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Resumo: o presente trabalho visa apresentar estudo realizado
com mulheres em situação de violência atendidas no Juizado
de Violência contra a Mulher, em Fortaleza - CE, em 2011. A
pesquisa objetiva identificar como estas mulheres percebem a
violência por elas vivenciada. Adotamos estudos bibliográficos,
entrevista semiestruturada e análise do discurso. Identificamos
que, por vezes, a mulher não se reconhece como envolvida em
situação de violência, sendo esta é denunciada, em sua
maioria, quando há agressão física. Embora haja o aporte legal
advindo com a lei Maria da Penha, tal violência precisa ser
desnaturalizada, necessitando de mudanças estrutural e
cultural na sociedade.
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Abstract: the present paper intends to present study of women
in situations of violence seen at the Juizado de Violência contra
a Mulher, in Fortaleza - CE in 2011. The research aims to
identify how these women perceive the violence they
experienced. We adopted bibliographical studies, semi-
structured interviews and discourse analysis. We found that
sometimes the woman is not recognized as involved in
situations of violence, and this is reported, mostly when there is
physical aggression. Although there is a legal contribution
arising with the Maria da Penha law, such violence must be
denatured, requiring structural and cultural changes in society.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo que ora apresentamos é fruto de pesquisa realizada em 2011, com

mulheres em situação de violência doméstica, atendidas no Juizado de violência doméstica

e familiar contra a mulher, localizado em Fortaleza-CE, que corroborou para o título de

Graduação em serviço social de uma das autoras.
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No percurso metodológico da pesquisa, situações, perspectivas e noções

apresentaram-se pertinentes para serem exploradas em trabalhos posteriores, como o que

se segue. A violência contra a mulher refere-se a uma problemática sociocultural que se

retroalimenta frente às questões destinadas ao feminino e ao masculino, tendo como norte o

sexo biológico dos sujeitos envolvidos. Assim, visamos com este trabalho elucidar como as

mulheres atendidas no equipamento supramencionado identificam os processos de violência

em que estão inseridos, como se percebem diante desta relação conflituosa e quais as

prerrogativas para a efetuação da denúncia de casos de violência.

Afinal, reconhecendo as discrepâncias entre os gêneros como tencionadoras de

relações conflituosas, tendo tais relações naturalizadas e banalizadas socialmente, a lei

Maria da Penha apresenta-se como mecanismo de denúncia e de ações do Estado para

com ações antes reconhecidamente próprias do âmbito privado. Não há como se

compreender as relações permeadas por violência de gênero se não identificarmos os

espaços sociais destes sujeitos e a cultura patriarcal, machista e opressora o qual estamos

envolvido.

2. RELAÇÕES DE GÊNERO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: para
compreender o debate.

Historicamente, homens e mulheres são submetidos a papéis/funções sociais na

qual suas características biológicas, acabam sendo, por vezes, utilizadas como

“justificadoras” de atos que, de fato, são respostas à construções sociohistóricas e culturais

dos sujeitos envolvidos e da sociedade. Estas convenções sociais acabam atribuindo o

homem como ser social detentor do poder e a mulher como representação da subordinação

e submissão perante esta dominação. Estas discrepâncias sociais ocasionam relações

desiguais de gênero e de poder.

A categoria gênero nos dá o embasamento teórico necessário para compreender

como estas elaborações sociais são alimentadas e naturalizadas em nossa sociedade

eminentemente patriarcal e machista. Para isso, Joan Scott defende que “o gênero é um

elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os

sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado as relações de poder” (1990, p.

14).

Butler (2003), elenca que junto a estas questões discrepantes, ante da formação

e constituição do gênero, há ainda uma perspectiva ideológica que atribui ao gênero

humano “a instituição de uma heterossexualidade compulsória e naturalizada exige e regula

o gênero como uma relação binária em que o termo masculino diferencia-se do feminino,
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realizando-se essa diferenciação por meio das práticas do desejo heterossexual” (ibidem,

p.45).

Desse modo, percebemos como conotações de identidades de gênero

privilegiam as relações heterossexuais, que são nutridas e idealizadas desde a vida

intrauterina, atribuindo significados ao ser homem e ao ser mulher. Salienta-se que estas

relações de desigualdade não são dadas, mas sim construídas socialmente, alimentando

relações hierarquizadas não só baseadas na manifestação da sexualidade, mas também, na

realização da binariedade entre homens e mulheres, gerando assim a “definição social dos

corpos” (BOURDIEU, 2009, p.32).

Diante do exposto, evidencia-se o quanto as questões biológicas dos seres,

definem regras cotidianamente, independente dos espaços que ocupe. Portanto:

A divisão entre os sexos parece estar “na ordem das coisas”, como se diz por vezes
para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável; [...] Essa experiência
apreende o mundo social e suas arbitrárias divisões, a começar pela divisão
socialmente construída entre os sexos, como naturais, evidentes, e adquire, assim,
todo um reconhecimento de legitimação. (BOURDIEU, 2009, p. 17).

Desse modo, fica descrito a distinções sociais entre os sexos, da qual o sexo é o

definidor. Logo, a mulher, em condição hierárquica inferior, acaba tendo seu sexo como

aprisionador de normas, que, por vezes, passa tão despercebida, que esta o apreende com

naturalidade, sem identificar a situação que a submete. É revelado que “a ordem social

funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina

sobre a qual se alicerça” (BOURDIEU, 2009, p. 18). Assim, “os conceitos de gênero

estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social”

(SCOTT, 1990, p.16).

Estas construções sociais acabam justificando manifestações de poder do

homem sobre a mulher que culminam na legitimação e naturalização da violência

doméstica. A situação de consentimento social a estas práticas violentas

resultaram/resultam em anos de impunidade deste tipo de violência, deixando-a reservada

ao âmbito privado, minimizando o problema e os estereotipando como uma “simples” briga

de marido e mulher, na qual ninguém deveria interferir.

Assim sendo, “simbolicamente voltada à resignação e à discrição, as mulheres

só podem exercer algum poder voltando contra o forte sua própria força, ou aceitando se

apagar, ou, pelo menos negar um poder que elas só podem exercer por procuração”

(BOURDIEU, 2009, p. 43).

Embora hajam estereótipos atribuídos aos sexos, tais características sociais não

funcionam como questões naturais, nem mesmo inatas aos sujeitos. Homens e mulheres
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podem não assumir essas idealizações a eles destinados, não agindo estas de cunho

determinista sobre os sujeitos. Pois, nem toda relação amorosa apresenta-se como violenta.

Ademais, surge a necessidade de enfatizar como esta forma de violência se manifesta.

2.1 O retrato da manifestação da violência contra a mulher.

Ao estabelecer os papéis relacionados ao gênero, evidenciam-se as relações

conflituosas entre homens e mulheres, na qual esta última encontra-se como ser inferior

hierarquicamente, podendo as relações conjugais serem repletas de ações violentas.

Logo, a quebra destas “regras” de comportamento tencionam uma visão

generalista em nossa sociedade, em que compete à mulher, por vezes, submeter-se aos

ditames de seu companheiro. Segundo Hirigoyen (2006, p.79), tais mulheres “em caso de

agressão duvidam da própria percepção da realidade, e pode mesmo acontecer de não

mencionarem uma agressão sofrida por medo de serem ridicularizadas ou, pior ainda,

consideradas culpadas”. Situação evidenciada na afirmativa de uma das entrevistadas:

Foi a época que eu mais sofri e mais me arrependi de ter botado ele. [referindo-se a
primeira vez em que seu marido foi preso, pela Lei Maria da Penha] Porque eu me
arrependi? Deve ser porque eu ainda gostava muito dele, agora secou mais, agora
eu não amo, não sou apaixonada, eu gosto como pai dos meus filhos e tenho pena,
tenho muita pena dele. (Maria. 5).

Identificamos no relato acima o quão a mulher envolta numa relação com

conflitos de gênero encontra-se, por vezes envolvida num emaranhado de representações

socioculturais contruídas historicamente que elencam o autor da violência repleto de uma

roupagem que “desqualificam” a violência sofrida. Por vezes essa mulher relata a violência,

mas logo a justifica retomando a figuração de uma boa paternidade e/ou qualidades que o

“inocentam” do ato cometido.

Algumas mulheres acabam se submetendo a várias situações constrangedoras,

no sentido de não aguçar a raiva do companheiro e sustentar, ao menos

momentaneamente, a harmonia no lar. Autores, como Hirigoyen (2006), denominam esse

momento como, “fase de tensão”, em que a mulher age receosa diante do autor da

violência, para não ser exposta a uma situação violenta, circunstância ratificada nas

seguintes falas:

Ele já me fez beber cerveja de canudinho, numa churrascaria (risos) Pense aí de
canudinho uma cerveja! Porque eu tinha que estar de cabeça baixa. CERVEJA,
CABEÇA BAIXA [para que ela não olhasse para os outros homens que se
encontravam no local]. (Maria. 1)

Sempre que ele bebia, eu ficava na minha, sabe? Eu nunca dizia nada com ele não,
sabe? Num ficava procurando conversa, já evitando né? [...] No começo eu me senti
culpada! Na primeira semana, na segunda semana eu ficava chorando, sabe? Assim
me sentindo culpada, sabe? Mas depois eu vi que não, foi ele que procurou, né?
(Maria. 8).
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A manifestação da violência contra a mulher ocorre de forma gradual, em que a

violência psicológica e/ou moral, encontra-se na base de todas as manifestações de

violência pela qual a mulher é submetida. A mulher por vezes é tratada como propriedade

do ser amado, que sobre as vestes e ideologias construídas no conteto brasileiro, desde o

período colonial à domina. As agressões verbais são, na maioria das vezes, justificadas pelo

ciúme do companheiro, que por compreendê-la como de sua propriedade não admite que

ela desobedeça alguma regra de convívio, imposta por ele. Posteriormente, poderá ocorrer

a agressão física e/ou patrimonial. Nestes casos:

a violência física inclui uma ampla gama de sevícias, que podem ir de um simples
empurrão ao homicídio: beliscões, tapas, socos, pontapés, tentativas de
estrangulamento, mordidas, queimaduras, braços torcidos, agressões com arma
branca ou arma de fogo (HIRIGOYEN, 2006, p. 45).

Alguns relatos de mulheres, ao explanarem sobre as violências vivenciadas,

exemplificam a afirmativa acima, representando a etapa denominada pela autora de “fase

da agressão”:

Espancamento. É mais assim, palavrão, é mais soco nas minhas coisas [...] Ele me
bate, mas num é pra deixar aquela cicatriz, deixar ficar uma mancha roxa, né? Só
judiando, né? Ele descontava mais nas coisa, né? Quebrando as minhas coisas.  É,
Puxão de cabelo,. empurrão na parede, palavrão num falta, né? É bastante.
Palavrão, tudo por quê? Porque ele num quer que eu vá pra igreja. (Maria. 2).

Muito verbal, me acaba, me deixa rente com o chão e quebra as coisas de casa,
bate nos meninos e esses dias eu operada mesmo, ele me bateu aqui, me espancou
me deu uma surra bem grade. (Maria. 9).

Ele me machucava muito me ameaçando. Dizia que eu não podia fazer [referindo-se
a denúncia] porque quando ele se soltasse ele ia se vingar de mim, e ficava me
botando namorado pra mim sem eu ter, ficava né? Me machucando com essas
coisas. (Maria. 3).

Agressões? Cinco murros nos olhos, três de um lado e dois de outro, todos
manchados, sou doente da vista, e todos, todos manchados, todos ficaram
inchados, e tive a sete anos atrás, e tive começo de derrame. (Maria. 5).

Ele tava me perseguindo no meu trabalho e também indo na minha casa, que eu
moro com os meus três filhos, ele ia sempre lá, ficava em frente. (Maria. 10).

As situações de violência mencionadas acima remetem a situações claras de

abuso, em que as mulheres explanam agressões em suas mais variadas modalidades:

físicas, psicológicas, moral, dentre outras. Alguns autores ressaltam que após a fase de

tensão e da agressão, há o momento da “Lua-de-mel”, categorizada por Hirigoyen (2006),

como a “fase de desculpas”, na qual o homem demonstra estar arrependido, restando a este

solicitar o “perdão da vítima”, ou mesmo, mascarar as causas da violência, atribuindo culpa

da situação a fatores externos ou a própria mulher. Afirmativas exemplificadas nos seguintes

relatos:
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Aí chegava em casa bem bonzinho, sabe?[ Referindo-se as três vezes em que seu
marido foi preso, por causa da violência contra ela, antes da Lei Maria da Penha]
Pedindo perdão, dizendo que não ia mais fazer, sabe? E eu perdoava. Porque tem
pessoa que chega mais violento, né? Ele chegava bem quietinho, pedindo desculpa.
Depois fazia tudo de novo, num é assim né? (Maria. 9).

Aí ficou chorando, me pedindo perdão, né? Aí eu vou perdoar ele, né? E eu vou
levar ele pra minha casa novamente, né? Mas também tem uma coisa, se ele não
prestar, aí eu vou entrar com o processo, entendeu? Vou me separar dele, ele vai
perder meus filhos, entendeu? (Maria. 2).

Tudo ele fazia por mim, mas a partir do momento que ele bebe, acaba o homem,
acaba tudo. [Atrela a violência ao uso álcool] (Maria. 1).

Dessa maneira, percebemos que a violência é justificada, muitas vezes, por

motivos banais, eximindo o homem, de uma efetiva vontade de materializar a violência. Este

depoimento elucida tal afirmativa:

Quando eu digo que vou pra Igreja, ele diz que eu num vou, aí fica naquela teima,
né? Eu não tenho medo dele, eu sou atrevida, né? Eu digo que vou e vou, e acabo
indo. Ele me pega no meio da rua sai me arrastando, e eu num quero saber e acabo
indo. (Maria. 2).

Uma das maiores especificidades apresentadas é o fato da violência contra a

mulher ser provocada por alguém que o ser vitimizado possui determinado afeto. Assim,

envoltas numa relação violenta, a mulher acaba por colocar seus sentimentos acima da

situação vivenciada, o que pode ocasionar a não denúncia, ou mesmo o sentimento de

culpa pelo fato. Conforme relatos a seguir:

Eu não quis processar ele em momento nenhum, porque eu gosto dele, eu num vou
mentir, né? Porque eu tenho que ser sincera. Eu ainda gosto do meu marido, né? Eu
achei que aí, poderia ser uma lição pra ele, né? Mas também, tem uma coisa, depois
dessa aí, se ele for sair e ele vier fazer de novo, aí vai ser pior. Eu vou processar, eu
vou ter que me separar dele. Ele vai perder tudo, vai perder eu, vai perder meus
filho, vai perder tudo. (Maria. 2).

Gosto, gosto dele, ele é uma pessoa muito boa, ele é mais novo do que eu também,
mas num é por isso. Porque eu vivi 14 anos com o meu marido e eu vejo diferença
de tratamento (Maria. 10).

Embora descrito, como a violência contra a mulher se manifesta, o grau de

dificuldade que essas mulheres têm de acabar com a situação de violência, quer seja por

afetividade, por fatores econômicos, pelos filhos, dentre outros. Tais motivações acabam

fazendo com que inúmeras mulheres permaneçam por anos, ou mesmo, toda a vida

conjugal numa relação de violência. Como comprovam as afirmativas abaixo:

Bom de dez anos pra cá, só murro. De dez anos pra cá, minha relação com ele só
piorou, agora porque que eu num sei. (Maria. 5).

Foi assim durante esse tempo todinho [28 anos] e eu só vim reagir agora, depois
que os meus filhos cresceram. (Maria. 8).
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Assim sendo, podemos perceber o quão a violência contra a mulher revela

especificidades oriundas desta construção social de papéis hierarquizados atribuídos a

homens e mulheres. Desse modo, tal problemática se apresenta como uma expressão da

questão social que deve ser erradicada haja vista, o número gradativo de mulheres que se

encontra, cotidianamente, expostas a violências desta natureza.

3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: caminhos para a “visibilidade”
legal.

A violência doméstica contra a mulher perdurou, durante séculos como, uma

problemática de ordem privada, em que competia, somente ao casal, resolver estas

dificuldades atinentes ao lar, justificando a frase, “em briga de marido e mulher, ninguém

mete a colher”, que tomou conta do senso comum.

No sentido de tornar público a violência doméstica contra a mulher, iniciou-se na

década de 1970, as primeiras reivindicações dos movimentos feministas e de mulheres,

fazendo críticas sobre o descaso dado perante estas manifestações de violência e clamando

por direitos à mulher e contra a cultura machista. Assim, estes movimentos lutavam contra a

desigualdade de gênero no país, e também, ressaltavam a negligência estatal diante dos

casos de violência, que culminavam, por vezes, na morte de várias mulheres, visto que:

O homem, ainda protegido por uma legislação arcaica e uma moral
conservadora, continuou mantendo sua autoridade sobre sua mulher e os
filhos. Seus atos de violência contra os elementos do grupo familiar eram
percebidos como problemas do âmbito privado, onde o Estado e a lei não
deveriam intervir (OSTERNE, 2007, p. 168).

As primeiras iniciativas de combate a violência contra a mulher dar-se-á em 1979

com a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher

(CEDAW) legitimada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, conhecida posteriormente

como Lei Internacional dos Direitos da Mulher (PINAFI, 2003).

A luta do movimento feminista em prol dos direitos da mulher teve como

conquista, na década de 1980, a criação de algumas instituições que primavam pela defesa

dos direitos da mulher e contra a violência. Em 1981, no Rio de Janeiro, cria-se o SOS

Mulher, como espaço de atendimento as mulheres em situação de violência. Posteriormente

em 1983 e 1985 institui-se respectivamente o primeiro Conselho Estadual da Condição

Feminina e a primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em favor

da cidadania feminina e contra a violência de gênero. (PINAFI, 2003; JARDIM, 2006)
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Em 1995, entra em vigor da Lei 9.099/95, criando os Juizados Especiais Cíveis e

Criminais, construindo o marco inicial da entrada deste tipo de violência, como um problema

de ordem pública, no âmbito do contexto jurídico no país (IZIMUNO, 2007). Sobre a luz

desta lei, tal violência é interpretada como um “crime de menor potencial ofensivo”. Não há

nesta lei prerrogativas que visem, de fato, uma real erradicação desta forma de violência.

Mas, representa a primeira investida, no Brasil, acerca da previsão jurídica para estes

casos, através de uma definição legal, com previsão de penas de até um ano de detenção,

dentre outras formas de punição1.

Esta lei foi duramente criticada pelo movimento de mulheres e feministas, por ser

considerado um crime de menor potencial ofensivo muitas sentenças limitavam-se a

pagamentos de cestas básicas e prestação de serviço a comunidade. Tais decisões judiciais

culminaram na desqualificação desta forma de violência, pois:

Conforme vários estudos demonstraram, os poucos casos que chegavam à fase de
transação penal tinham como desfecho o pagamento de multas ou de cestas
básicas de alimentos que eram encaminhadas para as instituições de caridade.
Além de não se reverter em benefícios para a vítima – nem em termos materiais
nem assegurando seu direito de viver sem violência –, os estudos alertaram que
este tipo de penalização reforçava o sentimento de não-gravidade da violência
cometida e resultava num processo de sobrevitimização da mulher, uma vez que ela
tinha suas expectativas ignoradas e era excluída da decisão judicial (IZIMUNO,
2007, p. 9).

Esta lei foi criticada pelo movimento feminista, pois as tramitações legais

previstas não colaboravam para a erradicação da violência contra a mulher. Mas,

contribuíam para a consumação do contraditório, pois culminava na sensação de

impunidade para estes casos, além da intensificação da sensação de inferioridade e

preconceito destinado ás mulheres em situação de violência doméstica no Brasil

(PASINATO, 2007).

Uma pequena ampliação da política se dá em 1998, com elaboração da Norma

Técnica do Ministério da Saúde para prevenção e tratamento dos agravos resultantes da

violência sexual. Cinco anos depois, a promulgação da Lei 10.778/03 que institui um novo

avanço: a notificação obrigatória dos casos de violência contra as mulheres atendidos nos

serviços de saúde, públicos ou privados.

Em 2002 foi criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher (SEDIM),

objetivando propor e monitorar as políticas públicas de igualdade de gênero, tendo no ano

seguinte a criação da Secretária Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), possuindo

1 Art. 61 - Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e
os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento
especial.
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os mesmos objetivos da anterior, todavia gozando de orçamento próprio para o

desenvolvimento e financiamentos das políticas públicas (JARDIM, 2006). A criação de tal

secretaria sinalizou um salto qualitativo na implementação da rede de atendimento as

mulheres em situação de violência.

Nos períodos de 1985 a 2002, o principal eixo da política de combate à violência

contra as mulheres se deu através da criação das Casas-Abrigo, manifestando a

perspectiva na qual esse tipo de violência era visto socialmente, tendo políticas pautadas

em ações focadas na segurança pública e na assistência social. Esse foco constituiu

também a base do Programa Nacional de Combate à Violência contra a Mulher sob a

gerência da SEDIM.

A criação da Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres (SPM)

representa uma conquista na compreensão de que as políticas públicas de enfrentamento à

violência contra a mulher não devem contemplar somente o aspecto criminal, mas também,

a articulação de diversas áreas. Essa Secretaria organizou em julho de 2004 a I Conferência

Nacional de Políticas para as Mulheres – I CNPM, que tornou a afirmar o compromisso do

Governo Federal com a formulação de uma política de gênero no país.

Em 2003, houve a implementação da Política Nacional de Enfrentamento à

Violência contra as Mulheres, incorporando ações destinadas à prevenção, à assistência e à

garantia dos direitos da mulher em diferentes campos. A preocupação central da Política é a

concretização da integração dos serviços nas áreas de saúde, segurança, educação,

assistência social, cultura e justiça, de forma a permitir às mulheres romperem com o ciclo

da violência. Diante destas prerrogativas, deve-se investir em ações preventivas e

educativas que modifiquem comportamentos e padrões culturais machistas.

Em meio a esses avanços, na perspectiva de políticas destinada as mulheres,

ressalta-se que a Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) datada de sete de agosto de 2006,

surge com uma nova visão acerca da violência contra a mulher, vislumbrando ações mais

enfáticas no âmbito jurídico, assim como um acompanhamento à mulher nos serviços

socioassistenciais, bem como aos demais serviços que esta venha a necessitar.

Outro importante salto ocorreu dia 17 de agosto de 2007 com o lançamento do

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, durante a abertura da II

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Assim, além de ser tipificada a

violência doméstica contra a mulher, os crimes cometidos pelos autores da violência que,

antes eram julgados pelos Juizados Especiais Criminais e tratados como ações “de menor

potencial ofensivo”.Agora, com a lei, passam a reconhecer a natureza peculiar da violência
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contra a mulher, estabelecendo na sociedade o debate sobre a equidade de gênero, criando

novos equipamentos na perspectiva de dar suporte a essa mulher.

A referida Lei prevê, também, a prisão em flagrante do autor da violência; prisão

preventiva e medidas protetivas de urgência, dando uma nova conotação a este crime2

contra a mulher. Fato este evidenciado por uma das entrevistadas, que embora não

reconhecendo a dimensão da violência que vivenciava afirma que:

É porque agora a lei tá mais firme, ela dá mais respaldo pra mulher, realmente a lei ela é
necessária porque tem mulher que sofre mesmo agressão, no meu caso foi uma coisa
simples, mas já tem outros casos, que é muito grave. (Maria - 10).

O Pacto consolida a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as

Mulheres; aprofunda a implementação da Lei Maria da Penha; fortalece o combate à

exploração sexual de meninas e adolescentes e ao tráfico de mulheres; promove os direitos

sexuais e reprodutivos e os direitos humanos das mulheres em situação de prisão.

Assim, o pacto nacional traz o Estado como o provedor de ações que busquem

sanar esta situação de violência e ainda estabelece um conjunto de ações3 que visam à

efetivação da Lei Maria da Penha no país como um todo. Esse pacto vem selar as

necessidades de atos precisas para combater a violência contra as mulheres.

O Governo Federal instalou uma Câmara Técnica de Monitoramento do Pacto

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres com o propósito de coordenar

o cumprimento deste Pacto, monitorando o seu desenvolvimento e o cumprimento das

metas apresentadas, além de buscar elaborar estratégias e avaliar resultados.

A aprovação da Lei Maria da Penha estimulou a inserção do tema violência

doméstica no cotidiano da vida política. O movimento de mulheres e feministas, tribunais de

justiça, defensores públicos, dentre outras instâncias, organizaram congressos e seminários

para discutir os propósitos e as inovações da Lei. Os veículos de Comunicação deram

ampla cobertura ao tema e passaram a divulgar de forma mais sistemática e qualificada os

casos de violência contra a mulher.

Nas ações destinadas a assistência, segundo a Política Nacional de

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, às mulheres em situação de violência deverá

2 Uma importância relevante á lei Maria da Penha é tratar esta problemática como um crime, retirando-a, ao menos
judicialmente, do âmbito exclusivamente privado.

3 Estímulo para a criação dos Centros de Educação e Reabilitação do Agressor; Criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; Implementação e Consolidação do Observatório da Lei Maria da Penha; Construção do Sistema
Nacional de Dados e Estatísticas sobre a Violência contra as Mulheres; Inclusão das mulheres atendidas nos serviços da Rede
de Atendimento nos programas sociais de transferência de renda, como Bolsa-Família, Pró-Jovem, dentre outros; Difusão da
Lei e dos instrumentos de proteção dos direitos das mulheres.
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ser garantida a criação de serviços especializados e o atendimento humanizado e

qualificado a estas mulheres por meio da formação continuada dos agentes públicos.

Colocando-a como um problema de viés público e mais, um problema de Segurança

Pública.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notamos que muitas das mulheres entrevistadas identificam-se envolvidas numa

relação violenta, porém as representações sociais contruídas e reconstruídas historicamente

revelam discursos que “justificam” socialmente este ato, como a menção à figura masculina

de “provedor e bom pai”.

Destarte, entendendo que a violência doméstica faz parte da vida de várias

mulheres e que, na maioria das vezes, são cometidas por seus companheiros, sem

distinção de etnia, e/ou classes sociais, o Estado passa a ser convocado a compreender

esta questão como um problema com caráter de calamidade pública. Com o advento da lei

Maria da Penha a violência contra a mulher passa a ser legalmente compreendida como

conseqüência das relações desiguais de gênero, representando, por vezes, a configuração

máxima da expressão do patriarcado, por muito, naturalizada em nossa sociedade.

Cabe salientar que os direitos das mulheres não perpassam apenas pelo

reconhecimento legal, sendo necessárias políticas públicas efetivas, que objetivem a

desconstrução e desnaturalização deste tipo de violência, entendidos como “[...] processos

sociais de caráter histórico, continuo e inacabado, constituídos por sujeitos cuja ação é

responsável pela ampliação das políticas públicas” (ALVES, 2008, p.17)

Muitas foram as conquistas referentes aos direitos das mulheres e ao

enfrentamento à violência voltada para este público, contudo é preciso instigar uma

constante discussão da sociedade a respeito da temática, a fim de que haja um

recrudescimento e um desenvolvimento qualitativo de ações que direcionem olhares para o

estímulo à superação da violência física e simbólica que perpassa o ciclo de vida das

mesmas.
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