação, 

“Então ela faz o boletim, acha que vai acontecer alguma coisa e na verdade não 

acontece”.  

Entre os sujeitos que opinam de forma mais crítica, a Psi-Saúde diz que as 

mulheres acabam sendo revitimizadas: “ Elas machucam cada vez mais essas 

mulheres, por deixá-las esperando um tempão”. Também questiona a exigência 

das delegacias de que a mulher passe primeiro pelo hospital:  

Por quê? Quem disse que primeiro você tem que passar no hospital pra levar uma 
ficha de que você foi agredida pra fazer um boletim de ocorrência. Então eu acho 
que isso já é uma dificuldade porque a paciente fica pra lá e pra cá. 

 

  Duas entrevistadas fornecem exemplo de atitudes preconceituosas que as 

mulheres sofrem nas delegacias, relatadas, segundo elas, pelas próprias 

mulheres. “É a mulher que é safada, é a mulher que gosta de apanhar, é a mulher 

que: -‘Ah, você tá com ele, porque que você já não largou?’. Eles não entendem 

que a mulher tá ali no ciclo da violência, que ela não consegue sair dali.” (AS-

SCO). Já a Atend-SCO comenta que, além dos preconceitos ligados à idéia de 

que a mulher “apanha porque gosta”, elas se queixam de que não recebem a 

devida atenção para o seu problema: “Tem uma mulher aqui que fez boletim de 

ocorrência, acho que ela tem, dá pra fazer um arquivo de boletim de ocorrência, e 

nunca aconteceu nada com ele [o agressor]. Ele continua na casa e normalmente 

ela que tem que sair.” 

O aspecto do risco decorrente da demora das providências jurídico-policiais 

é enfatizado pelo Enf-Saúde, que contou uma história que conheceu através da 

mídia em que uma mulher registrou boletim de ocorrência por duas vezes e 

mesmo assim acabou assassinada pelo namorado. “Esperou matar pra tomar 

providência?!” A ES-SCO reforça esta questão da demora das providencias neste 

setor.   
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Muitas vezes a mulher evita de ir na delegacia. [...] muitas vezes a mulher vai, 
denuncia e demora, meses, pra tomar providência. E onde a mulher fica nisso? 
Então é muito triste que muitas vezes ela acaba deixando pra lá. 

 

Algumas críticas direcionam-se a todo o processo, desde o atendimento 

pela polícia militar até as resoluções jurídicas. A Atend-SCO diz que a mulher 

chama a polícia, registra boletim de ocorrência e logo o agressor volta para casa e 

nada muda. Na sua opinião, se ele for preso, sai pior do que entrou, de modo que 

a prisão não resolve, até porque, muitas vezes, ele tem algum distúrbio ou agrediu 

por alguma dificuldade vivida naquele momento, como desemprego. Neste caso, o 

que ele precisa é de tratamento. Esta idéia é apoiada pela ES-SCO, que diz que 

sem um trabalho com o agressor, ele sai da prisão, retorna ao lar e tudo volta a 

ser como antes. Estas opiniões revelam que nem sempre a solução oferecida pela 

Segurança Pública/Justiça corresponde às reais necessidades das mulheres. “Às 

vezes, quando elas falam: -‘Ah! É melhor não chamar a polícia’, também às vezes 

concordo”. (Atend-SCO). Quanto à Justiça, esta entrevistada diz: “Eles tem um 

sonho muito grande”, como se o processo fosse resolver a vida da mulher. 

Considera relevante a atuação deste setor em casos extremos que exigem 

medidas protetivas, mas comenta que em alguns casos, mesmo afastado, o 

agressor volta e mata a mulher. Conclui que todo este contexto leva a mulher à 

descrença quanto aos serviços e atendimentos realizados. 

 Este aspecto da descrença que a mulher desenvolve devido à insatisfação 

com as medidas jurídicas, é reforçado pelo PM-Seg/Just que considera uma 

brecha da Lei Maria da Penha a possibilidade do agressor pagar fiança e ser 

liberado da detenção após o flagrante. “[...] se não resultar lesão corporal grave, 

ele pode pagar fiança e sair em liberdade na mesma hora, sair junto com ela. 

Muitas vezes, elas até perdem um pouco da esperança da lei, né? Mas a lei, ela é 

excelente essa lei.” 

Ainda se referindo ao atendimento policial, o Del-Seg/Just defende-se ao 

descrever as dificuldades do seu setor em lidar com a violência doméstica; o que 

demonstra a concepção de que esta não se enquadra na metodologia criminal. 

“Diferente de um crime de roubo que está acontecendo em determinado local, um 
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crime de furto que tem condições de traçar as ações para evitar, o crime de, a 

violência doméstica não, acontece dentro do lar e nos locais mais imprevisíveis.” 

Vale registrar aqui a valorização da AS-SCO aos policiais militares e 

guardas civis metropolitanos que atuam próximos à instituição em que ela 

trabalha. Ela exalta o fato de que estes profissionais são parceiros no atendimento 

às mulheres vitimizadas, “[...] porque eles participam de muito evento [sobre o 

tema] e eles são assim, pessoas capacitadas, eu diria, pra trabalhar com essa 

situação, com essas mulheres. Quando chega procurando, eles mesmos trazem 

aqui”. 

Os profissionais não integrantes da Justiça têm algumas opiniões sobre 

este setor, principalmente a respeito da demora dos procedimentos e dos limites 

das soluções possíveis para a complexidade da situação da violência doméstica, 

porém, são as próprias profissionais da Justiça as que fornecem as críticas mais 

detalhadas. A PJ-Seg/Just aponta como problema no setor o grande volume de 

casos e o número insuficiente de delegacias especializadas e de defensores 

públicos. No fórum, faltam recursos humanos e estruturação adequada do serviço. 

O julgamento dos processos de violência doméstica pela Vara Criminal, que se 

dedica também a outros crimes, é considerado problemático. Para ela, seria 

necessária uma equipe multidisciplinar que fizesse a triagem dos casos a partir de 

um olhar diferenciado. Ela ainda comenta a arbitrariedade dos juizes, pois, 

dependendo do profissional que julga os casos de violência doméstica, serão 

exigidas mais ou menos provas e isto determinará as possibilidades de concessão 

das medidas protetivas e outras petições. A DP-Seg/Just descreve dificuldades 

com a Vara Criminal, sendo a principal delas a concessão das medidas protetivas 

pelo juiz. Acrescenta que falta atuação efetiva das Varas especializadas, pois pela 

Lei Maria da Penha todos os processos (agressão, separação, pensão), deveriam 

ser julgados em uma mesma instância, porém, não é o que acontece. Assim, não 

se sabe de quem é a competência, “Então fica um juiz mandando pro outro.”.  

3) Setor Sociedade civil organizada 

Este setor foi subentendido pelos entrevistados como sendo composto 

pelas entidades que trabalham próximas às comunidades e que visam a promoção 
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do bem estar social. O tipo de entidade mais citado, chegando a se constituir como 

um sinônimo para Sociedade civil organizada, foram as Organizações Não-

Governamentais (ONGs). 

Dois entrevistados declararam não conhecer nenhuma ONG na região 

(Méd-Saúde e PM-Seg/Just). A maioria deles descreveu funções desenvolvidas 

por este setor, concebidas como fundamentais para o atendimento à violência 

doméstica: acolhimento, suporte psicológico, apoio, proteção, trabalho de 

conscientização, e incentivos para reinserção no mercado de trabalho. A Psi-

Saúde comenta que os profissionais que atuam junto à Sociedade civil são 

pessoas sensíveis e comprometidas com o trabalho. O Del-Seg-Just, até mesmo 

por considerar que a violência doméstica “é um problema social que se torna 

policial”, acredita que “a sociedade civil, ela tem todas as condições pra 

combater.”, principalmente mobilizando-se e apoiando a mulher a sair da situação. 

Algumas críticas foram dirigidas à percepção de que a Sociedade civil 

organizada tem assumido responsabilidades que, em tese, pertenceriam ao 

Estado. Esta opinião foi claramente exposta pela AS-Saúde e pela Psi-Saúde. A 

Atend-SCO diz que este setor tenta fazer o que a Saúde e a Justiça não 

conseguem, e cita como exemplo, a mediação de conflitos entre o casal.  

Outros entrevistados, reconhecendo a importância deste setor, fazem 

comentários no sentido de propor melhorias. A AS-Saúde vê as ONGs ainda como 

uma possibilidade. A Psi-SCO destaca a potencial contribuição deste setor na 

disseminação de informações sobre violência doméstica e desigualdade de 

gênero, e fala sobre a necessidade de contar com serviços mais organizados e 

profissionais mais habilitados para lidar com a questão. A AS-SCO reforça o 

potencial educativo do setor, dizendo que o conhecimento proveniente do trabalho 

próximo aos casos, deve ser divulgado em fóruns e seminários. Para a DP-

Seg/Just, as ONGs poderiam representar o grande reforço às ações engendradas 

pelos setores da Saúde e Justiça. A PJ-Seg/Just diz que as ONGs têm trabalhado 

na conscientização, “[..]. divulgam a Lei Maria da Penha, divulgam que a violência 

doméstica é um crime grave, que é contra os direitos humanos, batalham bastante 

pela questão da igualdade de gênero.” No entanto, existem dificuldades de acesso 

a estas entidades por muitas mulheres, pelo fato destas serem pouco politizada. 
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Assim, a entrevistada diz que as ONGs fazem um bom trabalho no “atacado”, mas 

não atingem o “varejo”, ou seja, as mulheres que efetivamente sofreram agressão. 

Chama a atenção o fato de que três entrevistados que trabalham próximos 

à comunidade (Enf-Saúde, ES-SCO e Atend-SCO), apontam limites na sua 

atuação justamente por esta proximidade. Ao passo que a visão dos outros 

profissionais é a de que o contato direto propiciaria intervenções mais efetivas.  

 Além das perguntas diretas sobre os três setores, foi perguntado aos 

sujeitos quais atendimentos eles consideravam necessários para a solução do 

caso fictício relatado como parte do roteiro de entrevista. Dos doze sujeitos, nove 

indicaram o atendimento ou tratamento psicológico, com a justificativa de que a 

mulher necessita de suporte emocional, fortalecimento, além de compreender que 

se encontra em uma situação de violência e buscar alternativas de superação. 

Para alguns, o casal necessita de tratamento psicológico devido à relação 

patológica em que vive. Seis deles citaram o Serviço Social, cuja importância foi 

atribuída ao auxilio que a mulher precisa para a questão da própria subsistência e 

a dos filhos, ou para ser encaminhada para algum programa de reinserção 

profissional. O atendimento policial foi citado por quatro sujeitos e o jurídico por 

cinco; serviços estes relacionados ao aspecto da garantia dos direitos e da 

integridade física. Duas entrevistadas (AS-SCO e Psi-SCO) defendem que o 

atendimento jurídico deve ocorrer somente após o processo de amadurecimento 

da mulher quanto às possibilidades. A AS-SCO fala sobre a conduta que todo e 

qualquer profissional que venha atender uma mulher em situação de violência 

deve manter:  

Após orientações, se ela quiser - porque quando a mulher não quer, não adianta 
que nada vai funcionar - é fazer com que ela entenda mesmo que ela tá na 
violência pra que ela possa sair dela. [...] a gente teria que entender se ela quer 
realmente sair dessa situação pra tá dando os encaminhamentos pra ela.  

 

A prevalência de encaminhamentos para a Psicologia vem de encontro ao 

que foi apresentado sobre a “psicologização” do atendimento à violência 

doméstica (PORTO, 2006); e as justificativas apresentadas para este 

encaminhamento insinuam que a compreensão dos sujeitos é de que o psicólogo 

é o profissional capacitado para “resolver o problema” que os outros profissionais 
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não conseguem. No entanto, conforme abordado anteriormente, o apoio 

emocional e a escuta qualificada - diretrizes do acolhimento e humanização do 

atendimento - podem e devem ser assumidos por todos que lidam com esta 

questão. 

O valor do apoio profissional à mulher que busca uma saída para a situação 

que vem sofrendo, é reconhecido por vários informantes; o que se evidenciou 

principalmente nas respostas sobre o caso fictício. Apesar deste tema já ter sido 

abordado na primeira categoria de análise, algumas falas serão repetidas com o 

intuito de retomar os exemplo e contextualizá-los. A fala da AS-Saúde expressa a 

importância deste apoio: “Se não houver intervenção rápida, a situação pode 

voltar do jeito que era anteriormente. [...] Não sei se ela conseguirá entender 

esses direitos se não houver intervenção aí dos profissionais.” Ela acrescenta que 

quando a mulher desiste da denúncia, isso acontece “... porque ficou uma lacuna 

aí, tem um espaço em que ela não teve o devido atendimento.” Outros sujeitos 

também comentam a importância do apoio de forma enfática. “Dependendo de 

quem for ajudar, é possível ela encontrar uma luz no fim do túnel. É possível que 

ela se erga e mude de atitude.” (Enf-Saúde). “[...] sem apoio ela vai continuar 

nessa situação anos a fio. [...] Se ela tivesse um pouquinho de apoio num caso 

desses, acho que ela não se sujeitaria a tantas humilhações.” (Del-Seg/Just). 

Três entrevistadas revelam uma perspectiva pessimista para o caso fictício, 

sinalizando que o apoio profissional é importante, mas que nem sempre atinge o 

resultado esperado. A Psi-SCO diz: “Acho que ela não daria continuidade ao 

processo”, e acrescenta que imagina que a personagem também não procuraria 

apoio para amadurecer a questão de submeter-se à violência; no entanto, coloca a 

possibilidade dela tomar alguma atitude caso venha a receber um atendimento 

acolhedor. Segundo a Atend-SCO: “Vai continuar do mesmo jeito. A gente não vai 

conseguir trazer ela, com muita insistência talvez.” Finalmente, a DP-Seg/Just diz: 

Olha, diante da assertiva que ela fala, que ela não quer que ele vá preso, que ela 
tá super confusa, que ela não sabe o que fazer, esse é um caso que acho que 
mesmo passando pelo atendimento jurídico, ela, por exemplo, não entraria com 
uma ação pra tirar ele de casa e, se entrasse, quando fosse cumprida a ordem, ela 
ia falar que ela não queria mais. Infelizmente porque ela tem medo [...] então ela 
prefere viver essa situação de violência [...] Infelizmente, eu acho que é mais um 
caso que vai ficar, que vai passar por todo mundo e que não vai ter uma solução 
que vai agradar os profissionais que atuaram ali.       
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Este último trecho demonstra de forma explícita uma tendência percebida 

sutilmente nos relatos de outros entrevistados: a expectativa dos profissionais 

sobre a resolução dos casos e o conseqüente sentimento de frustração. Nota-se 

que os profissionais projetam na mulher suas próprias idéias do que julgam ser a 

melhor decisão, faltando-lhes a compreensão de que a violência doméstica – pela 

sua própria característica de ciclicidade – dificilmente resulta em separação 

conjugal. O pedido de ajuda da mulher no momento em que ocorre a violência 

representa uma tentativa de melhorar uma situação de sofrimento e, nem sempre, 

a mulher concorda com a proposta apresentada. Em alguns casos, pode-se dizer 

que ela não se encontra preparada para romper o relacionamento, mas que todo 

atendimento que lhe proporcione acolhimento e conscientização, representa um 

passo importante no seu processo de fortalecimento para uma decisão mais 

efetiva. Observa-se também que os objetivos dos profissionais podem variar, o 

que denota propostas de trabalho individualizadas e sem integração com outros 

serviços; por exemplo, enquanto para os profissionais da Segurança 

Pública/Justiça o sucesso do caso está na penalização do agressor, para os da 

Sociedade civil organizada pode estar no provimento de condições para que a 

mulher posicione-se com mais autonomia e segurança, o que não significa 

necessariamente o rompimento com o companheiro. 

Foi perguntado aos sujeitos se eles consideram que a demanda por 

atendimento aos casos de violência doméstica consegue ser suprida. As repostas 

fornecidas revelaram também suas opiniões críticas a respeito das políticas 

públicas voltadas a esta questão. Onze sujeitos crêem que a demanda não 

consegue ser suprida e os motivos apontados foram: insuficiência quanto ao 

número de profissionais e instituições, demora para atendimento e ausência de 

rede de apoio. Foi comentado também sobre a característica da região no tocante 

à população numerosa e a realidade complexa da violência. Quatro sujeitos 

responderam esta pergunta referindo-se aos casos que permanecem invisíveis, ou 

seja, a violência acontece sem que se procure ajuda em nenhum serviço. O único 

profissional para quem a demanda consegue ser suprida é o Del-Seg/Just, porém, 

ele se refere apenas ao próprio serviço. 
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Quanto às políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher, o mecanismo de ação mais comentado pelos sujeitos 

foi a Lei Maria da Penha. Todos concordam com a importância desta lei e 

comentam o avanço que ela representou, porém, apontam dificuldades quanto ao 

seu pleno cumprimento. A Psi-Saúde relembra: “A Maria da Penha lutou anos da 

vida pra conseguir que a sua lei fosse aprovada, que aquilo que ela defendia, 

onde ela deu praticamente a sua vida, fosse realmente reconhecida.” A PJ-

Seg/Just fala da necessidade de fazer cumprir todos os programas que estão na 

lei. A Psi-SCO fala das dificuldades em conseguir os recursos sociais previstos. A 

AS-Saúde e a Psi-Saúde consideram o avanço da lei muito lento. A Atend-SCO 

acha que a lei não tem sido aplicada. A DP-Seg/Just opina que a lei é “fabulosa” 

em suas previsões, mas a sua efetivação tem encontrado dificuldades, em 

especial no que diz respeito às medidas protetivas. Alguns deles destacam a 

necessidade de se investir na divulgação da lei, especialmente nos meios de 

comunicação, orientando sobre como proceder em caso de agressão. “[...] quando 

é agredida, ela não tem pra onde recorrer, a não ser pra polícia”, (PM-Seg/Just). 

Outros sujeitos concordam com a necessidade de maior divulgação, como a DP-

Seg/Just, que diz que as mulheres não sabem onde procurar os seus direitos. 

Dois sujeitos atribuem alguma responsabilidade pela ineficácia da lei à 

própria vítima. O Enf-Saúde diz que a maneira como a mulher se comporta 

dificulta a resolução, e o Méd-Saúde afirma que a lei existe, mas em muitos casos 

o agressor não é punido porque a mulher não procura seus direitos. Já o discurso 

do PM-Seg/Just é marcado por opiniões contraditórias sobre a Lei Maria da 

Penha, ele repete algumas vezes que a lei é excelente, mas cita exemplo de 

“brechas” que levam à mulher a desacreditar e desistir do apoio da Justiça. 

Nas opiniões sobre as políticas públicas de modo geral, há menção à 

necessidade de estatísticas e busca ativa dos casos a fim de se justificar aos 

órgãos responsáveis a relevância desta questão. A AS-Saúde critica a criação de 

tantas leis, uma vez que existe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

porém, no atual momento, ainda se faz necessário. A PJ-Seg/Just reconhece 

esforços por parte dos governos federal e municipal com ações específicas para a 

violência doméstica, no entanto, a grande demanda e os recursos escassos 

dificultam as ações: “Não acho que há uma omissão pura e simples, acho que há 
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essa preocupação, há esse desejo, há essa vontade política mesmo, né?.” Esta é 

também a opinião da Psi-SCO, que considera viáveis as políticas públicas, no 

entanto, afirma que elas ficam truncadas pelos mesmos motivos apresentados 

pela outra entrevistada; e acrescenta: “[...] porque tem no papel, mas não se 

consegue colocar na prática.”  Já a Psi-Saúde diz  “Não é pouco empenho, existe 

pouco... não sei dizer exatamente o que, tudo é pouco.” 

Alguns sujeitos opinaram sobre as políticas públicas de forma crítica e 

indignada. Para o PM-Seg/Just, não há interesse político na questão da violência 

doméstica. A Atend-SCO reclama que “... eles falam muito bonito [...] mas 

ninguém faz nada.” E a AS-SCO desabafa dizendo que esta é a pior parte do seu 

trabalho. 

Qual é a minha percepção? Na minha concepção? Que são péssimas! Tem muito 
poucas. E assim, porque as ONGs, elas vão pegando esses serviços né, e o 
governo ele vai se eximindo entendeu? Ele vai largando, ele vai deixando, porque 
sabe que tem as ONGs que vão abarcando esses trabalhos. Então eles deixam a 
desejar. 

 

A Psi-Saúde emite opinião em que se percebe a compreensão da 

responsabilidade conjunta das políticas públicas e dos profissionais. Ela diz que 

“Embora as Secretarias, as políticas públicas, tentem institucionalizar este serviço, 

ele não é institucionalizado dentro dos próprios profissionais. Porque você precisa 

se identificar com esse serviço pra você poder abraçá-lo e fazer bem”. 

As sugestões dos entrevistados sobre as políticas públicas voltaram-se à 

necessidade de ações de apoio psicossocial e profissionalizante, e de 

investimento na estrutura familiar. Contudo, a principal demanda citada foi a 

construção de abrigo e/ou casa de passagem na região para mulheres em 

situação de risco devido à violência doméstica. 

Procurou-se encontrar, em diferentes momentos dos discursos dos 

informantes, quais demandas eles atribuem aos protagonistas da conjugalidade 

violenta; o que geralmente se revelou através das expressões: “a mulher precisa 

de...” e “o homem precisa de...”. Nesta análise, atentou-se também para as 

respostas sobre o que deveria ser feito com o homem agressor.  
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De acordo com a maioria dos depoimentos, a mulher precisa de: orientação 

sobre os seus direitos, profissionais sensíveis, auxílio financeiro, 

atendimento/tratamento especializado. Sobre este último item, foi citada por dez 

sujeitos a intervenção psicológica, da qual se espera um trabalho de resgate da 

auto-estima, fortalecimento e reconhecimento da situação vivida como violência. 

Alguns mencionaram o tratamento do casal, dos filhos e/ou da família.  Sobre 

aqueles que citaram conjuntamente as demandas de homens e mulheres, 

destaca-se a fala da PJ-Seg/Just, que considera a importância de um tratamento 

que os auxilie a lidar com as frustrações, evitando a resolução de conflitos através 

da violência. A DP-Seg/Just, a ES-SCO e a Atend-SCO destacam o trabalho de 

mediação de conflitos. 

No que tange ao que o homem que agride a companheira precisa ou àquilo 

que deveria ser feito com ele, a responsabilização pelo crime aparece no discurso 

de cinco entrevistados. O Del-Seg/Just e o PM-Seg/Just respondem enfática e 

pontualmente que o agressor deve ser preso. O Enf-Saúde ironiza ao responder 

sobre o que deveria ser feito com o homem que agride: “Matá-lo [pausa] Não, é 

brincadeira. [...] Só Cristo pra dar jeito.” Alguns entrevistados, mesmo se referindo 

à punição deste homem, vêem a prisão como uma ação ineficaz, que acaba, 

muitas vezes, agravando a violência, devido às condições do sistema penitenciário 

brasileiro. Os comentários foram no sentido de que o homem sai da prisão pior do 

que entrou ou ao fato de não serem tratados os motivos do seu comportamento 

violento.  

Dez entrevistados sugeriram tratamento. Este foi especificado, por alguns, 

como tratamento psicológico ou psiquiátrico. A Psi-SCO menciona o tratamento 

compulsório determinado pela Justiça, e a PJ-Seg/Just explica:  

[...] deveria necessariamente ter um centro de reeducação, que já tá até previsto 
na lei. Porque a violência é um comportamento aprendido e, portanto, pode ser 
desaprendido. Tinha que ter essa preocupação em relação ao homem agressor, 
de compeli-lo a rever seu comportamento e passar por esse tipo de tratamento. 

 

 No final da entrevista, perguntou-se aos informantes como resolver o 

problema da violência doméstica contra a mulher. A reação imediata da maioria foi 

o riso e uma pausa, seguida da resposta sobre a impossibilidade de acabar com 
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este problema. Apontaram, no entanto, a possibilidade de minimizá-lo através de 

ações que vão desde o esforço individual do profissional, até a implantação de 

políticas públicas específicas para a questão ou políticas transversais. O 

enfrentamento do problema concebido como responsabilidade do profissional é 

expresso pela AS-Saúde ao dizer que procura dar o melhor de si para que cada 

mulher atendida não venha a passar novamente por aquela situação; e também 

da ES-SCO: “Não dá pra gente olhar -‘ah, o outro não faz, eu também não faço’. 

Aqui na ONG, a gente tá fazendo a nossa parte”. Quanto às políticas públicas 

específicas, o PM-Seg/Just e a Atend-SCO sugerem a divulgação da violência 

doméstica na mídia, e a PJ-Seg/Just salienta que: “O caminho é estruturar mais a 

área da Saúde Pública, criar mais núcleos de defesa da mulher, estruturar 

efetivamente os juizados da violência e cumprir todos os programas que estão na 

Lei Maria da Penha.” As ações mais citadas dirigiram-se à valorização de políticas 

públicas transversais com investimentos amplos em emprego, segurança, cultura 

e educação; o que é exemplificado pelo Méd-Saúde quando diz que a melhoria da 

educação diminui a violência no geral e, conseqüentemente, a violência 

doméstica.   

  Algumas falas associadas às sugestões de enfrentamento da violência 

doméstica são reveladoras do grau de valorização da intersetorialidade pelos 

profissionais entrevistados. O trecho abaixo é o único cuja proposta inclui a rede 

de atendimento intersetorial. 

Eu entendo que tenha que ter um trabalho muito mais amplo, eu entendo que 
tenha que ter um trabalho em rede muito mais eficaz, um trabalho em rede 
multidisciplinar e interdisciplinar, e, quem sabe, transdisciplinar. Eu acho assim, a 
situação da violência é responsabilidade de todos. (AS-Saúde) 

 

 O posicionamento de alguns entrevistados revela ainda atuações 

fragmentadas, como aqueles que esperam das políticas públicas a proposição das 

soluções, ou aquelas que apontam para a responsabilidade da própria mulher 

vitimizada, ou ainda os que depositam expectativas em um único setor. Neste 

último caso, a Sociedade civil organizada foi a mais citada; diante do que se pode 

inferir que tais expectativas derivam do fato de que este setor assumiu 
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historicamente o papel de vanguarda na busca de solução para os problemas 

sociais. 

 Considerando um dos objetivos desta pesquisa: compreender o modo de 

articulação dos serviços e, a partir desta compreensão, identificar aspectos que 

propiciam ou dificultam a constituição de uma rede intersetorial, segue abaixo os 

apontamentos finais desta análise. Serão apresentadas percepções gerais sobre 

cada um dos informantes-chave a respeito de determinados aspectos capazes de 

caracterizar o seu modo de atuação dentro do conjunto de serviços da região. 

 A AS-Saúde, no exercício de sua função, encontra dificuldades com os 

outros serviços da região, tanto pelo número insuficiente de equipamentos, quanto 

pela qualidade técnica destes serviços; e aponta como solução a constituição da 

rede intersetorial. 

 A Psi-Saúde demonstra que trabalha de modo paliativo, ou seja, busca 

compensar com a sua atuação as deficiências percebidas em sua instituição e nos 

outros serviços. Conhece a rota crítica enfrentada pelas mulheres da região e 

preocupar-se com o desgaste emocional delas. Considera seu trabalho 

fragmentado, uma vez que desconhece o seguimento dos casos que encaminha 

para outros serviços. Acredita que a estruturação dos serviços depende da 

iniciativa institucional e do comprometimento profissional: “Tudo aquilo que é feito 

por amor, é muito mais bem feito do que quando você faz porque tem que fazer”. 

 O Enf-Saúde trabalha de modo isolado em relação à rede mais ampla. Os 

encaminhamentos realizados limitam-se à própria instituição. Demonstra um nível 

de conhecimento sobre a temática da violência doméstica desatualizado, no 

entanto, empreende medidas transversais, já que trabalha outras questões que 

considera preventivas da violência. A sua percepção sobre a invisibilidade da 

violência parece derivar do próprio isolamento. 

 O Méd-Saúde demonstra um bom nível de conhecimento teórico sobre o 

tema, com reconhecimento das necessidades específicas das mulheres 

vitimizadas, porém, assume a impossibilidade de atender tais necessidades devido 

às características do seu serviço. Desconhece a rede externa e limita-se a realizar 

encaminhamentos dentro da própria instituição. 
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 O Del-Seg/Just cumpre a sua parte no protocolo de atendimento jurídico-

policial. A abrangência de sua rede limita-se a este setor, mesmo assim reconhece 

implicações mais amplas na problemática da violência doméstica, cujo poder de 

enfrentamento atribui à sociedade civil. 

 A PJ-Seg/Just atua no final da cadeia de encaminhamentos, o que confere 

ao seu trabalho uma característica de poucos encaminhamentos, porém, esta 

posição lhe permite uma visão do processo pelo qual passa a mulher vitimizada, 

isto é, a rota crítica. A integração com outros serviços acontece dentro do próprio 

setor, onde ela também empreende medidas paliativas frente aos limites 

existentes. Seu elevado nível teórico de conhecimento sobre o tema vem da 

integração com profissionais de outros setores. Valoriza as atuações 

multidisciplinares e a intersetorialidade, sugerindo que as ONGs poderiam 

trabalhar junto às portas de entrada, que são as delegacias e os hospitais, 

podendo contribuir também com a Justiça através de avaliações e 

encaminhamentos mais precisos. 

 A DP-Seg/Just, por trabalhar em duas instituições atendendo mulheres 

vítimas de violência, evidencia a influência institucional sobre as possibilidades de 

atuação profissional. Assim, a instituição que fornece melhores condições de 

trabalho é a que conta com equipe multidisciplinar e maior integração com outros 

serviços. Adotou desta instituição o discurso da desigualdade de gênero. Conhece 

e vivencia as dificuldades da rede, mas destaca as que existem no seu setor, 

exercendo nele um trabalho paliativo, especialmente diante do não cumprimento 

das medidas previstas na Lei Maria da Penha. 

 O PM-Seg/Just focaliza sua atenção no cumprimento do dever, assim, 

desde que a violência doméstica contra a mulher adquiriu o status de crime, 

passou a ser objeto do seu trabalho. Por atuar no início da rede, detém certo 

conhecimento sobre os serviços aos quais conduz a vítima. Sua visão simplista 

sobre o funcionamento da Lei Maria da Penha (“Se ela prestar queixa e der 

prosseguimento na ocorrência, for no fórum, tudo certinho, ele vai ser condenado 

e vai pagar pelo crime que ele cometeu”.) demonstra conhecimento teórico, mas 

desconhecimento sobre a realidade da rota crítica para além do seu atendimento. 

O fato de atribuir à própria mulher certa responsabilidade sobre as dificuldades na 
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superação da violência doméstica, mais do que sinalizar uma atitude 

preconceituosa, mostra um conceito formado a partir da experiência cotidiana, 

marcada pela articulação precária com outros serviços e pelo pouco investimento 

em capacitação teórica multidisciplinar. 

 A ES-SCO, é psicóloga e atua em ONG que conta com outros profissionais 

que também exercem a função de educadores sociais. Compartilham 

conhecimentos e atuam de forma transdisciplinar. Pela proposta voltada ao 

desenvolvimento das famílias, trabalham a violência através da transversalidade. 

Mas, apesar destas características institucionais favoráveis ao atendimento à 

mulher, verifica-se a fragmentação do seu atendimento em relação à rede mais 

ampla. Isto aparece tanto no seu comentário sobre a invisibilidade dos casos – 

percepção derivada do seu isolamento - quanto na fala de que é preciso fazer a 

sua parte sem olhar se os outros estão ou não fazendo. 

 A AS-SCO compõe a equipe do Centro de Referência, onde os 

atendimentos propostos são compartilhados por todos os profissionais numa certa 

perspectiva transdisciplinar; destacando-se também o valor da educação 

continuada. O fato de acompanhar a mulher durante o processo de tentativa de 

superação da violência, confere-lhe um bom conhecimento sobre a rota crítica e 

sobre o funcionamento dos outros serviços. Realiza trabalho paliativo, enfrentando 

as principais dificuldades com políticas públicas que não contemplam as reais 

necessidades da mulher vitimizada. O Centro de Referência pode ser considerado 

a instituição que atua no centro da rede, recebendo e realizando 

encaminhamentos, oferecendo atendimentos de vários profissionais, e articulando 

ações com os outros setores. 

 A Psi-SCO atua em instituição de ações transversais voltadas à mulher, o 

que propicia bom conhecimento acerca da atuação de outros profissionais. 

Valoriza a atuação da rede intersetorial e conhece as dificuldades inerentes a 

mesma, porém, a característica do seu atendimento é emergencial, não 

acompanhando a rota crítica pela qual passa a mulher. Observa-se um projeto 

comum em sua instituição, a de trabalhar “... com um único objetivo: de 

desconstruir essa desigualdade que foi historicamente construída”. 
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 A Atend-SCO concebe seu trabalho como paliativo devido aos limites dos 

outros serviços. Sua atuação na comunidade possibilita acompanhar a rota crítica. 

Destaca as dificuldades enfrentadas com os recursos insuficientes de sua 

instituição. Sua forma de atuação representa um exemplo de que a escuta e o 

acolhimento à mulher em situação de violência não são exclusivas de uma 

categorial profissional específica. 

 A partir dos resultados encontrados nas entrevistas com os informantes dos 

serviços de atendimento, pode-se afirmar que na Saúde ainda predomina, no 

aspecto prático, o modelo biomédico. Por outro lado, percebe-se no hospital a 

valorização da atuação psicossocial, apesar dos esforços empreendidos para se 

integrar estas disciplinas ao modelo já estabelecido. Outro avanço é o Programa 

Saúde da Família, que aparece como uma proposta de atendimento baseado num 

paradigma de saúde integral. Na Justiça, o grande mecanismo para o 

enfrentamento da violência doméstica contra a mulher é a Lei Maria da Penha, 

que pode ser considerada uma ação recente se considerarmos a história de luta 

por políticas públicas adequadas ao problema. Os profissionais e os serviços do 

setor jurídico-policial ainda encontram dificuldades para o pleno cumprimento 

desta lei. A Sociedade civil organizada, pela própria característica de assumir 

responsabilidade pelas questões que expõe ao sofrimento a população mais 

vulnerável, reconhece mais facilmente a violência doméstica como objeto de 

intervenção. Suas ações, marcadas pela transversalidade e acesso às reais 

demandas da mulher, favorecem intervenções mais resolutivas. 

 Relembrando as definições de D’Oliveira e Schraiber (2006), a rede de 

serviços caracteriza-se pela “articulação das ações assistenciais e interação 

profissional na busca de um projeto assistencial comum”; enquanto a trama é 

representada por um aglomerado justaposto de serviços “sem consciência de suas 

conexões e sem construção de projeto assistencial comum construído pelo 

diálogo”.  

Os dados aqui analisados levam à percepção de um conjunto de serviços 

que apresentam características propícias à constituição de uma rede de 

atendimento aos casos de violência doméstica, mas que também enfrentam 

limitações devido a sua atual configuração. Se os conceitos de rede e trama de 
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serviços diferenciam-se pelo modo como estes estabelecem seus fluxos e 

conexões, pode-se dizer que o conjunto pesquisado detém nível insuficiente de 

conhecimento mútuo e precárias interações, revelando-se mais como trama de 

serviços. Os informantes, mesmo que indiretamente, descreveram a rota crítica 

enfrentada pela mulher vítima de violência e suas conseqüências: a revitimização 

e o provável retorno ao ciclo da violência. Esta rota, que representa os caminhos 

percorridos pelas mulheres na tentativa de sair da situação de violência, revela 

uma trajetória por serviços pouco resolutivos. A baixa resolutividade, característica 

da rede fragmentada, representa uma parcela significativa dos fatores que 

obstaculizam a rota crítica. Uma legítima rede exige a definição de projetos 

comuns e ações planejadas. No entanto, observa-se aqui, que o conjunto de 

serviços da região detém uma série de dificuldades, tanto em relação ao modo 

como concebem seu objeto de intervenção e entendem a finalidade deste 

trabalho, quanto na capacidade de diálogo e conhecimento mútuo.  

Em suma, a configuração dos serviços que atendem mulheres vítimas de 

violência doméstica na região estudada é a de uma trama composta por 

elementos que apontam para o potencial de virem a se transformar em rede.   
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CAPÍTULO 5 CONCLUSÃO 

 Este estudo propôs-se a conhecer as características dos serviços de 

atendimento a mulheres em situação de violência doméstica existentes na região sul 

do Município de São Paulo. Para tanto, contou-se com o depoimento de 

profissionais de diferentes setores que colaboraram como informantes-chave, tanto 

de aspectos objetivos do trabalho quanto da subjetividade inserida nesta prática. 

Cada sujeito desempenha sua função baseada em uma técnica que reproduz o 

modelo de sua categoria profissional, ao mesmo tempo em que incorpora a esta 

técnica os seus valores e suas crenças. Este nível de subjetividade não se 

apresenta livre das determinações normativas mais amplas, de modo que os sujeitos 

reproduzem também os padrões sócio-culturais do contexto circundante. O que 

significa que eles, no atendimento aos referidos casos, são afetados pelas 

condições estruturais do mundo do trabalho, assim como pelos preconceitos e 

estereótipos vinculados à cultura da desigualdade de gênero.  

 Ao longo do trabalho procurou-se montar um quadro representativo dos 

limites e dos potenciais encontrados na análise dos serviços e setores. Cada 

elemento, detalhado e comparado com a literatura de base, serviu ao objetivo de 

conhecer as características do conjunto de serviços e, assim, contribuir com 

informações relevantes e atualizadas que possam ser utilizadas na proposição de 

melhorias.  

 A investigação acerca das concepções sobre o tema violência doméstica 

contra a mulher adotada pelos profissionais que atuam neste atendimento foi 

considerada fundamental no sentido de que o saber atualiza-se em fazer. As 

influencias sócio-culturais sobre os profissionais não podem ser negadas, mas 

podem ser revistas a partir da construção de novas representações; o que, 

institucionalmente, é possibilitado pelo investimento em educação. Se fatores como 

o conceito de gênero pautado na desigualdade de poder, a violência estrutural e 

todas as outras condições que propiciam a violência doméstica contra a mulher, 

pairam como norma socialmente “aceita”, cabe aos profissionais uma atitude 

diferenciada e crítica sobre esta realidade. O que significa questionar a visão 

instituída e contribuir para a desconstrução dessa violência que vem sendo 

historicamente “autorizada”. 
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 Considera-se imprescindível à qualidade e resolutividade dos serviços que os 

profissionais neles atuantes pautem suas ações em concepções teóricas 

apropriadas, isto é, que compreendam a causalidade multifatorial da violência 

doméstica, a dinâmica relacional do casal em situação de violência e as 

determinações sócio-culturais sobre gênero. Conhecimento específico e atualizado é 

a base para intervenções destituídas de preconceitos, os quais, invariavelmente, 

conduzem à revitimização da mulher, por se constituírem como mais uma forma de 

violência: a violência institucional.  

 A abordagem das dificuldades vivenciadas pelos profissionais revelou fatores 

individuais que os levam à adoção de mecanismos de defesa como forma de evitar 

ou atenuar o sofrimento psíquico causado pela exposição a um objeto tão 

perturbador como a violência doméstica. Diante desta constatação, reforça-se a 

relevância de estudos que explorem as contingências envolvidas neste processo, 

bem como o enfoque em propostas que minimizem o desgaste emocional decorrente 

deste contexto de atuação. Lembrando que o discurso da Humanização, como 

diretriz do SUS, remete não somente ao usuário dos serviços de saúde, mas 

também ao profissional que oferece sua força de trabalho.  

 O conhecimento teórico e a capacitação técnica representam recursos que 

possibilitam um posicionamento mais adaptado, afetiva e cognitivamente, às 

questões eliciadas pela convivência rotineira com a violência. No presente estudo, 

evidenciou-se a demanda por aperfeiçoamento e especialização sobre o tema. 

Alguns profissionais revelaram o quão imperiosa foi a necessidade de buscar 

conhecimento para enfrentar o cotidiano de trabalho, o que se deu por iniciativa 

própria. Desta forma, ressalta-se aqui a importância de investimentos políticos e 

institucionais na educação continuada àqueles que assumiram, por determinação 

pessoal ou pelas contingências do setor em que trabalham, a assistência às vítimas 

de violência. O que não exclui a responsabilidade dos profissionais em assumirem 

um compromisso ético com a questão e incorporarem ao seu modo de pensar e agir 

uma perspectiva crítica e transformadora da realidade. 

 O projeto de uma rede intersetorial de serviços pressupõe a definição de 

objetivos e propostas comuns elaborados a partir do diálogo, que por sua vez 

possibilita a construção de acordos através da discussão e contraposição de 
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diferentes idéias. Em um conjunto de serviços fragmentados predominam ideologias 

e linguagens distintas e divergentes, sendo que tal desencontro emperra a 

articulação. Assim, sem comunicação não há rede intersetorial. Ironicamente, a 

violência é uma forma de comunicação perversa, que produz um resultado injusto, 

ao menos para uma das partes envolvidas. Talvez se possa refletir a respeito de se 

usar o próprio recurso recomendado para superar a violência - o diálogo - para 

melhor estruturar os serviços que atendem violência. 

 Relembrar os caminhos de superação da violência doméstica contra a mulher, 

desde a luta dos movimentos feministas, passando pelos tratados internacionais e 

suas repercussões nos campos da Saúde pública e da Justiça, nos faz pensar que 

este caminho ainda vem sendo trilhado e que os sujeitos desta pesquisa constituem-

se como protagonistas da história atual. Os dados aqui analisados revelam uma 

longa jornada futura, todavia, os passos já avançados representam conquistas que 

nos situam em um ponto superiormente mais significativo. A violência doméstica 

conquistou status de crime contra os direitos humanos e condição de agravo à 

saúde integral. Sua magnitude vem ganhando visibilidade. Contamos atualmente 

com diversos serviços, específicos ou gerais, que atendem mulheres vitimizadas em 

suas distintas demandas, além dos dispositivos legais implementados por políticas 

públicas específicas ou transversais para o enfrentamento do problema.  

 Pesquisas temáticas realizadas nas áreas acadêmicas e mecanismos como a 

Lei Maria da Penha e a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

Mulheres, trazem concepções e propostas valiosas e pertinentes aos acertos 

necessários; restando-nos ainda encontrar meios apropriados para efetivar tais 

propostas. Identificar os limites e os potenciais do contexto no qual se deseja intervir 

representa uma pré-condição necessária à mudança; de modo que o 

reconhecimento das dificuldades que obstaculizam a articulação intersetorial, por 

parte dos informantes-chave deste estudo, é valorizada como atitude relevante no 

caminho de superação do problema. 

 Concorda-se amplamente com a proposta de constituição de uma rede de 

serviços como solução ao combate e prevenção da violência doméstica contra a 

mulher. A maioria dos sujeitos entrevistados também partilha esta visão, no entanto, 

eles se encontram imersos em um modelo ainda fragmentado de organização intra e 
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interinstitucional. Foram estas as constatações desta pesquisa: alguns profissionais 

trabalham de forma isolada em seu serviço ou setor, a maioria detém conhecimento 

parcial, superficial ou equivocado a respeito do que acontece anterior ou 

posteriormente ao momento do seu atendimento aos casos de violência. Muitos se 

emprenham em trabalhos paliativos, assumindo funções para as quais não se 

sentem capacitados. Outros se limitam ao cumprimento de protocolos exigidos como 

obrigação. Há reconhecimento da rota crítica vivida pelas mulheres e das demandas 

que não conseguem ser supridas, porém justificam-se apontando as dificuldades 

que vivenciam ou responsabilizam outros serviços, a precariedade das políticas 

públicas ou a própria vítima. Os fluxos de encaminhamentos são pouco claros, os 

profissionais transparecem certa insegurança e paira o risco de que encaminhar 

signifique “empurrar”.  

 A compreensão detalhada do ciclo da violência revela a influência de 

aspectos subjetivos do casal, sócio-culturais e relacionais de gênero, bem como de 

fatores de resistência que perpetuam a situação. Quaisquer ações que visem o seu 

rompimento dependem de decisão assumida pela mulher vitimizada. Como apontou 

Schraiber et al. (2005), persuadir a mulher, forçá-la a tomar determinada decisão, 

vitimizá-la, culpabilizá-la ou tutelá-la tende a atrapalhar a rota crítica, de modo que 

as ações somente serão efetivas se tomada por ela em plena autonomia. Os sujeitos 

entrevistados reconhecem as alterações perceptuais que sofre a mulher em situação 

de violência e esperam dela uma reação; o que se evidenciou em diversas falas que 

se iniciaram com a afirmação “A mulher precisa fazer...” ou “A mulher não consegue 

perceber...”. Esta condição, ao invés de representar um obstáculo à intervenção 

profissional, deve ser assumida como ponto de partida para o planejamento das 

medidas de apoio que serão trabalhadas junto à mulher no momento do 

atendimento. Isto reforça o valor e a relevância do suporte profissional. Atender a 

mulher em situação de violência doméstica significa, portanto, entrar em um campo 

complexo, marcado por resistência e paradoxos, e que exige disposição do 

profissional, habilidade, respeito e paciência.  

 Este estudo chegou à conclusão semelhante a do estudo de Lourenço (2008) 

sobre a materialização das ações profissionais no atendimento a mulheres vítimas 

de violência conjugal. 
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Evidentemente há um abismo entre os avanços teóricos sobre a 
violência conjugal e a materialização das ações profissionais. Há, 
portanto, um distanciamento dos/das profissionais em relação ao 
movimento do real e sua apreensão crítica enquanto concreto 
pensado. A maioria das/dos profissionais entrevistadas/os afirmou 
que apenas atende as demandas emergentes apresentadas e que 
não aprofunda o atendimento. (p.141) 

 

 Isto é explicado não somente em função das condições de trabalho, mas 

também pela atitude dos profissionais. Segundo a autora, para que a atuação de 

fato atenda aquilo a que veio, isto é, contribuir para o enfrentamento da problemática 

vivida pela mulher, é preciso que os profissionais “superem uma ação apenas 

reiterativa e superficial pautada na manifestação imediata do fenômeno” e coloquem-

se como  

... inquietantes críticos da realidade e da vida social e repletos dessa 
disposição inquisidora permanente, proponham ações concretas, 
buscando estratégias de enfrentamento das condições objetivas 
com os outros/as profissionais e sujeitos do processo, tornando-se 
capazes de criar formas de resistência coletivas (p.142). 

 

 Destacou-se no presente estudo uma distância significativa entre o saber e o 

fazer dos profissionais que atendem casos de violência doméstica contra a mulher. A 

explicação acerca da adoção de mecanismos de defesa diante de uma temática 

angustiante, não esgota a interrogação. O saber é essencial, e a defesa desta tese 

foi veemente neste trabalho. Portanto, o fazer profissional requer maior atenção e 

investimento para que estes agentes não venham a se sentirem como meros 

“apertadores de parafuso” do filme Tempos Modernos (1936), estrelado por Charles 

Chaplin. A execução de um trabalho alienado e sem consciência do todo é contrário 

ao ideal de uma rede intersetorial. Compreender a integração, sentir-se protagonista 

de um projeto de transformação ampla da realidade pode ser o ponto chave para a 

verdadeira motivação profissional.  
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ANEXOS 

ANEXO A  – Parecer do Comitê de Ética do Centro Universitário Ítalo Brasileiro 
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ANEXO B  – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do HMCL 
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ANEXO C – Documento de autorização para realização de pesquisa 
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ANEXO D – Termo de Responsabilidade 

 
 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO BRASILEIRO 
Programa de Pós-Graduação 

Saúde Pública, Administração Hospitalar e PSF 
 

 
 
 

Termo de responsabilidade 
 
 
 
 

Eu, Sidneia Mochnacz, inscrita no CRP nº 06/62747 e responsável pelo projeto de 

pesquisa intitulado Caracterização do atendimento a mulheres em situação de violência 

doméstica pela rede intersetorial de serviços, venho por meio deste, assegurar que as 

informações obtidas através das entrevistas - conforme explicitado no item Metodologia desta 

pesquisa - serão utilizadas exclusivamente para este estudo. Comprometo-me também a 

manter sigilo sobre o nome dos sujeitos participantes as entrevistas gravadas permanecerão 

armazenadas por um período de cinco anos, a fim de comprovar a veracidade das transcrições 

dos depoimentos caso se faça necessário. 

  
  
 
 

São Paulo, 10 de abril de 2009 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
                                                                                                             Sidneia Mochnacz 
                                                                                                                                Pesquisadora responsável 
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ANEXO E – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO BRASILEIRO 

Programa de Pós-Graduação 
Saúde Pública, Administração Hospitalar e PSF 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Eu, Sidneia Mochnacz, endereço ____, telefone ______, venho por meio deste, informar 
que você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma pesquisa. Após ser 
esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável.  
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 
Título do Projeto: Caracterização do atendimento a mulheres em situação de violência doméstica 
pela rede intersetorial de serviços  
 
Pesquisador Responsável: Sidneia Mochnacz  
 
Objetivos: Compreender o trabalho de profissionais que atendem mulheres que sofrem violência 
doméstica, buscando conhecer os serviços existentes na região estudada e como estes serviços 
estão organizados. 
 
Procedimentos: Realização de uma entrevista semi-dirigida com roteiro de perguntas pré-
estabelecidas, com duração aproximada de sessenta minutos. A entrevista será gravada e transcrita 
posteriormente para análise do discurso. O material gravado será guardado por um período de 
cinco anos, visando eliminar quaisquer dúvidas quanto à veracidade da transcrição dos 
depoimentos, casa se faça necessário.  
 
 

As informações obtidas não serão utilizadas para divulgar a sua identidade e serão 
destinadas somente para este estudo, havendo a possibilidade de que o trabalho final seja utilizado 
para fins de publicação. 

Serão prestados os esclarecimentos que por ventura forem solicitados a qualquer momento 
durante o andamento da pesquisa.  

Assegura-se a liberdade do sujeito em recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, 
em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. 
 

____________________________ 
                                                                                                               Sidneia Mochnacz 
 
 Após ler estas informações e ter minhas dúvidas suficientemente esclarecidas pela 
pesquisadora, concordo em participar de forma voluntária neste estudo. 
 
Local e data: ________________________________ 
Nome do sujeito: __________________________________________________   
Documento de identificação: ___________________ 
Assinatura: _____________________________________________ 
 


