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RESUMO 

 

BARREIRO, N.M.F Assistência a Mulher em situação de Violência domestica em 
João Pessoa. 2014. 58f. Monografia (Especialização em Segurança Pública e Direitos 
Humanos) – Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2014. 

 
 
O presente estudo tem como objetivo investigar a assistência prestada à Mulher em 
situação de Violência Doméstica em João Pessoa. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória de caráter qualitativo, que foi desenvolvida junto a profissionais do Centro 
de Referencia da Mulher Ednalva Bezerra no município de João Pessoa-PB. 
Participaram deste estudo doze profissionais que compõem a equipe técnica do referido 
serviço. Os dados foram coletados no período de julho a agosto do ano de 2014 através 
da técnica de entrevista e analisados qualitativamente. A análise dos depoimentos 
possibilitou compreender que apesar dos avanços no enfrentamento a Violência 
doméstica, com ampliação dos serviços da rede de proteção a mulher, ainda há muito a 
ser desconstruído no tocante a naturalização da violência doméstica, a começar pelos 
profissionais que atuam em espaços onde a violência doméstica se manifesta com 
maior frequência a exemplo no âmbito da Segurança Pública nos Serviços de Saúde. 
Vale salientar que para tanto é necessário o compromisso de gestores estadual e 
municipal no sentido de assegurar a manutenção e ampliação da rede de proteção a 
mulher e das demais Políticas Públicas de enfretamento a violência domésticas na 
perspectiva da intersetorialidade.  

 
Palavras chave: Assistência. Violência Doméstica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
Barreiro, MFN Assistance Women in situation of domestic violence in Sydney. 2014. 58f. 
Monograph (Specialization in Public Security and Human Rights) - Citizenship and 
Human Rights Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa, 2014. 
 
The present study aims to investigate the care provided to the woman in domestic 
violence situation in Singapore. This is an exploratory qualitative, which was developed 
with the professional Women's Reference Center Ednalva Bezerra in the city of João 
Pessoa, PB. The study included twelve professionals who make up the crew of that 
service. Data were collected from July to August of 2014 through the interview technique 
and analyzed qualitatively. The statements allowed us to understand that despite 
advances in tackling domestic violence, expanding the safety net of services to women, 
much remains to be deconstructed regarding the naturalization of domestic violence, 
starting with the professionals who work in areas where domestic violence occurs more 
frequently example in Public Safety in Health Care. It is noteworthy that for this it is 
necessary the commitment of state and municipal managers to ensure the maintenance 
and expansion of the women's rights network and other Public Policy coping with 
domestic violence from the perspective of intersectionality. 
 
Tags: Assistance. Domestic Violence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
Barreiro, NMF Asistencia a mujeres en situación de violencia doméstica en Sydney. 
2014. 58F. Monografía (Especialización en Seguridad Pública y Derechos Humanos) - 
Ciudadanía y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Federal de Paraíba, 
João Pessoa, 2014. 
 
El presente estudio tiene como objetivo investigar la atención a la mujer en situación de 
violencia doméstica en Singapur. Se trata de un trabajo de investigación cualitativa 
exploratoria, que se desarrolló con las profesionales del Centro de Referencia de la 
Mujer Ednalva Bezerra en la ciudad de João Pessoa, PB. El estudio incluyó a doce 
profesionales que componen la tripulación de ese servicio. Los datos fueron obtenidos 
de julio a agosto de 2014 a través de la técnica de la entrevista y el análisis cualitativo. 
Las declaraciones nos permitió comprender que a pesar de los avances en la lucha 
contra la violencia doméstica, la ampliación de la red de seguridad de los servicios a las 
mujeres, aún queda mucho por hacer con respecto a la naturalización de la violencia 
doméstica, empezando por los profesionales que trabajan en áreas donde la violencia 
doméstica es más frecuente como por ejemplo en la Seguridad Pública en el Cuidado 
de la Salud. Es de destacar que para ello es necesario el compromiso de los gestores 
estatales y municipales para garantizar el mantenimiento y la expansión de la red de los 
derechos de las mujeres y otra política pública para hacer frente a la violencia 
doméstica desde la perspectiva de la interseccionalidad. 
 
Tags: Asistencia. Violencia Doméstica 
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Introdução 

 

Sabemos que o processo de implementação de Políticas Públicas para 

mulher é permeado por intensos debates que refletem a presença de interesses 

antagônicos, onde concepções machistas ainda insistem em se levantar.  

Os telejornais, quase que diariamente, divulgam casos de violação dos 

direitos da mulher, tais situações comumente ocorrem em um espaço onde deveria 

ser sinônimo de segurança, o interior de seu lar. É no âmbito privado, onde na 

maioria dos casos se consuma, o que considero a mais cruel forma de violência, 

pois, tem como principal algoz aquele que um dia a mulher chamou de companheiro. 

De acordo com pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia 

Galvão em 2013 que teve como tema: Percepção da sociedade sobre violência e 

assassinato de mulheres. Na ocasião, foram entrevistados homens e mulheres em 

100 municípios nas cinco regiões do Brasil. A casa foi apontada como lugar onde as 

mulheres se sentem mais inseguras, segundo opinião de 50% dos entrevistados. A 

pesquisa revelou ainda que 92% dos entrevistados acreditam que as mulheres que 

sofrem agressão com frequência tendem a serem assassinadas pelo seu 

companheiro ou ex-companheiro. 

Com base nesses dados verificamos que o enfrentamento à violência contra 

mulher deve se apresentar como pauta relevante para gestores das diferentes 

esferas. Neste sentido, que a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência 

da República (SPM-PR) vem liderando ações com vista ao enfrentamento deste 

fenômeno, se configurando assim em um órgão central na efetivação da Lei 

11.340/2006 que criou mecanismo de coibir a violência doméstica contra a mulher. 

A SPM foi criada 2003, visando o assessoramento direto à Presidência da 

República, atuando na formulação, coordenação e articulação de políticas para as 

mulheres, como também na elaboração e implementação de campanhas educativas 

e não-discriminatórias de caráter nacional. 

Desde então, observou-se o empenho desta secretaria em publicar 

documentos que visam padronizar e orientar estados e município na implantação de 

serviços de enfrentamento à violência. Um exemplo destas publicações é a Norma 

Técnica de Uniformização dos Centros de Referência em atendimento às mulheres 

em situação de violência doméstica produzido em 2006. 
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Os Centros de Referência são estruturas essenciais do programa de 
prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez que 
visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da 
cidadania por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar 
(psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher 
em situação de violência. Devem exercer o papel de articuladores 
dos serviços organismos governamentais e não governamentais que 
integram a rede de atendimento às mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, em função da violência de gênero. (...) 
(BRASIL, 2006, p.10) 

A cidade de João Pessoa, dentro desde contexto, tem apresentando inciativas 

relevantes de modo a fazer frente à violência doméstica. No ano de 2007, foi criado 

o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra – CRMEB, atendendo as 

orientações da norma técnica mencionada. Este serviço emerge como um espaço 

emblemático no tocante assistência à Mulher, ao tempo que provoca nos demais 

serviços da rede de enfrentamento à violência contra mulher a necessidade de 

ações articuladas. 

O CRMEB é um serviço de assistência à mulher, vinculado a Secretaria 

Extraordinária de Políticas Públicas para Mulher - SEPPM do município de João 

Pessoa, que possui uma equipe multiprofissional composta por advogadas, 

assistentes sociais e psicólogas, que trabalham no sentido de acolher e encorajar a 

mulher a fim de que ela possa superar os traumas vivenciandos e despertar para 

uma nova vida, liberta do cruel ciclo da violência.  

A minha aproximação com a temática de violência doméstica, aconteceu no 

ano de 2007 quando tive a oportunidade de integrar a primeira equipe 

multiprofissional, do CRMEB, assumindo a função de assistente social. Apesar de 

ser uma área que sempre suscitou meu interesse, ainda não tinha trabalhado 

diretamente com o acompanhamento às vítimas de violência doméstica. 

No período da abertura do Centro de Referência da Mulher, a Lei 11.340 

estava caminhando no seu primeiro ano de vida, a capital ainda não dispunha de um 

juizado específico, e a casa abrigo ainda era um sonho distante. O debate acerca do 

enfrentamento à violência contra mulher, com as outras secretarias do município que 

poderiam auxiliar na retaguarda a este novo serviço, se dava de modo muito tímido.  

Em 2013, quando foi divulgado o curso de especialização em Segurança 

Pública e Direitos Humanos, logo fui instigada a concorrer a uma das vagas, bem 

como, a direcionar meu estudo ao campo do Enfrentamento à Violência Doméstica 

Contra a mulher, por entender que a referida problemática não poderia ficar de fora 
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da discussão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Na época da inscrição do 

curso de especialização eu não fazia mais parte da equipe multiprofissional do 

CRMEB, mas continuava atuando no enfrentamento a violência, uma vez que havia 

ingressado na Polícia Militar da Paraíba, fato que aguçou ainda mais o meu 

interesse pela referida temática, visto que possibilitou um olhar para a violência 

doméstica, agora do ponto de vista daqueles que atuam na segurança Pública. 

Nesse período já havia se passado seis anos, desde a inauguração do 

CRMEB e sete anos da publicação da Lei Maria da Penha, foi então que decidi 

buscar resposta à questão norteadora deste trabalho: como tem se e dado à 

assistência à mulher em situação de violência doméstica na capital paraibana? 

No sentido de desvelar a assistência que tem sido ofertada as mulheres que 

vivenciam a violência doméstica na cidade de João Pessoa – PB optei por eleger as 

profissionais que compõem a equipe multiprofissional do CRMEB, como sujeitos 

desta pesquisa. Essa escolha se deu pelo fato deste serviço está a todo tempo 

recebendo e encaminhado mulheres para os demais serviços da Rede 

Enfrentamento à Violência Contra Mulher.  

No primeiro momento deste trabalho nos dedicamos à revisão da literatura, 

trazendo reflexões acerca dos direitos humanos. Também foi abordando 

entendimentos que nos ajudaram na compreensão da violência. Na ocasião foi 

enfatizando a discussão acerca da violência contra a mulher bem como, as políticas 

públicas implementadas com vista a assistir à mulher vítima de violência bem como, 

prevenir e coibir a prática da violência doméstica que se configura enquanto violação 

dos direitos humanos. 

Em seguida percorremos de modo breve a linha do tempo, destacando as 

principais inciativas de enfrentamento a violência, ressaltando a realidade no 

município de João Pessoa – PB. 

No tocante ao percurso metodológico, optamos por um estudo exploratório de 

caráter qualitativo, por consideramos que possibilita um melhor entendimento do 

objeto em estudo. 

Segundo GIL (2006, p17) “a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso 

dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e 

outros procedimentos científicos”. Está pesquisa recorrerá a abordagem qualitativa, 

com a coleta direcionada à análise dos dados obtidos no intuito de interpretar, 

explicar e analisar os fenômenos que compõem o objeto de estudo. 
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Sendo assim, concordamos com Minayo (2002) quando afirma que a 

pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Considerando a relevância do Centro de Referência da Mulher Ednalva 

Bezerra –CRMEB, dentro da rede de atendimento e enfrentamento a violência, é 

que as profissionais que compõem a equipe técnica foram escolhidas para contribuir 

como sujeitos corroborando na construção do entendimento acerca da assistência 

prestada às mulheres que vivenciam violência doméstica na cidade de João Pessoa. 

O CRMEB, está situado na Rua Afonso Campos nº191, sede própria, sendo a 

equipe técnica composta por advogadas (03) assistentes sociais(03), psicólogas 

(06), terapeuta (01) e arte educadoras (03). Na ocasião da pesquisa uma das 

psicólogas que integra a equipe estava em gozo de licença maternidade. A pesquisa 

envolveu as profissionais que integravam no momento das entrevistas a equipe 

multiprofissional e também coordenadora do serviço, num total de 12 participantes. 

O período de coleta dos dados corresponderam aos meses de agosto e 

setembro de 2014. Foi utilizado à técnica de entrevista, que foi norteada por um 

roteiro, o qual abordou inicialmente informações gerais que ajudou na caracterização 

do sujeito e no modo como avaliam a assistência à mulher em situação de violência 

doméstica no município de João Pessoa.  

Ao iniciar cada entrevista houve a assinatura do termo livre esclarecido, como 

também foi assegurado a preservação do anonimato das entrevistadas. Fizemos uso 

do recurso de gravação e transcrição do áudio das entrevistas, objetivando assim, 

respeitar ao máximo a fala das profissionais.  

Esta pesquisa foi submetida ao comitê interno do CRMEB, recebendo 

autorização conforme termo de anuência. Durante a pesquisa foram considerados e 

respeitados os aspectos éticos de uma investigação envolvendo seres humanos, 

segundo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Na fase de análise e interpretação dos dados, recorremos à abordagem 

qualitativa e em relação às falas dos entrevistados fizemos uso da análise de 

conteúdo pela técnica da análise categorial de Bardin (2007). Nesse sentido, a 

análise categorial: 
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Funciona por operações de divisão do texto em unidades, em 
categorias, segundo reagrupamentos analógicos. Entre as 
diferentes possibilidades de categorização, a investigação dos 
temas, ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se 
aplicar a discursos diretos (significações manifestadas) e 
simples (BARDIN, 2007, p.147). 

A análise e discussão dos dados obtidos se deram a partir do discurso das 

profissionais do CRMEB, o que possibilitou entender o cenário que está posto, como 

também, as fragilidades que ainda persistem, apesar do esforço depreendido nos 

últimos anos.  

Na perspectiva de subsidiar a análise e discussão dos dados foram realizados 

estudos bibliográficos por meio de artigos científicos, livros, legislações vigentes, 

publicações oficiais da SPM, dentre outros. 

Este estudo visa contribuir com as discussões que permeiam o universo da 

violência doméstica, na medida em que aponta avanços e desafios no 

enfrentamento as diferentes expressões da Violência Doméstica.  
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1.Revisão da Literatura 

 

1.1 Os Direitos Humanos e a Lei Maria da Penha 

 

O período da segunda guerra mundial, indubitavelmente, foi um divisor de 

águas na história da humanidade, período marcado por violações acentuadas dos 

direitos humanos. As atrocidades cometidas em nome de uma purificação racial 

resultaram na morte de milhões e provocaram uma reação por parte da liderança 

das nações vitoriosas que criaram a Organização das Nações Unidas – ONU (26 de 

junho de 1945) a qual foi incumbida de evitar uma terceira guerra. 

Seguindo nessa direção, os “direitos naturais” do homem, foram vistos como 

ferramenta fundante para que a paz entre as diferentes nações fosse promovida de 

modo duradouro. Como uma das primeiras medidas tomadas pela Assembleia Geral 

da ONU houve o estabelecimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos-

DUDH em 10 de dezembro de1948.   

Nota-se claramente a influência dos ideais da Revolução Francesa, liberdade, 

igualdade e fraternidade, revelada na DUDH a exemplo do artigo 1º que diz: “Todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão 

e de consciência, devem agir uns com os outros com fraternidade”. 

Destacamos ainda que a partir da DUDH, pactos e protocolos internacionais 

foram assinados no sentido de dar conta da proteção de determinados grupos que 

em meio a essa diversidade global, necessitam de um olhar mais específico de 

modo a assegurar que eles de fato sejam alcançados pelos direitos ora 

proclamados. 

As mulheres, são incluídas nesse grupo que requer uma atenção 

diferenciada, para serem alcançadas pela DUDH, sendo assim, tem pela frente uma 

trajetória que se inicia com Convenção de Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra Mulher, em 1979, mas que só em 1993, através da 

Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Viena é que se obtém o 

reconhecimento expresso no parágrafo 18 onde afirma que “os direitos humanos das 

mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos 
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humanos universais”. Salientamos que tal conquista foi ratificada em 1995 na IV 

Conferencia Mundial sobre a Mulher, realizada na China. 

Ainda em 1993, a ONU havia aprovado a Declaração que discorreu sobre a 

Eliminação da Violência contra a Mulher e no ano seguinte a Organização dos 

Estados Americanos – OEA promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, sediada no Brasil e que ficou 

conhecida como Convenção de Belém do Pará. 

Apesar desses esforços, um caso de violação aos direitos Humanos, 

despertou o Brasil e provocou a criação de uma legislação específica em defesa das 

mulheres que tem sido vítima da violência doméstica, nos referimos a Lei 

11.340/2006.  

Dentre os casos de violência doméstica ocorridos na década de 1980, um se 

tornou emblemático: uma biofarmacêutica, casada com um professor universitário 

sofreu duas tentativas de homicídio por parte do companheiro o que resultou em 

uma lesão na coluna que a tornou paraplégica. Apesar do caso ter sido investigado 

pela polícia e remetido ao judiciário, só após 8 anos houve o primeiro julgamento, no 

qual o agressor, mesmo condenado, conseguiu a liberdade. Foi preciso a 

intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que condenou o 

Brasil por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra 

as mulheres, para que fosse promovido um novo julgamento que obrigou o agressor 

a cumprir um terço da pena equivalente a reclusão de dois anos. 

Essa história ganhou maior repercussão quando em 07 de agosto de 2006, foi 

publicada a Lei 11.340. Conhecida como Lei Maria da Penha, que discorre acerca 

da violência doméstica e foi um instrumento de resposta, ainda que tardio, para 

aquela que sobreviveu às agressões e correu o mundo em busca de justiça. A partir 

de então, a violência doméstica passa a ser entendida na forma da lei como: 

[...] qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à 
mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da 
família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. (BRASIL, 2006) 

A referida legislação estabelece mecanismos de coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra mulher, bem como dispõem a respeito da criação de 
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juizados e demais serviços que contribuam no enfrentamento à violência, além de 

estabelecer medidas de proteção e assistência à mulher em situação de violência 

doméstica. Também fica enfatizado na Lei Maria da Penha cinco formas pelas quais 

a violência doméstica se expressa, buscando detalhar uma a uma, conforme 

descrito: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda 
sua integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e 
vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual 
não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo,a 
sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 
à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos;  

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, 
valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASIL, 2006) 

Tendo por base o respeito aos direitos humanos das mulheres, uma nova 

cultura precisa eclodir, onde seja assegurado à mulher o direito a vida, a liberdade, a 

saúde, a participação política, o direito a construir um relacionamento conjugal onde 

não seja submetida à tortura e a maus-tratos. 
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1.2 Reflexões sobre Violência  

 

Quando nos detemos a ouvir relatos a respeito de episódios de violência logo 

percebemos que homens e mulheres ocupam espaços distintos no que se refere aos 

cenários onde tais atos emergem, bem como, os atores neles envolvidos. Diferente 

dos homens que são alcançados pela violência em espaços públicos, por pessoas 

com as quais não possuem nenhum contrato prévio de cumplicidade, afeto e 

proteção, as mulheres são vitimadas no âmbito privado, na maioria dos casos por 

quem um dia lhe fez juras de amor. 

A partir desta constatação veremos alguns entendimentos acerca do que vem 

a ser a violência, iniciando pela definição da Organização Mundial de Saúde – OMS 

que, 

define a violência como o uso de força física ou poder, em ameaça 
ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 
comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, 
dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação. (KRUG, 
2002, p. 5). 

Para Minayo (2007, p. 23) a violência “consiste no uso da força, do poder e de 

privilégios para dominar, submeter e provocar danos a outros: indivíduos, grupos e 

coletividades”. Já Cavalcanti, recorre a origem da palavra e traz o seguinte conceito: 

É mais do que uma simples força, a violência pode ser compreendida 
como o próprio abuso da força. A violência vem do latim violentia, 
que significa caráter violento ou bravio. É um ato de brutalidade, 
abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, 
imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, 
psíquica, sexual, moral ou patrimonial contra alguém e caracteriza 
relações intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e intimidação 
pelo medo e terror. (CAVALCANTI, 2008, p. 29)  

Nota-se que nos diferentes entendimentos sobre violência remete-se ao uso 

da força e a relação de poder, neste sentido que a violência de gênero é percebida 

“como forma de dominação e existe em qualquer classe social, entre todas as raças, 

etnias e faixas etárias. Sua expressão maior é o machismo naturalizado na 

socialização que é feita por homens e mulheres.”(Minayo, 2007, p.36). 
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Mas é dentro de casa, que a violência expressa a sua face mais cruel, velada 

no âmbito privado, onde se registra episódios de agressões psicológicas, sexuais, 

físicas e patrimoniais muitas vezes silenciadas por ameaças de morte.  

Para Berenice Dias (2010) “o desejo do agressor é submeter o outro à vontade 

própria, é dominar a vítima, daí a necessidade de controlá-la. Para isso, busca destruir 

sua autoestima.” As mulheres que são submetidas a violência doméstica tendem a 

expressar medo do agressor e em geral buscam meios de não provocar sua fúria, o 

que facilita ainda mais a dominação. O agressor passa a isolar a mulher do mundo 

exterior, limitando a convivência da mesma com familiares e amigos denegrindo, sua 

imagem. 

Nesse processo observa-se que a mulher que não possui atividade extra lar, 

seja trabalho ou estudo torna-se uma vítima ainda mais vulnerável. Dias (2010), 

lembra que “socialmente o agressor é agradável, encantador. Em público se mostra um 

belo companheiro, a não permitir que alguma referência a atitudes agressivas mereça 

credibilidade”. 

Em meio a essa trama é estabelecido o pacto do silêncio, que se apoia na 

vergonha, no medo, na esperança de que o agressor volte a ser o companheiro que 

um dia lhe fez feliz. Sendo assim, o cenário que favorece o que se denominou de 

ciclo da violência, está montado.  

O silêncio passa à indiferença e às reclamações, reprimendas, 
reprovações. Depois vêm os castigos, as punições. Os gritos 
transformam-se em empurrões, tapas, socos, pontapés, num crescer 
sem fim. As agressões não se cingem à pessoa da vítima, o varão 
destrói seus objetos de estimação, a envergonha em público, a 
humilha diante dos filhos. Sabe que estes são o seu ponto fraco e os 
usa como massa de manobra, ameaçando maltratá-los. O vitimizador 
sempre atribui a culpa à mulher, tenta justificar seu descontrole na 
conduta da vítima, suas exigências constantes de dinheiro, seu 
desleixo para com a casa e os filhos. Alega que foi ela quem 
começou, pois não faz nada certo, não faz o que ele manda. Ela 
acaba reconhecendo que em parte a culpa é sua. Assim o perdoa. 
Para evitar nova agressão, recua, deixando mais espaço para a 
agressão. Depois... vem o arrependimento, pedidos de perdão, 
choro, flores, promessas. A vítima sente-se melhor e acredita que ele 
vai mudar, e sente-se protegida, amada, querida. As cenas de 
ciúmes são recebidas como prova de amor, e fica lisonjeada. (DIAS, 
2010 p.01). 

Conforme descrito, o ciclo da violência envolve a mulher de modo a 

neutraliza-lo, alienando-a a ponto da mesma não se perceber como vítima, antes 
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como aquela que provocar a desarmonia no lar e por isso merece ser punida. 

Alimentada por esses sentimentos elas perdem muitos anos da vida, quando não 

perdem a própria vida. 

De acordo com Waiselfisz (2013, p. 69), apesar do número de femicídios no 

Brasil ser correspondente a aproximadamente 8% do total de homicídios, ele 

salienta que as motivações são bem distintas. “Nos 32 anos considerados – de 1980 a 

2011, morreram assassinadas 96.612 mulheres. Só no presente século, morreram 

praticamente a metade desse total.” 

Ao longo dos anos a violência contra mulher permaneceu velada, tentativas 

de homicídio, sessões de tortura, espancamentos, foram registradas apenas como 

lesão corporal, sendo assim, receberam o tratamento jurídico que é destinado a uma 

situação ocorrida entre dois estranhos, beneficiando o agressor e reforçando ainda 

mais a ideia de que não existe saída para quem está imerso no ciclo da violência, a 

não se submeter ainda mais, se quiser permanecer viva. 

Destacamos ainda a invisibilidade dos outros tipos de violência que nem 

sempre deixam marcas aparente, mas ferem a alma e mata aos poucos, nos 

referimos à violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Visando prevenir e 

coibir tais práticas de violência é que a Lei 11.340/2006 emerge como uma 

ferramenta no enfrentamento à violência. A Lei Maria da Penha avança na medida 

em que tipifica o crime de violência doméstica e prevê punição ao acusado, como 

também estabelece medidas protetivas à vítima.  

De acordo com a natureza da violência, observado os agentes envolvidos, se 

faz necessário um olhar comprometido por parte dos gestores nas diferentes esferas 

públicas. No tocante a violência contra mulher é necessário “meter a colher”, 

desconstruir via educação conceitos machistas, desestimular condutas violentas 

através de punição rigorosa do agressor, a luz da legislação pertinente e viabilizar 

um judiciário célere.  

Faz-se necessário que a rede de enfrentamento à violência contra mulher, 

caminhe em sintonia, bem articulada e que os serviços atuem de modo a 

complementar um a ação do outro, para que a legislação atenda aos anseios 

daqueles (as) que almejaram sua publicação. 
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2. Políticas Públicas no Enfrentamento a Violência Contra Mulher 

 

O Movimento Feminista ocupa lugar central quando se remonta a trajetória de 

conquistas das mulheres no enfrentamento à violência no Brasil. Afinal foi o 

movimento feminista que “transformou o silêncio das vítimas em um grito contra a 

violência e a impunidade virou notícias em revistas nacionais, jornais e telejornais, a 

crônica policial ficou atenta ao alto número de homicídios domésticos”(SOUSA, 

2004, p. 16). 

Este movimento pode ser dividido em três momentos. O primeiro marcado por 

reivindicações acerca dos direitos democráticos como o direito ao voto, à educação 

e ao trabalho. O segundo momento traz a pauta a liberdade sexual, apoiada pela 

popularização dos métodos contraceptivos, ocorridos na década de 1960 e a 

denúncia da violência doméstica contra as mulheres. O terceiro momento, são as 

lésbicas, as negras, as trabalhadoras que anunciam a diversidade dentro do 

feminismo, mostrando que as mulheres, apesar das discriminações que as unem, 

não são iguais. 

A participação do Movimento Feminista no Brasil sofreu uma baixa assim 

como outros movimentos em virtude da conjuntura imposta pelo período de ditatura 

militar (1964-1985), com a redemocratização brasileira o movimento ganha novo 

folego.  

No ano de 1984, o Brasil torna-se signatário do primeiro tratado internacional 

que foi 

[...] a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW), adotando Assembleia 
Geral das Nações Unidas, 1979, que só entrou em vigor no Brasil em 
1984; por discordar e rejeitar alguns pontos, nosso país só aprovou 
esta convenção, em parte. Dez anos depois em 1994 é que o 
governo brasileiro aderiu completamente a convenção. (SOUSA, 
2004, p.21 ) 

Em 1985, a primeira Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher – 

DEAM foi implantada no estado de São Paulo, em resposta aos movimentos 

organizados de mulheres que entregou aos delegados de todas as cidades e 

governadores recém eleitos uma Carta Aberta que revela a realidade da violência 
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sofrida por mulheres em dados estatísticos, fundamentando assim, a relevância da 

criação desse instrumento de enfretamento à violência contra a mulher. 

No Nordeste, destacamos a inauguração das duas primeiras DEAM nesta 

região, respectivamente na cidade de Natal- RN (1986) e a segunda na capital 

Paraibana (1987). Esses espaços representaram não apenas um marco nas 

Políticas Públicas para mulheres, mas um mecanismo que possibilitou mensurar o 

quadro de violência contra a mulher visibilizando uma realidade que foi silenciada ao 

longo dos anos, nas quatro paredes da vida privada. 

Concordamos com Valquiria Sousa (2004) quando afirma que, 

Um dos maiores méritos da existência das delegacias da mulher é ter 
possibilitado se desenhar a fotografia da situação da violência das 
mulheres brasileiras, enquanto órgão oficial, pois só com a 
divulgação das queixas registradas nas DEAMs é que finalmente a 
sociedade brasileira e as autoridades começam a se aperceber da 
gravidade da violência doméstica. (SOUSA, 2004, p.32) 

SiIveira (2008) lembra que na década 1980 também houve a criação da 

primeira Casa abrigo do país para mulheres em situação de risco de morte no 

Estado de São Paulo, em 1986, por iniciativa da Secretaria da Segurança Pública. 

Era o CONVIDA – Centro de Convivência para Mulheres Vítimas de Violência 

Doméstica. Após três anos de funcionamento, o serviço foi desativado, para ser 

reaberto apenas em 1992.  

A realidade ora apresentada não se deu de modo isolado, a história das 

Casas Abrigo revela que esses espaços são permeados por processos de 

descontinuidade. Na pesquisa realizada por Amorim e Barros (2014) elas apontam 

que o fato das políticas públicas sofrerem mudanças de acordo com as alterações 

de governo, termina por influir no processo de fechamento e reabertura deste 

serviço, conferindo-lhe fragilidades e precariedades. 

O reconhecimento da violência contra mulher enquanto violação dos direitos 

humanos ocorre em 1993, na conferência mundial sobre Direitos Humanos, das 

Nações Unidas, em Viena.  

No ano seguinte, o Brasil é sede da Convenção Interamericana para prevenir, 

punir e erradicar a violência contra a mulher. que ficou conhecida como Convenção 

de Belém do Pará. A partir de então, violência contra a mulher passa a ser definida 

como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 



24 
 

sofrimento físico, sexual ou psicológico a mulher tanto na esfera publica ou privada”, 

conforme artigo 1º, capítulo da Convenção de Belém do Pará. 

Em 1995, Pequim, foi sede da Conferência Mundial da Mulher, 

Desenvolvimento e Paz das Nações Unidas, que contribuiu, ao aprovar políticas 

fundamentais, para garantir os direitos humanos das mulheres. Farah (2004) 

destaca que uma das diretrizes a ocupar a agenda das políticas públicas foi o 

enfretamento à violência contra mulher através da criação de programas voltados ao 

atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica e sexual enfatizando a 

atenção integral (jurídica, psicológica e médica) e a criação de abrigos.  

Outro marco importante foi o Protocolo Facultativo, aprovado pela ONU em 

1999 e assinado pelo Brasil em 2001, “que propicia a países e também a pessoas o 

direito de denunciar diretamente a organismos internacionais de direitos humanos as 

discriminações e a violência sofrida”. (SOUSA, 2004) 

Em continuidade, aos avanços no âmbito das políticas públicas com esse 

recorte de gênero temos ao final do segundo governo do então presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1999 a 2002), a criação em 2002, da Secretaria de Estado dos 

Direitos da Mulher, também vinculada ao Ministério da Justiça. Dentre as pautas 

trabalhadas neste período estava: o combate à violência contra a mulher, 

participação da mulher no cenário político do país e sua inserção no mercado de 

trabalho. 

No início da gestão do então presidente Luís Inácio Lula da Silva, a referida 

secretaria passa a ser denominada de Secretaria de Políticas para as Mulheres- 

SPM, sendo vinculada à Presidência da República. Como uma das iniciativas de 

destaque executadas pela SPM está à primeira Conferencia Nacional de Políticas 

para Mulheres, em 2004. Um momento de grande expressão que reuniu mais de 

120 mil mulheres, representando os diferentes estados e que subsidiou a construção 

do I Plano de Nacional de Políticas para as Mulheres- (I PNPM). A partir de então o 

enfretamento à violência passa a seguir a direção de um plano nacional, sendo 

tratado na perspectiva de continuidade.  

O Plano está estruturado em torno de quatro áreas estratégicas de 
atuação: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e cidadania; 
educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos 
sexuais e direitos reprodutivos; e, enfrentamento à violência contra 
as mulheres. Em relação a estas áreas estão contempladas as 
políticas e ações que devem ser desenvolvidas ou aprofundadas 
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para que mudanças qualitativas e quantitativas se efetivem na vida 
das mulheres brasileiras (PINTO, 2006, p.01). 

No tocante ao capítulo da PNPM, que trata a questão da violência, a rede de 

assistência à mulher aparece como mecanismo importante, que necessita ser 

ampliado e aperfeiçoado. Neste sentido a rede diz respeito, 

[...] ao conjunto de ações e serviços de diferentes setores (em 
especial, da assistência social, da justiça, da segurança pública e da 
saúde), que visam à ampliação e à melhoria da qualidade do 
atendimento; à identificação e ao encaminhamento adequado das 
mulheres em situação de violência e à integralidade e humanização 
do atendimento (BRASIL, 2011, 09). 

Faleiros (2001) contribui afirmando que, 
 

As redes não são invenções abstratas, mas partem da articulação de 
atores/organizações, forças existentes no território para uma ação 
conjunta multidimensional com responsabilidade compartilhada 
(parcerias) e negociada [...] Não funcionam como convênios, mas 
como contratos dinâmicos em movimento e conflito, para, no entanto, 
realizar objetivos em que cada parte potencializa recursos que, 
juntos, tornam-se, também mais eficientes. A rede, assim, é uma 
aliança de atores/forças num bloco de ação ao mesmo tempo político 
e operacional. (FALEIROS, 2001, p.28) 

Neste percurso destaco a Lei 11.340/2006, que indubitavelmente se constitui 

em expressiva conquista no sentido de prevenir e coibir à violência contra a mulher. 

A Lei Maria da Penha como ficou conhecida, avança em diferentes áreas de 

enfrentamento à violência doméstica, na medida em que tipifica e define a violência 

doméstica contra a mulher, possibilita a prisão em flagrante delito, proibi a aplicação 

de penas pecuniárias, discorre a respeitos das medidas protetivas, dentre outras 

questões. 

Ainda como resultado da primeira conferência em acordo como a lei 11.340 e 

a Convenção de Belém do Pará temos a construção da Política Nacional de 

Enfrentamento a Violência Doméstica em 2004 e posteriormente o Pacto de 

Enfretamento à Violência Contra a Mulher – PNEVCM (2008 a 2011). 

Dentro desde contexto temos as conferências municipais e estaduais que 

avançaram e redesenharam a forma de cuidar das mulheres, levando para II 

conferência, quase 200 mil brasileiras, através das 2.700 delegadas que 

contribuiram na construção do II PNPM. Dentre os eixos trabalhados, está o 
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enfrentamento à violência contra a mulher, com vista à redução da violência por 

meio da: 

I.Consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres com plena efetivação da Lei Maria da Penha; II. 
Implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência 
contra as Mulheres;III. Implementação do Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no que diz respeito às ações 
referentes ao tráfico de mulheres, jovens e meninas. (BRASIL, 2008, 
p. 17). 

A repercussão da Lei Maria da Penha, as diretrizes do I e II PNPM somado ao 

PNEVCM, tem provocado o posicionamento de gestores, que apoiados pela SPM 

foram incorporando, em seus planos locais, serviços da rede de enfrentamento a 

violência contra mulher. 

 

2.1 Ações de Enfrentamento à Violência Doméstica na realidade de João Pessoa-PB 

 

A Paraíba ocupa o 4º lugar no cenário nordestino em número de homicídio 

femininos, no período de 2001 a 2011, constatou-se que foi triplicado o número de 

homicídios de mulheres no referido estado. Os dados do SINAN apresentado por 

Waiselfisz (2013), revelam que dos 70.270 atendimentos realizados às mulheres 

vítimas de violência física no SUS, “71,8% das agressões aconteceram no domicílio 

da vítima e que 43,4% dos casos, o agressor foi o parceiro ou ex da vítima”. 

Em face aos dados, identificamos que a violência contra mulher no âmbito 

doméstico tem se configurado em um desafio, que requer um esforço coletivo para 

que o enfrentamento à violência se reflita na desconstrução da naturalização de 

práticas violentas contra a mulher. Neste sentido, percorremos a história do 

enfretamento a violência na Paraíba, recortando o cenário da capital visto que, é o 

município que apresenta o maior número de serviços em funcionamento no estado 

da Paraíba. 

A cidade de João Pessoa registra como primeiro mecanismo de 

enfrentamento à violência contra a mulher, a criação da DEAM na década de 1980, 

desde então algumas propostas de acolhimento e assistência à mulher ocorreram, 

mas de modo descontinuo e por iniciativa de ONG´s a exemplo da Casa Abrigo 

Violeta Formiga, aberta em 2000 e fechada em 2004.  
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O Movimento de Mulheres representou um espaço de escuta, refúgio e de 

luta face da ausência de serviços fomentados pela esfera estadual e municipal. A 

história de enfrentamento à Violência Doméstica em João Pessoa passa pelas mãos 

reivindicatórias do Movimento de Mulheres. Ressaltamos assim, as contribuições do 

Coletivo Feminista Cunhã (que significa mulher na língua Tupi), esta ONG tem início 

em 1990 com professoras e estudantes da UFPB. 

No mesmo ano, também tivemos inauguração do Centro 8 de Março, que 

visava corroborar na luta contra a opressão à mulher. Neste sentido estruturou suas 

atividades a partir de três objetivos: “fortalecer a organização das mulheres; lutar 

pela igualdade e cidadania das mulheres; lutar contra qualquer tipo de violência 

contra a mulher e contra a impunidade” (ABATH e IRELAND, 1998). 

Como fruto do esforço do movimento de mulheres e com o aporte das 

diretrizes do I PNPM, nasce em João Pessoa –PB no ano de 2005 a Coordenadoria 

de Políticas Públicas para às Mulheres –CPPM, introduzindo assim um novo tempo, 

tornando-se um divisor de água no que tange as políticas publicas de enfrentamento 

à violência contra a mulher na capital. Tendo como papel contribuir para a promoção 

da equidade de gênero, através da implementação de políticas públicas que 

efetivem os direitos humanos das mulheres e elevem sua cidadania, influindo assim, 

na superação das situações de desigualdades.  

A CPPM, por sua vez traz a existência um sonho antigo: a criação de um 

espaço de acolhida e encorajamento reservado às mulheres que se encontrem 

vivenciando a violência. Contando com o apoio e sensibilidade da gestão municipal 

e da SPM-PR, a CPPM abre o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra em 

14 de setembro de 2007. Utilizando-se de uma estrutura física mínima, uma casa 

alugada, uma equipe técnica, composta por advogada (1), psicólogas (02) e 

assistentes sociais (02) educadora social (01) insuficiente para o grande trabalho 

que se vislumbrava pela frente.  

Os Centros de Referência são estruturas essenciais do programa de 
prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, uma vez que 
visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da 
cidadania por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar 
(psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher 
em situação de violência. (BRASIL, 2006, p . 11) 
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A ampliação e o fortalecimento da rede de serviços de enfrentamento à 

violência contra mulher, conforme previsto na Lei Maria da Penha, era um desafio 

que tinha na lei seu maior apoio e inspiração. 

A rede de enfrentamento à violência contra as mulheres diz respeito 
à atuação articulada entre as instituições/serviços governamentais, 
não-governamentais e a comunidade, visando ao desenvolvimento 
de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam o 
empoderamento e construção da autonomia das mulheres, os seus 
direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência 
(BRASIL, 2011, p.14). 

Aos poucos a rede de atendimento e enfrentamento foi sendo tecida. Já 

existia na cidade serviços gerenciados pela gestão municipal e estadual, dos quais 

salientamos a Maternidade Frei Damião, que em 1998 implantou o Programa de 

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual- PAMVVS, e vem realizando os 

atendimentos tendo uma equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro 

assistente social e psicóloga. 

No âmbito municipal funciona o Centro de Referência no atendimento a 

Violência Sexual, do Instituto Cândida Vargas, inaugurado em janeiro de 2006, que 

também possui equipe multiprofissional, semelhante ao serviço da rede estadual. 

Destacamos que estes serviços também são resultado da ação dos Movimentos de 

Mulheres da cidade através de intensa mobilização e negociação com os gestores 

públicos no âmbito do município e do estado. 

A Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres - SEPPM 

foi criada em 29 de março de 2010, alterando a Lei municipal nº 10.429 de 14 de 

fevereiro de 2005 que tinha criado a CPPM. O CRMEB conquistou a sede própria, o 

que refletiu na ampliação do atendimento, uma vez que pode aumentar a equipe e 

acolher ainda melhor às mulheres que procurarem o serviço.  

A norma técnica de Uniformização dos Centros de Referência às Mulheres 

em situação de Violência Doméstica orienta que o imóvel a ser destinado ao 

funcionamento dos Centros de Referência “devem ter espaços bem iluminados e 

sinalizados, com placas de identidade visual própria (...) facilitando o acesso da 

população ao serviço e, na medida do possível, estarem localizadas próximas aos 

serviços da Rede de Atendimento” (BRASIL, 2006, p. 29). 
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Sendo assim, consideramos que a aquisição de um imóvel próprio para o 

CRMEB veio corroborar para o cumprimento da norma técnica na medida em que 

assumiu localização estratégica, tornando-se vizinho de dois serviços relevantes: a 

DEAM e o ICV, como também favorecendo a execução do plano de segurança que 

está previsto na referida norma técnica e que cabe a cada serviço elaborar, de 

acordo com suas particularidades. 

O Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher se 

concretizou em 30 de janeiro de 2011, no mesmo ano, através do Ministério Público 

da Paraíba foi colocado a serviço da sociedade paraibana a Promotoria de Defesa 

dos Direitos da Mulher, com sede nas cidades de João Pessoa e Campina Grande. 

Dando sequência ao crescimento da rede no âmbito do jurídico houve a designação 

de um defensor público que passou a atender no mesmo prédio do Juizado. 

Na esfera estadual além dos serviços já mencionados, foi criada a Secretaria 

Estadual da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH), em 2011, e também foi 

entregue a Casa Abrigo Aryane Thaís. No sentido de assistir às mulheres da grande 

João Pessoa foi firmado um convênio entre governo estadual e a gestão municipal 

de modo assegurar que os atendimento realizados no CRMEB também se estende 

às mulheres residentes nas cidades de Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e Conde.  

Neste breve percurso, pontuamos implementações de serviços importantes, 

no sentido de coibir e prevenir situações de violência contra a mulher. Constatamos 

que nos últimos dez anos as mulheres de João Pessoa tem ampliado as conquistas 

no campo das Políticas Públicas, sinalizando que estamos no rumo certo, na 

construção de uma sociedade onde os direitos humanos das mulheres sejam 

respeitados. Nesse contexto é que nos propomos a analisar como tem se dado a 

assistência a Mulher em situação de Violência Doméstica em João Pessoa. 
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3. Discussão e análise dos dados 

 

3.1Caracterização do sujeito da pesquisa 

 

Este estudo contou com a participação da totalidade da equipe técnica do 

Centro de Referência da Mulher, perfazendo um total, de 12 profissionais, na faixa 

etária que variou entre 23 e 55 anos. Deste total foi identificado que apenas duas 

possuem vínculo efetivo de trabalho, as demais mantem uma relação de prestação 

de serviço, fator que influi na rotatividade das profissionais ao mesmo tempo em que 

fragiliza a manutenção da equipe.  

Verificou-se que as condições de trabalho seguem o caminho da precarização 

e fragilização de vínculo empregatício, observado em outros serviços públicos. Do 

percentual pesquisado constatou-se que duas das profissionais tem vínculo de 

trabalho efetivo e estas são de outras secretarias e estão à disposição do CRMEB, 

sete das profissionais tem menos de dois anos no serviço. Há apenas duas 

profissionais que estão no CRMEB desde sua fundação.  

Tomando como referência a inauguração do Centro verificou-se, que não foi 

registrado nenhum concurso público direcionado para este serviço. A modalidade de 

contratos temporários, renovados anualmente, conforme o interesse da gestão 

municipal se configura em um aspecto negativo, uma vez que, gera perdas de 

garantias trabalhistas como Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  

No que tange a formação acadêmica foi identificado que entre as profissionais 

pesquisadas só uma não possui especialização, também encontramos quatro que 

são mestras e uma que tem doutorado, respaldando a qualidade do serviço, ao 

mesmo tempo em que demonstra um comprometimento e uma identificação com a 

temática em estudo. 

 

3.2 Conhecendo a dinâmica do atendimento do CRMEB 

 

O primeiro atendimento é feito pela recepcionista, o setor comporta duas 

profissionais que se reversam no turno da manhã e tarde, assegurando pronto 

atendimento das 7h às 19h de segunda a sexta.  
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As recepcionistas do CRMEB fornecem informações gerais sobre o serviço, 

bem como, a respeito dos demais serviços da rede de enfrentamento à violência, 

esclarecendo que se for do interesse da mulher ser acompanhada pelo Centro de 

Referência será encaminhada para entrevista com as técnicas. Na ocasião, também 

é salientado que, caso a mulher não tenha com quem deixar os filhos nos dias de 

atendimento com as técnicas do CRMEB, o serviço disponibiliza arte educadoras 

que poderão cuidar das crianças durante o atendimento.  

Tão logo a mulher expresse o desejo de ser assistida pela equipe 

multiprofissional o atendimento é iniciado. Nesta primeira fase a equipe técnica inicia 

o acolhimento coletivo, contando com as profissionais das três áreas, mas conforme 

a mulher vai expondo suas demandas os encaminhamentos começa a se gestar de 

modo individual por cada profissional. 

O serviço social irá atuar nas questões sociais junto aos demais serviços, 

sejam eles municipais, estaduais ou federais, articulando–se de modo que a usuária 

seja alcançadas pelas Políticas Públicas a ela destinada. 

A intervenção da advogada se pautará nas orientações jurídicas de acordo 

com que o caso demandar e quando necessário também irá acompanhar a mulher 

em espaços da Segurança Pública e Jurídicos. E a psicóloga direcionará os 

atendimentos ao fortalecimento da mulher com vista no seu empoderamento e 

posterior rompimento com o ciclo da violência. Os atendimentos com a psicóloga 

ocorrem em caráter individual e/ ou em grupo. 

Assim, acolher é também se desafiar todo instante a se imaginar no 
lugar do outro, para poder avaliar suas angústias, suas dificuldades, 
suas perdas, seu sofrimento, bem como, suas expectativas, suas 
escolhas e seus projetos de vida (FREITAS 2007). 

Os trechos que se seguem revelam um pouco da dinâmica de atendimento 

 

Tem o atendimento inicial, é quando ela vem pela primeira vez, pode 
vir sem horário marcado, qualquer dia da semana de segunda a 
sexta e ai ela é atendida pela equipe técnica: psicóloga, assistente 
social e advogada, onde é possível avaliar os três aspectos, 
posteriormente se ela ficar vinculada ela pode receber 
acompanhamento psicólogo, semanalmente, também pode ser 
acompanhada pela advogada, podendo tirar dúvida, em todo o 
processo em relação à Lei Maria da Penha. As advogadas não 
acompanham as questões de divórcio ou de pensão alimentícia ... 
indiretamente orientam. As assistentes sociais irão avaliar as 
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questões de habitação, encaminhamento das crianças que precisam 
de atendimento, creche. (Depoimento 03) 

(...) uma coisa que a gente faz, que é muito importante é o trabalho 
em grupo, porque o trabalho individual a gente dá uma retaguarda 
para o fortalecimento pessoal dela, autoestima, cidadania dela, para 
ela entender que ela é sujeito de direito, porém a força maior nossa, 
enquanto mulher, é quando a gente se agrupa (...) tentamos fazer o 
grupo de 15 em 15 dias.(...).(Depoimento 11) 

O trabalho é multiprofissional, a mulher chega ao serviço e é 
acolhida, tem também o trabalho com a arte educadora para as 
mulheres que estão com crianças e o atendimento inicial com a 
equipe multiprofissional: advogada, assistente social e psicóloga, 
onde vamos identificar as demandas dessa mulher cada um por seu 
setor. Na medida em que a mulher vai se colocando, trazendo seu 
relato e aí fazemos os devidos encaminhamento e procedimentos. 
Além desse atendimento inicial (...), temos todo um cuidado de fazer 
o acompanhamento, se a mulher traz uma demanda de criança em 
creche por exemplo, a gente faz todo um acompanhamento para 
garantir que essa criança tenha uma vaga na creche, por que existe 
uma lei municipal que diz que tem prioridade a mulher em situação 
de violência (...) Na psicologia também é oferecido às mulheres o 
acompanhamento sistemático. (Depoimento 10) 

 

De acordo com a proposta da centro, o primeiro atendimento feito pelas 

técnicas, ocorrerá na perspectiva da multiprofissionalidade e a partir das demandas 

apresentadas, a mulher seguirá em atendimentos sistemáticos no sentido de garantir 

uma assistência integral. No ano de 2013 o número de primeiro atendimento 

perfizeram o total de 389, além de uma média de 35 mulheres em atendimento 

sistemático.  

 

3.3 Condições de Trabalho no CRMEB 

 

Partindo do entendimento de que as condições para realizar o trabalho é um 

ingrediente importante para se alcançar resultados positivos no processo de 

fortalecimento das mulheres que são atendidas no CRMEB é que indagamos às 

entrevistadas a respeito de questões como estrutura física do serviço e quantidade 

de profissionais. 

Nós estamos nessa casa recentemente, já é uma vitória, a casa é 
própria, mas precisa de reformas, falta auditório, porque quando 
recebemos estudantes temos que ter um local adequado, espaço 
bom, boa acústica, Mas já melhorou muito, hoje todas as salas tem 
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ar condicionados, (...) as mulheres quando chegam aqui elas adoram 
e vemos como esse espaço tem importância, por ser bonito, a coisa 
da imagem é importante pra quem sofre agressão, ser recebida em 
um espaço bonito, acolhedor, pelas pessoas que trabalham aqui, 
desde o cafezinho até o atendimento, (...) estamos acostumadas a 
encontramos setores públicos defasados fisicamente, então se um 
espaço é defasado fisicamente você já espera que de outro modo 
também seja. Elas ressaltam muito “ nossa como é bonito, arrumado, 
florido”, acho que isso tem uma importância fundamental, lembrando 
que tudo é feito pelas pessoas que trabalham aqui, porque nada é 
mantido se a equipe não cuidar.(Depoimento 03) 

(...) tem dia aqui que temos que fazer um jogo pra não coincidir as 
horas, porque muitas vezes dá choque de horário e não tem a sala 
para o atendimento, por conta que a demanda cresceu e cresceu 
também o número de psicólogas(...) esse já tá ficando um ambiente 
pequeno. (Depoimento 09) 

(...) a estrutura física é insatisfatória desde a segurança ... não temos 
uma guarita adequada, falta vidro fumê, uma cerca elétrica, já 
aconteceu casos do próprio agressor vir ao serviço, falta o espaço 
para as oficinas. (Depoimento 05) 

(...) a gente percebe que há muita demanda jurídica, é extremamente 
necessário ampliar esse número de advogadas, ao invés de três, 
quatro advogadas pra que os dois turnos fiquem coberto. 
(Depoimento 05) 

As assistentes sociais... também há a demanda de ampliar o quadro 
para quatro. Como há uma política intersetorial, então as assistentes 
sociais tem que está nas secretarias garantindo essa interlocução. 
(Depoimento 06) 

(...) a parte de equipamento (computadores por exemplo) está 
precisando renovar, tem coisas que já foi solicitado e estamos 
esperando chegar. (Depoimento 01) 

 

A gente tem essa demanda de aumentar o número de equipamentos 
(...) os computadores ainda são insuficientes (...).( Depoimento 12) 

 

Observa-se que há uma grande identificação por parte da equipe que atua no 

CRMEB em compor um serviço que tem se empenhado ao longo de sua existência 

para prestar um serviço humanizado. 

 

Entendemos como humanização, 

(...) o esforço de tratar as pessoas respeitando suas necessidades 
intrínsecas, considerando a sua autonomia nas escolhas para 
defender seus interesses, sua necessidade de valorização e 
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desenvolvimento do autovalor, de pertencer a determinado grupo 
social e de se sentir aceito, de ser escutado e compreendido, entre 
outras coisas que constroem a sua dignidade. (FREITAS E HOSSNE 
2002, p131). 

Mesmo reconhecendo limitações na estrutura física do CRMEB as 

profissionais demonstram comprometimento que se reflete no cotidiano do serviço 

que apesar da demanda busca-se otimizar a assistência através dos atendimentos 

em hora marcada, como também se tem privilegiado o primeiro atendimento em 

equipe multiprofissional, por entender que dessa forma evita revitimizar a mulher, na 

medida em que, só será necessário contar sua história uma única vez. 

Nota-se, através dos discursos, que houve um empenho por parte da gestão 

em assegurar uma sede própria, atendendo a estrutura mínima preconizada pela 

norma técnica que é a seguinte: 

 

Recepção – A recepção deve ser composta por 3 salas: uma com 
assentos confortáveis e murais com materiais relativos à prevenção e 
ao enfrentamento da violência contra a mulher; outra para o 
atendimento geral, com espaço para mesas e material de apoio para 
2 profissionais técnico-administrativos e ligada a esta; a terceira sala 
dirigida a estudos sobre a violência contra a mulher, aberta, por meio 
de hora marcada a estudantes, profissionais e membros de 
movimentos sociais, com mesa, cadeiras, estantes para materiais de 
estudo, computador ligado à Internet e impressora. 

Atendimento – O espaço de atendimento deve estar dividido em 
uma sala de espera, uma sala para atendimento jurídico, outra para o 
atendimento psicológico, uma mais para o atendimento social e uma 
última sala que deve ser ampla o suficiente para promover o 
atendimento de grupos. 

Coordenação – A coordenação deve ser composta por três salas: 
uma para a coordenação, outra para o arquivo e uma última para 
reuniões. 

Apoio – O apoio deve prever uma sala para almoxarifado, uma sala 
de estar para a equipe e uma copa-cozinha. 

Áreas comuns – As áreas comuns devem ser compostas por dois 
banheiros femininos e um masculino, uma brinquedoteca, uma sala 
para atividades e uma área verde. Os ambientes devem possuir um 
código de sinalização apropriado e que, de forma clara e objetiva, 
permita o fácil e adequado acesso aos diferentes serviços e espaços 
existentes (BRASIL, 2006, p.29). 
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Contudo há a necessidade de algumas melhorias, que contemplem tanto a 

inclusão de um auditório como também a construção de outras salas, além de 

investimentos na segurança, adequando a estrutura do prédio à necessidade do 

serviço. 

No que diz respeito à segurança das profissionais durante os atendimentos, 

verificamos que apesar do serviço contar com um guarda municipal na entrada, 

ainda se faz necessário a utilização de equipamentos eletrônicos para oferecer 

maior segurança àquelas que têm atuando na ponta do serviço. 

Entendemos que essa demanda por uma segurança eletrônica, apresentada 

pela equipe, faz parte do plano de segurança que é sugerido na norma técnica. A 

referida publicação orienta que cada serviço elabore seu plano de segurança 

conforme necessidade local. 

No que concerne ao quantitativo de profissionais foi observado que apesar do 

aumento da equipe nos últimos anos, ainda há carência de advogada e de 

assistente social. Já o número de psicóloga foi apontado como satisfatório para 

atender a demanda.  

Salientamos que ao longo desses sete anos de existência do CRMEB, a 

equipe técnica ampliou significativamente, se comparamos com o número de 

profissionais que foram contratadas no primeiro ano de funcionamento do serviço.  

Em 2007, era um total de cinco técnicas e na equipe complementar duas arte-

educadoras, hoje esse número saltou para doze técnicas, destacando a psicologia 

como a categoria que recebeu maior reforço, chegando ao total de seis profissionais 

e no tocante à equipe complementar houve a inclusão de mais duas profissionais. 

 

Ano Assistente 
social 

Psicóloga Advogada Arte 
Educadora 

Terapeuta 
Holística 

2007 02 02 01 02 0 

2014 03 06 03 03 01 

 

Esta ampliação do número de psicólogas ocorre pelo fato dos atendimentos 

sistemáticos envolverem um período mais longo, bem como por demandar um maior 

tempo por cada seção quando comparado com as demais categorias.  
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3.4 Importância do CRMEB para o enfrentamento a violência 

 

Ficou evidenciado, na essência dos depoimentos das entrevistadas, a 

importância do CRMEB no enfrentamento à violência, o que significa assegurar a 

mulher um espaço de acolhida e escuta onde a sua autoestima é trabalhada, suas 

dúvidas quanto aos aspectos jurídicos, serão esclarecidas e as possibilidades de 

construção da sua autonomia econômica será sinalizada. Os trechos a seguir 

ajudam-nos nesse entendimento: 

 

Extremamente importante, pois não é lugar só de acompanhamento, 
mas de orientação, além de dar suporte a toda uma rede. (...) 
essencial no combate à violência, contribuindo na superação da 
violência vivida. (...) ajudar a mulher a superar esse ciclo da violência 
doméstica e seguir sua vida. (Depoimento 04) 

Através do Centro, a mulher é esclarecida dos seus direitos, conhece 
a rede e vê que não está sozinha, como também irá receber o 
atendimento especializado. (Depoimento 01) 

Sempre a gente está fazendo campanha, inicialmente em datas 
comemorativas, como Carnaval, São João, dia da mulher, Outubro 
Rosa, todas essas datas, dentre outras. A gente vai pra rua, panfleta 
faz apresentações, (teatrais), palestras. São formas de contribuir com 
a divulgação do serviço, pois, tem muita gente que pensa que aqui é 
local de denúncia e por isso não frequenta, então dessa forma a 
gente vai esclarecendo a todas as dúvidas e vai tendo o retorno da 
população. (Depoimento 02) 

São desenvolvidas ações a partir das oficinas, capacitações 
palestras. A gente também faz abordagem de rua, processo 
formativo em escolas, CRAS, PSF. Também tem a participação em 
feiras de saúde. (Depoimento 05) 

 

Sendo assim, este serviço exerce um papel de articulador dos serviços e 

organismos governamentais e não governamentais que integram a rede de 

atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, em função da 

violência de gênero (BRASIL, 2006, p11). 
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3.5 Rompimento com o ciclo da violência 

 

Ao serem indagadas acerca das dificuldades apresentadas pelas mulheres no 

que se refere ao rompimento com o ciclo da violência, foi revelado que inicialmente 

as mulheres apontam as questões de ordem material, como as limitações 

financeiras, por vezes transversalizadas pela falta de emprego e condições de 

sustentar os filhos, mas no decorrer do atendimento fica explícito que são os 

aspectos emocionais (vínculo afetivo), o sentimento de medo, a relação com os 

filhos que exercem maior peso, retardando assim, o processo de rompimento com o 

ciclo. Destacamos a seguir três trechos das entrevistas: 

 

O vínculo afetivo é muito forte, acreditar que esse homem vai mudar. 
A questão financeira aparece, mas é muito do vínculo afetivo que faz 
ela permanecer nessa relação (Depoimento 06). 

A dependência financeira, muitas vezes também a afetiva, porque a 
violência doméstica acontece dentro de nossa casa, por pessoas 
com quem a gente tem vínculo afetivo. O vínculo afetivo é uma das 
dificuldades que as mulheres nos colocam. A questão do medo 
também é muito frequente, por causa das ameaças que geralmente 
os agressores fazem, então elas têm muito medo de denunciar, 
medo de sair de casa, porque ele fica a todo tempo fazendo 
ameaças (Depoimento 02). 

Mas eu vou denunciar o pai dos meus filhos? o que meus filhos vão 
dizer? Como os filhos vão vivenciar essa experiência? Será que eles 
vão ficar contra mim? O que a minha família vai pensar? E até 
mesmo a questão emocional, às vezes até mulheres que tem 
autonomia financeira, mas há uma dependência emocional, elas 
ainda continuam no ciclo.(...) E  ainda tem a questão da 
naturalização da violência. O medo de ficar só. Às vezes as próprias 
famílias dizem: você separa e vai arranjar outro e vai ser a mesma 
coisa (Depoimento 04). 

 

Neste sentido, “a experiência da violência se constitui em um momento de crise 

para a vítima, a qual pode temer por sua vida, entrar em choque, negação, descrença, 

amortecimento e medo. Uma resposta efetiva em um momento de crise pode evitar ou 

minimizar o efeito traumático” (BRASIL 2006, p. 11). 

Para Soares (2005) o ciclo da violência ocorre em três fases: na primeira 

podem acontecer agressões verbais, crises de ciúmes, ameaças, destruição de 

objetos, dentre outros. Na segunda fase, o nível de tensão se expressa muitas vezes 

por agressões físicas e a relação sinaliza ser insustentável. Mas logo vem a terceira 
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fase (lua de Mel) onde o agressor busca se reconciliar com a vítima e demonstra 

arrependimento, fazendo juras de amor, objetivando agradar aquela que há pouco 

havia provado da sua perversidade. Prometendo voltar a ser o mesmo homem pelo 

qual um dia ela se apaixonou. 

Nas fases ora descritas, a mulher busca encontrar soluções para que a cenas 

de violência não se repitam, tenta encontrar justificativas para tais condutas do 

agressor, e por vezes cede aos caprichos do companheiro “em nome da paz no lar”. 

Mas logo é surpreendida com as mesmas posturas. O agressor tende a utilizar-se de 

chantagens e ameaças quase sempre envolvendo os filhos, com a finalidade de 

manter a mulher cativa. 

Ressaltamos que o acompanhamento sistemático com vistas ao 

fortalecimento da autoimagem da mulher em atendimento, como fundamental para 

que a mulher saia da esfera da culpa e se redefina como protagonista de sua própria 

história. Entendendo essa verdade, o CRMEB tem ao longo de sete anos, ampliado 

o número de psicólogas, se comparados com a primeira equipe constataremos que 

triplicou, saltando de dois para seis profissionais. 

O atendimento psicossocial tem o objetivo de promover o resgate da 
autoestima da mulher em situação de violência e sua autonomia, 
auxiliar a mulher a buscar e implantar mecanismos de proteção e/ou 
auxiliar a mulher superar o impacto da violência sofrida (Brasil, 2011, 
p. 11). 

3.6 Serviços da rede de enfrentamento a violência implantados em João 

Pessoa 

 

A pesquisa mostrou ainda que, apesar da rede de enfrentamento tem 

avançado no tocante aos serviços implantados, estes ainda necessitam ser 

fortalecidos. “Todavia, para que o enfrentamento da violência se efetive, é 

importante que serviços e as instituições atuem de forma articulada e integrada” 

(BRASIL 2011, p. 17). 

De modo a identificar como a rede tem dialogado foi pedido para que as 

profissionais discorressem de modo avaliativo sobre os seguintes serviços: DEAM, 

Casa Abrigo, Juizado Especial, Polícia Militar- PM, Serviços de Saúde. 
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A DEAM foi avaliada como sendo órgão no qual a relação tem sido mais 

próxima, e o discurso acerca do enfrentamento à violência tem estado mais afinado 

com o CRMEB, seguindo, portanto, a linha da Política Nacional de Enfrentamento à 

violência contra mulher. Os trechos apresentados buscam evidenciar o resultado 

mencionado:  

 

É um contato quase que diário, lá tem folhetos daqui do centro, elas 
sempre encaminham. (Depoimento 07) 

A acho que temos uma boa relação com delegacia, a melhor relação 
entre os serviços da rede, como as mulheres geralmente procuram 
primeiro o centro e depois que vão pra delegacia, então é comum 
que a gente acompanhe elas a delegacia. Temos um contato muito 
bom quase que diário.(...). (Depoimento 04) 

Já tivemos momentos piores como há quatro anos atrás (...) a DEAM 
faz a referência para o CRMEB, mas nem todas as vezes a mulher 
vem, porquê: a mulher já contou toda sua vida lá, a revitimização 
dessa mulher é muito forte, ela pensa que aqui é como se fosse uma 
extensão da delegacia, entendemos que por causa da demanda não 
dá pra delegada explicar a diferença entre o a DEAM e o 
CRMEB.(Depoimento12) 

 

É um mecanismo de enfrentamento à violência contra a mulher, que está se 

aprimorado a fim de prestar uma assistência qualificada. A DEAM, na capital, está 

aberta 24h inclusive nos fins de semana e feriados, representando um avanço, visto 

que houve um tempo em que o seu horário de funcionamento limitava-se ao horário 

comercial, ou seja, das 8h às 18h, com os fins de semana e feriados sem 

expediente. 

As DEAMs desempenham um papel decisivo na Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, não só porque são uma 
importante porta de entrada das mulheres na rede de serviços, mas 
também pelo seu papel de prevenção e de repressão à violência 
contra as mulheres. Sua importância está destacada no Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, através 
da destinação de recursos para a construção ou ampliação das 
instalações, qualificação profissional e reaparelhamento com a 
aquisição de veículos, armamento e equipamentos diversos 
(BRASIL, 2010, 27).  

Em 09 de agosto de 2010, a DEAM de João Pessoa passou a atender em 

novo endereço. Tal iniciativa trouxe benefícios como a acessibilidade, visto que 

passou a contar com uma parada de ônibus em frente à mesma, favorecendo 
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também uma maior visibilidade já que ficou situada em uma rua que tem grande 

fluxo de ônibus. O prédio que foi entregue reformado, propiciou um ambiente mais 

acolhedor. Acreditamos que tais iniciativas corroboraram com a resposta positiva 

expressa pelas entrevistadas. 

A relação do Centro de Referência com a Casa Abrigo se mostrou menos 

estreita, as entrevistadas demonstram necessidade de discutir melhor o papel do 

referido serviço dentro da rede, conforme verificado nos trechos das falas que se 

segue: 

 

Com a casa abrigo há muitas dúvidas, que tipo de mulher a casa 
recebe, se for algum caso que envolva tráfico de drogas, a casa 
abrigo não recebe (...) Enfim dúvidas! somos nós que encaminhamos 
casos que não são pra lá ou são eles que não recebem todos os 
casos, falta um pouco de esclarecimento (...) Mas já houve casos de 
sucesso. (Depoimento 03) 

Tem uma dificuldade... elas perguntam logo se o agressor tem 
envolvimento com tráfico, se tiver envolvimento com drogas elas não 
querem, diz que não é perfil para casa abrigo, se a mulher não tiver 
ameaçada, isto é, com arma, não é perfil, isso me choca muito, 
porque existe uma norma técnica e aí eu digo: o crack hoje é o álcool 
dos anos 80, todo agressor bebia, agora não, os agressores usam 
crack. Aí a gente vai criar um perfil diferenciado, o agressor que usa 
crack, a gente não vai abrigar, é isso? Isso eu questiono muito (...). A 
casa abrigo é alta complexidade, é a segurança, se não for lá vai ser 
aonde? (Depoimento 10) 

 

De acordo com relatório de atendimento do CRMEB, o número de mulheres 

que tem seus companheiros envolvidos com o tráfico vem crescendo no decorrer 

dos anos, em 2012 esse número se encontrava em 15 casos novos, revelando, 

portanto, mais uma das múltiplas faces da violência doméstica. Nota-se que os 

serviços precisam se preparar para este enfrentamento e não se negar a prestar o 

serviço. 

É preciso entender que a realidade é dinâmica e exige daqueles que militam 

na área de enfrentamento à violência, novas alternativas que consigam dar 

respostas às demandas que emergem a cada dia. Neste sentido que em 2011 a 

SPM-PR publicou as diretrizes de abrigamento, onde contempla uma nova 

modalidade de Casa Abrigo, que foi denominada de Casas de Acolhimento 

Provisório de curta duração. 
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As casas de acolhimento provisório constituem serviços de 
abrigamento temporário de curta duração (até 15 dias), não-sigilosos, 
para mulheres em situação de violência, acompanhadas ou não de 
seus filhos, que não correm risco iminente de morte. Vale destacar 
que as Casas de Acolhimento Provisório não se restringem ao 
atendimento de mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, devendo acolher também mulheres que sofrem outros tipos 
de violência, em especial as vítimas do tráfico de mulheres. O 
abrigamento provisório deve garantir a integridade física e emocional 
das mulheres, bem como realizar diagnóstico da situação da mulher 
para encaminhamentos necessários. (BRASIL, 2011, p.20) 

Enquanto em João Pessoa o referido serviço não é implantado é relevante 

que aqueles que atuam nesta frente, estejam sensíveis para discernir a tênue linha 

que separa a ameaça do risco eminente de morte, de modo que informações acerca 

da periculosidade do agressor, bem como o envolvimento dele com álcool e outras 

drogas sirvam como sinal de alerta para que essa mulher receba proteção e não 

sejam um obstáculo. Contribuindo assim, para agudizar ainda mais o grau de 

vulnerabilidade que esta mulher esteja enfrentando. 

Concordamos com Silveira quando afirma que 

(...) os abrigos ainda se constituem como um “mal necessário”, diante 
das inconsistências das políticas públicas para mulheres. Muitas 
vezes servem apenas para encobrir a ineficiência do Estado em 
oferecer outras respostas às mulheres, numa perspectiva de 
proteção à sua vida e aos seus direitos. (SILVEIRA 2008, p.67)  

No tocante ao Juizado Especial foi observado que, mesmo diante das 

conquistas recentes como designação de um defensor público para atender no 

próprio juizado, como também a criação do serviço, ainda se faz necessário espaços 

de formação de modo a sensibilizar os profissionais que estão à frente deste serviço 

ou, se for preciso, à substituição de profissionais cujo entendimento esteja pautado 

em padrões que reforcem a naturalização da violência contra mulher. Afinal, trata-se 

de uma temática diferenciada, onde a compreensão acerca dinâmica da violência 

doméstica fará toda diferença.  

 

A situação é tranquila por haver um diálogo, a gente já fez reunião 
com a juíza, desembargadora para conversamos sobre alguns casos 
que temos aqui. Mas já no andamento dos processos, esta tendo 
uma dificuldade muito grande, (...) pela própria estrutura do judiciário. 
(Depoimento 04) 
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Tivemos que recorrer à presidência do TJ para ter um melhor 
andamento nos processos (...).(Depoimento 07) 

Através das reuniões da rede que se dá uma vez por mês, a 
aproximação como centro melhorou, antes era como se eles 
(Juizados) não entendessem o trabalho da gente. (Depoimento 01) 

 

Sabemos que na realidade os Juizados Especiais nascem com uma demanda 

reprimida, pois os casos em andamento, na ocasião de sua inauguração, foram 

remetidos para eles e se somam aos novos casos. Contudo não se pode aceitar 

passivamente que a mulher tenha seus direitos duplamente violados. A lei está 

posta para ser cumprida, cabendo ao estado o dever de assim proceder. No âmbito 

jurídico pontuaríamos ainda a instalação da defensoria na DEAM, mesmo ciente que 

o referido serviço necessita ser consolidado pela presença em tempo integral de 

defensores.  

No que diz respeito à instituição Polícia Militar - PM se constatou que 

apesar de ser parte integrante e relevante no enfrentamento à violência, uma vez 

que representa a força do Estado em defesa da mulher que está tendo seus direitos 

cerceados, como também por ser solicitada em situações onde houve ou está na 

eminência de haver a prática da violência, o diálogo ainda está bem aquém do que 

se almeja. 

O que se evidenciou na fala das entrevistadas é que a maior dificuldade no 

diálogo com a Polícia Militar se dá pelo fato da corporação, ser composta 

majoritariamente de homens, com uma cultura machista arraigada em seu cotidiano, 

ainda não ter sido sensibilizada e transformada através de um processo educativo 

que permita uma percepção do problema a partir de outra ótica mais pertinente a 

uma cultura de equidade de direitos entre homens e mulheres.  

 

Falar da polícia é de forma muito indireta, palestras, muito raros 
esses encontros. Partindo do discurso delas, (mulheres atendidas) 
no momento que elas ligam é uma urgência, e elas falam que 
demora (o atendimento), elas nunca falam bem, falam também da 
insegurança, por que na maioria são homens corporativistas, (...) há 
insegurança, sentimento de que os policiais nunca estão para 
protege-la. Bem é isso que se fala da policia de modo muito indireto, 
não temos contato, é preciso ouvi-los também. (Depoimento 03) 

Muitas usuárias que chegam ao serviço são vítimas de polícias 
militares. Há uma insegurança, infelizmente é uma relação onde o 
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estado que tem que garantir a segurança é o “agressor” (Depoimento 
05) 

 

Sendo assim, percebemos que há necessidade de uma intervenção direta, 

contínua a fim de orientar as guarnições que atendem às solicitações no Centro 

Integrado de Operações Policiais - CIOP com vista a assessorá-lo acerca dos 

serviços da rede, como também trabalhar na desconstrução do entendimento de que 

violência contra mulher é um problema privado e natural no seio da família. Diferente 

de outras áreas, onde há uma grande rotatividade de profissionais a segurança 

pública trabalha com efetivo concursado, fator positivo a ser observado na 

perspectiva de formação continuada.  

A respeito da assistência nos serviços de saúde, logo as respostas se 

remeteram as ocorrências com vítimas de violência sexual e o serviço do Centro de 

Referência do Instituto Cândida Vargas foi lembrando por dez das doze 

entrevistadas, de modo positivo, no tocante a prestação de serviço, ainda que 

apresentem alguns entraves. Selecionamos os seguintes trechos a fim de 

representar esses dados: 

 

No contato com a ICV em um caso de estupro, houve uma postura 
muito interessante da ICV, mas também tivemos casos de posturas 
complicadas na mesma instituição, demora em fazer o procedimento. 
(Depoimento 03) 

Na área de saúde está havendo dois hospitais: Frei Damião e ICV 
(...) Com o ICV a gente participa de alguns momentos de formação. 
Dizer que é uma relação perfeita, não é, mas está em construção. 
(Depoimento 05) 

 

Outros serviços da rede de saúde foram mencionados pelas entrevistadas, 

como o Centro de Atendimento psicossocial – CAPS, que têm encaminhado ainda 

que de modo discreto, os casos que demandam o acompanhamento do CRMEB. 

Também foram apontados, por duas das entrevistas, que esses encaminhamentos 

são percebidos como resposta às palestras realizadas em especial junto a 

profissionais da saúde em formação, indicando assim que o processo de 

desnaturalização da violência tem alcançado também nessa nova geração de 

profissionais da saúde. 
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[...] proposição do trabalho em Rede busca solucionar o desafio da 
desarticulação e fragmentação dos serviços de atenção às mulheres 
em situação de violência, pois propõe ações coordenadas em 
diferentes áreas do governo com o monitoramento de organizações 
não governamentais (ONGs) e movimentos sociais, sobretudo, o 
movimento feminista. (SILVA, 2013, p. 92) 

3.7 Medidas Protetivas 

 

Uma vez que a Lei Maria da Penha menciona a medida protetiva como 

mecanismo de enfrentamento à violência doméstica e determina que, verificada a 

necessidade, sua aplicação deverá ocorrer em 48h, é que buscamos explicitar o 

cenário posto na cidade de João Pessoa: 

 

(...) quando a mulher faz a denúncia a delegada encaminha para a 
justiça para ser deferida, demora cerca de três a quatro dias para 
serem deferidas, porque passa pelo fórum criminal e demora para 
chegar no juizado. A questão é o oficial de justiça, eles recebem esse 
resultado, seja ele deferido ou indeferido e levam de um mês e meio 
à dois meses para entregar a sentença. É dado mais atenção ao réu 
preso do que a uma mulher que esteja sofrendo violência, no caso do 
réu é cumprido no mesmo dia. (Depoimento 07) 

(...) enquanto que isso não acontece ele, (o agressor) não está 
submetido a ela (Medida Preventiva). Isso deixa a mulher em 
situação de insegurança completa. (...) E também tem a demora da 
polícia. As mulheres dizem: ligo para polícia eles demoram a chegar, 
logo se ele (o agressor) quiser, me mata até que a PM chegue não 
adiantou pedir socorro. (Depoimento 04) 

 

Conforme exposto nas falas já destacadas, os entraves na aplicação das 

medidas protetivas passam dentre outras fatores, pela morosidade dos serviços 

jurídicos. Estas não são tratadas enquanto urgência. “As medidas protetivas de 

urgência têm por escopo proteger a mulher em situação de violência doméstica e 

familiar, em caso de risco iminente à sua integridade psicofísica” (BRASIL 2010 

p16). 

Concordamos com Dias (2007) quando afirma que “deter o agressor é 

garantir a segurança pessoal e patrimonial da vítima e de sua prole, está a cargo 

tanto da polícia, como do juiz e do próprio Ministério Público.” Todos precisam agir 

de imediato e de modo eficiente. 
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3.8 Assistência à Mulher nas áreas referentes à questões Trabalhistas, Saúde e 

Políticas Sociais 

 

De acordo com a Lei 11.340 a assistência à mulher em situação de violência 

doméstica deve ocorrer de forma articulada e pauta-se pelos princípios e diretrizes 

da Lei orgânica da Assistência Social-LOAS, Sistema Único de Segurança Pública-

SUSP, dentre outras políticas que a realidade da região demandar (BRASIL 2012, 

p.21). 

No artigo de 9º da referida lei, é detalhado responsabilidades e competências 

a serem observada no âmbito da saúde no trato ao acesso a benefícios que foram 

frutos do desenvolvimento científico e tecnológico “incluindo os serviços de 

contracepção de emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de 

violência sexual” (BRASIL, 2012, p. 22). Também foi contemplado aspectos sociais 

como a inclusão da mulher em situação de violência doméstica em cadastro de 

programas assistenciais nas diferentes esferas. 

Outro encaminhamento previsto na lei visa assegurar, à mulher o mínimo de 

assistência no campo profissional, uma vez que contemplou “acesso prioritário à 

remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta e 

manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses” (BRASIL 2012, p.22). 

Tendo por base as questões descritas buscou-se compreender a realidade da 

mulher em situação de violência doméstica no cenário da capital paraibana e 

obtivemos os seguintes depoimentos: 

 

Sim, já tivemos casos envolvendo o trabalho e foi favorável, a pessoa 
conseguiu a transferência do jeito que manda no formato da lei, nós 
temos histórias favoráveis. ( Depoimento 01)  

Sim, teve uma usuária que chegou aqui, funcionaria de órgão federal 
e a gente conseguiu a transferência dela para outro estado. 
(Depoimento 07) 

Com relação à profilaxia sim, mas em relação aborto existe um 
pouco de receio nesta parte pois, segundo a lei do abortamento o 
procedimento pode ocorrer até 20 semanas. Mas aqui em João 
Pessoa o procedimento só é realizado em mulheres com até 12 
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semanas. Eu já tive que me deslocar com usuária para outro estado 
para que fosse feito o abortamento. (Depoimento 02) 

Está sendo feito sim, as profilaxias, já nos casos de aborto já houve 
postura difícil, mas hoje tem sido muito melhor. (Depoimento 04) 

 

Quanto à questão da habitação tem a parceria com o pessoal do 
município, elas são encaminhadas daqui para a Secretaria de 
Habitação, mas como também tem uma demanda grande ainda 
ficam na espera, mas pelo menos já se tem uma clareza de que por 
ser uma situação de violência doméstica deve ser priorizada. O 
PRONATEC também tem aberto possibilidades, nesse ano 
conseguimos colocar mulheres pelo nível de escolaridade que elas 
tinham (Ensino Médio) foram contempladas e estão participando de 
curso de profissionalização para futuramente serem inseridas no 
mercado de trabalho e já estão recebendo uma bolsa que já é uma 
ajuda de custo. (Depoimento 01)  

Quando detecta essa demanda há o encaminhamento: bolsa família, 
habitação, empreender mulher inclusive algumas foram inseridas no 
PRONATEC. (Depoimento 01)  

Ficou evidenciado que tem sido prestado uma assistência de qualidade no 

tocante às mulheres em situações de violência sexual, tendo destaque o serviço 

ofertado pela rede municipal através do CRICV. Mas quando o caso exige a conduta 

do aborto legal, percebe-se que ainda há resistência.  

Já a experiência no âmbito do trabalho revelou uma tímida solicitação, 

segundo avaliação das entrevistadas os casos que demandaram a intervenção da 

equipe do Centro, transcorreu em tempo hábil, seguindo o que está preconizado na 

lei 11.340. Consideramos que essas experiências exitosas, indubitavelmente se trata 

de conquistas no campo do enfrentamento à violência.  

A partir das situações que demandam encaminhamento aos programas 

sociais foi constatado através do discurso das profissionais que a inserção tem 

ocorrido, ainda que por vezes a conjuntura inviabilize a celeridade no acesso. 

Ressaltamos dentro deste cenário, a iniciativa no âmbito Municipal no que diz 

respeito à Lei 12.675/2013, que assegura vaga em creches para filhos de mulheres 

vítimas de violência.  

A política de Habitação também foi lembrada nos depoimentos, contudo, foi 

notório que a demanda é bem superior à cota estabelecida pela Lei 9.607/2011 da 

esfera estadual que reserva apenas 4%. Entendemos que há necessidade de ser 

assegurada outras alternativas, visto que há situações que requerem um tempo 

resposta mais célere.  
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3. 9 Avanços e desafios no enfrentamento a violência doméstica 

 

Dentre os avanços ocorridos na última década no campo do enfrentamento à 

violência doméstica, mencionados pelas entrevistadas, destacam-se os seguintes: A 

Lei Maria da Penha, os serviços implantados como CRMEB, Juizado Especial e as 

Políticas Públicas voltadas ao combate a violência. 

Um dos avanços que agente conseguiu obter foi a existência da Lei 
Maria da Penha, com aquilo que ela exige que se cumpra em relação 
à proteção as mulheres, as casas que foram criadas: casa abrigo, 
Centro de Referência, Juizado, a nível nacional o 180 (disque 
denúncia) (...) esses equipamentos que surgiram possibilitou que 
muitas mulheres fossem salvas a partir deles. (Depoimentos 12) 

A Lei Maria da Penha vai ser um dos avanços, o reconhecimento da 
necessidade de Políticas Públicas voltadas para o combate à 
violência é outro avanço, não aceitar a violência como um problema 
natural, não achar que é um problema fácil de ser resolvido, que não 
é, quando a gente reconhecer que ele é difícil é o primeiro passo pra 
gente mudar. Também podemos citar a criação da rede (Juizado, 
CRMEB) propagandas que dizem que a violência não é natural, que 
tem que ser combatida. Eu acho que são avanços, mesmo que 
pequenos, ainda precisa de muito mais, porque é uma cultura 
machista de gerações e não vai mudar em dez anos, os passos 
estão sendo dados, estamos avançando. (Depoimento 04) 

 

Desde a implantação da SPM-PR que o Brasil tem vivenciado o início de um 

novo tempo, a esfera federal passou a disponibilizar aos estados e município 

recursos específicos para serem investidos no enfrentamento à violência doméstica. 

Neste sentido, foram lançados editais como também normas técnicas de modo a 

subsidiar os entes federativos na implantação de serviços que possam contribuir 

para que às mulheres em situação de violência sejam fortalecidas para romper com 

o ciclo da violência. 

A Lei 11.340/2006 configurou-se como mecanismo central na consolidação 

dos avanços no enfrentamento a violência doméstica, contudo é preciso fortalecer a 

rede de serviços, a partir de um processo de formação continuada junto aos 

profissionais que operam nestes espaços a fim de assegurar às mulheres o direito a 

serem “acolhidas, ouvidas, respeitadas, não julgadas, apoiadas e orientadas no seu 

processo decisório. Quando uma mulher não se sente bem tratada, as chances de 

retorno ao agressor se intensificam” (GROSSI, 2012, p.05). 
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Sendo assim, “Trabalhar na perspectiva do empoderamento das mulheres 

implica na existência de políticas públicas articuladas que possam oferecer além da 

segurança necessária às mulheres, apoio psicológico para a mulher e filhos, 

garantia de renda, entre outros” (GROSSI, 2012, p.08). 

Em relação aos desafios postos no enfrentamento a violência, foi apontada 

pelas entrevistadas questões vinculadas à garantia do direito a uma assistência 

integral que assegure à mulher a possibilidade de romper com o ciclo da violência. 

 

Garantir a efetiva segurança da mulher, pra que ela faça a denúncia, 
receba medida protetiva e que o agressor também receba a 
notificação. Que haja estrutura pronta para combater uma nova 
tentativa de violência e aí precisamos do apoio da PM do juizado, pra 
isso. (...) Assistência jurídica para mulher, pois, temos juízes, 
delegados ... que seja preparados pra lidar com essa questão.(...) 
Melhorar a capacidade de profissionais da rede como todo,(...) o 
profissional tem que está preparado pra entender e não ser 
autoritário. ( Depoimento 04) 

(...) que essa casa abrigo dê conta dos perfis, porque nem sempre 
ela dar conta, enquanto isso não ocorre, a gente fica patinando de 
um serviço para outro pra ver se acolhe (...). (Depoimento 11) 

Que os serviços de enfrentamento a violência possam atingir todas 
as mulheres, tanto a do campo como a da cidade. (Depoimento 12) 

 

Entendemos que os desafios no enfrentamento à violência doméstica 

perpassam a implantação dos diversos serviços em caráter isolado, mas se faz 

necessárias ações articuladas na perspectiva da intersetoriadade, como também um 

trabalho forte, tendo a mídia como aliada, que vise a desconstrução da violência 

como comportamento aceitável. 

Neste sentido concordamos com Grossi (2012) quando faz a seguinte 

afirmação: 

Romper com as amarras da opressão de gênero, raça/etnia e classe 
social e com os resquícios da cultura patriarcal e patrimonialista 
torna-se o primeiro passo para que as mulheres possam ser 
resgatadas em sua condição de sujeito de direitos e não serem mais 
assujeitadas pelas marcas de um sistema patriarcal, capitalista e 
racista que perpetua as desigualdades. Isto envolve a capacitação 
profissional dos operadores da rede de serviços, dos operadores 
jurídicos e a sensibilização dos gestores públicos para a 
implementação de ações que desconstruam os padrões e 
estereótipos culturais sexistas e machistas que reforçam este 
quadro. (GROSSI, 2012, p.11) 
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Discursos que reforçam a ideia da mulher como aquela que provoca a 

violência ou mesmo como a única responsável por cessar a violência doméstica é 

reduzir esse fenômeno ao campo micro, deixando de lado todas as demais questões 

que transvessalizam e alimentam essa cultura machista e que fere a dignidade da 

pessoa humana. 
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Considerações finais  

 

O trajeto a ser percorrido, com vista à construção de uma sociedade capaz de 

respeitar os Direitos Humanos da Mulher, dá sinais que ainda teremos muito 

trabalho pela frente. Apesar da indubitável contribuição que a Lei 11.340 trouxe a 

nossa sociedade no enfretamento a violência doméstica, é notório a necessidade do 

comprometimento do poder público e da sociedade civil a fim de operar de modo 

contínuo o monitoramento dos serviços que prestam assistência à mulher em 

situação de violência doméstica.  

O que observamos nesta última década foram avanços consideráveis tanto no 

âmbito nacional como no local. A lei Maria da Penha provocou a criação de 

equipamentos, bem como fortalecimento de serviços já existentes e trouxe à pauta a 

necessidade de discutir e desconstruir conceitos machistas que reforçam e 

naturalização a violência doméstica no cotidiano das famílias. 

No âmbito local vislumbrando um crescimento até então não registrado. A 

gestão municipal assumiu a responsabilidade de inaugura, manter e ampliar o 

funcionamento de uma secretaria de políticas para mulher, um centro de Referência, 

além do serviço de saúde destinado a vítimas de violência sexual. Na esfera 

estadual também tivemos a entrega de serviços como Casa Abrigo AryaneThaís e a 

melhoria da DEAM, dentre outros instrumentos que tem possibilitado redesenhar a 

assistência prestada as vítimas de violência.  

No entanto, sabemos que ainda temos muito trabalho pela frente. A 

articulação dos equipamentos já existente na rede de enfrentamento à violência 

contra mulher, se configura enquanto ferramenta central para alcançar uma 

assistência que possa influir no empoderamento das mulheres de modo a sinalizar 

os caminhos para o rompimento com o ciclo da violência.  

Visto que a estruturação de uma rede vai além da criação de diferentes 

serviços que funcionem isoladamente, é indispensável a construção de espaços de 

diálogo, onde o discurso seja afinado e siga a direção de uma política de estado e 

não pautado em ações de governo, em geral marcadas pela descontinuidade e pela 

fragmentação. 

A valorização dos profissionais que atuam diretamente no enfretamento à 

violência é critério relevante quando se discute o fortalecimento da rede de serviços 
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ora mencionados. Sabemos que a precarização das condições de trabalho tendem a 

desestimular a permanência dos profissionais, vindo acarretar prejuízo, resultando 

em grande rotatividade de profissionais, como constatado no CRMEB. 

Consideramos importante o desenvolvimento de ações de educação em 

caráter permanente que visem a desnaturalização da violência contra mulher, tanto 

no âmbito preventivo como na perspectiva de formação de profissionais que 

trabalham na assistência às mulheres em situação de violência doméstica. Neste 

sentindo, destacamos a importância de um trabalho voltado para o efetivo da PM, 

uma vez que, essa categoria é acionada em situações de eminente violência e ou 

pós violência, como também são solicitados a fim de assegurar o cumprimento de 

medidas protetivas.  

A pesquisa revelou que os serviços de enfrentamento à violência que foram 

implantados nos últimos anos, a exemplo do Juizado Especial requerem um 

fortalecimento e monitoramento mais consistente, visto representarem 

emblematicamente, o instrumento pelo qual é feito justiça, não sendo, portanto, 

aceitável que no seu interior haja uma postura morosa ou indiferente para com a 

mulher que tenha sido vítima das perversas garras da violência doméstica. 

Neste sentido, concordamos com Sousa (2004) quando afirma que “a 

violência doméstica carrega um tom de maior crueldade por existir entre o agressor 

e a vítima uma relação íntima, um pacto de amor eterno (...).” Tal fator exige da 

equipe que acolhe a mulher, que seja capaz de ouvi-la, fortalece-la e de esperar o 

tempo dela, entendendo que a mesma é protagonista e ela vai conseguir romper 

com o ciclo da violência. 

Quando olhamos para traz, é possível enxergar os avanços que temos 

alcançado em nossos dias, conseguimos identificar possibilidades para a construção 

de Políticas Públicas de Estado com vista ao enfrentamento à violência contra a 

mulher, de modo que não se permita retroceder em virtude de alterações no cenário 

político. 

Entendemos que grandes mudanças não se conquistam em um curto espaço 

de tempo, ainda mais quando estão implícitos conceitos e preconceitos enraizados 

na cultura de uma sociedade, mas na medida em que avançamos no cotidiano, 

através de pequenas conquistas estamos também escrevendo uma nova história, 

onde novos valores estão sendo introduzidos, redesenhando assim uma sociedade, 
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onde os direitos humanos sejam alcançáveis a toda mulher, independente do 

cenário onde ela esteja.  
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