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RESUMO 

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar as vivências das mulheres em situação de 

violência e a percepção dos agentes policiais sobre violência contra a mulher e a aplicação e 

eficácia da Lei Maria da Penha em uma cidade do interior de São Paulo, para estabelecer uma 

correlação entre a lei e as políticas públicas aplicadas no sentido de coibir e minimizar a 

violência doméstica contra a mulher. Para isto utilizamos o método qualitativo de pesquisa e 

nos utilizamos de testemunhos orais de mulheres que registraram boletins de ocorrência em 

uma cidade do interior de São Paulo. Entrevistamos também os agentes policiais desta 

Delegacia de Defesa da Mulher. Optamos por manter em sigilo o nome da DDM, pois se trata 

de uma cidade com uma população pequena e que possui apenas uma Delegacia de Defesa da 

Mulher, o que acabaria gerando constrangimentos tanto para os agentes policiais como para as 

mulheres entrevistadas. Outras fontes de pesquisa utilizadas foram os vários teóricos que 

estudam a violência doméstica contra a mulher, o feminismo, os movimentos sociais e a 

violência de gênero, conceitos básicos para o estudo que nos propusemos a realizar. O 

referencial teórico associado à pesquisa de campo nos mostrou que com a promulgação da Lei 

11.340 em 07 de agosto de 2006, a denominada Lei Maria da Penha, o tema violência 

doméstica contra a mulher teve uma enorme repercussão em toda a sociedade brasileira, mas 

que, embora ela seja um grande avanço legislativo na defesa dos direitos das mulheres e na 

inserção das mesmas como sujeitos de direitos, ainda se encontra prejudicada em diversos 

pontos pela falta de políticas públicas que tornem os direitos e garantias previstos na lei em 

uma realidade para mulheres em situação de violência doméstica.Esta pesquisa também 

revelou a necessidade de uma maior divulgação dos direitos das mulheres em campanhas 

educacionais, pois não basta que tenhamos leis para coibir a violência doméstica contra a 

mulher se não educarmos nossos meninos e meninas para que haja uma diminuição das 

relações assimétricas entre homens e mulheres em nosso país e no mundo. 

Palavras-chave: Violência, Mulheres, Lei Maria da Penha, Feminismo, Gênero. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis aimed to examine the experiences of women in situations of violence and 

perception of police officers on violence against women and the implementation and 

effectiveness of the Maria da Penha Law in a city of São Paulo, to establish a correlation 

between the law and public policies applied in order to deter and minimize domestic violence 

against women. For this, we used the qualitative research method and the use of oral 

testimonies of women who have police report in the city of São Paulo. We also interviewed 

police officers this precinct Defense of Women. We chose to keep secret the name of the 

DDM because it is a city with a small population and has only one police station Defense of 

Women, which would generate constraints for both police officers and for the women 

interviewed. Other research sources used were the various theorists who study the domestic 

violence against women, the feminism, the social movements and the gender violence, basic 

to the study that we have proposed concepts. The theoretical framework associated with field 

research showed us that with the enactment of Law 11.340 on August 7, 2006, called the 

Maria da Penha Law, the issue of domestic violence against women had enormous 

repercussions throughout Brazilian society , but although it is a great advance in legislative 

advocacy of women's rights and insert them as subjects of rights, it is impaired at several 

points , the lack of public policies that make the rights and guarantees provided by law into a 

reality for women in situations of domestic violence. This research also revealed the need for 

greater awareness of women's rights in educational campaigns, it is not enough that we have 

laws to prevent domestic violence against women, if not educate our boys and girls so that 

there is a decrease of asymmetrical relations between men and women in our country and the 

world. 

Keywords:Violence, Women, Maria da Penha Law, Feminist, Gender. 
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1-Introdução 

 

A idéia de escrever sobre violência contra as mulheres vem de longa data, quando 

tivemos que escolher o tema para a monografia de final do curso de graduação em Direito, no 

ano de 2003. A vontade era de entender esse universo tão particular e ao mesmo tempo tão 

público e cotidiano que permeia as relações conflitantes entre mulheres e homens que 

convivem maritalmente. 

Na época, como o tema era pouco explorado na faculdade onde estudávamos e não 

havia muitos professores engajados nessa pesquisa, preferimos mudar o tema e trabalhar com 

algo que englobava todas as violências, inclusive a violência doméstica, que era o direito à 

dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais do direito e que consta no 

artigo 1° da Constituição Federal. 

Mas a vontade de estudar sobre a violência contra as mulheres continuava em nossa 

mente e em nosso coração, talvez primeiramente pela razão óbvia de ser mulher e saber que 

este tipo de violência poderia acontecer conosco a qualquer hora; segundo por conviver 

diariamente com pessoas que relatavam episódios violentos em seus relacionamentos, como 

tios e tias, manicures, cabeleireiras e amigas. Além disso, pertencemos a uma época onde as 

mulheres eram submissas aos maridos e aos seus desejos, e qualquer confronto com esta 

imposição poderia gerar uma atitude violenta por parte dos mesmos. Na verdade, o 

relacionamento de nossos avós e pais era sempre permeado por algum tipo de violência, seja 

física, psicológica ou mesmo financeira. 

Infelizmente, essa época ainda não terminou para muitas mulheres como afirma uma 

pesquisa realizada no dia 20 de junho de 2013 nas revistas The Lancet e Science 

respectivamente e divulgadas pelo New York Times
1
 

 

Três em cada dez mulheres no mundo todo já foram socadas, empurradas, puxadas, 

ameaçadas com arma de fogo, estupradas ou alvo de algum tipo de violência do ex 

ou do atual parceiro. Cerca de dez por cento das mulheres já foram agredidas 

sexualmente por alguém que não fosse seu parceiro. Das mulheres assassinadas, 

uma, em cada três, são mortas por um parceiro íntimo.  

 

 

Além disso, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

quarenta e dois por cento das mulheres que sofrem violência foram agredidas pelos próprios 

parceiros. Porém, a violência causa danos muito mais profundos que os ferimentos. Parceiros 

                                                           
1
 Disponível em: http://nytsyn.br.msn.com/cienciaetecnologia/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-atinge-

propor%C3%A7%C3%B5es-de-epidemia. Acesso em 10/08/2013. 

http://nytsyn.br.msn.com/cienciaetecnologia/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-atinge-propor%C3%A7%C3%B5es-de-epidemia
http://nytsyn.br.msn.com/cienciaetecnologia/viol%C3%AAncia-contra-a-mulher-atinge-propor%C3%A7%C3%B5es-de-epidemia
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violentos podem impedir que as esposas freqüentem clínicas de saúde, onde receberiam 

remédios e contraceptivos. Mulheres que sofrem violência do parceiro têm mais chances de se 

infectarem com o vírus do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, de sofrerem 

abortos, dedarem a luz a bebês prematuros ou com peso baixo e cometerem suicídio. Essas 

mulheres também têm duas vezes mais chances de consumir álcool e ter depressão – fatores 

que podem ser tanto causa, quanto conseqüência da violência do parceiro. Além disso, os 

autores destacam que níveis mais altos de estresse estão ligados ao surgimento de uma série 

de problemas de saúde, como dores crônicas, diabetes, problemas cardíacos e gastrintestinais. 

O conceito de violência contra a mulher, segundo Teles e Melo2002, foi concebido por 

ser uma violência praticada contra a pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua 

condição de ser mulher. Segundo as autoras, essa expressão significa intimidação da mulher 

pelo homem, que desempenha o papel de disciplinador e agressor. 

Quanto ao conceito de violência doméstica, segundo Almeida (2007, p.23) “constitui 

uma noção especializada, que designa o que é próprio à esfera privada. Enfatiza uma esfera de 

vida, independente do sujeito, do objeto ou vetor da ação”. 

Segundo a autora, a violência doméstica contra a mulher pode ser entendida também 

como violência de gênero, ou seja, define-se por uma produção de violência em um contexto 

de relações produzidas socialmente. Para Almeida (2007, p. 23): 

 

A violência de gênero se sustenta em um quadro de desigualdades de gênero. Elas 

integram o conjunto de desigualdades sociais estruturais, que se expressam no marco 

do processo de produção e reprodução das relações fundamentais – as de classe, 

étnico-raciais e de gênero. A estas relações podem-se agregar as geracionais. 

 

 

Para Gayle Rubin, importante antropóloga estadunidense, que em 1975 publicou o 

ensaio, quando ainda era uma estudante de pós-graduação, que virou referência nos estudos de 

gênero O Tráfico de Mulheres: Notas sobre a “Economia Política do Sexo” o sistema que ela 

chamou de sexo/gênero é “uma série de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produtos da atividade humana e nos quais essas necessidades 

sexuais transformadas são satisfeitas”    

Adriana Piscitelli, 2002 p.12 cita Shapiro 1981, p.446-465 que definiu gênero no final 

da década de 70: 

 

Sexo e gênero são úteis para a análise uma vez que contrastam um conjunto de fatos 

culturais. Sendo escrupulosa em meu uso dos termos, utilizaria o termo “sexo” 

apenas para falar da diferença biológica entre macho e fêmea, e “gênero” quando me 

referisse às construções sociais, culturais, psicológicas que se impõe sobre essas 

diferenças biológicas. Gênero designa um conjunto de categorias às quais 

outorgamos a mesma etiqueta porque elas têm alguma conexão com diferenças 
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sexuais. Estas categorias, no entanto, são convencionais ou arbitrárias. Elas não são 

redutíveis e não derivam diretamente de fatos naturais, biológicos e variam de uma 

linguagem a outra, de uma cultura a outra, na maneira que ordenam experiência e 

ação. 

 

 

Conforme a definição de Joan Scott (1989, p. 21): “O gênero é um elemento constitutivo 

de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma 

primeira de significar as relações de poder”. 

Importante salientar que ao compreendermos a categoria gênero como uma construção 

social de papéis designados pela sociedade para determinar o que é certo e errado para 

homens e mulheres dentro da cultura a quais estão inseridos podemos explicitar que muitas 

das vezes nesta dissertação usamos o termo violência contra a mulher, pois é além de ser este 

o termo utilizado pela Lei Maria da Penha entendemos ser necessário entender que os 

discursos elaborados pela sociedade, como cita Piscitelli, 2002, p.14, regulamentam “as 

práticas relacionais que produzem e constituem as instituições e os próprios homens (e 

mulheres
2
) enquanto sujeitos históricos e culturais”. 

Nesse caso podemos dizer que a categoria mulher pode ser usada aqui como sinônimo 

de gênero, pois é necessário pensar a mulher em um contexto específico que é a violência do 

homem agressor contra a mulher agredida e também quais são os discursos produzidos 

historicamente dentro da sociedade que definem os homens como detentores de poder, 

inclusive em seus relacionamentos privados, o que faz com que mesmo em pleno século XXI 

ainda a violência doméstica seja legitimada. 

 Ressaltamos então que as desigualdades de gênero nascem da concepção dominante de 

masculinidade e feminilidade, que vão se configurando a partir de disputas simbólicas e 

materiais nas relações e nos ambientes onde a reprodução social é marcante, como na família, 

na escola, na igreja e nos meios de comunicação. São nesses espaços que se reproduzem e se 

naturalizam hierarquias e mecanismos de subordinação (ALMEIDA, 2007). 

A violência doméstica contra a mulher, na verdade, perpassa por uma disputa de poder, 

com base na matriz hegemônica de gênero, o que significa que não é dirigida a seres, em 

princípio submissos, mas revela que o uso da força é necessário para manter a dominação 

(IDEM). 

As relações de poder são utilizadas para dominação, exploração e exclusão. Mulheres 

submetidas à violência estão inseridas nesse jogo de poder e dominação. Entendemos que o 

                                                           
2
 O termo mulheres é de nossa responsabilidade, pois acreditamos que tanto homens como mulheres, estão 

inseridos nas práticas relacionais que produzem e constituem os sujeitos dentro da sociedade. 
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poder está presente na relação homem-agressor e mulher-agredida, embora haja resistências e 

lutas travadas entre os mesmos que, em determinados momentos, alteram a posição de cada 

um nas relações existentes, como afirma Saffioti (1992, p. 184): 

 

A relação dominação-exploração não presume o total esmagamento da personagem 

que figura no pólo de dominada-explorada. Ao contrário, integra essa relação de 

maneira constitutiva a necessidade de preservação da figura subalterna. Sua 

subalternidade, contudo, não significa ausência absoluta de poder. Com efeito, nos 

dois pólos da relação existe poder, ainda que em doses desiguais. Não se trata de 

uma hierarquia, mas de uma contradição. Em todas as sociedades conhecidas as 

mulheres detêm parcelas de poder que lhes permitem meter cunhas na supremacia 

masculina e assim, cavar/gerar espaços nos interstícios da falocracia. As mulheres, 

portanto, não sobrevivem graças exclusivamente aos poderes reconhecidamente 

femininos, mas também mercê da luta que travam com os homens pela ampliação-

modificação da estrutura do campo do poder tout-court.  

 

O mais comum é que a violência doméstica contra a mulher se manifeste por meio de 

agressões físicas, sexuais, psicológicas e patrimoniais, e geralmente essas manifestações 

ocorrem simultaneamente. Além disso, a violência sempre acontece de forma cíclica, como 

um processo regular, e com fases que começam com uma tensão relacional que antecede a 

violência física; nesse estágio geralmente impera a violência psicológica e as agressões são 

verbais, com o intuito de diminuir a da vítima e torná-la frágil para o próximo estágio, que se 

dá pela violência propriamente dita, onde preponderam as agressões físicas como tapas, socos, 

puxões de cabelos, entre outros. Após esses dois momentos o que se segue é a fase do 

arrependimento, onde o agressor mostra-se completamente arrependido e faz promessas de 

que isto (a violência) jamais se repetirá; e enfim a última fase que é onde os parceiros fazem 

as pazes e trocam novas juras de amor eterno, que durará até o próximo ato de violência; esta 

fase se denomina lua de mel. (TELES E MELO 2002)  

Soares apud Alves e Diniz (2005, p.6) definem estas fases como um processo contínuo 

e repetitivo da violência doméstica contra a mulher: 

 

O ciclo da violência é composto por três fases distintas. A primeira fase, a de 

construção da tensão, caracteriza-se pela ocorrência de agressões verbais, ciúmes, 

ameaças, destruição de objetos. Nessa fase, a mulher acredita ser capaz de controlar 

a situação, mostrando-se dócil, prestativa e culpada, atribuindo a si própria a 

responsabilidade pelos atos do marido, desenvolvendo, inconscientemente, um 

processo constante de auto-acusação. Na segunda fase, a tensão aumenta, atingindo 

seu ponto máximo. Surgem, então, agressões mais agudas, os ataques tornam-se 

mais graves e o processo experimentado na fase anterior torna-se inadministrável. 

Essa fase é mais breve, sendo seguida pela terceira fase, denominada de lua de mel. 

Após terem cessado os ataques violentos, o agressor torna-se temeroso de perder a 

companheira, mostrando remorso, proferindo promessas, jurando não repetir as 

agressões e implorando perdão. Tem início, então, um período de calmaria, sem a 

tensão acumulada na primeira fase e descarregada na segunda fase. 
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Para Saffioti (2001, p. 126) “as mulheres detêm apenas uma parte irrisória de poder 

frente à parte que cabe aos homens e que, pela construção histórica, as mulheres são 

portadoras de uma consciência de dominadas”, mas faz questão de observar que “não se pode 

colocar a mulher em uma posição de vítima, que sofre a violência calada, pois na posição de 

vítima não há espaço para se re-significarem as relações de poder. Mas também não se pode 

colocar a mulher como cúmplice da violência, pois muitas delas procuram alternativas para 

sair do relacionamento, ou mesmo para que a violência cesse realmente”. 

Há séculos as mulheres têm oferecido muita resistência ao domínio masculino. E 

algumas mulheres encontram como forma de resistência denunciar as agressões, mesmo que 

depois ela volte atrás e repense o ocorrido, o que também se torna compreensível, para quem 

entende o ciclo da violência doméstica que foi descrito acima (SAFFIOTI, 2001). 

Por isto entendemos que, alterando as maneiras como as mulheres são percebidas pode-

se também mudar sua situação frente à violência doméstica por elas sofrida. 

Nesse sentido, a criação da Lei Maria da Penha trouxe para nós a inquietação de 

descobrir como se mantinham essas relações de poder e quais eram as vivências que essas 

mulheres tinham com a lei em vigor. Qual eram seus enfrentamentos diários frente à violência 

doméstica. A criação de uma lei poderia protegê-las? Qual era a percepção da polícia em 

relação à Lei Maria da Penha? As políticas públicas de proteção à mulher em situação de 

violência se adequariam à lei, já em vigor há alguns anos no país? 

Tivemos como objetivo analisar as vivências das mulheres em situação de violência e a 

percepção dos agentes policiais sobre violência contra a mulher e a aplicação e eficácia da Lei 

Maria da Penha em uma cidade do interior de São Paulo, para estabelecer uma correlação 

entre a lei e as políticas públicas aplicadas no sentido de coibir e minimizar a violência 

doméstica contra a mulher. 

Para que pudéssemos responder aos nossos questionamentos fizemos nossa pesquisa de 

campo aliada à leitura de diversos pesquisadores (as) e teóricos (as) que se dedicam a estudar 

a violência doméstica contra a mulher. 

A pesquisa de campo foi realizada em uma cidade do interior de São Paulo com uma 

população de 131.040 mil habitantes. A escolha deu-se primeiramente por ser uma das poucas 

cidades do interior de São Paulo que tinha uma Delegacia Especializada em Defesa da Mulher 

(DDM); em segundo lugar era muito interessante a observação da Lei Maria da Penha 

aplicada em um município muito perto de nossa realidade, ou seja, representava uma maneira 

de entender a violência contra a mulher em nossa volta e não em um lugar distante de nossa 

vida cotidiana. Consideramos por não revelar o nome da cidade envolvida em nossa pesquisa 
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por esta possuir apenas uma Delegacia Especializada em Defesa da Mulher. A intenção foi de 

preservar as pessoas envolvidas na entrevista, tanto as mulheres em situação de violência 

quanto os agentes policiais. 

Partimos da idéia do local para entendermos o global, praticando o que Boaventura 

Souza Santos (2007, p. 25-26), chama de praticar a “sociologia das ausências” 
3
, para 

combater a “monocultura da escala dominante”, ou seja, tentar entender a realidade particular 

e local como uma alternativa crível da realidade global. 

 Depois de definirmos o local da pesquisa, procuramos a Delegada responsável pela 

DDM e mostramos a ela nosso trabalho. Ela se mostrou imensamente prestativa e 

colaborativa no sentido de nos auxiliar em nossa trajetória de estudos e entrevistas, o que 

facilitou sobremaneira nosso trabalho, pois pudemos manter contato com as entrevistadas na 

própria delegacia e assim as entrevistas fluíram naturalmente, pois não houve nenhum tipo de 

intervenção de terceiros. 

É necessário registrar que já havíamos feito algumas pesquisas no ano de 2002, antes do 

término da graduação, na mesma DDM, e as diferenças encontradas na primeira visita e na 

segunda foram muito grandes, a começar pela recepção que, nessa vez, foi feita de imediato 

pela delegada titular da DDM, fato completamente diferente da primeira vez, quando 

passamos alguns dias na delegacia e não tivemos nenhum contato com a delegada, só com os 

agentes policiais. A delegada atual compartilhou conosco, em alguma de nossas conversas, 

que não falta ao serviço em hipótese alguma e como pudemos observar seu horário de almoço 

é bem reduzido, ficando a mesma praticamente o dia todo na delegacia, e sempre à disposição 

de quem precisa falar com ela. 

Outro fato que chamou nossa atenção refere-se à limpeza do local, que é 

impecavelmente arrumado, prima pela total higiene, outra diferença constatada por nós em 

nossa outra pesquisa realizada nesta delegacia em 2002.  

Para a realização da pesquisa de campo estivemos na delegacia pelo período de três 

meses, três vezes na semana, ora de manhã, ora à tarde, ora por tempo integral, o que nos 

propiciou uma observação minuciosa do trabalho desenvolvido na Delegacia. 

                                                           
3
Santos (2007) define como Sociologia das Ausências uma sociologia insurgente para tentar mostrar que o que 

não existe é produzido ativamente como não existente, como uma alternativa não crível, como uma alternativa 

descartável, invisível à realidade hegemônica do mundo. Ele propõe uma sociologia que supere a razão 

indolente, que se manifesta de duas formas: a razão metonímica, que é a racionalidade que toma a parte pelo 

todo, porque tem um conceito de totalidade feito de partes homogêneas, e nada que fica fora dessa totalidade 

interessa; e a razão proléptica, que já antecipa o futuro, expandindo-o. Ele propõe que utilizemos uma Ecologia 

dos Saberes, para acabarmos com a Sociologia das Ausências. 
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Quanto ao material para a pesquisa, foram entrevistadas oito mulheres que registraram 

boletim de ocorrência na delegacia no período de 2010 a 20012. A escolha por esse período se 

deu pelo difícil acesso às mulheres que haviam feito o boletim de ocorrência em datas 

anteriores. Em todas as tentativas que fizemos de contato telefônico para as mulheres que 

registraram boletim de ocorrência antes desse período, o telefone não atendia ou não pertencia 

mais à mulher em questão. 

Primeiramente fizemos uma leitura dos boletins de ocorrência e definimos como critério 

de escolha para um primeiro contato que consideraríamos apenas aqueles que constavam 

como vítima mulheres em situação de violência e como agressores homens que eram seus 

maridos, companheiros ou namorados ou ex-maridos, ex-companheiros ou ex-namorados. 

Além disso, foi determinante para a escolha que a mulher em situação de violência tivesse 

pedido, em algum momento, algum tipo de medida protetiva de urgência que consta no rol do 

artigo 22 da Lei Maria da Penha
4
. 

O primeiro contato foi feito por telefone e as entrevistas foram previamente agendadas 

com as mulheres, que compareceram à delegacia onde foram entrevistadas em uma sala 

cedida pela delegada titular. 

Ao iniciarmos as entrevistas, fazíamos uma explicação sobre quem éramos e quais eram 

os objetivos da pesquisa. Todas as mulheres entrevistadas assinaram um termo de cessão de 

direitos sobre entrevista. Para todas elas explicamos os procedimentos da pesquisa para que se 

sentissem à vontade e pudessem falar com mais tranqüilidade. 

Além das mulheres entrevistamos seis agentes policiais, homens e mulheres, entre 

idades de 20 a 55 anos, com tempo de serviço na polícia que variam de 03 meses a 28 anos. 

que trabalham na delegacia, sendo cinco titulares e uma estagiária. As entrevistas com os 

agentes aconteceram em diferentes momentos, conforme a disponibilidade destes.  

                                                           
4
Art. 22.  Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz 

poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de 

urgência, entre outras: 

I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 

n
o
 10.826, de 22 de dezembro de 2003; 

II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais: 

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre 

estes e o agressor; 

b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 

c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; 

IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar 

ou serviço similar; 

V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em 20/06/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/11340.htm


18 
 

Por questões éticas e profissionais, consideramos usar nomes fictícios para os agentes 

policiais, por se tratar de uma única delegacia especializada, como já dissemos situada em 

uma cidade onde seriam facilmente reconhecidos. 

Foi elaborado um roteiro semi-estruturado de perguntas, que nos permitiu obter, além 

dos dados pessoais e profissionais dos entrevistados, a percepção destes sobre a violência 

contra a mulher, o atendimento das usuárias da DDM, a percepção sobre a eficácia da Lei 

Maria da Penha e a concessão de medidas protetivas. 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste trabalho de pesquisa foram os 

testemunhos orais que tiveram como objetivo dar voz aqueles sujeitos que normalmente não 

têm voz: as mulheres sujeitas à situação de violência doméstica. 

Os testemunhos orais são fontes metodológicas muito usadas em relatos sobre guerras 

(além de também serem usados em vários trabalhos de pesquisa, principalmente nos que se 

referem à memória) o que nos permite dizer que se constituem um método de investigação 

metodológico para produção de conhecimento sobre o universo de mulheres em situação de 

violência, que convivem diariamente com situações tão ou mais violentas do que as retratadas 

em testemunhos de guerra, pois se trata de uma guerra perpetrada dia a dia. 

As vivências das mulheres em situação de violência doméstica são na maioria das vezes 

indizíveis, vergonhosas, guardadas a sete chaves no plano intocável da memória. O silêncio 

torna-se necessário e quando são impelidas a falar, falam baixo e em reticências, como se o 

inimigo pudesse escutá-las. 

Fazê-las testemunhar sobre a violência vivida é como diz Agambem (2008, p. 160): 

“Podemos dizer que dar testemunho significa pôr-se na própria língua na posição dos que a 

perderam, situar-se em uma língua viva como se fosse morta, ou em uma língua morta, como 

se fosse viva”. 

Levá-las a testemunhar é dar voz a quem sobrevive ou sobreviveu ao horror acontecido 

dentro do seu próprio lar, desmistificando dessa maneira o caráter sacrossanto da família, que 

pode ser uma instituição tão violenta como um campo de guerra. 

Embora essa comparação entre lar e campo de guerra possa soar muito forte a alguns 

ouvidos despreparados para a violência doméstica, para nós foi uma comparação que 

consideramos mais oportuna no momento que ouvíamos os relatos das mulheres que foram 

agredidas e violentadas, tanto fisicamente como psicologicamente, em seu próprio lar. 

Os testemunhos orais permitem transformar as mulheres em protagonistas de suas 

ações, de suas experiências de vida e de suas reações frente ao uso da dominação a que são 

subjugadas todos os dias. 
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Por outro lado ao ouvirmos os agentes policiais pudemos compreender a percepção 

destes em relação às mulheres que atendem e à aplicação e eficácia da Lei Maria da Penha.  

Sendo assim esta é uma pesquisa qualitativa realizada com mulheres em situação de 

violência que fizeram sua denúncia em uma Delegacia de Defesa da Mulher do interior de São 

Paulo e com os agentes policiais, todos inseridos no contexto da aplicação da Lei Maria da 

Penha. 

Sua contribuição é demonstrar o descompasso entre legislação e políticas públicas, o 

que torna a eficácia da Lei Maria da Penha diminuída. 

Para isso dividimos essa dissertação em quatro capítulos: a introdução, o segundo 

capítulo intitulado As mulheres como sujeitos de direitos no Brasil, onde fizemos uma 

pesquisa histórica da legislação que priorizou os direitos das mulheres no Brasil, até a criação 

e promulgação da Lei Maria da Penha; o terceiro capítulo intitulado Vivências da violência 

doméstica e da Lei Maria da Penha, onde procuramos através das entrevistas feitas com as 

mulheres em situação de violência doméstica que fizeram o boletim de ocorrência na 

Delegacia da Mulher, analisar as vivências dessas oito mulheres com a violência e 

principalmente com a Lei Maria da Penha e o quarto capítulo intitulado Percepções dos 

Agentes Policiais sobre a violência doméstica e a Lei Maria da Penha, onde pudemos 

analisar as entrevistas com os agentes policiais e suas percepções em relação à violência 

doméstica contra a mulher e a Lei Maria da Penha. Por fim realizamos nossas conclusões 

sobre as vivências e as percepções sobre violência contra a mulher e Lei Maria da Penha, para 

as mulheres e para os agentes que trabalham em uma Delegacia da Mulher de uma cidade no 

interior paulista. 
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CAPÍTULO 2 – AS MULHERES COMO SUJEITOS DE DIREITOS NO BRASIL  

 

O processo de conquista pelos direitos das mulheres se deu através de lutas, batalhas e 

uma incursão contra o direito pré-estabelecido que sempre privilegiou os homens. Para que as 

mulheres fossem reconhecidas como sujeitos de direitos no Brasil, a luta por parte de 

mulheres e grupos que defendiam esses direitos foi galgando, degrau a degrau, a construção 

de uma cidadania feminina. 

Nesse sentido, as mulheres tiveram que, em um primeiro momento, buscar uma 

identidade e um reconhecimento de si próprias, como detentoras de algo que as uniam; é 

então que elas se unem pelo reconhecimento do sexo feminino. Tomamos como definição de 

reconhecimento a de Gohn (2008, p. 32): “Reconhecer-se implica não somente obter 

reconhecimento externo, pela raça, sexo, ou outra característica cultural; reconhecer é também 

um processo interno, subjetivo”. 

Ao reconhecerem-se como detentoras de direitos, as mulheres começaram um processo 

de dar sentido às suas ações coletivas e transformaram idéias estanques em ações 

emancipatórias. 

A participação das mulheres, do movimento de mulheres
5
 e do movimento feminista 

nacional
6
 (influenciado pelo feminismo internacional), na construção da legislação brasileira 

demonstra a luta pelas demandas específicas das mulheres. As conquistas que culminaram 

com aprovações de normas que buscavam a efetiva igualdade de direitos entre homens e 

mulheres que só foram possíveis pela atividade que essas mulheres e esses movimentos 

realizaram em busca dos direitos das mulheres.   

A história mostra que a luta das mulheres brasileiras cultas, ou seja, aquelas que tinham 

possibilidades de estudar e conviver com outras culturas, como a européia, por exemplo, pelos 

direitos das mulheres vem desde o final do século XIX. Através dos jornais que editavam (O 

Sexo Feminino, de Francisca Senhorinha da Motta Diniz
7
) e das peças e revistas que criavam 

                                                           
5
 A expressão ‘movimento de mulheres’ significa ações organizadas de grupos que reivindicam direitos ou 

melhores condições de vida, trabalho e educação para as mulheres e seus filhos. 
6
 Movimento político que questiona as relações de poder, a opressão e a exploração de mulheres na sociedade. 

Lidia M. Vianna Possas explicita em seu artigo ‘As blusas verdes e as Marchadeiras’(2012, pg.23): “movimento 

social e político da 2º metade do sec. XIX que visava defender a igualdade de direitos das mulheres na 

sociedade. Em seu processo histórico é apresentado em ‘ondas’: a primeira foi das ‘sufragistas’ que lutaram pelo 

acesso ao voto, no séc. XIX e início do XX; a segunda ‘onda’ defendia a igualdade legal e social para as 

mulheres, nos anos 60 -70 do sec. XX e a terceira ‘onda’, a partir dos anos 90, veio aprofundar os debates e 

enfrentar a diversidade e pluralidade existente no âmbito das lutas das mulheres”. 
7
O sexo feminino, dirigido pela professora mineira Francisca Senhorinha da Mota Diniz, foi um jornal de longa 

vida e muito sucesso. Pesquisas revelam que o periódico teve duas fases. A primeira, de 1873 a 1875, em 
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(Josefina Álvares de Azevedo, em 1891
8
), as brasileiras apresentavam posições favoráveis à 

concessão ao voto feminino. Mas, como afirma Álvares (2012, p. 3): “nos debates da 

Constituição de 189l, membros do Parlamento consideravam o voto feminino uma ‘idéia 

anárquica, fatal, desastrada’, ou então argumentavam sobre ‘os cérebros infantis das mulheres, 

sua inferioridade mental e retardação evolutiva”. 

O artigo 70 da Constituição de 1891
9
 declarava eleitores todos os cidadãos maiores de 

21 anos que se alistassem na forma da lei, contudo, o termo cidadão só considerava enquanto 

tal o homem e não o homem e a mulher. Os legisladores haviam excluído a mulher, sem que 

isso estivesse explícito na Constituição, o mesmo ocorrendo em relação aos mendigos, 

religiosos, analfabetos e soldados (ALVARES, 2012). 

Mas a polêmica sobre o voto feminino se intensificou mesmo na década de 20, que foi 

uma década privilegiada no que diz respeito às lutas e propostas de mudança. A primeira 

grande conquista das mulheres em direção a cidadania política
10

 brasileira foi à luta pelo 

direito ao sufrágio. (IDEM) 

O direito ao voto feminino foi aprovado apenas em 1932, quando Getúlio Vargas cede 

aos apelos e incorpora ao novo Código Eleitoral o direito de voto à mulher, nas mesmas 

condições que aos homens, excluindo os analfabetos, padres, soldados e mendigos; o Brasil 

passava a ser o quarto país nas Américas, ao lado do Canadá, Estados Unidos e Equador, a 

conceder o voto às mulheres (ALVARES, 2003, p.162). 

                                                                                                                                                                                     
Campanha da Princesa, Minas Gerais, já com a surpreendente tiragem de oitocentos exemplares e assinantes em 

diferentes cidades. A segunda ocorre alguns anos depois, no Rio de Janeiro, de 1887 a 1889, para onde Francisca 

Senhorinha havia se transferido com a filha Elisa, tornando-se um nome conceituado junto à Corte (DUARTE, 

2003, pg.156). 
8
 Sua obra jornalística e literária, produzida essencialmente em função da sua militância pelos direitos da mulher, 

é um retrato quase completo do que foi sua vida. Tendo saído da terra natal em 1877, já no ano seguinte, então 

radicada em São Paulo, manifesta-se em defesa da emancipação social da mulher. No final de 1888, nessa 

mesma cidade, funda o jornal A Família, transferindo-o, seis meses depois, para o Rio de Janeiro, onde o faz 

circular regularmente até 1897-98. Nas páginas desse jornal, a primeira causa que defendeu em prol da elevação 

do status das mulheres na sociedade brasileira, a exemplo do que também fizeram algumas outras feministas 

pioneiras, foi à educação. Radical como talvez nenhuma outra de suas companheiras do final do século XIX, 

reivindica para o sexo feminino um tipo de educação que desenvolva sua capacidade para exercer não só a 

direção da família, mas também as mais altas funções de Estado. Pouco depois, instigada, sobretudo pela 

negativa do governo em incluir a lei do voto feminino no Projeto da Constituição que se elaborava, escreve uma 

comédia intitulada O voto feminino, que faz representar em maio do mesmo ano. Embora bastante aplaudida – e, 

aliás, elogiada pela imprensa antes da representação –, a comédia não volta ao palco. Disponível em: http://: 

www.catálogodeescritora.ufsc.br/catalogo/josefina_vida.html. Acesso em 10/09/2013.  
9
 Primeira constituição republicana do Brasil, publicada em 24 de fevereiro de 1891, chamada de Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil. 
10

 Conforme conceitua Maria da Glória Gohn em O Protagonismo da Sociedade Civil (2008, p.27): “O conceito 

de cidadania política foi desenvolvido por Walzer (1992). Inspirando-se no modelo grego, o autor atribui à 

participação política a mais alta forma de humanização dos indivíduos e caminho para unidade e incorporação 

social”. 
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A primeira mulher eleita deputada federal foi Carlota Pereira de Queirós
11

, que tomou 

posse em 1933 e participou dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte. Ela foi uma 

das responsáveis pela incorporação do voto feminino à Constituição Brasileira de 1934
12

 (a 

Constituição de 1934 trouxe também outros direitos pertinentes às mulheres como a proibição 

da discriminação das mulheres quanto aos salários; a proibição do trabalho em locais 

insalubres; garantiu o repouso antes e depois do parto sem prejuízo do salário e do emprego, 

assegurando instituição de previdência a favor da maternidade). Exerceu o cargo de deputada 

até 1937, quando houve o golpe de Getúlio Vargas que implantou o Estado Novo e fechou o 

Legislativo brasileiro, legislando então através de decretos leis, trazendo um recuo das 

liberdades democráticas. Nesse período do Estado Novo de Getúlio Vargas, as lutas das 

mulheres foram às mesmas de todo o povo brasileiro, que resistia à ditadura e defendia a 

democracia (TELLES, 2003). 

Revitalizada pelo processo de redemocratização após quase dez anos de ditadura 

Vargas, a nova Constituição de 1946, eliminou o direito seletivo do voto feminino tornando-o 

obrigatório, o que na Constituição de 1934 era apenas um dever para as mulheres que 

exercessem um cargo público remunerado, sendo facultativo para o resto das mulheres do 

país. 

 A Constituição de 1946 representou um retrocesso para as mulheres ao eliminar a 

expressão "sem distinção de sexo", quando diz que "todos são iguais perante a lei" no artigo 

141 parágrafo I. Mas também garantiu novos direitos às mulheres ao estabelecer assistência à 

maternidade, à infância e à adolescência obrigatória em todo o território nacional; concedendo 

aposentadoria à mulher com 35 anos de serviços ou, compulsoriamente, aos 70 anos de idade; 

incorporando a proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho, por motivo de 

                                                           
11

 Nasceu em 1892 na cidade de São Paulo. Médica, pedagoga e política. Formou-se pela Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (1926), com a tese “Estudos sobre o Câncer”. Interna da terceira cadeira de 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e chefe do Laboratório de Clínica Pediátrica (1928). 

Foi comissionada pelo governo de São Paulo em 1929 para estudar Dietética Infantil em centros médicos da 

Europa. Membro da Associação Paulista de Medicina de São Paulo, 

“AssociationFrançaisepourlÉtudeduCancer”, Academia Nacional de Medicina e Academia Nacional de 

Medicina de Buenos Aires. Fundou a Academia Brasileira de Mulheres Médicas, em 1950. Disponível em: 

http://www.mulheresnopoder.com.br/tag/carlota-pereira-de-queiroz.Acesso em 15/01/2013. 

 
12

A Constituição brasileira de 1934  é a terceira carta magna a vigorar no Brasil, e a segunda do regime 

republicano. Apesar de sua existência exageradamente curta, ela ficou marcada na história brasileira pela 

introdução de uma ordem econômica e social inéditas no país, refletindo muito das mudanças sociais, 

econômicas e políticas pela qual o Brasil passava à época. A constituição é ainda o resultado das aspirações 

manifestadas na chamada Revolução de 1930 e da pressão exercida pela Revolução Constitucionalista de 1932 

promovida por São Paulo, onde se realizava um clamor direto por uma nova carta por meio da revolta armada. 

Desde 1930 o país estava sob administração de um governo provisório que havia revogado a carta de 1891 e 

governava por meio de decreto-lei. Disponível em: http://www.infoescola.com/direito/constituição-de-1934. 

Acesso em 10/09/2013. 

http://www.mulheresnopoder.com.br/tag/carlota-pereira-de-queiroz
http://www.infoescola.com/direito/constituição-de-1934
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idade, sexo, nacionalidade ou estado civil e instituindo a prisão civil por falta de pagamento 

da pensão alimentícia (TELLES, 2003). 

Após a Constituição de 1946, as mulheres brasileiras continuaram suas lutas para a 

resolução de problemas mais concretos, como o enfrentamento da carestia, a defesa da 

infância e da maternidade e o desenvolvimento do ensino e de creches, para isso em maio de 

1947 é criada a Federação das Mulheres no Brasil (FMB), que teve como presidente Alice 

Tibiriçá
13

. A FMB se propunha a impulsionar a ação das mulheres e debater seus direitos, 

além de discutir a proteção à infância e a paz mundial. Essa organização nasceu sob a 

influência do Partido Comunista Brasileiro (PCB) que desenvolvia um trabalho com as 

mulheres contra a carestia no Brasil (IDEM). 

A luta contra a carestia de vida constituiu o centro da programação levada à prática por 

essas organizações femininas e se processou através de visitas diretas às donas-de-casa, ao 

estabelecimento público feito nas feiras livres, à propaganda no bairro através de cartazes, 

conversas informais nas filas, etc. Mas outras iniciativas foram tomadas, como, por exemplo, 

manifestações contra o despejo de favelados e em favor da urbanização dos morros (SOUZA, 

2010). 

Também em 1947 o dia 8 de março, considerado o Dia Internacional das Mulheres é 

comemorado no Brasil (TELLES, 2003). 

Em 1951 foi organizado o I Congresso da Federação das Mulheres no Brasil (FMB), 

com 231 delegadas de todos os estados, sendo 146 donas-de-casa e as demais operárias, 

funcionárias públicas, professoras, profissionais liberais, estudantes e camponesas. Em 1952 

realizou-se a 1ª Assembléia Nacional de Mulheres, com representantes de nove Estados e, no 

mesmo ano, na 2ª Assembléia Nacional de Mulheres, houve a participação de representantes 

de 18 estados. Em 1956 ocorreu, ainda, no Rio de Janeiro, a Conferência Nacional de 

Trabalhadoras (IDEM). 

                                                           
13

 Nasceu em 09 de janeiro de 1886 em Ouro Preto (MG), onde passou a infância. Alice Toledo Ribas Tibiriçá 

era filha de Maria Augusta Ribas e do general José Florêncio de Toledo Ribas, que lutou na Guerra do Paraguai. 

Por não se adaptar à disciplina escolar, sua mãe contratou um professor particular para iniciá-la nos estudos. 

Destacou-se na luta pelos direitos das mulheres. Representou a seção paulista da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino no II Congresso Internacional Feminista, realizado no Rio de Janeiro em 1931, sob a 

presidência de Bertha Lutz, e foi um dos nomes mais votados em São Paulo, no ano de 1933, no plebiscito 

promovido pelo jornal Diário da Noite, para escolher as mulheres que melhor representariam o estado na 

Assembléia Constituinte. Em 1945, separada do marido, Alice lançou-se a novos combates. A efervescência 

política, causada pelo fim da guerra na Europa e pela redemocratização do Brasil levaram as mulheres a uma 

intensa mobilização em torno de campanhas contra a carestia de vida, causada pelo processo inflacionário em 

curso e a escassez de alguns gêneros alimentícios, ainda por causa da guerra. Com o apoio do Partido Comunista 

do Brasil (PCB), surgiram as Uniões Femininas contra a Carestia. Disponível em: 

http://www.alaboutarts.com.br/default.aspx?PageCode=12&PageGrid.... Acesso em 20/08/2103. 

http://www.alaboutarts.com.br/default.aspx?PageCode=12&PageGrid...
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Nas questões políticas mais gerais, as mulheres se destacaram nesse momento pela luta 

pela anistia, pela democracia, pela defesa de nossas riquezas, sempre ameaçadas pela 

expansão do imperialismo, e em prol da paz mundial, tendo até mesmo se realizado em 1954 

uma conferência sobre os direitos da mulher na América Latina (TELLES, 2003). 

Quanto aos problemas específicos, as mulheres lutavam contra as discriminações em 

relação à mulher e pelos seus direitos, em especial pela reforma do Código Civil de 1916, 

com a proposta da anulação dos artigos que descriminavam e impediam a mulher casada de 

realizar qualquer ato sem autorização do marido (IDEM). 

Na década de 1960 há uma ascensão das lutas sociais no país, em defesa das reformas 

de base propostas por João Goulart. Neste quadro, as mulheres se fazem presentes no interior 

das organizações esquerdistas democráticas, reivindicando direitos antes ignorados (IBID.). 

Uma das questões em pauta, como já falamos, era a atualização do Código Civil de 

1916 que definia a mulher casada como incapaz de realizar certos atos e previa que ela 

necessitava da autorização do seu marido para exercer diversas atividades, inclusive a de ter 

uma profissão ou receber uma herança. Por força dessas reivindicações, em 27 de agosto de 

1962,entra em vigor a Lei 4.121 conhecida como “Estatuto da Mulher Casada”. A jovem 

advogada Romy Martins Medeiros da Fonseca,
14

 em parceria com outra advogada, esta uma 

veterana da luta pelo direito ao voto, Orminda Ribeiro Bastos 
15

prepararam um anteprojeto de 

estatuto civil para a mulher casada, que constituiu o texto-base do projeto de lei que tramitou 

no Senado e se tornou lei em 1962. 

 A lei contribuiu para a emancipação feminina em diversas áreas. Com o advento do 

referido estatuto, o marido deixou de ser o chefe absoluto da sociedade conjugal. A mulher 

                                                           
14

Romy Martins Medeiros da Fonseca nasceu no dia 30 de junho de 1921 no Rio de Janeiro. Formou-se em 

ciências jurídicas pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil (atual UFRJ). Ao participar com 

o marido, o professor Medeiros da Fonseca, do Congresso da Federação Interamericana de Advogados no EUA, 

em maio de 1949, foi convidada a dar uma palestra sobre a condição da mulher brasileira. Esse foi o ponto de 

partida para seu engajamento na luta pelos direitos da mulher casada no Brasil. Em 1952 apresentou na 

Comissão Interamericana de Mulheres, reunidas no Rio de Janeiro, o anteprojeto da reforma do Código Civil. As 

propostas contidas no projeto ganharam apoio unânime das delegadas presentes. Diante da repercussão do 

assunto na sociedade, o senador carioca Mozart Lago o apresentou ao Senado, onde permaneceu engavetado 

durante 10 anos sendo aprovado pelo presidente João Goulart em 1962.Disponível em 

http://sosmulherefamiliablogspot.com. Acesso em 10/08/2013. 

 
15

 Orminda Ribeiro Bastos nasceu em Manaus dia 12 de abril de 1899. Em Belém estudou e formou-se Pela 

Faculdade Livre de Direito do Pará, em 1922. Era também jornalista, professora de grego e latim no Colégio 

Paes de Carvalho, militante espírita e advogada, atuante no Fórum de Belém. Transferiu-se para o Rio de Janeiro 

em 1925, onde fez parte da equipe dos advogados do jurista Evaristo de Moraes. Engajou-se ao movimento 

nacional, sendo uma das fundadoras da União Universitária Feminina, em 1929, associação considerada ‘filha 

direta da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino’. Tornou-se assessora jurídica dessa associação, cuja 

Presidente era Bertha Lutz.  Morreu no Rio de Janeiro em 1971 aos 72 anos. Disponível em: 

http://www.mulher500.org.br/acervo/biografia-detalhes.asp?cod=703. Acesso em 10/08/2013. 

http://sosmulherefamiliablogspot.com/
http://www.mulher500.org.br/acervo/biografia-detalhes.asp?cod=703


25 
 

passou a poder trabalhar sem necessitar da autorização do marido, passou a ter direito sobre 

os seus filhos, compartilhando o pátrio poder
16

 e inclusive podendo requisitar a guarda em 

caso de separação. Foi instituído o que se chamou de bens reservados, que se constituíam do 

patrimônio adquirido pela esposa com o produto de seu trabalho. Esses bens não respondiam 

pelas dívidas do marido, ainda que presumivelmente contraídas em benefício da família
17

. 

Embora tenha sido um importante marco da legislação brasileira, essa lei não mudou 

muito a estrutura familiar burguesa, onde a mulher dificilmente trabalhava, e muito menos a 

estrutura da classe operária, onde a mulher trabalhava, por falta de escolha, sem autorização 

do marido, pois na maioria dos relacionamentos o casamento era informal e não era 

resguardado pela legislação civil. 

Talvez o Estatuto da Mulher Casada tenha contribuído mais na dinâmica familiar em 

relação aos filhos, pois, podendo compartilhar também do pátrio poder a mulher passa a tomar 

mais decisões sobre o futuro dos filhos, o que também lhe concede um poder maior, pelo 

menos em tese, dentro das decisões familiares. Além disso, como a lei estabelecia que em 

caso de contrair novas núpcias a mulher não perderia o pátrio poder dos filhos, houve também 

em tese um empoderamento da mulher frente à relação matrimonial. 

Embora haja nesse momento evoluções na legislação brasileira no sentido da liberação 

das mulheres casadas, há também as forças reacionárias contra o governo vigente e as idéias 

comunistas de João Goulart, que igualmente, lançam mão das mulheres para fortalecerem-se 

com o respaldo das trabalhadoras e constituir organizações pró-manutenção da ordem e da 

família, como a Marcha com Deus pela Família e Liberdade, que mobilizou milhares de 

mulheres, entre empregadas domésticas, moradoras de favelas e operárias, chamadas 

‘marchadeiras’, revestidas de princípios religiosos e de ideologia anticomunista (TELLES, 

2003). 

Com as palavras de ordem “Não tememos, nem recuaremos. A nossa posição é 

irreversível. Que Deus nos ajude a mantê-la”, as ‘marchadeiras’ lançaram oficialmente a 

Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE) em 12 de julho de 1962, com o intuito de 

protestar contra o que denominavam o ‘perigo vermelho’, que ameaçava as instituições 

democráticas e a família brasileira (POSSAS 2012). 

Na verdade, essas mulheres acompanhavam as lideranças políticas da época não na 

condição de cidadãs, mas imbuídas de princípios religiosos e crentes que iriam salvar o Brasil 

                                                           
16

 Com a entrada em vigor do novo Código Civil, em 2002, a expressão ‘pátrio poder’ foi substituída por poder 

familiar, como forma de inserir as mulheres nas decisões referentes à família. 
17

 A mulher no Código Civil. Disponível em: http://www.mariaberenice.com.br/uploads/18_-

_a_mulher_no_c%F3digo_civil.pdf. Acesso em 12/3/201. 

http://www.mariaberenice.com.br/uploads/18_-_a_mulher_no_c%F3digo_civil.pdf
http://www.mariaberenice.com.br/uploads/18_-_a_mulher_no_c%F3digo_civil.pdf
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e a democracia. Conscientes da sua força, enquanto mães de famílias e donas-de-casa 

preocupadas com o destino da sociedade e do povo brasileiro evocaram um discurso político 

com forte apelo emocional de salvação da pátria (POSSAS2012). 

As ‘marchadeiras’ foram de grande importância para a derrubada de um governo 

legitimamente eleito, pois desestabilizaram o governo dando respaldo popular e garantindo a 

opinião pública para a legitimação de uma intervenção militar que resultou em uma história 

de sangue, repressão e violência (TELLES, 2003). 

A instauração da ditadura militar, em abril de 1964, acarretou radical mudança na 

política brasileira. Todos os movimentos sociais foram atingidos e também os movimentos de 

mulheres foram silenciados e massacrados. (IDEM) 

Mas algumas organizações de esquerda se reestruturaram para fazer um trabalho de 

resistência e luta contra a autoridade militar, que manipulava e controlava todos os setores da 

vida nacional. E em contrapartida à violenta ditadura militar que se instaurara no país houve a 

explosão de uma vigorosa cultura de resistência que se expressou na crítica política ao regime, 

ao exemplo de composições musicais de Geraldo Vandré e Gilberto Gil, entre outros, assim 

como na proposta de modos alternativos e libertários de vida em sociedade, como, por 

exemplo, o movimento hippie. Assim, inicialmente dirigida ao regime militar, à revolução da 

cultura em curso nas décadas de sessenta e setenta no país estendeu seus questionamentos à 

sociedade burguesa mais ampla (RAGO, 2003). 

Nesse contexto de crise de velhos modelos e de construção de novos modelos das 

subjetividades, e em luta contra a ditadura militar, as mulheres foram incorporadas às 

organizações de esquerda, dispostas a lutar lado a lado com os homens de seus grupos pela 

libertação do país. Porém, essas organizações relutaram em absorver a mulher militante nas 

ações de guerrilha. As mulheres sentiam as discriminações por parte de seus próprios 

companheiros, tanto pela super proteção como também pelo fato de serem subestimadas em 

suas capacidades físicas e intelectuais (TELLES, 2003). 

Wolf (2007, p. 4) exemplifica essa questão ao descrever depoimentos da luta armada no 

Brasil: 

 

Algumas mulheres chegaram a ocupar postos no comando central, como foi o caso 

de Vera Silvia Magalhães, que em entrevista a Luis Maklouf Carvalho, por exemplo, 

fala de sua situação como uma das poucas líderes mulheres da Dissidência da 

Guanabara, depois, MR8: “Eu era a única mulher no meio de sete homens. Fiz um 

puta esforço para chegar lá. A minha militância política foi uma batalha, porque 

além de tudo havia o preconceito machista. 
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Para as mulheres cabia, nas estratégias militares, executar tarefas de observação, 

levantamento de informações e preparação de apoio logístico. Os cargos de comando eram 

destinados aos homens, cabendo apenas excepcionalmente às mulheres (TELLES, 2003). 

Para serem guerrilheiras algumas mulheres tentaram se aproximar do modelo 

masculino, que consistia em assumir uma postura ativa, contestadora, usando a violência 

como forma de resolução de problemas. Ser guerrilheiro era ser ‘macho’, pois ser viril e 

corajoso já eram tributos destinados aos homens, cabendo às mulheres as mesmas funções 

destinadas a elas fora dos grupos de guerrilhas, como explicita Wolf (2007, p. 5) ao apresentar 

o depoimento de Vânia, na coletânea Memórias das Mulheres no Exílio, publicado em 1978: 

 

Não é que as mulheres tivessem tarefas diferentes dos homens, não. Era um 

processo natural: no começo éramos todos iguais, mas no fim as mulheres ficavam 

no movimento estudantil. Nós participávamos das ações, mas os treinamentos para 

as mulheres eram menos intensivos. E além do mais, tínhamos a tarefa fundamental 

de manter as casas. Isto não estava escrito em parte nenhuma, mas na prática todas 

as mulheres faziam isso. Em relação às tarefas domésticas, todos os homens eram 

meio domésticos, lavavam pratos. Não era grande desdouro, não era essa a questão. 

Naquele esquema isto fazia parte do espírito revolucionário. A mulher deixou de ser 

virgem, o homem deixou de ser macho, lava pratos, faz comida, é bom cozinheiro. 

Eu acho que isso não era fundamental. As análises, as grandes análises, a estratégia 

e a tática, isso era o que importava. E isso eram eles que faziam. 

 

Em um primeiro instante, a presença das mulheres na luta armada era uma forma de se 

insurgir contra uma ordem política vigente no país, mas também significava uma profunda 

transgressão ao que era designado a elas na época. As militantes nesse momento negavam o 

lugar tradicionalmente atribuído à mulher ao assumirem um comportamento sexual 

diferenciado, que punha em questão a virgindade e a instituição do casamento, pois ao 

pegarem em armas para lutar elas mostravam emancipação e a igualdade entre os homens 

ficava estabelecida, pelo menos retoricamente (SARTI, 2004). 

Mas, além das mulheres que se organizavam junto aos grupos de esquerda houve 

também outra mudança nesse período para aquelas que não estavam inseridas em grupos 

políticos, pois um grande contingente delas, principalmente da classe média, uma vez que a 

grande maioria das mulheres das classes mais baixas já se dividia entre o lar e o trabalho, saiu 

em busca do mercado de trabalho, que nesse momento absorvia de maneira expressiva a mão 

de obra feminina. (TELLES, 2003) 

Embora haja nesse momento um período de ditadura militar que elimina os direitos dos 

cidadãos e ocasiona uma forte repressão política, há também uma expansão da economia e a 

crescente urbanização e o ritmo acelerado da industrialização configura um momento de 

grande crescimento econômico, favorável à incorporação de novos trabalhadores, inclusive os 
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do sexo feminino. A sociedade brasileira passa por transformações de ordem econômica, 

social e demográfica que repercutem consideravelmente sobre o nível e a composição interna 

da força de trabalho. As taxas decrescimento econômico e os níveis de emprego aumentam e 

o país consolida sua industrialização, moderniza seu aparato produtivo e se torna mais urbano, 

embora ao custo do aumento das desigualdades sociais e da concentração da renda; além 

disso, a quedada fecundidade reduz o número de filhos por mulher, sobretudo nas cidades e 

nas regiões mais desenvolvidas do país, tornando-as mais acessíveis ao trabalho fora de casa. 

A expansão da escolaridade e o acesso das mulheres às universidades também contribuem 

para este processo de transformação (BRUSCHINI, 1994). 

Esta nova realidade na vida das mulheres também gera vários transtornos, como 

conciliar o trabalho dentro e fora do lar. Para começar, segundo Telles (2003, p.57): “o 

empresariado não admite a mulher grávida. Se engravida já trabalhando, ou é demitida 

quando tiver o filho ou não terá onde deixá-lo”. 

Além disso, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a legislação de 

1943, para Telles (2003, p.57): 

 

As empresas que empreguem mais de 30 mulheres com idade acima de 16 anos são 

obrigadas a manter um local apropriado para guardar os filhos de suas empregadas, 

no período de amamentação. Essa lei já não funcionava antes de 1964, e muito 

menos foi aplicada depois, com os sindicatos sob intervenção e muitos políticos com 

seus direitos cassados. 

 

Nesse período também há o ingresso massivo das mulheres nas escolas e universidades, 

embora esse fator não se torne um diferencial na questão salarial e profissional, pois os 

salários e as funções delas continuam defasados. A maioria dessas mulheres ainda é 

incorporada às carreiras chamadas de “femininas” e quando exercem as mesmas funções dos 

homens seus salários são menores (IDEM). 

Em 1977, entra em vigor a Lei 6515, a Lei do Divórcio. A nova norma foi objeto de 

grande polêmica na época, pois permitia a extinção dos vínculos de casamento e autorizava 

um novo vínculo conjugal, coisa que até então era proibida, pois quando a pessoa se separava 

era considerada desquitada e não podia contrair novas núpcias.  

A Lei do Divórcio propiciou aos cônjuges a oportunidade de pôr fim ao casamento, 

privilegiou a mulher com a faculdade de usar ou não o sobrenome do marido, substituiu o 

regime de comunhão universal de bens para o de comunhão parcial de bens e ampliou a 

equiparação dos filhos, qualquer que fosse a natureza da filiação, para os fins de sucessão 

hereditária. 
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Com a entrada em vigor da lei do divórcio o movimento feminista então propõe que as 

pessoas não fiquem presas em conceitos pré-estabelecidos pela sociedade, que estabelece 

papéis estanques para homens e mulheres, mas que cada um busque sua própria identidade, 

como forma de fortalecer a igualdade entre homens e mulheres. 

No ano de 1978 ocorreram diversos congressos que reuniram mulheres trabalhadoras, 

grupos organizados de mulheres e feministas, como o I Congresso da Mulher Metalúrgica em 

1978, onde participaram 300 mulheres que reivindicavam, entre outras coisas, salários iguais 

para trabalhos iguais, direito de amamentação durante o período de trabalho, acesso a cursos 

profissionalizantes e a cargo de chefia sem discriminação por sexo (TELLES, 2003). 

Também realizaram congressos as mulheres químicas, as empregadas domésticas de 

Belo Horizonte, as mulheres metalúrgicas de São Bernardo do Campo. Esses encontros e 

congressos repercutiram de maneira significativa no movimento sindical, pois diversos 

sindicatos passaram a ter com freqüência encontros e reuniões de mulheres (IDEM). 

Em 1980 os movimentos feministas e de mulheres começam a colocar em destaque a 

questão da violência. Datam deste período as mobilizações de rua contra a violência 

doméstica contra a mulher e as primeiras organizações feministas para receber as denúncias e 

acolher as mulheres, como o SOS - Mulher
18

. 

Foi também em meio a essa movimentação que as ativistas do SOS - Mulher 

desenvolvem a campanha ‘O silêncio é cúmplice da violência’. O lema tocava num antigo 

paradigma cultural, o pátrio poder que era naturalizado pelo senso comum e expresso em 

ditados populares tais como ‘em briga de marido e mulher ninguém mete a colher’. Sem 

dúvida, o convite a romper o silêncio e libertar-se do jugo da violência encorajou muitas 

mulheres a denunciarem as violências sofridas no espaço doméstico e a romper com relações 

afetivo-conjugais violentas. Trazendo à tona, assim, a necessidade urgente de que o Estado 

investisse em políticas de proteção às mulheres vítimas de violência. A campanha tomou 

corpo em várias partes do Brasil e encorajou mais mulheres a realizarem suas denúncias 

(BRAZÃO e OLIVEIRA, 2010). 

A partir daí a luta para coibir a violência contra a mulher passou a ser pública e não 

mais privada; a lógica de que em briga de marido e mulher não se mete a colher foi ficando 

cada vez mais distante e o Estado foi sendo cada vez mais pressionado a tomar uma atitude no 

sentido de reprimir a violência que as mulheres sofriam dentro de casa. 

                                                           
18

 O SOS - Mulher de São Paulo foi fundado no final de 1980 e durou até 1983. Foi criado por um grupo de 30 

mulheres feministas com o intuito de atender mulheres em situação de violência apoiando-as e orientando-as. A 

experiência de denúncia e acolhimento deu origem também ao SOS-Mulher no Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

Rio Grande do Sul (BRAZÃO e OLIVEIRA, 2010, p.19). 
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Implantadas no Brasil na década de 1980 (a primeira Delegacia de Defesa da Mulher- 

DDM – foi implantada em 1985 na cidade de São Paulo) as DDMs surgiram em um momento 

em que as mulheres que estavam articuladas nos diversos grupos feministas passaram a 

denunciar e a expor na mídia
19

 da época a ocorrência de crimes contra as mulheres.  Esse 

movimento ganhou força em 1976 quando a mineira Ângela Diniz foi morta por Doca Street, 

de quem ela queria se separar. Julgado em 1979 e condenado a dois anos de detenção, foi 

beneficiado pelo instituto da suspensão condicional da pena (sursis). A libertação do homicida 

levantou um forte clamor nas mulheres da época que passaram a repetir o lema ‘quem ama 

não mata’ (BLAY, 2008). 

Unidas por essa causa os movimentos de mulheres organizaram-se em experiência de 

atendimentos em instituições não governamentais, como o SOS Mulher em São Paulo, que 

era formado por representantes de vários grupos feministas e que fornecia atendimento 

jurídico e psicológico às mulheres vítimas de violência física. A experiência de denúncia e 

acolhimento logo foi multiplicada no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

(IZUMINO, 2004).     

Em 1983 houve a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. O Conselho foi 

criado pelo Decreto n. 20.892, de 4/4/1983, e institucionalizado pela Lei n. 5.447, de 

1/12/1986. Integrado por representantes da sociedade civil e do poder público, contribuiu para 

a formulação e acompanhamento das políticas públicas referentes aos direitos da mulher. O 

Conselho tinha entre suas atribuições formular diretrizes e estimular, em todos os níveis da 

administração direta e indireta, atividades que combatessem a discriminação contra a mulher e 

promovessem sua plena integração na vida socioeconômica e político-cultural
20

. 

  Em 1985, o governo Franco Montoro, através do então Secretário da Segurança 

Pública Michel Temer, elaborou a criação de uma delegacia que atendesse denúncias 

específicas das mulheres vítimas de violência, o que foi um grande passo para estimular as 

mulheres a denunciarem seus agressores (SANTOS 2001). 

Proposta inovadora e pioneira, as Delegacias da Mulher apresentaram algumas 

dificuldades, como por exemplo, a precariedade de materiais e de pessoal, problemas comuns 

a todo sistema que envolve Segurança Pública no Brasil e que se perpetuam até hoje. 

                                                           
19

Entre os anos de 1979 a 1990, a TV brasileira exibia programas como, por exemplo, ‘TV Mulher’, ‘Malu 

Mulher’, ‘Delegacia de Mulheres’ e ‘Quem ama não mata’. Programas como esses de várias formas colaboraram 

com a luta feminista, porque ampliaram o debate público sobre temas polêmicos envolvendo parte da sociedade 

brasileira na sua discussão de questões que tocavam em tabus culturais, como a sexualidade, os direitos sexuais e 

reprodutivos, aborto e violência contra as mulheres. Muitos desses programas - como, por exemplo, Delegacia de 

Mulheres - tinham consultoria de mulheres do movimento feminista, que acumulavam muita reflexão e larga 

experiência na luta política pelo fim da violência contra as mulheres (BRAZÃO e OLIVEIRA, 2010, p.23). 
20

 Disponível em: http://www.condicaofeminina.sp.gov.br/portal.php/hist.Acesso em 10/09/2013. 

http://www.condicaofeminina.sp.gov.br/portal.php/hist
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Em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, a igualdade entre homens e 

mulheres se torna uma realidade, ao menos no aspecto jurídico, uma vez que em seu artigo 5° 

declara: 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

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

Constituição. 

 

No que se refere à luta pelo fim da violência, foi sumamente importante a Declaração da 

Conferência Mundial dos Direitos Humanos, de 1993, que afirma pela primeira vez na 

história da ONU (Organização das Nações Unidas) que os direitos das Mulheres são Direitos 

Humanos (BRAZÃO e OLIVEIRA, 2010). 

Foi a Articulação de Mulheres Brasileiras – AMB
21

, criada em 1994, que mobilizou e 

organizou fóruns de mulheres em vários estados brasileiros, desempenhando papel 

fundamental no aprofundamento do debate. Desde a sua fundação, a AMB tem como uma de 

suas frentes de luta a ação pelo fim da violência contra as mulheres. Uma luta pelo fim da 

dominação patriarcal e pela transformação da cultura estabelecida nas sociedades, que ainda 

coloca as mulheres no lugar de submissão. A estratégia desta articulação feminista tem sido 

trabalhar o tema de acordo com o contexto, de forma permanente e sistemática. A AMB 

participou ativamente para a aprovação da Lei Maria da Penha e continua atuando frente aos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário para efetiva implementação da lei (BRAZÃO e 

OLIVEIRA, 2010). 

Em 1998, o CFEMEA
22

 lança a campanha “Os Diretos das Mulheres São direitos 

Humanos” para difundir os direitos humanos da mulher. Divulgada nacionalmente nas 

principais emissoras de televisão e nas revistas de grande circulação do país, a Campanha 

contou com o apoio das Nações Unidas e com a colaboração de artistas, escritoras, modelos, 

feministas e profissionais liberais (IDEM). 

                                                           
21

A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) é uma rede de ativistas e organizações feministas que 

promovem os direitos da mulher no Brasil. A AMB foi formada em 1994 em preparação para a Quarta 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em Beijing em 1995. Inicialmente as ativistas 

brasileiras criaram a AMB como mecanismo de supervisão para assegurar a implementação, por parte do 

Governo do Brasil, da Plataforma de Ação resultante da Conferência. Na última década a AMB ampliou 

significativamente o seu alcance e agora atua como rede nacional de defensoras brasileiras de direitos no 

intercâmbio de informações e desenvolvimento de estratégias comuns sobre várias questões, incluindo violência 

contra mulheres, acesso ao aborto seguro e saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Disponível em:  

< http//pndh3.com.br/geral/articulacao-de-mulheres-brasileiras>. Acesso em 10/02/2013. 
22

O CFEMEA nasceu em julho de 1992, formado por um grupo de mulheres feministas de Brasília. A história do 

CFEMEA é marcada pela defesa da igualdade de direitos para as mulheres na legislação brasileira, por meio de 

sua atuação no Congresso Nacional. Disponível em:http://www.cfemea.org.br. Acesso em 10/02/2013 

http://www.cfemea.org.br/
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Enfim, desde a década de 1970 no Brasil, as lutas para o fim da violência e o 

reconhecimento da mulher como sujeito de direitos, alçou inúmeros vôos, embora não tenha 

sido uma trajetória linear, pois nesse período houve avanços e recuos.  

As leis para proteção dos direitos das mulheres contra a violência tornaram-se realidade 

após o advento da Lei Maria da Penha (Lei 11.340) em 2006. 

 

 

2.1- Lei Maria da Penha: uma trajetória de lutas e conquistas 

 

O processo e as lutas para a criação de uma lei específica de combate à violência 

doméstica e familiar contra a mulher no Brasil deram-se de maneira árdua. Foram necessários 

embates políticos, jurídicos e internacionais que culminaram com a criação da Lei 

11.340/2006, a chamada Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia, que 

durante seis anos sofreu reiteradas violências físicas e psicológicas de seu então marido, um 

professor universitário que tentou matá-la a tiros, enquanto ela dormia
23

. 

Trata-se de uma legislação de proteção à mulher em situação de violência e cujo 

objetivo é criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar. 

A Lei Maria da Penha está em consonância com a Convenção de Belém do Pará, 

conhecida como Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, que foi ratificada pelo Brasil em 1995, e que preconiza que: “a violência 

contra a mulher constitui violação dos direitos humanos e liberdades fundamentais e limita total 

ou parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e liberdades”. Criada pela 

Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) a Convenção entende por 

violência contra a mulher “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, 

dano físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”. Além 

disso, defende que “a violência configura tanto uma violação dos direitos humanos quanto das 

liberdades fundamentais das mulheres”. Esta convenção foi responsável por ratificar e ampliar 

                                                           
23

 A biofarmacêutica cearense Maria da Penha foi casada durante seis anos com o professor universitário Marco 

Antonio Herredia Viveros. Seis anos de agressões físicas, de ameaças e de terror psicológico. Em 1983 ele 

tentou matá-la duas vezes. Na primeira tentativa, atirou em suas costas; na segunda, tentou eletrocutá-la durante 

o banho. Após anos de investigação, o primeiro julgamento só aconteceu oito anos após os crimes, em 1991, mas 

os advogados de Viveros conseguiram anulá-lo. Cinco anos mais tarde, em 1996 ele foi condenado a dez anos de 

reclusão, mas conseguiu recorrer em liberdade. Passados quinze anos do crime, a justiça brasileira ainda não 

havia se pronunciado de forma definitiva e Viveros seguia impune. O agressor de Maria da Penha só foi preso 

pela primeira vez em 2002, quase vinte anos após os crimes e poucos meses antes da prescrição. Ele já estava 

solto menos de dois anos após a sentença (HERMAN, 2008, p. 17-18). 
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a Declaração e o Programa de Ação de Viena
24

 e por exigir dos Estados-membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) a erradicação da violência contra a mulher.  

Assim esta problemática ganhou mais visibilidade no âmbito universal, gerando meios mais 

eficazes de fiscalização e de combate (PIOVESAN, 1996). 

O caso de Maria da Penha foi emblemático para a criação da lei, pois permitiu que se 

rompessem as barreiras da invisibilidade das mulheres em situação de violência. Com o apoio 

de ONGS brasileiras, Maria da Penha denunciou o Brasil à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. 

Em 2001 a Comissão Interamericana condenou o Estado brasileiro por negligência e 

omissão em relação à violência doméstica, e recomendou ao Estado que prosseguisse e 

intensificasse o processo de reforma para que se rompesse a tolerância estatal e o tratamento 

discriminatório com respeito à violência doméstica no Brasil. Alegou ainda que o Brasil 

estivesse desrespeitando os deveres assumidos em virtude da ratificação da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a mulher (PIOVESAN e PIMENTEL, 2011). 

Em 2002, frente ao desafio de elaborar uma lei de combate à violência doméstica contra 

a mulher, seis organizações não governamentais feministas elaboraram um Consórcio de 

ONGs Feministas. Eram elas: CFEMEA (Centro Feminista de Estudos e Assessoria), 

ADVOCACI
25

 (Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos), AGENDE
26

 (Ações em Gênero 

Cidadania e Desenvolvimento), CEPIA
27

 (Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação e Ação), 

                                                           
24

A II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos produziu um documento conhecido como Declaração e 

Programa de Ação de Viena. O projeto deste documento foi negociado por um dos comitês da Conferência (o 

Comitê da Redação), com muitos de seus trechos sendo inteiramente reescritos. Posteriormente encaminhado ao 

Plenário da Conferência, na data de encerramento, e finalmente acolhido, sem voto, na noite de 25 de junho de 

1993. Seu caráter inovador constitui o referencial de definições e recomendações mais moderno e amplificado 

sobre os Direitos Humanos, tendo sido acordado sem imposições na conjuntura internacional. Ela reafirmou a 

importância do reconhecimento universal do direito à igualdade relativa a homens e mulheres. No artigo 39 ficou 

estabelecido que “a Conferência Mundial de Direitos Humanos clama pela erradicação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, tanto explícitas como implícitas” (PIOVESAN, 1996, p.207). 
25

 Organização não governamental que tem como objetivo o uso estratégico do direito como instrumento de 

intervenção nas políticas públicas para a promoção e defesa dos direitos humanos. Disponível em: 

<http://dvocaci.blogspot.com.br>.  Acesso em 10/02/2013. 
26

A AGENDE(Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento) é uma organização feminista da sociedade civil, 

independente, democrática e pluralista, com finalidade pública e sem fins lucrativos, sediada em Brasília-DF. 

Criada em 1998, tem como missão consolidar a perspectiva feminista nas agendas política e social, visando o 

fortalecimento da cidadania e da democracia. Disponível em:http://www.agende.org.br. Acesso em 10/02/2013. 
27

A CEPIA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, voltada para a execução de projetos que 

contribuam para a ampliação e efetivação dos direitos humanos e o fortalecimento da cidadania especialmente 

dos grupos que, na história de nosso país, vêm sendo tradicionalmente excluídos de seu exercício. Neste sentido, 

a CEPIA desenvolve, desde 1990, estudos e pesquisas, bem como projetos de educação e intervenção social com 

a preocupação de difundir seus resultados, compartilhando-os com amplos setores da sociedade. Trabalhando 

com a perspectiva de gênero e no marco dos direitos humanos, tem privilegiado em sua atuação as áreas da 

saúde, dos direitos reprodutivos e sexuais, da violência e do acesso à justiça, da pobreza e do trabalho. Organiza 

http://www.agende.org.br/
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CLADEM/BR
28

 (Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 

Mulher) e THEMIS
29

 (Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero).  Os trabalhos do Consórcio 

foram iniciados em julho de 2002 e se estenderam até o primeiro ano de promulgação da lei 

em 2006 (MATOS e CORTES, 2011). 

No final de 2003 os resultados do trabalho do Consórcio foram apresentados em um 

seminário realizado na Câmara dos Deputados para a Bancada Feminina do Congresso 

Nacional, onde foram debatidos com as deputadas e a ministra da Secretaria Especial de 

Políticas Públicas para as Mulheres (MATOS e CORTES, 2011). 

Em 31 de março de 2004, o Decreto 5.030 instituiu um Grupo de Trabalho 

Interministerial para elaborar uma proposta de medidas legislativas e outros instrumentos que 

coibissem concretamente a violência doméstica contra a mulher. A participação da sociedade 

civil, especialmente as ONGs feministas e de movimentos de mulheres estavam presentes nas 

reuniões e também nas discussões sobre os vários aspectos do projeto (PIOVESAN e 

PIMENTEL, 2011). 

Em novembro de 2004, a Secretaria de Políticas para as Mulheres encaminhou o projeto 

ao Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM). Na exposição de motivos do 

projeto de lei houve uma referência enfática ao caso de Maria da Penha, dando atenção 

especial às recomendações feitas pela Comissão Interamericana (MATOS e CORTES, 2011) 

Em 2006, finalmente a lei Maria da Penha é sancionada pelo então presidente da 

república Luís Inácio Lula da Silva
30

. Com sua aprovação o país é o 18° país da América 

Latina e Caribe que têm uma legislação específica para o enfrentamento da violência 

doméstica e familiar. A legislação brasileira é exclusiva para a proteção dos direitos das 

mulheres e estende a proteção a qualquer mulher que tenha sido vítima de violência, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião. (IZUMINO, 2010) 

                                                                                                                                                                                     
seminários, encontros e conferências, dialogando com movimentos sociais, juristas e operadores do direito, 

médicos e profissionais de saúde, sindicalistas, ONGs e responsáveis por políticas públicas e formadores de 

opinião para ampliar o debate em torno de questões de sua agenda de trabalho. A CEPIA desenvolve também 

ações de advocacia atuando na proposição, acompanhamento e avaliação de políticas públicas, mantendo 

constante diálogo com atores sociais diversos. Disponível em:http://www.cepia.org.br. Acesso em 10/02/2013. 
28

 O CLADEM é uma rede feminista que trabalha para contribuir à plena vigência dos direitos das mulheres na 

América Latina e Caribe, utilizando o direito como um instrumento de mudança. Conta com status consultivo na 

Categoria II perante as Nações Unidas desde 1995 e goza de reconhecimento para participar nas atividades da 

OEA desde 2002. Disponível em http://www.cladem.org. Acesso em 10/02/2013. 
29

  A THEMIS foi criada em 1993 por um grupo de advogadas e cientistas sociais feministas com o objetivo de 

enfrentar a discriminação contra a mulher no sistema de justiça. Disponível em:http://www.themis.org.br. 

Acesso em 10/02/2013. 
30

Presidente da República Federativa do Brasil entre os anos de 2003 e 2010. 

http://www.cepia.org.br/
http://www.cladem.org/
http://www.themis.org.br/
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Mas, tornar a mulher um sujeito de direito e definir a violência contra ela como violação 

dos direitos humanos, não a afasta da violência sofrida dentro de casa, e nem garante que ela 

seja amparada pelas instituições que têm este objetivo, como veremos no capítulo a seguir, 

onde analisaremos as vivências das mulheres em situação de violência e a aplicação efetiva da 

lei Maria da Penha em um município do interior de São Paulo. 
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CAPÍTULO3 – VIVÊNCIAS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DA LEI MARIA DA 

PENHA 

 

As reflexões neste capítulo foram elaboradas a partir das entrevistas com mulheres que 

denunciaram, na Delegacia da Mulher, a violência doméstica perpetrada por seus maridos, 

conviventes ou ex-maridos e ex-conviventes. 

As questões que orientaram as pesquisas com as mulheres que registraram boletim de 

ocorrência na DDM foram: seu nome e sua idade? Conte um pouco de sua história de vida, 

trabalho, filhos, e também sua história com o denunciado? Foi a primeira vez que ele te 

agrediu? Em sua opinião, porque as mulheres convivem com agressores? Na sua família ou na 

dele já houve casos de agressão? Você foi bem atendida aqui na DDM? Você conhecia a Lei 

Maria da Penha antes de estar na DDM? Você acredita que a Lei Maria da Penha está sendo 

bem divulgada? Você acredita que a Lei Maria da Penha funciona? Por quê? Você pediu 

medida protetiva? Qual? Demorou a ser atendida em seu pedido de medidas protetivas?  Você 

acredita no fim da violência contra a mulher? 

Este foi apenas um roteiro de questões, que não foi estanque e transcorreu conforme a 

resposta de cada entrevistada. Além disso, procuramos fazer as questões conforme o que 

havia escrito no boletim de ocorrência, deixando a cargo das mulheres entrevistadas darem 

voz ao que estava transcrito no papel. 

Algumas falaram por quase uma hora, outras falaram apenas por dez ou quinze minutos. 

Umas contaram detalhes sobre sua vida, outras responderam apenas as questões feitas. 

 

 

3.1 Conhecendo as mulheres e ouvindo suas vivências com a violência doméstica 

 

Jaqueline tem 22 anos e trabalha com calçados; registrou boletim de ocorrência em 

2011, onde consta o crime de lesão corporal (art.129 do Código Penal). 

Ela conta que o indiciado foi seu primeiro convivente e que o conheceu quando ainda 

era menor de idade. Segundo ela não sabia que ele usava drogas, fato que foi descobrir apenas 

com a convivência marital. 

Os pais dela eram contra o relacionamento, mas ela diz “que gostava muito dele, porque 

foi seu primeiro namorado”, então foi morar com ele, sendo que a relação durou apenas três 
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meses, pois depois que engravidou passou a dar todo o amor que tinha pelo marido para o 

filho e ele não aceitou isto. 

Depois que se separaram eles ficaram mais quatro anos junto, ela na casa dos pais dela, 

junto com o filho e ele na casa dele. Largaram-se várias vezes nesse período, pois ela não 

aceitava que ele usasse drogas. Quando ela decidiu largá-lo definitivamente ele a agrediu. Ela 

fez o boletim de ocorrência, mas ele foi preso por roubo depois de um mês. 

Ela arrumou outro namorado e ele passou a ameaçá-la com cartas que vinham de dentro 

do presídio. 

No dia da entrevista estava marcada a audiência relativa à violência doméstica que ela 

sofreu, mas como não havia escolta para trazê-lo, ele não compareceu. Ela perdeu um dia de 

serviço para ir a uma audiência que não aconteceu por falta de serviço público. 

Ela diz que apanhou só uma vez e nunca mais e quando pergunto o que ela acha das 

mulheres que mesmo apanhando convive com o marido ela responde:  

 
Eu acho que isto é sem-vergonhice. Eu não concordo. O único homem que tinha que 

me bater era meu pai. Se outro homem bater é uma vez só. Se eu tivesse feito 

alguma coisa errada, tudo bem. Mas eu não tinha feito nada, só não queria mais, ele 

tinha que aceitar isso. 

 

Talita tem 25 anos e fez B.O em 2010, o crime consta como injúria, ameaças e vias de 

fato (artigos 140, 146 do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais). 

Ela foi casada durante oito anos com o indiciado, tem dois filhos, um menino de quatro 

anos e uma menina de sete anos, fruto de outro relacionamento, e está divorciada. Casou-se 

com dezessete anos, porque o ex-marido aceitou a filha do outro relacionamento. 

Ela diz que: 

 
No começo do relacionamento tudo era um mar de rosa, as agressões começaram 

quando meu filho nasceu. Já não era mais aquela coisa de um xingar o outro, já 

partíamos para a violência mesmo. Na verdade desses oito anos só ficamos um ano 

bem, aí eu pensava se eu largar dele eu vou pra onde? E aí eu gostava dele e quando 

ele pedia desculpas, eu acabava perdoando. Eu fiz três ou quatros boletins antes 

deste, mas depois eu tirava, porque eu acreditava nele, acreditava que ele ia mudar, 

mas ele nunca mudou. 

 

“As agressões físicas”, diz ela, “começaram quando o filho tinha oito meses e teve um 

problema nos rins”, “ele começou a falar que a culpa era a minha, que o menino nasceu 

daquele jeito por culpa minha, aí chegou uma hora que eu não agüentava mais tanta xingação 

e retrucava e ele partia para cima de mim, porque sabia que eu não podia com ele.” 

Ela diz que “trabalha e sempre trabalhou”, mas quando era casada foi obrigada a pedir 

demissão em duas fábricas, pois o marido exigia que ela não trabalhasse, pois tinha ciúme e 
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bebia demais. “Ele queria que eu trabalhasse para ajudar ele, aí eu começava trabalhar e ele 

achava ruim. Aí começava ciúme daqui, ciúme dali e ele fazia que fazia para eu parar. Aí 

começavam as brigas porque eu ficava em casa e faltava dinheiro”. 

Quanto ao medo de se separar dele ela diz que: 

 
Eu não pensava em me separar dele por não ter para onde ir com as crianças mesmo. 

Depois que a gente sai da casa dos pais, para voltar fica meio difícil. A gente sempre 

brigava, largava, eu pegava as crianças e ia embora. Aí ele vinha atrás, eu acreditava 

nele e acabava voltando, mas cada vez que a gente voltava era um pouquinho pior. 

Ele ficava um mês bom, depois voltava tudo de novo. Porque ele sabia que eu 

dependia dele, bem ou mal eu dependia dele, na parte de dinheiro, na parte de teto, 

na parte que eu gostava dele, tudo. 

 

Ela diz que “ele era agressivo o tempo todo e não apenas quando bebia” e o que 

ocasionou a separação definitiva foi quando ele chegou a casa após um dia de serviço e 

descobriu que um passarinho que ele tinha sumiu da gaiola. Ele foi para cima dela com a 

intenção de agredi-la, mas os irmãos dele que moram na frente da casa o impediram. Ela diz 

que “nesse dia foi embora para casa da mãe, onde vive hoje com os dois filhos”, mas que ele 

sempre pede para voltarem a morar juntos. 

Ela revela que tinha e tem muito medo dele, “tanto que não bato muito de frente com ele 

não, tem certas coisas que ele me fala que eu prefiro engolir em seco do que retrucar, eu acho 

que a mulher acaba voltando porque não tem muita assistência”. 

Cleide tem 39 anos e registrou boletim de ocorrência em 2011, o crime consta como 

ameaça (art.147 do Código Penal). Ela está separada há três anos e viveu junto com o ex-

convivente por mais de 23 anos e tem quatro filhos com ele. 

Ela diz que “trabalhava como doméstica” e que o ex-convivente passou a desconfiar 

dela, quando ela ia trabalhar. Seguia-a até o serviço e chegou a dizer para os patrões dela que 

se a visse com outro homem iria matá-la. Dizia que o dinheiro que ela trazia era de algum 

amante que a sustentava. Ela diz que passou a dormir na sala e ele no quarto. 

Ela conta que “apanhou apenas uma vez nesse tempo em que estiveram juntos”, mas 

depois ameaçou denunciá-lo e ele nunca mais a agrediu. 

Quando perguntamos se ele sempre foi agressivo ela responde que: 

 
Ele sempre foi agressivo, comigo e com os filhos também. Ele sempre xingava, batia 

e humilhava muito as crianças. As crianças ficaram contra ele. E foi aí que eu disse 

para ele para gente se separar, porque brigávamos muito e não estava dando certo. 

Ele não me deixava dormir, ficava 24 horas me vigiando dentro de casa, eu não 

podia sair no portão. Eu falava para ele sair de casa, porque eu não tinha condições 

de sair de casa com quatro filhos. Ele falava que não ia sair e se eu fosse na justiça 

para ele sair, ele voltaria e acabaria comigo. Aí a advogada pediu para eu arrumar 

outra casa, sair e deixar ele lá. Porque ultimamente ele estava sendo muito agressivo 

comigo. Ele me humilhava muito na frente de todo mundo. Na rua ele me seguia e 
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me xingava de cada nome feio. Aí eu falei, não quero mais isto pra mim e mudei de 

casa. 

 

Ela conta que depois que saiu de casa as agressões verbais não cessaram e ela fez três 

boletins de ocorrência contra o ex. Para ela as mulheres que vivem em situação de violência 

doméstica não se separam por medo:  

 
Eu tive muito medo na primeira vez, aí minhas amigas conversaram comigo e 

disseram para eu não ter medo e procurar ajuda só aí eu fui. Sabe o medo prende a 

gente pra não fazer nada. Eu sempre trabalhei e não dependia dele, inclusive nos 

últimos seis meses que a gente tava junto eu bancava tudo, tirei do meu salário para 

pagar aluguel, força, tudo. Ele não me ajudava em nada e ainda reclamava. Ele 

trabalhava e eu não via um centavo dele, ele não ajudava em nada e ainda reclamava 

de tudo, aí eu disse que isso ia acabar e acabou. 

 

Aparecida tem 44 anos, é doméstica, fez B.O em 2011. O crime consta como vias de 

fato e ameaça (artigo 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais). 

Ela diz que “era casada com outro homem, que é o pai de seus dois filhos, quando se 

divorciou e foi viver com o indiciado”, e que já sabia que o mesmo era dependente químico. 

Eles viveram juntos por três anos. Diz que “durante um ano o relacionamento foi muito bom”, 

mas que ele começou a usar muita droga e passou a prendê-la em casa, não deixando nem 

mesmo ela ver os filhos. Neste momento passou também a agredi-la. 

Depois que fez esse boletim de ocorrência em 2011, ainda voltaram a viver juntos mais 

uma vez. Ela fez vários boletins de ocorrência, mas sempre retirou a queixa. Diz que da 

última vez que retirou a queixa foi em um momento em que não estavam mais juntos e ele 

estava vivendo a vida dele, sem perturbá-la e ela resolveu “deixar pra lá”. 

Diz que não se separava dele antes por pena diz que: 

 

Uma vez ele apareceu em casa com o braço quebrado, precisando de ajuda, de 

cirurgia, de cuidados, fiquei com dó e acolhi. Ele estava indo pra igreja, trabalhando, 

aí eu quis dar uma chance pra ele, vi que ele estava querendo mudar, resolvi dar uma 

chance pra ele. 

 

Para ela “as mulheres permanecem com um parceiro que as agridem porque são 

ameaçadas ou mesmo por amor”. No caso dela ela nos conta que “foi porque eu gostava muito 

dele. Mas não sei dizer se era amor ou dó. Até hoje não consigo entender”. 

Rosângela tem 45 anos, está com o indiciado há 28 anos, mas tem 16 anos de casada; os 

dois têm quatro filhos. Ela registrou boletim de ocorrência em 2011; o crime consta como 

lesão corporal (art.129 do Código Penal). Este foi o último dos três boletins que ela registrou 

contra ele. 
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Ela diz que ele começou a ficar agressivo depois de uns dez anos de casados, quando, 

segundo ela, ele arrumou uma amante. Antes ela afirma que ele não era agressivo, e só passou 

a agredi-la por que ela resolveu conversar com a amante dele. A amante terminou o caso e ele 

ficou agressivo com ela. 

Perguntada se as agressões eram só verbais ou também físicas ela responde:  

 
Verbal, só uma vez nós brigamos e no desentendimento ele deu uns tapas em mim, 

coisa mínima. Mesmo assim, dei queixa e fui atrás da separação. Fui no fórum e o 

atendente me forneceu dois papéis para eu procurar um advogado e fazer a 

separação. O que eu queria era que ele tirasse ele de casa, não separação no papel, 

pois você sabe, a gente briga e depois lá pra frente acaba voltando. Tiraram ele, mas 

a gente fica com dó e acaba deixando voltar. Depois começou tudo de novo e, desta 

vez, não tive coragem de denunciar, porque eu tinha ido lá para isso e eu voltei atrás. 

Fiquei agüentando tudo calada. Agora ele parou de beber e agente está em paz. Isto 

é, até quando eu não sei, até que apareça outra, vai saber, ele sempre sai sozinho. 

Quando ele bebia queria ficar comigo, em todo lugar que eu ia fazia escândalo. Até 

quando eu ia na casa da minha irmã, eu não podia ir na casa dela por causa dele. 

 

Para ela as “mulheres ficam com o parceiro agressor porque dependem economicamente 

deles”. Ela diz que “hoje trabalha, mas na época das agressões não trabalhava”, só trabalhou 

quando estava grávida da filha, há 20 anos, depois parou. Ela admite que seu pensamento 

sempre foi como iria se sustentar: 

 

Eu pensava, se eu largo dele, como é que vou me virar? Quem é que vai por comida 

em casa? No meu modo de pensar nós mulheres deveríamos aprender a se virar 

sozinha, lutar mais com as forças que a gente tem. Os meus filhos queriam que eu 

me separasse. Eles falavam, “mãe até quando você vai viver com isto”? “Pelo amor 

de Deus, a gente precisa de paz”. “Eu vou acabar arrebentando esse homem”. Meu 

filho menor está até com problemas psicológicos, fica nervoso fácil, qualquer 

coisinha que fala pra ele, ele fica irritado. Eles se pegam (ele e o pai), vão acabar se 

matando. O menino sempre fala “ou ele mata eu, ou eu mato ele. 

 

Gisele tem 26 anos, fez o boletim de ocorrência em 2011, o crime consta como lesão 

corporal dolosa (artigo 129, § 9° do Código Penal). Ela mora com o indiciado há 10 anos, tem 

uma filha de dois anos e um filho de sete meses e diz que “essa foi a primeira vez que ele a 

agrediu” e conta como foi: “ele pegou no meu braço e no pescoço, eu fiquei assustada, eu 

fiquei com medo do que ele podia fazer. Não foi nada de soco no olho, essas coisas, graças a 

Deus. Eu fiquei assustada e fiz isso para por medo nele”. 

Ela diz que “ele começou a usar drogas e por causa disso começou a chegar tarde, 

agressivo, alterado”. Para ela o que mantêm as mulheres ao lado de um parceiro agressor é o 

medo, a ameaça que eles fazem.  

Lucineide tem 36 anos e registrou boletim de ocorrência em 2010, os crimes que 

ficaram registrados foram de injúria e ameaça (artigos 140 e 147 do Código Penal). 
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Ela trabalha como faxineira e foi casada com o indiciado durante nove anos e tiveram 

duas filhas, uma com dez anos e outra com oito. Ela está separada do agressor há seis anos e 

diz que durante esse período não teve um só dia de paz, pois ele não aceita a separação: 

 
Ele me difama, ele acaba com a minha imagem diante das crianças, são ofensas 

gravíssimas, diz que eu não trabalho, sou vagabunda, que vivo à custa dele. E tudo 

ele fala para as meninas. A mais velha já começou a ter problemas na escola, as 

notas caíram, está totalmente desligada, estou tendo que procurar ajuda psicológica. 

Ontem foi com a mais velha, hoje vai ser para a mais nova, as duas na psicóloga 

. 

Ela diz que “esta não foi a primeira vez que registrou um boletim de ocorrência”, que 

ele já havia a agredido logo quando se separaram, mas ela fez o B.O e logo em seguida retirou 

a queixa. 

 
A separação não aconteceu por causa da agressão, mas segundo ela porque ele era: 

extremamente gastão. Ele tinha compulsão para comprar. Ele não conseguia arcar 

com as conseqüências. Eu tinha que trabalhar muito, tinha que ficar escutando 

cobranças não pagas por telefone, até que chegou uma hora que eu fui cansando de 

tudo aquilo. Aí eu falei para mim mesma: o que é que eu estou fazendo da minha 

vida? Eu levantava seis horas da manhã e ia dormir meia noite. Era uma hora da 

manhã e eu trabalhando para ajudar ele e não tinha retorno nenhum. Aí eu pensei: se 

for pra viver assim, eu vivo sozinha. Além disso, era uma coisa assim cansativa, 

você querendo ou não tinha que... (ela faz um gesto que significa que tinha que 

manter relações sexuais mesmo que não quisesse). Se eu não fizesse, ele virava um 

bicho, não me xingava, mas dava murro na parede, ficava emburrado, tipo cavalão. 

Só que nunca me agrediu fisicamente, só depois da separação, ele achou que eu 

fosse voltar com ele, que fosse repensar que eu não fosse conseguir viver sozinha. 

 

Quando perguntamos por que as mulheres ficam com companheiros agressivos e porque 

ela em 2011 tentou uma reconciliação a resposta é: 

 
Quando eu tentei esta volta, eu estava extremamente cansada. Cansada do dia a dia, 

cansada do corre-corre, duas crianças para cuidar sozinha (suspira) não é fácil. Daí 

você para, pensa e tenta outra vez. As crianças também influenciam muito. Ele se 

aproxima com aquela cara de bonzinho, e diz que tudo mudou e nada daquilo vai 

acontecer mais. Eu estava tão frágil, cansada, esgotada, que vi nele, assim, digamos, 

a salvação dos meus problemas. Só que quando eu voltei pra ele vi que o cansaço 

físico não é nada em vista do meu psicológico, da minha paz. Ele continuou a 

mesma coisa, não mudou nada, as pessoas não mudam, são o que são. Elas colocam 

uma máscara temporária, mas depois ela cai. Foi o que aconteceu, não levou trinta 

dias e eu mandei ele embora de volta. Falei não. Se for assim, eu prefiro ficar 

sozinha, mas ele queria era voltar, e em menos de trinta dias eu mando ele embora 

de novo? Ele fez um escândalo, falou que não saía de lá, que só saía de lá morto, 

mas pra isto me matava antes. Chamei a polícia, que não tirou ele de lá e ainda me 

disse “eu acho que a senhora deveria pensar bem no que a senhora está fazendo, 

porque a senhora tem duas crianças dentro de casa, às crianças vão crescer e vão se 

tornar adolescentes e vão sair pro mundão”. Ou seja, o policial ainda me acusou, ele 

achou que eu tava sendo culpada. 

 

Ela diz que ele ainda a persegue e a ofende diariamente para as filhas: “Ele me ofende 

para as meninas. Aquela biscate, aquela vagabunda, que ela é isto, que ela é aquilo, ela vive 
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com o meu dinheiro. Belo dinheiro né? Ele acha que me paga fortunas. Antes fosse pelo 

menos eu ficava em casa e não precisava trabalhar.” 

Perguntamos se ela tem medo dele. A resposta é:  

 
Eu tenho medo que ele faça alguma coisa com as crianças. Você sabe por quê? 

Porque ele já provou diversas vezes que não é uma pessoa equilibrada. Eu também 

tenho medo que ele faça alguma coisa contra mim. Mas o que eu posso fazer? Se eu 

mostrar pra ele que eu tenho medo é que fica pior, porque ele se aproveita da 

situação. Então eu tenho que mostrar pra ele que eu não tenho medo, mesmo que eu 

tenha. Eu tenho que bater de frente com ele. Só que é assim, você acaba tendo medo. 

Você procura a justiça e a justiça é demorada. Se ele quiser te fazer algum mal, ele 

vai fazer. Ele já pulou o muro da minha casa e pra ele pular de novo, basta ele 

querer. (respira fundo) E aí, você tem policial 24 horas na tua porta? Você não tem. 

Nesses casos de ex-marido que tem problema mental, que tem problema com 

agressão, com isso, com aquilo, eu acho que juiz devia encaminhar para um 

determinado lugar, onde faça rigorosamente um tratamento. Quem pode segurar um 

ser humano? A justiça? Quem é que vai segurar? Eu? O que eu posso fazer? Só se 

eu matar ele. E isso eu jamais vou fazer. Agora se eu não faço, eu corro o risco de 

amanhã ou depois ele fazer comigo. É complicada a situação, a gente já ta separado 

faz seis anos e seis meses. É muito tempo pra uma pessoa ficar na mesma fixação. 

Agora vem cá. Seis anos que o relacionamento acabou o divórcio já saiu, já deu o 

que tinha que dar, separou o que tinha que separar, vai viver a sua vida. Tem gente 

que é doente e não aceita um não. Não aceita a perda. É o que acontece com ele, 

infelizmente. 

 

Maria tem 48 anos, fez o boletim de ocorrência em 2011. No B.O o crime que consta é 

o de ameaça (art. 147 do Código Penal). Ela é técnica em instrumentação cirúrgica e foi 

casada com o indiciado durante quinze anos, mas já está separada há nove anos. 

A história dela é tão complexa, que optamos por transcrevê-la na íntegra. 

 
Nós namoramos por oito meses e nunca discutimos, a partir do momento que 

casamos, começaram as discussões e virou um inferno. A primeira vez que ele me 

bateu foi porque eu não engravidava. Depois de um ano eu engravidei e apanhei 

grávida, durante a dieta. Eu não contava para ninguém porque eu tinha vergonha e 

gostava dele, achava que ia conseguir mudar ele. Nós tivemos a nossa primeira filha 

e então eu comecei a apanhar muito dele. Eu morava com o meu sogro em uma casa 

e a vizinha disse que eu tinha que chamar a polícia, mas eu tinha vergonha porque 

eu vim de uma família que nunca teve isso. Chegou a um ponto que ele disse que ia 

me matar e me enterrar e ninguém ia ficar sabendo. A vizinha chamou a polícia e ele 

falou que não ia fazer mais isso. Aí, eu fiquei grávida de novo durante a dieta da 

menina, então procurei a Delegacia da Mulher pela primeira vez, cheguei lá e a 

moça disse: “O marido está judiando, mas você está com uma filha nos braços e 

outro na barriga”. Aquilo me doeu profundamente e eu pensei: meu Deus, ao invés 

de me ajudar, ela diz isso? E falei para ela: a responsabilidade dos filhos é minha. Eu 

vim aqui para você me ajudar, mas já que você está me apontando, eu não preciso da 

sua ajuda. Eu sei que eu cavei o meu próprio buraco e eu estou com uma filha nos 

braços e outro na barriga, mas eu vou criar. Ela fez um boletim de ocorrência e eu 

voltei para casa. Ele descobriu que eu fui até a delegacia e me bateu de novo. O meu 

filho nasceu com má formação congênita, foi uma luta danada e então eu decidi que 

eu não queria ter mais filho. Como eu não podia tomar remédio, o médico 

aconselhou ele a operar; a princípio ele disse que operaria, mas não operou. Eu 

fiquei seis anos fazendo tabelinha. Um dia eu tava cansada de tanto apanhar, daí eu 

vendi tudo o que tinha, fui embora para o Mato Grosso sozinha. Quando eu estava 

na rodoviária ele chegou, se humilhando, pedindo para ir comigo e ele foi. Quando 
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chegou lá ele virou um santo.  Um dia quando ele veio embora visitar a família dele, 

a mãe dele não deixou mais ele voltar para o Mato Grosso, porque ele era o filho 

caçula e ela o queria por perto. Eu quis voltar para ficar com ele e a minha família 

falou: mas você vai voltar para lá para sofrer de novo? E eu disse: “Eu gosto dele”. 

Toda a minha família sabia o que acontecia comigo. Quando eu voltei para cá, eu 

consegui emprego em um hospital da cidade para trabalhar como doméstica. Ele 

nunca colocou comida dentro de casa, nunca teve responsabilidade, eu sempre 

sustentei ele, e ele nunca perguntou quando vencia o aluguel, a luz, a água. Além de 

tudo, ele dizia que eu estava evitando ele porque estava indo atrás de médico. Eu 

sabia que eu não podia reagir, mas eu não estava mais agüentando ele e daí eu 

engravidei da menina depois de seis anos, então tentei suicídio, tentei aborto, me 

revoltei, mas não podia ficar trancada dentro de um quarto, porque tinha que 

trabalhar e sustentar as crianças que dependiam de mim. Só quando nasceu essa 

minha última filha, eu descobri que ele era usuário de drogas. Ele é alcoólatra e diz 

que não é ele usa drogas e diz que não usa. Ele ficava semanas sem ficar em casa, eu 

achava que ele tinha outra mulher, mas ele ia era em venda de drogas. Eu decidi me 

separar dele quando a Ana Vitória tinha cinco meses, foi quando ele tentou me 

matar. Então eu comecei a fazer boletins de ocorrência, mas ninguém fazia nada, os 

policiais não faziam nada e todo mundo tirava sarro. Eu coloquei ele para fora, ele 

saiu. Quando ele viu que ele não ia conseguir mais entrar em casa porque a menina 

estava me ajudando, ele começou a arrombar a porta, entrou e pegou as crianças 

dentro de casa. Um dia ela passou mal e eu falei para ela chamar a polícia, aí ela 

chamou e um dos policiais falou para ela que eles tinham mais o que fazer do que 

socorrer ela e um casal que estava brigando e se separando, já que hoje em dia isso é 

corriqueiro e os casais brigam em um dia e se acertam no outro.  Um dia eu saí do 

hospital desesperada com uma bina na bolsa e fui em uma delegacia, disse que 

estava com 18 boletins de ocorrência, já entreguei xerox de tudo para a minha filha e 

disse que se acontecer alguma coisa, que era para ela entrar contra o poder público 

porque eu não sabia mais o que fazer. Eu fui falando as coisas e o rapaz da delegacia 

foi digitando. Depois de 15 dias, um tenente bateu na minha porta e disse que a 

minha reclamação chegou na corregedoria de São Paulo e que eu tinha ganho dois 

direitos. Ele levou um álbum com a foto dos policiais para a minha filha reconhecer 

qual policial tinha sido grosso com ela, o meu filho também reconheceu. Ele 

perguntou quem havia me orientado a fazer isso e eu disse que não foi ninguém, foi 

o meu desespero que me levou a pedir ajuda. Ele disse que a partir de então eu 

ganhei proteção e tinha escolta no horário que precisasse. Se eu estivesse saindo do 

trabalho e ele estivesse me esperando, eu tinha que voltar, ligar na delegacia e 

alguém ia me buscar. Os boletins de ocorrência não adiantaram nada, eles viram os 

vidros da minha casa quebrados, a polícia científica foi lá, mas não tinha 

arrombamento na porta e eles não puderam prender ele porque ele não tinha 

nenhuma arma de fogo. Um dia os policiais pegaram ele na porta da minha casa 

ameaçando eu e os meus filhos, ele desafiou os policiais e os vizinhos ficaram 

segurando ele das 6h às 8h da manhã até chegar o policial militar. Quando o policial 

chegou, levou ele até a delegacia e pegou o depoimento dele, meu e da minha filha, 

mas mesmo depois que ele foi liberado, ele não deixou a gente sair da delegacia. A 

minha filha avisou o delegado que não era possível sair da delegacia e os policiais 

nos levaram. Ele pegou um cabo de vassoura, fez uma lança e tentou me furar, mas 

pegou no meu braço de raspão. Embora ele tivesse as distâncias de segurança, ele 

não respeitava e ia até a minha casa. Era para eu estar morta, mas eu não tive medo 

de abrir a boca. A justiça só funciona se a gente for atrás, a maioria das mulheres 

não vai. Nós somos coagidas, nós temos vergonha, nós somos humilhadas por parte 

de alguns profissionais da justiça. Eu sofri 15 anos, não porque eu morria de amores 

por ele, mas porque eu tinha vergonha e eu achava que conseguiria reverter à 

situação. Eu nunca dormi uma noite fora de casa, nunca saí da minha casa por ele e 

sempre enfrentei ele. Eu tinha um lado espiritual que me guardava, enquanto eu não 

tinha filho, eu apanhava e ficava quieta, depois que eu tive filho, eu descobri a força 

que eu tinha. Ele batia nos meus filhos. Quando ele começou a atingir os meus filhos 

e os vizinhos começaram a falar: “a senhora trabalha dia e noite, mas eu tenho um 

dó dos seus filhos, eu escuto eles gritarem e quando vou ver, ele está batendo nos 

seus filhos”, eu virei uma leoa e tomei a decisão de levar tudo para a delegacia. 
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Quando eu fazia o boletim de ocorrência a minha intenção é que ele fosse preso, eu 

fui até as últimas conseqüências para isso, eu chorei para o delegado, só faltei pegar 

ele pelo colarinho, porque ele foi preso em flagrante, eu estava ensangüentada, então 

invadi a sala do promotor e disse que se ele não me atendesse, eu não sairia dali, 

porque queria proteção para os meus três filhos, uma vez que poderia ser morta a 

qualquer momento. Eu fiz 18 boletins de ocorrência, formei 16 processos e nunca 

fui chamada para depor e ele também não.  Hoje eu entendo porque as pessoas 

falavam de mim, mas na época eu não tinha força e apoio e só resolvi procurar ajuda 

quando estava com uma filha nos braços e outro na barriga. Eu sempre pensei que se 

os meus filhos tinham um pai que não presta, eu tinha que prestar. Eu tentei dar 

qualidade de vida para os meus filhos, então fui estudar. Quando eu entrei no 

hospital eu era copeira, depois eu subi de cargo. Eu convivia com um homem 

violento, mas eu amava ele e não podia falar que ele judiava de mim, porque eu 

estava com ele no dia seguinte. Quando passam as reportagens na TV de mães que 

matam os filhos ou jogam do prédio, eu entendo que as mães fizeram isso no 

desespero, elas não são assassinas. Eu também teria matado os meus três filhos se 

não tivesse Deus na minha vida. Eu tentei aborto nas três vezes e não consegui. Eu 

já tinha colocado três filhos no mundo e não conseguia levar e buscar eles na creche 

no horário certo por causa do meu serviço e eu estava grávida de mais um filho e 

não queria ver sofrer. Eu tentei o aborto e não consegui porque não tinha que ser 

assim, os meus filhos tinham que estar comigo hoje. O homem é muito agressivo 

dentro de casa, ele ameaça, vai até as últimas conseqüências para te coagir. A partir 

do momento que você denuncia isso acaba; dificilmente eles insistem como o meu 

marido insistiu. Eu sou prova viva, eu fui atrás, consegui me livrar e hoje tenho a 

minha liberdade com a justiça. Eu lutei enquanto eu agüentei, quando eu não tive 

mais forças, joguei para a justiça. Quando perguntarem na delegacia ou no fórum se 

ele fez alguma coisa, diga que sim, senão da próxima vez ele vai fazer pior.  

 

A violência doméstica contra a mulher ocorre entre pessoas que convivem se 

relacionam ou se relacionaram na intimidade, por isso o agressor conhece bem os hábitos, os 

sentimentos, as culpas e as maneiras de agir e reagir da mulher em situação de violência, o 

que a torna vulnerável a qualquer ataque (TELLES e MELLO, 2002). 

Na verdade a violência contra a mulher é uma estratégia hegemônica no 

reposicionamento de seres humanos aos lugares socialmente instituídos para mulheres e 

homens, é uma estratégia que só é possível pela naturalização das relações de poder (POUGY, 

2007). 

O fato de amar o convivente e se sentir machucada por ele, torna a situação de violência 

doméstica um fato ambíguo, que projeta na mulher vergonha, medo, angústia, sensação de 

impotência em não conseguir resolver a situação. 

Esse movimento de avanço e recuo na relação gera muitas crenças que são perpetradas 

em nossa sociedade para reforçar a reprodução sexista de estereótipos e preconceitos, como o 

que as mulheres gostam de apanhar e por isto continuam com os homens agressores 

(MENDES, 2007). 

Suely Souza de Almeida (1998, p. 28), diz que: 

 

A violência de gênero rotinizada, que pode resultar no homicídio de um dos 

membros do casal, obedece a uma escalada, compreendendo uma série de ‘pequenos 
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assassinatos’ diários da mulher. São cenas de violência cotidianas, de ameaça de 

morte, dirigidas diretamente à mulher e/ou a seus filhos e a outros familiares, de 

tentativas de homicídios anteriores, que configuram um clima de terror doméstico, 

fechando as escassas saídas vislumbráveis. 

 

Em vários testemunhos podemos notar as diversas tentativas de separação anteriores, os 

diversos movimentos em busca de ajuda de vizinhos, familiares e amigos. Mas também 

podemos notar em muitos testemunhos a tentativa de preservação da família, o resguardo aos 

filhos menores. 

Nesse ínterim de sentimentos muitas mulheres procuram a DDM com o intuito de 

amenizar a sua dor, em uma tentativa desesperada de demonstrar que são também detentoras 

de poder na relação assimétrica em que estão inseridas. E é também nesse emaranhado de 

emoções que muitas dessas mulheres desistem da representação e resolvem se reconciliar e 

dar mais uma chance ao companheiro, como forma de salvar a relação. 

Muitas acreditam que ao ser chamado na delegacia o homem poderá mudar o seu 

comportamento e a relação será transformada. Como pudemos observar, para algumas 

mulheres, o famoso ‘susto’ funcionou, mas é um recurso muito pouco provável de dar certo 

para por fim à violência doméstica sofrida. 

Entender a violência doméstica contra a mulher exige uma observação sem julgamentos 

e sem preconceitos, que perpassa pelo entendimento de como são naturalizados os papéis de 

homens e mulheres em nossa sociedade. 

 

 

3.2- As mulheres em situação de violência e sua “vivência” com a Lei Maria da Penha. 

 

A vivência das mulheres em situação de violência doméstica com a Lei Maria da Penha 

é muito diferenciada, pois, para algumas a lei foi extremamente eficaz e trouxe a proteção 

almejada e a resolução do conflito matrimonial e, para outras, a lei não passa de um pedaço de 

papel que não tem eficácia nenhuma na situação de violência doméstica contra a mulher. 

Os testemunhos a seguir demonstram isso. 

Para Maria o fato de o ex-marido ter sido julgado por uma ameaça de morte feita pelo 

telefone por causa da Lei Maria da Penha é um prêmio inenarrável. Ela diz que: 

 

Ele não foi preso nem por agressão, nem por falta de pensão, mas ele foi julgado por 

uma ameaça de morte feita pelo telefone, isto já é um troféu, um prêmio para mim. 

De todos os boletins de ocorrência e agressões que ele me fez, esse foi o prêmio 
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maior. Eu só fiquei sabendo que estava depondo por causa dessa ameaça, quando a 

juíza me falou, se eu pudesse gritar de alegria dentro da sala, gritaria. Essa lei está 

fazendo a diferença, mas as pessoas têm que ir atrás, tem que lutar, porque ninguém 

vai bater na sua porta e dizer quais são os seus direitos, quais caminhos você tem 

que seguir. 

 

Ela usa como exemplo a sua história e ajuda a divulgar a Lei Maria da Penha em sua 

comunidade:  

 

Hoje eu ajudo todas as pessoas que tem problema com agressão, seja de pai, ou de 

marido na minha igreja. Eu sempre falo da Lei Maria da Penha para as pessoas, 

porque na época que eu sofri tanta agressão não tinha essa lei. Um dia eu liguei a 

televisão, vi essa reportagem, vi a mulher na cadeira de rodas e fiquei muito mexida 

com isso. Se eu fosse mais nova faria um trabalho e ajudaria essas mulheres que 

passaram tudo que eu passei, porque em todo lugar há mulheres sofrendo agressão e 

elas não têm ânimo para lutar. Quando eu e meus filhos sofremos tanta violência não 

tinha ninguém para socorrer a gente. Eu já tentei fugir pelo quintal da minha casa, 

pela escada, a minha filha chamava os vizinhos, mas ninguém nunca ligou, porque 

eles falavam que a gente brigava e depois voltava no dia seguinte. Para mim a Lei 

Maria da Penha funciona e muito, porque eu já fiz 18 boletins de ocorrência e 16 

processos e nada funcionou, mas depois da Lei Maria da Penha, com um boletim de 

ocorrência, e já foi chamado. 

 

Para Lucineide: 

 

A lei ainda não funciona, pois falta um pulso mais firme do policiamento, porque se 

você pede uma proteção pela Lei Maria da Penha é porque você está se sentindo 

ameaçada. Digamos, que você está, vai te agredir verbalmente, te xinga; ele está te 

fazendo uma agressão psicológica e a gente não sabe a reação que ele vai ter. Você 

liga na delegacia e eles perguntam se ele está sendo agressivo com você e eu digo 

não e aí eles me respondem: “como é que a gente vai deslocar uma viatura daqui 

para ir até a sua residência, se não está acontecendo nada.” Como é que não está 

acontecendo nada, lógico que tá, se não tivesse eu não precisava ligar. Concorda 

comigo?Então o fato é que eles não ligam para a gente. Eu acho que a polícia devia 

ser mais rígida nos casos de agressão contra a mulher, porque qual mulher tem força 

suficiente pra lutar contra um homem? Nenhuma. Porque é que a gente vê tantas 

mortes, direto na televisão? O marido agride, depois vai lá e mata. Aquela advogada 

que foi morta em São Paulo, ela não estava com a Maria da Penha (ela está se 

referindo a medida protetiva concedida pela Lei Maria da Penha) e ele não entrou lá 

e matou ela? Entendeu? A polícia demora muito para agir, a justiça é muito lenta 

nestes casos. 

 

Quando perguntamos a ela se a medida protetiva demorou a ser concedida ela responde: 

 

Que ela saiu rápida porque eu vim aqui, fiz o boletim de ocorrência, fiz a 

representação, porque se eu dependesse deles, iria demorar de uma a duas semanas. 

Fui direto ao fórum, conversei com a assistente social, expliquei a situação e o juiz 

que estava de plantão assinou. Mas ele nunca cumpriu a medida provisória de não se 

aproximar a menos de 50 metros de mim. 

 

Perguntamos a ela se ela já sabia sobre a Lei Maria da Penha antes de chegar à 

delegacia e ela disse “que havia procurado um advogado para se informar sobre como se 

separar e este a informou de todos os seus direitos”. Foi o advogado também que a orientou a 

fazer um boletim de ocorrência e a pedir a medida protetiva. 
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Mas, embora ela se diga informada sobre seus direitos, quando perguntamos a ela se ele 

acredita que o agressor tenha medo da Lei Maria da Penha ela responde que “não”, pois eles 

sabem que iram pegar como pena uma cesta básica durante seis meses. E quando a informa 

que não há mais este tipo de pagamento alternativo de pena para violência doméstica ela 

responde: “ah é (pensativa) agora eu não sei o que vai dar com esse processo que vou entrar 

agora”. 

Para Gisele a Lei Maria da Penha funciona, pois pode “dar um susto em um homem que 

nunca fez isso”. Então perguntamos se o objetivo dela era apenas dar um susto em seu marido 

e não que ele fosse preso?  

E ela responde: “é só um susto, pra ele não fazer mais isto. Tenho dois filhos com ele. 

Por causa dessa porcaria dessa droga ele fica assim, né? Eu queria que a polícia passasse um 

sermão nele. 

Ela diz que quando chegou à DDM só pensava na Lei Maria da Penha e que já tinha 

ouvido falar dela, mas que soube dos seus direitos através dos agentes policiais. Ela pediu 

uma medida protetiva de afastamento do agressor do lar do casal, mas diz que quando a 

medida foi concedida ela e o marido estava “conversando e se acertando”. 

Para ela “o problema que não existe um lugar que apóie as mulheres em casos de 

violência doméstica” e ela cita seu próprio caso em relação a isto: 

 

Eu fiz inscrição nas casinhas, já tava com a intenção de ir embora, porque minha 

casa é alugada, daí não deu certo a casinha e quem é que ia me dar apoio? A mulher 

não tem para onde ir, para onde correr. Eu acho que devia ter um lugar pra elas 

correrem, falta um refúgio. Porque quem tem criança não quer que ela passe fome. 

Tem gente que dá até o filho embora para fugir um pouco disso. 

 

Rosângela diz que “a Lei Maria da Penha funcionou para ela”, mas: 

 

Foi bem complicado, porque para tirar ele de lá eu precisei de fórum. O atendente do 

fórum me forneceu um documento para eu solicitar a medida protetiva, pois eu disse 

que ele me batia, mas na verdade ele só me agredia verbalmente a mim e aos meus 

filhos e eles estavam chegando num ponto de se pegarem. 

 

Para ela o que deveria mudar não era a Lei Maria da Penha, mas as mulheres: “no meu 

modo de pensar eu acho assim, que nós mulheres deveria aprender a se virar mais sozinha; 

lutar com as forças que a gente tem”. 

Ela diz que “já tinha ouvido falar da Lei Maria da Penha antes de fazer a denúncia de 

agressão, mas não entendia seus direitos e que só foi informada sobre eles quando os 

atendentes da DDM a mandaram procurar o fórum, para fazer o pedido de separação, fato que 

ela não compreendeu”, pois segundo ela: “eu não queria a separação, eu só queria que tirasse 
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ele de lá, só dar um susto na pessoa. Quem sabe assim a pessoa muda. Seja pro bem ou pro 

mal”. 

Aparecida ouviu falar sobre a Lei Maria da Penha pelas amigas, foram elas que a 

aconselharam para ir até a Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência. Elas 

forneceram o número 180 e a atendente forneceu o endereço da DDM de sua cidade. 

Embora ela acredite “que a lei funcione para coibir a violência contra a mulher” ela diz 

que “as medidas protetivas demoraram a ser concedidas”; ela elogia o atendimento da DDM, 

mas reclama que “precisou voltar para casa para buscar seus pertences depois que denunciou 

a agressão”, mas diz que “ninguém da DDM pode acompanhá-la” e que “ela precisou esperar 

que a medida de afastamento do lar do casal pelo agressor fosse concedida, para que pudesse 

voltar para casa”. 

Ela sabe de seus direitos e questiona a atitude dos agentes policiais: “eles deviam me 

acompanhar para eu ir buscar minhas coisas, porque eu precisava voltar para casa buscar 

remédio, roupas e calçados, mas se eu fosse lá com ele estando lá, será pior, aí tive que 

esperar a justiça tirar ele de casa, para eu voltar”. 

Cleide diz que “a medida protetiva foi concedida a ela rapidamente”; ela pediu que o 

agressor não pudesse se aproximar dela. Ela diz:  

 

Ele não podia chegar perto de mim. Ele ficava desesperado, ia ao meu trabalho e 

ficava me espiando, de longe, mas nunca chegou perto de mim. Aí um dia ele achou 

que podia chegar perto de mim e chegou. Eu chamei a polícia e ele foi chamado. Ele 

falou que tinha chegado perto porque achava que o prazo tinha se expirado. O 

delegado falou que o prazo não tinha expirado e que era pra ele não chegar perto de 

mim, porque se ele chegasse, a coisa ficaria pior para ele. Ai ele disse que não sabia, 

pensou que já tinha acabado. Depois disso ele foi viver a vida dele. Me deixou em 

paz. Não foi mais atrás. Estou vivendo muito bem com ele bem longe de mim. 

 

Ela se mostra particularmente agradecida à Lei Maria da Penha: “eu agradeço tanto a 

Lei Maria da Penha que me ajudou quando eu mais precisei e eles (a polícia) me ajudaram 

rapidamente”. 

Ela já tinha ouvido falar da Lei Maria da Penha, mas foi informada de seus direitos na 

DDM. 

Jaqueline também diz que “já havia ouvido falar da Lei Maria da Penha”, mas que não 

sabia nada sobre seus direitos. Para ela “o boletim de ocorrência funciona como uma prova”: 

“eu não tenho inimigo nenhum, então se acontecer alguma coisa comigo, todo mundo vai 

saber que foi ele”. 
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Ela diz que “tem medo que ele faça alguma coisa contra ela quando sair da prisão”, já 

que ele encontra-se preso por roubo (art. 157 do Código Penal), mas tem confiança na Lei 

Maria da Penha como forma de protegê-la. 

Já Talita não acredita na Lei Maria da Penha como forma de proteção à mulher em 

situação de violência doméstica, pois seu pedido de medida protetiva demorou muito tempo 

para ser concedido, mas diz que “quando a medida protetiva de afastamento do agressor foi 

concedida ele a respeitou, mas só até acabar o prazo de concessão, depois ele voltou a 

procurá-la”: “ele sabia que aquele tempo já havia passado, então se ele se aproximasse e eu 

chamasse a polícia, não ia acontecer nada com ele”. 

Mas ela se contradiz quando revela que: 
 

Ele se manteve afastado um mês, porque depois agente voltou. Eu nunca consegui 

seguir com a denúncia, então isso já estava valendo, mas nós acabamos voltando. 

Quando eu consegui já não valia mais. Quando foram entregar a intimação nós 

estávamos juntos. 

 

O que podemos observar nesses testemunhos é que a Lei Maria da Penha, embora seja 

muita difundida ainda não é bem entendida pela sociedade em geral. As mulheres ainda não 

compreendem seus direitos, embora saibam que os detém, o que por si só já é um fato 

absolutamente relevante. 

A maioria delas acredita na eficácia da lei e isto se deve ao fato de que na cidade 

pesquisada as medidas protetivas são facilmente concedidas, o que gera uma sensação de 

proteção nas mulheres que se encontram em situação de violência. 

Mas elas também relatam problemas vivenciados pelo não cumprimento das medidas 

protetivas pelos agressores e pela falta de empenho da polícia em solucionar estas questões, 

pela idéia pré-concebida de que o casal briga, mas irá se reconciliar, o que para algumas gera 

a insegurança até de um homicídio. 

No próximo capítulo analisaremos as falas dos agentes policiais, para que possamos 

entender a percepção da polícia sobre violência doméstica contra a mulher e a Lei Maria da 

Penha. 
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CAPÍTULO4 – PERCEPÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS SOBRE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E A LEI MARIA DA PENHA 

 

 

As reflexões apresentadas neste capítulo foram elaboradas a partir das entrevistas 

realizadas com os agentes policiais que trabalham na Delegacia da Mulher. As questões que 

orientaram a pesquisa com os agentes policiais foram: qual o seu nome, sua idade e sua 

trajetória profissional? Qual a sua opinião sobre as mulheres que convivem com a violência 

doméstica? Você poderia definir o porquê de elas continuarem com o agressor? Em sua 

opinião porque algumas mulheres retiram a queixa contra os agressores? Como você observa 

historicamente o avanço das políticas públicas e das legislações no Brasil relativas à proteção 

das mulheres em situação de violência doméstica? Você teve algum curso sobre a questão da 

violência doméstica contra a mulher antes de vir trabalhar aqui? Como são atendidas as 

mulheres em situação de violência doméstica após passarem pela delegacia? Vocês contam 

com alguma rede de proteção à mulher que sofre agressão? Você poderia dizer como 

funcionam os procedimentos tomados pela delegacia em caso de lesão corporal? Para onde a 

mulher é encaminhada? Como funciona o sistema de proteção a elas e aos filhos? Qual a sua 

percepção sobre a Lei Maria da Penha? Você acredita na sua eficácia como forma de proteção 

à mulher em situação de violência? Depois da implantação da Lei Maria da Penha você 

acredita que os números de denúncias aumentaram, por quê? Para você o que ainda falta para 

que a lei seja integralmente eficaz? Em sua cidade as medidas protetivas são facilmente 

concedidas? Quais medidas protetivas você mais costuma pedir e por quê? Para você algum 

dia a violência contra a mulher poderá deixar de existir? 

Para a Delegada titular da DDM além dessas questões, foram feitas outras: Você sempre 

almejou ser delegada da mulher, ou isso aconteceu por acaso? Você teve contato com as 

teorias feministas ou de gênero em algum momento de sua vida profissional? Como foi? Você 

se considera feminista?  

Essas perguntas possibilitaram as análises das entrevistas em cinco dimensões. 

Primeiramente tivemos como objetivo conhecer os agentes entrevistados, sua idade, e sua 

trajetória profissional até chegar a DDM.  

Segundo, tivemos o objetivo de analisara percepção do agente sobre a violência 

doméstica contra a mulher, quem são essas mulheres na visão deles e porque elas continuam 

com os agressores, e muitas vezes retiram a queixa de violência. 
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Em um terceiro momento, tivemos como objetivo analisar o atendimento prestado na 

Delegacia da Mulher, a rede de atendimento na cidade e a proteção que a mulher recebe após 

efetuar a denúncia. 

Em um quarto momento tivemos o objetivo de analisar visão dos agentes policiais 

quanto ao avanço da legislação brasileira e das políticas públicas relativas à proteção da 

mulher em situação de violência e a qualificação que eles receberam para trabalhar com 

violência contra a mulher. 

Por fim, em um quinto momento analisamos a percepção dos agentes policiais sobre a 

Lei Maria da Penha, sua eficácia para a solução da violência contra a mulher, o que falta para 

que haja uma maior eficácia da lei, a concessão das medidas protetivas no município e a 

opinião dos agentes sobre o fim da violência contra a mulher. 

Assim, como para as mulheres essas questões foram apenas orientadoras da pesquisa, 

não foram usadas como instrumento de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas e 

cada agente entrevistado discorreu da forma que quisesse. Isto ensejou algumas perguntas 

feitas para uns que não foram feitas para outros, pois conforme o entrevistado expunha suas 

falas, nós adentrávamos com outras questões. Cada entrevista teve sua própria dinâmica, 

algumas foram respondidas no papel, em forma de perguntas e respostas, outras foram 

gravadas, alguns temas tiveram mais relevância para uns do que para outros, tudo de acordo 

com a pessoa que estava sendo entrevistada. 

 

 

4.1 Conhecendo os agentes policiais 

 

Antes de analisarmos as falas dos entrevistados faremos uma breve apresentação de 

cada um dos agentes policiais. Tomamos o cuidado de usar nomes fictícios para não ocorrer 

um possível reconhecimento das pessoas entrevistadas, o que não é nossa intenção, pois nossa 

verdadeira intenção de pesquisa é o sistema e a sociedade em que esses agentes estão 

inseridos e quais suas formas de integração e pensamento. 

Rosa tem 37 anos, é Delegada titular, casada e tem um filho. Concluiu o curso de 

Bacharel em Direito em 1998, foi aprovada em seu primeiro concurso na OAB/SP e advogou 

durante cerca de seis meses. Em 2010 se tornou delegada de polícia, e iniciou sua carreira em 

São Miguel Paulista, em São Paulo e depois trabalhou durante cinco anos na 1° Delegacia de 



52 
 

Defesa da Mulher de São Paulo, durante cinco anos. Em 2008 solicitou transferência para o 

interior e desde 2010 trabalha na Delegacia de Defesa da Mulher por nós pesquisada. Diz que 

“sempre almejou passar em concurso público e que está realizada com a sua atuação na 

Delegacia da Mulher”. 

José tem 55 anos e trabalha na Polícia Civil há 28 anos. Exerceu a função de carcereiro, 

mas com a extinção da cadeia, em 2005, ele foi realocado para outros setores. Trabalhou na 

Divisão de Investigações Gerais e agora está na DDM, onde exerce as funções de investigador 

e escrivão. Segundo ele “faz trabalhos de rua, investigação, tudo o que é necessário e o que os 

demais agentes fazem”. 

Maria tem 51 anos, exerce a função de escrivã. Começou trabalhando no serviço 

público no Gabinete do Secretário de Segurança Pública de São Paulo, como auxiliar pública, 

onde exercia um serviço burocrático. Prestou e passou em um concurso para escrivã de polícia 

e está neste serviço há 21 anos. Veio para esta DDM em 2007, estando pela primeira vez em 

uma Delegacia de Defesa da Mulher. 

Joaquim tem 44 anos e exerce a função de investigador de polícia. É bacharel em direito 

e atuou como escrivão de polícia entre os anos de 1988 a 1994. Como investigador na DDM 

atua desde 2000. 

Eduardo tem 42 anos e exerce a função de escrivão de polícia. Trabalhou como auxiliar 

de escritório dos 16 aos 19 anos. Começou a trabalhar na Delegacia Seccional em 1990, como 

escriturário, após ser aprovado em concurso público. Em 1992, após prestar um novo 

concurso, passou a trabalhar como escrivão de polícia na Delegacia Seccional de Novo 

Horizonte, interior de São Paulo. Voltou para a cidade de nossa pesquisa em 2008, ficando 

dois anos no Plantão Policial Permanente e há dois anos está na Delegacia de Defesa da 

Mulher. 

Margarida tem 20 anos e é estagiária. Cursa o segundo ano de direito e foi selecionada 

por um órgão da prefeitura que está instalado dentro da faculdade de direito e que encaminha 

alunos da faculdade para estágios. Dentro da DDM, atua principalmente no primeiro 

atendimento para as mulheres que chegam para registrar boletim de ocorrência. 

Todos os agentes policiais entrevistados afirmaram gostar do que fazem, mas 

demonstram insatisfação com os salários e também com o sistema de segurança pública do 

Brasil. 
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4.2 A percepção dos agentes policiais sobre as mulheres que convivem com violência 

doméstica. 

 

As questões que permeiam a violência doméstica contra a mulher mais eloqüentes, 

versam sobre o porquê elas continuam com o agressor e porque quando conseguem denunciar 

elas acabam por retirarem a queixa. Estas duas questões foram norteadoras para a elaboração 

deste capítulo com os agentes policiais. 

Para Rosa, a delegada: 

 

As mulheres têm mais coragem para denunciar os agressores porque acreditam na 

justiça. Sabem que a legislação de hoje é mais rigorosa e por isso acabam 

denunciando. Entretanto, uma parcela considerável das mulheres até procuram 

atendimento, mas desistem do processo por vários motivos. O motivo mais 

preponderante é a dependência econômica. O medo de não ter condição financeira 

para se manter ou manter os filhos, acaba fazendo a vítima solicitar o arquivamento 

do processo. A dependência emocional também, muitas vezes, conta como fator para 

a vítima desistir do processo e até mesmo não procurar a delegacia de polícia para 

efetuar as denúncias. 

 

Para José “o fator financeiro é o grande fator que faz com que a mulher se mantenha em 

uma relação de violência”. Para ele: 
 

É aquela história: ruim com ele, pior sem ele. Muitas vezes ela tem um filho ou dois 

e não têm nada para se manter, não tem trabalho. Já teve caso de a mulher estar toda 

arrebentada, sem nenhum dente mais na boca, munheca quebrada; o cara leva ela pro 

médico, depois de quebrá-la toda e depois o que acontece, ela acaba perdoando e 

voltando com o cara. Em 90% dos casos que a gente prende o cara, depois de uns 

dois dias a mulher já fica rodeando o fórum e pede pra gente soltar o marido, 

infelizmente ela gosta demais do cara, aí não larga. Demora um tempo para a mulher 

pegar bronca do cara, ela volta com ele e ele continua fazendo as mesmas coisas, às 

vezes até pior. A gente até conversa com elas, mas a escolha é delas, né? 

 

Na visão de Maria: 

 

A maioria depende do marido. Muitas não trabalham há muito tempo, então ficam 

meio com medo de não poder se sustentar sozinha, às vezes tem filhos, ela tem fé 

que estando com o marido do lado tem segurança, muitas têm medo de enfrentar a 

vida, muitas são pressionadas e ameaçadas pelo marido a retirar a queixa. Até 

perguntamos, mas às vezes o medo delas é tanto que ela não fala que ela esta sendo 

obrigada a retirar a queixa. Eu posso perguntar se ela está sendo ameaçada, mas 

negam (silêncio), palavra dela, é ela quem vai decidir. Quando percebemos que ela 

está sendo coagida, a gente pede pra ela, se qualquer coisa, voltar. Mas, 

sinceramente, a maioria que vem aqui é mulher de malandro. Hoje briga, amanhã já 

volta. A maioria delas tem medo de não se sustentar sozinha, pagar aluguel, não tem 

pra onde ir, não tem família, não tem nada. Ela prefere ficar naquela situação de 

agressão até por não ter para onde ir.  

 

Para Margarida: “a maioria você vê que não trabalha e geralmente tem filhos. Se segura 

por tê-los, e também é muito cômodo para quem não trabalha falar que não encontra nada. Eu 

acredito que seja por comodismo, ninguém gosta de apanhar” 
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Nesse momento, porém ela muda o tom da conversa e expressa sua opinião de como a 

mulher deve ‘agüentar’ (aqui ela reafirma a idéia que a sociedade tem sobre como a mulher 

deve se comportar como santa, para garantir a manutenção da família). Ela afirma que “por ter 

família, tem que agüentar”. E cita a relação dos avôs para exemplificar sua fala: “Minha avó 

agüentou meu avô alcoólatra a vida toda, até ele morrer. A educação dela foi assim. Ela nunca 

sofreu agressão, mas meu avô chegava em casa bêbado, pelado. Tinha só agressão verbal, até 

porque bêbado não tem controle. Mas sem beber ele era outra pessoa”. 

Para Eduardo as mulheres que convivem com a situação de violência doméstica: 

 

São pessoas com baixo nível de escolaridade e muitas vezes dependentes 

financeiramente do agressor e por isso submissa a ele. O principal motivo para elas 

conviverem com o agressor é a questão financeira, pois uma mudança de residência 

e a manutenção de uma casa, bem como arcar sozinha como os gastos com os filhos 

requer uma quantia mensal considerável, e nem todas estão preparadas para isso. 

Para ele os momentos que sucedem a agressão são fortes e revoltantes, levando-as a 

procurar ajuda e a denunciar o crime, porém, passados alguns dias, aquele fato já 

não lhe parece mais ser tão grave e odioso, e a vítima tende a aceitá-lo, aliado 

também ao pedido de desculpas do agressor arrependido.  

 

Eduardo acredita que “a decisão da mulher de retirar a queixa feita na delegacia mostra 

que mesmo após a agressão, ela ainda se sente ligada a ele, seja financeiramente ou 

afetivamente”. Ele define seu sentimento em relação à retratação da vítima como uma: 

 

Grande tristeza, por constatar a fragilidade desta mulher, que por provável falta de 

opção, se submete em ficar na companhia do agressor mesmo tendo sofrido agressão 

física, verbal ou psicológica, pois geralmente o comportamento violento volta a 

ocorrer e ela deverá sofrer novamente os mesmos danos. A grande maioria das 

mulheres deseja ter paz, ou seja, livrar-se do agressor, ou então que ele não tenha 

mais esse comportamento violento. Mas há, porém, as que usam a polícia e a lei para 

se impor perante o companheiro ou ex, mostrando que ela tem poder para controlar a 

situação e que as coisas devem ser do jeito que ela quer. Nesses casos percebe-se 

que a mulher vê problemas e crimes contra todos e em todos os lugares, exagerando 

nas exigências para atingir seus objetivos alheio, como pensão alimentícia, visita de 

filhos. 

 

Para Joaquim: 

 
A mulher que tem dignidade não convive com o agressor, se convive é porque não 

tem dignidade, ou se sente inferior ao homem, o que as deixam temerosas em tentar 

uma vida nova sozinha. Não acredito que filhos sejam empecilhos para que as 

mulheres tenham coragem para deixar o agressor. Para ele muitas mulheres que 

elaboram um boletim de ocorrência não são vítimas da violência doméstica, motivo 

pelo qual a maioria delas ou não realizam a representação criminal ou se retratam 

das que foram feitas. Existem mulheres e mulheres. Delegacia de polícia teria que 

ser a última tentativa na solução de problemas de um relacionamento. Às vezes 

existem discussões normais de casais que poderiam ser solucionadas dentro de casa, 

com conversa. A maioria das mulheres já não tem mais escrúpulos em comparecer 

em uma delegacia para reclamar de seu marido, na hora da raiva querem de qualquer 



55 
 

forma prejudicá-lo. Passada a raiva e restabelecido o bem viver, percebe o erro que 

fez e se retratam do que disseram. 

 

Para a maioria dos agentes entrevistados, as mulheres permanecem com o agressor em 

uma situação de violência doméstica por causa da condição financeira. O medo de não ter 

como se sustentar e não ter como sustentar os filhos faz com que essas mulheres se submetam 

a estes tipos de relação. 

A dependência emocional é outro fator apontado pelos agentes policiais como fator para 

a permanência das relações e também para a retratação, visto que esta pesquisa se 

desenvolveu antes da decisão do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de retratação 

nos casos de lesão corporal. 

Heleieth Saffiotti (1998), explica as razões dessa dependência emocional: 

 

A ambigüidade da conduta feminina é muito grande e compreende-se o porquê 

disto. Em primeiro lugar, trata-se de uma relação afetiva, com múltiplas 

dependências recíprocas. Em segundo lugar, raras são as mulheres que constroem 

sua própria autonomia ou que pertencem a grupos dominantes. Seguramente, o 

gênero feminino não constitui uma categoria social dominante. Independência é 

diferente de autonomia. 

 

Não importa o quão independente seja a mulher, em termos financeiros, ela constrói sua 

existência e sua identidade através de seu companheiro. 

A falta de dignidade, de vergonha, e a expressão ‘mulher de malandro’ apontada por 

alguns dos agentes policiais revelam as percepções que discriminam as mulheres e não a 

colocam como sujeitos de direitos, mas sim como causadora de sua própria infelicidade, pois 

‘se tivessem dignidade, não conviveriam com o agressor’. 

A idéia de que a mulher é obrigada a agüentar todos os problemas do relacionamento 

para manter a família indissolúvel foi um fator surpreendente, pois foi proferido por uma 

jovem de apenas vinte anos, provando que ainda subsiste a visão do lugar tradicional 

destinado às mulheres, o lugar da mártir, da santa que suporta tudo porque é mãe e precisa 

conservar a família. 

Além disso, ela demonstra ‘entender o problema do avô, que era alcoólatra, mas que 

quando estava é era outra pessoa’.  E classifica apenas na violência física como forma de 

agressão, quando diz que a avó nunca sofreu agressão, só agressão verbal, que para ela 

também é desculpável, pois ‘bêbado não tem controle’. 

A idéia de que a delegacia seria o último lugar da resolução de conflitos, tira das 

mulheres anos de lutas por direitos e mais uma vez demonstra a construção social da idéia de 
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violência doméstica contra a mulher, pois se um caso de ‘briga de bar’ tem lugar garantido na 

delegacia, porque a violência contra a mulher não teria? 

Izumino (2004) refere-se a este fato quando diz que a maioria desses profissionais não 

enxerga a violência doméstica contra a mulher como crime, mas sim como problema familiar, 

pois ocorre dentro da esfera privada, que é onde a maioria dos crimes acontece. 

Além disso, o pensamento explicitado pelo agente policial de que existem ‘brigas 

normais, que deveriam ser solucionadas dentro de casa’, demonstra a tolerância que existe 

com a violência doméstica contra a mulher, pois ela apanha, mas como é dentro de casa, com 

certeza esse ‘problema’ poderia ser solucionado com uma simples ‘conversa’. 

 

 

4.3 - O atendimento prestado pela Delegacia Da Mulher às mulheres em situação de 

violência.  

 

As perguntas que deram embasamento a este capítulo foram em relação ao atendimento 

à mulher em situação de violência que chega a DDM para prestar queixa, qual a rede de 

atendimento existente no município e como funciona o sistema de proteção das mulheres que 

fazem a denuncia de violência doméstica 

Conforme Rosa, a delegada, nos contou: 

 

Inicialmente a vítima procura a Delegacia da Mulher e registra o boletim de 

ocorrência. Durante a elaboração do registro policial a vítima pode solicitar a 

concessão de medidas protetivas. O pedido é encaminhado ao Poder Judiciário que o 

analisará. Concomitantemente a DDM prossegue nas diligências visando à apuração 

do crime cometido contra a mulher. A maioria das vítimas é orientada a procurar a 

Defensoria Pública para providenciar a separação do casal, quando for o caso a 

regularização da guarda dos filhos, pensão alimentícia, enfim para tratar de seus 

interesses na esfera cível. Também são orientadas a procurar a assistência social e 

psicológica nos órgãos municipais.  

 

Eduardo ainda acrescenta que: 

 

Após a vítima nos trazer a notícia de estar sendo vítima de violência, e elaborado o 

boletim de ocorrência, tratando-se de agressão física, a vítima é encaminhada ao 

Instituto Médico Legal para submeter-se ao exame de corpo de delito, cujo laudo a 

ser elaborado por esse órgão será juntado ao inquérito policial para servir como 

prova do delito. Como não contamos com uma rede de apoio, a vítima é inquirida 

sobre onde gostaria de ficar a partir daquele momento, se voltará para a própria casa 

ou se irá para a residência de algum parente ou amigo. Vale ressaltar que a Lei 

Maria da Penha faz menção do abrigo da vítima em alguma entidade de apoio ou 

instituição apropriada, mas como nosso município não dispõe deste local, a vítima 

sempre possui algum amigo ou parente que possa acolhê-la provisoriamente, até que 

o agressor seja afastado do ambiente de convívio e ela possa voltar para casa. No 
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caso de não haver grande risco à sua integridade física e por isso a vítima optar por 

continuar em sua casa, ela pode solicitar ao Juiz de Direito que o agressor seja 

retirado do lar e impedido de se aproximar dela e dos familiares. 

 

Joaquim diz que: “Não existe uma rede ou órgão de proteção à mulher no município. Se 

a vítima se encontrar com ferimentos, são encaminhadas ao pronto socorro. É elaborado o 

boletim de ocorrência, sendo que a vítima posteriormente é encaminhada ao Instituto Médico 

Legal para que seja submetida ao exame de corpo de delito”. 

A Lei 11.340/2006 no seu Capítulo III, artigos 10, 11e 12, regulamenta o atendimento 

pela autoridade policial tais como: registro da ocorrência policial; instauração de inquérito 

policial; coleta de provas testemunhais e técnico-científicas (exame de corpo de delito da 

ofendida e outros exames periciais necessários); encaminhamento, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, de expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de 

medidas protetivas de urgência e encaminhamento, no prazo legal, dos autos do inquérito 

policial ao juiz e ao Ministério Público.  

 Cabe ainda às Delegacias da Mulher garantir a integridade física da vítima e de seus 

filhos; encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal; 

fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro, quando 

houver risco à vida; se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus 

pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar; informar à ofendida os direitos a 

ela conferidos na Lei Maria da Penha e os serviços disponíveis.   

Na cidade de nossa pesquisa, como pudemos observar pelas falas dos agentes, muitas 

exigências da Lei Maria da Penha são cumpridas, como o pedido de medidas protetivas e a 

coleta de provas testemunhais, mas não há pessoal e nem veículos suficientes para realizar 

qualquer procedimento de transporte da mulher que faz a denúncia. Nem mesmo para levá-la 

ao IML há pessoas ou veículos disponíveis. 

A mulher faz a denúncia e mesmo estando machucada é obrigada a ir sozinha ao IML. 

Além disso, como a maioria dos municípios brasileiros, a cidade de nossa pesquisa não possui 

nenhuma rede de apoio ou assistência à mulher em situação de violência doméstica. 

Conforme dados do OBSERV (Observatório Lei Maria da Penha) 
31

 no ano de 2009 havia em 

todo Brasil apenas 68 Casas Abrigos e 131 Centros de Referências da Mulher. 

As mulheres que denunciam a violência doméstica não contam com qualquer 

perspectiva em termos de apoio para saírem das relações de sujeição em que estão inseridas. 

Faltam alternativas para que a mulher possa sair de sua casa, geralmente na companhia dos 

                                                           
31

Disponível em: http://www.obsrve.ufba.br. Acesso dia 10/04/2013.  

http://www.obsrve.ufba.br/
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filhos menores, e como pudemos observar nas entrevistas, as mulheres são obrigadas a voltar 

para casa e esperar que a justiça decida sobre o afastamento ou não do agressor, que poderá 

ser concedido através de medida protetiva, o que significa que o agressor ficará afastado por 

no máximo três meses. 

 

 

4.4- A visão dos agentes policiais sobre o avanço da legislação e das políticas públicas 

relativas à proteção das mulheres em situação de violência doméstica. 

 

 

Além da visão dos agentes policiais sobre o avanço da legislação e das políticas 

públicas relativas à proteção das mulheres em situação de violência doméstica, a outra 

pergunta que fizemos para os agentes foi quanto à qualificação que eles receberam para 

trabalhar com este tipo de crime, considerando que a maioria dos atendimentos prestados em 

uma DDM é de violência doméstica contra a mulher. 

Para Rosa, a delegada, “a Lei Maria da Penha representa um grande avanço na 

legislação brasileira”. Para ela: 

 

Essa lei modificou a resposta que o Estado dava às questões envolvendo violência 

doméstica. Antes tínhamos uma legislação muito branda. Aplicava-se normalmente 

a Lei 9.099/95, ou seja, o agressor na maioria das vezes era condenado ao 

pagamento de cestas básicas ou multa. Hoje isto mudou. A Lei Maria da Penha 

permite uma proteção maior às vítimas. Permite, por exemplo, que o agressor seja 

preso em flagrante, ou tenha sua prisão preventiva decretada no curso das 

investigações. Além do mais, hoje a lei propicia uma série de garantias à vítima de 

violência doméstica, tais como: saída do agressor da casa, proibição do agressor de 

freqüentar os mesmos lugares que a vítima freqüenta, dentre outras. 

 

Quanto à qualificação recebida, ela diz que “não teve nenhum curso sobre gênero ou 

feminismo, apenas os cursos dados sobre violência contra a mulher com enfoque no 

aprendizado para aplicação da Lei Maria da Penha”. 

Para Maria, a escrivã, “a Lei Maria da Penha também foi o maior avanço da legislação 

para proteção das mulheres em situação de violência doméstica”, mas ela se mostra 

‘descontente’ com o modo como as mulheres chegam à delegacia, já informadas sobre a lei e 

seus direitos: 

Quando eu comecei a trabalhar aqui na DDM era o comecinho da lei, então se havia 

necessidade, se aplicava a lei, a gente tentava avaliar os casos que pra nós 

aparentava ser mais grave, então, o objetivo da lei era afastar o agressor. Nos dias de 

hoje nós tentamos avaliar isso, mas a pessoa chega aqui manipulada pela mídia, 

onde quer que tira o agressor da casa, que nem sempre é o caso de aplicar a lei. Às 

vezes é uma briga normal de casal..., então ela quer que seja aplicada a lei. Aí a 
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gente tenta explicar que é uns casos mais graves, que a lei foi feita pra isso; muitas 

não entendem e quer de qualquer jeito. 

 

Quanto à qualificação sobre violência contra a mulher Maria diz que “não teve nenhum 

tipo, apenas também cursos referentes à aplicação da Lei Maria da Penha”. Quanto à violência 

contra a mulher ela diz que “nunca tinha tido nenhum tipo de contato antes de vir trabalhar na 

DDM, apenas pela mídia”. 

Para Eduardo a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas, e é “o principal 

instrumento na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica em nosso país. Ela (a lei 

Maria da Penha) trouxe mais garantias às mulheres nessa situação (violência doméstica) e as 

encorajou a denunciar os agressores”. 

Ele não respondeu a pergunta sobre sua qualificação quanto à violência contra a mulher. 

Para José, o carcereiro, “as mulheres de hoje são mais informadas”. Para ele “a 

responsabilidade desta informação é da mídia e dos meios de comunicação que ajudam as 

pessoas a lidar com qualquer tipo de agressão”. Mas tanta informação para ele “não impede 

que alguns homens continuem agredindo as mulheres”: 

 

Têm muitos caras, que pensam que podem fazer o que quiser com a mulher, ainda 

continua acontecendo bastantes coisas desagradáveis, mas é por causa da cultura do 

homem. Eles carregam muitas coisas que vão ser difíceis de tirar. Inclusive há pouco 

tempo teve um louco que falou na televisão que a mulher era dele e que ele batia 

mesmo. Quer dizer, o cara acha que manda na esposa. São poucos casos, mas 

existem. 

 

Sobre já ter feito algum curso sobre violência doméstica ele diz: “Quando abriu a 

Delegacia da Mulher, eu fiz. Fizemos curso na Academia. Participei também de reuniões e 

simpósios na OAB e com a prefeitura. Sempre tinha uma pessoa especialista que dava muitas 

explicações sobre a Lei Maria da Penha”. 

Margarida, a estagiária, também credita todos os avanços da legislação à Lei Maria da 

Penha, “que é mais rigorosa quanto à punição do agressor”. Embora ela afirme que”não 

conhece a Lei Maria da Penha na íntegra” diz que: 

 

Antigamente tinha algo relacionado à cesta básica, essas coisas (ela se refere à Lei 

9.099/95, que permitia o pagamento de cestas básicas como cumprimento de pena), 

hoje em dia o crime de lesão corporal não pode ser mais retirado (a queixa). Eu acho 

que isso é um avanço, é fácil para ela vir aqui na hora da raiva e fazer o boletim de 

ocorrência sem pensar nas conseqüências. 

 

Quando perguntada se ela já tinha tido contato com as teorias feministas, ouse 

considerava feminista ela respondeu que “com certeza”. Mas faz um parêntese: “não cem por 
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cento feministas, porque aí já é muito radical. Eu tive uma professora, que era bem feminista, 

no modo de se vestir, nem usava sutiã”. E completa com elogios “ela é ótima, trezentos por 

cento feministas. Minhas amigas foram na marcha das vadias em Belo Horizonte, fizeram 

topless e escreveram ‘sou vadia mesmo’, e tudo mais”. 

Depois deste discurso inflamado sobre o feminismo perguntei a ela por que ela se 

considerava uma feminista e a resposta foi que: 

 

Em primeiro lugar toda a mulher deve ser feminista, não pelo fato de depender de 

homem, etc., mas muitas mulheres que vem aqui têm a cabeça mais antiga. Muitas 

vieram com aquela criação de que tem que agüentar o marido para sempre, aquela 

mentalidade machista que casou tem que ficar em casa cuidando de filho e a gente 

sabe que não é assim não é? 

 

Ela diz que “nunca fez nenhum curso para trabalhar com violência contra a mulher”. 

Para os agentes policias a Lei Maria da Penha foi o maior avanço da legislação 

brasileira em relação à proteção de mulheres em situação de violência. 

Para a maioria deles a mídia é a grande responsável pela divulgação da lei, o que para 

alguns é fator favorável, pois informa as mulheres de seus direitos e garantias; para outros 

esse é um fator desfavorável, pois induz as mulheres a irem até a delegacia e exigir seus 

direitos, fazendo com que os agentes policiais tenham em tese mais trabalho. 

Como a maioria dos agentes não teve nenhum tipo de qualificação para trabalhar com 

violência doméstica, eles não conseguem perceber o ciclo da violência e acreditam que as 

mulheres agredidas estão exigindo direitos que não têm, quando na verdade a lei Maria da 

Penha foi criada para proteção da mulher em situação de violência. 

O paradoxo é que, embora eles não creditem direitos às mulheres em situação de 

violência, ou pelo menos para a maioria delas, todos acreditam que as mulheres de hoje são 

mais informadas e têm o direito de reivindicar seus direitos. 

 

 

4.5 - Percepção dos agentes policiais sobre a Lei Maria da Penha. 

 

Para Rosa: 

Apesar de a Lei Maria da Penha representar um grande avanço na legislação 

brasileira, para ela ser mais eficaz, faltam mais investimentos, nas redes de proteção. 

É preciso um setor psicossocial atuante para prestar todo apoio necessário às 

vítimas, que na grande maioria, encontram-se extremamente fragilizadas. Também 
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falta investimento em recursos humanos nas Delegacias da Mulher. Para ela a 

escassez de funcionários acaba comprometendo o atendimento das vítimas. 

 

Quanto às medidas protetivas mais concedidas em seu município ela cita “o afastamento 

do agressor da residência e a proibição do agressor de se aproximar da mulher e dos filhos”. 

Ela diz que “as medidas protetivas geralmente são concedidas facilmente pelo juiz”. 

Para ela “a violência contra a mulher pode deixar de existir quando houver uma forma 

diferente de educação”, pois ela cita que: 

 

Embora muitas vezes o álcool, as drogas ilegais e o ciúme sejam apontados como 

fatores que desencadeiam a violência contra a mulher, na raiz de tudo estão à 

maneira como a sociedade dá mais valor ao papel masculino, o que por sua vez 

reflete na forma de educar meninos e meninas. Enquanto os meninos são 

incentivados a valorizar a agressividade, a força física, a ação, a dominação e a 

satisfazer os seus desejos, as meninas são valorizadas pela beleza, delicadeza, 

sedução, submissão, dependência, sentimentalismo, passividade. Os homens não são 

naturalmente violentos, é a sociedade que os ensina a ser violentos. 

 

Para Eduardo: 

 

A eficácia da Lei Maria da Penha para a proteção da mulher é muito importante, 

pois como a rigidez da lei para esse tipo de infração é muito grande, e se hoje a 

situação atual não é confortável devido ao grande número de mulheres em situação 

de risco, sem a Lei 11.340/06 a situação seria muito pior. Em geral há certo receio 

dos homens com relação à violência contra a mulher, pois se sabe que não é preciso 

espancar ou provocar ferimentos graves para ocorrer uma prisão pelo cometimento 

de crimes abrangidos por essa lei, basta uma leve agressão ou até mesmo uma 

ameaça para ser autuado em flagrante e ir para a cadeia. 

 

Ele acredita que: 

 

Para a lei ser mais eficaz é preciso mais amparo assistencial e financeiro às mulheres 

que necessitam, para que nada dependam de seus agressores. Também é desejável 

ter uma melhor estrutura às Delegacias da Mulher e fóruns, principalmente no que 

diz respeito à quantidade de funcionários, pois assim haverá maior celeridade no 

andamento dos processos. 

 

Quanto às medidas protetivas ele diz que “geralmente são concedidas, a não ser quando 

o fato alegado pela vítima aparentemente não gerar perigo real”. 

Para ele também como para Rosa, “a violência contra a mulher poderá diminuir com 

mais educação”. 

Joaquim, diferentemente dos colegas, acredita que a lei: 

 

Seja eficaz apenas para que os autores cessem ameaças ou injúrias.  Para o autor que 

realmente lesionar ou cometer homicídio contra a mulher, ele vai realizar seu intento 

com ou sem as medidas protetivas, as quais somente servem para afastar o autor e 

não impedir suas ações. 

 

Ele diz que a Lei Maria da Penha: 
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É utilizada de forma errônea por muitas mulheres. Algumas a utilizam para se 

vingarem de alguma discussão ou diferença que tenham com o marido. Para ele 

deveria existir um órgão de triagem para que a Lei Maria da Penha fosse utilizada 

apenas pelas mulheres que realmente necessitam. Muitas dessas mulheres que vem 

aqui não necessitam nem de boletim de ocorrência, quanto mais de medida protetiva. 

 

Joaquim diz que: 

 
Para a lei ser mais eficaz seria necessário um órgão assistencial e psicológico, para 

que as vítimas se submetessem a sessões, pois a maioria destas ocorrências são 

problemas sociais. Assim seriam elaboradas realmente as ocorrências que fossem 

necessárias. Haveria abrigo para os autores que fossem afastados de sua residência, 

pois a maioria não são criminosos comuns. 

 

Quanto à violência contra a mulher cessar ele acredita que: 

 

Não há essa possibilidade, pois ao invés do ser humano dirimir as diferenças com 

inteligência, sempre quer resolver mediante força, poder, ameaça, impondo medo às 

pessoas de personalidade frágil ou posição menos favorecida na sociedade. Isso 

existe desde os primórdios dos tempos. Não basta fazer leis, pois há muitos séculos 

existem leis que proíbem o roubo, o homicídio, o estupro, mas nem por isso estes 

crimes deixaram de existir. Então não é lei que vai acabar com a violência contra a 

mulher. Educação, cultura e conscientização do povo pode até diminuir muitos 

crimes, mas nunca serão extintos. 

 

Para Maria, a Lei Maria da Penha: 

 

Funciona porque já houve muitos casos de agressão grave em que o autor foi 

afastado e isto foi muito bom para a vítima. Ela funciona mesmo se for usada de 

maneira correta para quem realmente precisa, apesar de ser apenas por três meses 

(ela refere-se ao tempo que dura a medida protetiva de afastamento do agressor do 

lar), porque a gente orienta que este é o prazo para ela tomar uma providência, para 

ela ter uma separação. Mas tem muita mulher que fica na casa esperando terminar os 

três meses, aí elas voltam aqui para fazer outro boletim de ocorrência. Perguntamos 

o porquê de ela não ter tomado uma providência nestes três meses, mas muitas não 

têm mesmo para onde ir 

.  

Para a lei ser totalmente eficaz, para ela: 

 

É necessário que haja mais abrigos, pois nas cidades grandes têm abrigos para as 

mulheres, mas no interior não. Teria que ter também apoio psicológico, uma casa de 

apoio para que elas pudessem aprender uma profissão, arrumar um emprego e poder 

viver sozinha, sem depender tanto desse homem. Uma casa de proteção mesmo, 

porque muitas não têm para onde ir, onde ela vai ficar quando acabar os três meses 

(de medida protetiva). Apesar de que elas podem conseguir a prorrogação destas 

medidas por tempo indeterminado, mas tem que ser através de um advogado e 

mesmo que ela não tiver recurso financeiro, tem a defensoria pública. Dependendo 

da situação e se for uma situação grave, o juiz torna permanente para que o homem 

não se aproxime da mulher. 

 

Perguntada se ela orienta as mulheres em situação de violência que procuram a 

delegacia sobre essa possibilidade ela disse que: “quando terminam os três meses, a pessoa 
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volta aqui, se houve nova agressão, nova ameaça, a gente faz um boletim de ocorrência. Nos 

casos que a gente vê que é mais grave, orientamos a procurar um advogado para tornar 

permanentes essas medidas protetivas”. 

Para Maria, “a violência contra a mulher também nunca vai deixar de existir”. Ela cita 

formas de educação para que pelo menos haja menos violência: 

 

Acho que deveria ter mais palestras nas escolas, porque muitas crianças vêm o pai 

agredindo a mãe e acha normal. Eu tive um caso aqui que perguntei a mãe se ela não 

tinha uma testemunha e a mesma respondeu que tinha o filho, mas o filho via o pai 

batendo na esposa e achava normal, porque ele cresceu vendo tudo aquilo, então ela 

me disse que o filho nunca iria falar em seu favor. Ele já tinha 12 ou 13 anos. É um 

menino que quando tiver uma esposa ou companheira com certeza vai agredir a 

mulher. Então eu acho que deveria ter essa educação na escola. A gente se baseia 

nos nossos maridos. Os homens hoje em dia ajudam as mulheres porque elas 

trabalham; eles participam mais da vida da mulher. Mas muitos ainda não, não têm 

essa consciência ainda, pois tem mulheres que não trabalham, ficam na dependência 

do marido, então aquela vida para eles é normal. Se as mulheres mostrassem 

interesse, dizendo vamos progredir, vamos trabalhar, eu vou te ajudar, a gente vai 

crescer, porque a vida dela ali está normal. A maioria das casas das vítimas que você 

entra é uma bagunça, não tem ordem. O marido chega do trabalho e está àquela 

bagunça, muitas vezes a mulher está lá no portão, está fumando ou está bebendo. 

Eles não têm uma estrutura. Então eles acham que a vida é aquilo. Agredir pra eles é 

normal. Para mim tinha que ter mesmo educação, como tem nas drogas. Não tem 

uma orientação quanto às drogas? Deveria ter na violência contra a mulher, pros 

meninos pensarem que aquilo não é normal. 

 

Para José: 

 

A Lei Maria da Penha é muito boa para a sociedade, porém, as condições que a 

mulher se envolve com as brigas de casais, se houvesse um apoio maior para levar a 

mulher e a criança para uma casa, para que elas sejam cuidadas. Até as ocorrências 

de homicídio poderiam ser evitadas. Isto seria possível se houvesse uma assistência 

do poder público para as mulheres que não querem voltar para casa e voltam 

obrigadas. É uma tortura mental de tudo quanto é tipo de coisa, fora a tortura física. 

Ela volta para ficar com o cara, mesmo ele sendo drogado, maluco. Porque ela não 

tem para onde ir. Se tivesse um lugar para levá-las, para ampará-las com comida e 

um teto para ficar, eu acho que essa lei seria melhor. Mas do jeito que é a mulher 

não tem apoio nenhum. Ela briga e vai para a rua, casa de parente, vizinho e vai 

morar de favor. Quem quer uma bucha dessas? Então a maior falha está na 

assistência à vítima. Inclusive há casos que a mulher leva facada, machuca o rosto, 

precisa até fazer plástica. Dizem que o governo está dando, mas o melhor negócio é 

amparar a vítima, no sentido psicológico, conversar com ela e fazer com que ela se 

sinta protegida. E não é o que acontece. Às vezes ela chega aqui acreditando que vai 

entrar em um portal e passar para outra dimensão. Mas quando ela chega aqui a 

nossa maior assistência é conversar. E só. E aí encaminhamos para um psicólogo da 

prefeitura, ou se ela estiver machucada encaminhamos para o hospital e para fazer 

corpo de delito. E depois que ela sai de lá, o que ela faz? Aí começa o abismo 

grande em que ela começa a despencar. Ela vai caindo e não tem para onde ir. Ela 

fica num labirinto e depois vai bater na porta do agressor e voltar com ele. 

 

Quanto às medidas protetivas ele diz que: 

 

Elas funcionam e o juiz até tira o cara da casa, só que nesse meio tempo acontece de 

o juiz tirar e ela aceitar o cara de volta. Essa medida tem validade, mas tem casos 
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que ela não vale nada. Por que uma semana pra gente que trabalha, você precisa de 

roupa, de comida, de salário. E ela não tem nada, o que ela vai fazer? Ela fica 

desamparada, não tem pra onde ir. Às vezes os pais das mulheres não aceitam que 

elas voltem para casa, até porque elas têm filhos, ou mesmo porque eles não têm 

condição financeira. Não que no meio de pessoas estruturadas não aconteça, porque 

acontece, mas é bem mais fácil de resolver. 

 

Para José, “a educação também é a única arma para amenizar a violência contra a 

mulher”. Ele, assim como Maria, utiliza-se do exemplo das campanhas contra as drogas para 

incentivar uma campanha contra a violência doméstica. 

A estagiária Margarida acredita que: 

 

A mulher acaba colando a violência dentro dela. Por mais que vamos avançando 

com o decorrer do tempo, a mulher é criada para ser recatada, tem que sentar de 

pernas cruzadas, tem que saber cozinhar. A agressão física, talvez um dia, deixe de 

existir, mas agressão verbal, não. Acho que está na cultura que o homem é quem 

manda. Nesse fim de semana fui para outra cidade e uma vizinha do meu namorado 

estava contando que apanhou do marido, mas ela disse que foi ela quem provocou. 

 

Pergunto se ela acredita que as mulheres inventam desculpas para perdoar a agressão e 

ela me responde que “sim, elas dizem que ele fez isto porque bebeu, mas é um homem bom, 

ou porque foi ela quem provocou. A maioria arruma desculpa, porque gosta da pessoa. Não é 

qualquer um que está ali, é o homem com quem ela se casou”. 

 Lei Maria da Penha foi inquestionavelmente um grande avanço para a legislação 

brasileira e para os agentes policiais é eficiente como instrumento de legalização, mas o que 

falta para que a lei seja eficaz são as medidas sociais de apoio às mulheres em situação de 

violência. 

A delegacia é apenas um dos lugares de proteção à mulher, talvez o lugar inicial, mas é 

necessária uma estrutura maior que acolha essas famílias, dando a elas dignidade e proteção. 

Alguns agentes policiais entendem a situação grave que envolve a violência doméstica 

contra a mulher, outros acreditam que a culpa é da mulher que não se dá valor, mas no fim 

todos concordam que só a educação será capaz de amenizar essa situação e que mulheres e 

homens são criados de maneira diferente, sempre priorizando a vitalidade e masculinidade nos 

meninos e a docilidade e boas maneiras nas meninas. 

O repertório de atividades realizadas por mulheres ou homens em uma sociedade e seus 

conseqüentes significados e valoração dependem da cultura em que estão inseridos, isto é, dos 

padrões de comportamento socialmente transmitidos, que incluem modos de organização 

econômica, de agrupamento social, de visões de mundo, de crenças e práticas religiosas, de 

apreciação estética e modalidades de pensar, sentir e agir. É a cultura, mais do que a herança 
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genética, que determina o comportamento humano e justifica suas realizações. Nascemos com 

o sexo feminino ou masculino; contudo, a forma de expressar a condição de mulher ou de 

homem depende radicalmente da educação que recebemos na família, na escola e no meio 

social que nos acolhe. 

Em Problemas de Gênero Judith Butler (2003, p. 21) afirma que: “Embora afirmar a 

existência de um patriarcado universal não tenha mais a credibilidade ostentada no passado, a 

noção de concepção genericamente compartilhada das ‘mulheres’, corolário dessa 

perspectiva, tem se mostrado mais difícil de superar”. 

O uso do sexo biológico, amparado no discurso científico que o sustentou para 

classificar o que é natural do sexo feminino e do sexo masculino, sempre foi um argumento 

que teve muita influência em nossa sociedade, por isso colocar o termo mulheres como 

desígnio de todas as pessoas que nascem com o sexo feminino torna-as vulneráveis diante do 

sistema de opressão existente. 

A idéia de que o sexo de uma pessoa determinava a construção de sua personalidade nos 

remete a década de 1960 e as feministas que enalteceram o papel do ‘determinismo biológico’ 

que investia na diferença existente entre homens e mulheres através de raízes biológicas, 

tornando imutáveis essas diferenças. Essa noção com base conceitual no sexismo começou a 

ser debatida no fim da década de 1960, quando o conceito de gênero passou a ser introduzido 

no cenário feminista e a idéia da constituição social do caráter humano foi absorvida pelas 

feministas, embora ainda nesse momento o ‘sexo’ fosse essencial para a elaboração do 

próprio conceito de gênero, pois o biológico era pensado como a base sobre o qual os 

significados culturais são constituídos (NICHOLSON, 1999). 

Na construção da identidade de gênero ocorre uma bipolarização entre o que é ser 

homem e o que é ser mulher, considerando-se negativo tudo o que é masculino em uma 

mulher e tudo o que é feminino em um homem. A identidade de homens e mulheres sendo 

construída social e culturalmente pelas práticas disciplinadoras e pelos discursos de saberes 

instituídos em nossa sociedade revertem o debate das igualitaristas (RAGO, 1998). 

As distorções começam quando as expectativas na educação de meninos promovem a 

valorização da força física, da ação destemida, da agressividade máscula, da competição, do 

espírito de honra, da virilidade, da imposição de suas certezas. Paralelamente, são 

desencorajadas manifestações afetivas como o amor, a delicadeza, a doçura, a fragilidade, a 

cautela: ‘Menino não chora’, ‘Menino não leva desaforo pra casa’. Alguns estudos mostram 

ainda que, para certos homens, ser cruel é sinônimo de virilidade, poder e status.  O uso da 
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violência tornou-se para eles um modo de comunicação e de relação interpessoal, que avilta 

tanto a vítima quanto o agressor. 

A idéia de um corpo masculino que necessita ser transformado em um homem poderoso 

e de um corpo feminino que possa ser transformado em um ser angelical, torna corpo e sexo 

indissociáveis e cria uma noção de poder que transforma o sexo biológico em um instrumento 

discursivo, que aprisiona as pessoas em identidades que não necessariamente sejam reais. 

Não se pode falar que toda menina deseja casar e ter filhos e que todo menino deseja ser 

jogador de futebol e ter muitas experiências sexuais. Esse tipo de discurso sobre o sexo 

biológico e o corpo em que ele está inserido consegue criar uma imagem normatizadora da 

identidade dos indivíduos “que não só forma a construção social dos gêneros, mas também a 

instituição cultural do sexo biológico”, como enfatiza Swain, 2009. 

Não há de se falar que existam identidades naturais ou originais, pois esta se constitui a 

partir de uma multiplicidade de interações e é resultado de um processo de constituição do 

indivíduo pela sociedade e até por ele mesmo. Para que possamos pensar em uma identidade é 

necessário que consideremos a multiplicidade de discurso que há em torno do que é ser 

feminino e o que é ser masculino e também nas relações de poder que atravessam estes 

discursos (MOUFFE, 1999). 

Para todos os agentes a violência contra a mulher nunca vai acabar, mas se houvesse 

campanhas, como existem campanhas contra as drogas, por exemplo, meninos e meninas 

cresceriam menos vulneráveis a reproduzir a violência que muitas vezes presenciam dentro do 

próprio lar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho tivemos o propósito de analisar as vivências e percepções das 

mulheres em situação de violência que fizeram boletim de ocorrência em uma Delegacia da 

Mulher do interior de São Paulo; bem como da visão que os agentes policiais que trabalham 

nesta delegacia têm sobre a violência doméstica contra a mulher e sobre a eficiência da Lei 

Maria da Penha na proteção das mulheres. 

A violência doméstica contra a mulher é sem dúvida um problema social que atinge 

milhares de famílias em toda a sociedade brasileira, por isto estudá-la envolve inúmeras 

complexidades, pois cada mulher ouvida por nós traz histórias de vida difíceis e cada uma 

contém suas particularidades. 

Dizer que elas são sempre santas, indefesas, vítimas da situação as colocaria em um 

lugar de vitimização que já foi descrito inúmeras vezes pelas teorias e inúmeras vezes já foi 

confrontado. 

Essas mulheres avançam e recuam o tempo todo na tentativa de cessar a violência 

contra elas cometida. E nesses avanços e recuos, um meio que elas encontram de, quem sabe, 

encontrar calmaria neste turbilhão de emoções que envolvem as agressões a que são 

submetidas em seus relacionamentos, é denunciar seus companheiros na Delegacia de Defesa 

da Mulher. 

Para dar um susto, como disseram algumas das entrevistadas; para acabar com o 

relacionamento e levar uma vida em paz, como disseram outras; para tirar o marido de dentro 

de casa, que bebe, usa drogas, bate nos filhos, não sustenta a família; como disseram os 

agentes policiais. A verdade é que cada mulher tem um motivo, justo ou não, não cabe a nós 

julgarmos, mas a verdade é que nos parece inviável que mulheres procurem uma delegacia de 

polícia para denunciar seus companheiros sem terem um motivo muito relevante. 

A Lei Maria da Penha trouxe como conceito de violência doméstica contra a mulher 

também a violência psicológica que esta sofre. Embora para os agentes policiais brigas 

corriqueiras devam ser resolvidas em casa, é legítimo conceituar o que seria uma 

‘discussãozinha’ corriqueira. Ofender, humilhar, proferir ofensas contra a mulher e os filhos, 

pode parecer coisas absolutamente sem importância para quem não as vive, mas o fato é que 

este tipo de situação mina a confiança e a auto estima que estas mulheres possuem e, apesar 

de não haver nenhum tipo de agressão física, muitas vezes a violência psicológica e verbal 
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perpetrada durante anos faz com que a única alternativa que essas mulheres tenham seja a 

delegacia. 

A falta de um lugar para acolhê-las e ouvi-las com certeza é o maior dos problemas 

apontados tanto pelos agentes policiais quanto pelas mulheres, e este é um problema 

recorrente em quase todas as cidades do país. Não há centros de referências e nem abrigos 

para as mulheres em situação de perigo de vida na maioria das cidades do Brasil e isto torna a 

Lei Maria da Penha muitas vezes apenas um sonho utópico. 

Um dos agentes policiais nos disse em um dos dias de nossa pesquisa que delegacia é 

lugar de crime e não de resolver ‘briguinhas’ domésticas. 

Essa visão distorcida de que a violência doméstica contra a mulher se trata de 

‘briguinha’ é o que reforça o lugar tradicional destinado a todas as mulheres, o lugar da vida 

privada, mesmo que hoje as mulheres tenham conquistado todos os ambientes públicos. 

Essa mulher, que na maioria das vezes se sustenta sozinha e muitas vezes ainda sustenta 

a casa, é vista pelos agentes policiais e até pelas outras mulheres como dependente, como uma 

mulher que não consegue fazer nada sem o homem.  

A dependência da mulher ao homem é muito mais emocional do que financeira, na 

maioria das vezes; e com certeza poderia ser superada se elas contassem com apoio 

psicológico e jurídico. 

É muito difícil para uma mulher em situação de violência doméstica compreender seus 

sentimentos em relação ao parceiro, pois estão envolvidos em um círculo que é de amor e 

ódio. 

A Lei Maria da Penha foi extremamente eficaz por tornar pública a violência contra a 

mulher e transformar esse assunto em um assunto discutido em todos os lugares do país e até 

do mundo, haja vista que quando a apresentadora de TV Nigella foi agredida pelo marido, 

muitos jornais europeus fizeram referências à Lei Maria da Penha.  

Todas as entrevistadas disseram conhecer a lei, embora a grande maioria não soubesse 

claramente quais eram os direitos e garantias que a lei oferece. Isto mostra claramente que é 

preciso muito mais políticas públicas para que a eficiência da Lei Maria da Penha aumente. 

É preciso investimentos em campanhas, divulgação, educação sobre violência 

doméstica e suas conseqüências nas escolas, e principalmente nas escolas de ensino 

fundamental. É necessário que as mulheres sejam empoderadas em todos os sentidos; elas 

precisam aprender ofícios remunerados para que se sustentem sozinhas, mas mais do que isto 

ela precisam e necessitam ser informadas de seus direitos.  
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O poder público precisa cumprir seu papel e manter uma rede de atendimento em cada 

Delegacia da Mulher e em cada cidade desse país. É uma necessidade que tenhamos 

advogados, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos em cada DDM do Brasil, para que a 

mulher se sinta entendida, acolhida, respeitada e realmente empoderada. 

Centros de referências e casas abrigos precisam ser construídos, não só em cidades 

maiores, mas em todas as cidades, pois a violência doméstica contra a mulher acontece todos 

os dias e não escolhe cidade. 

Varas especializadas em violência doméstica contra a mulher precisam ser criadas em 

todo o país para que haja mais celeridade na concessão de medidas protetivas e nos 

julgamentos dos processos. 

A Delegacia de Defesa da Mulher e seus agentes precisam estar muito bem treinados, e 

como disseram a maioria dos agentes, é preciso que haja contratação de mais pessoas para que 

haja mais investigações, para que a mulher possa ser acompanhada por policiais quando for 

retirar seus pertences de sua casa, para que agentes policiais a acompanhem quando ela for 

fazer um exame no IML. Todas estas falhas foram apontadas em nossas entrevistas, tanto 

pelos agentes como pelas mulheres que fizeram suas denúncias. 

Tudo isto está previsto na Lei Maria da Penha, mas a falta de pessoal, a precariedade 

dos serviços públicos, a falta de atendimento especializado tornam a Lei Maria da Penha 

ineficaz, pois como disse um dos agentes policiais: “Nós não podemos transportar a mulher 

de um mundo para outro. Ela chega aqui, faz a denúncia e daí volta para casa para conviver 

com o agressor”. 

A DDM cumpre suas funções que é atender e criminalizar crimes, mas não pode ir além 

do que é especificado como rotineiro da polícia. Mas os agentes policiais precisam 

compreender que as mulheres são sujeitos de direitos, e pudemos perceber que isto é um fato 

incômodo para alguns agentes policiais, que inúmeras vezes se referiram às mulheres como 

sem-vergonhas que gostam da situação de violência. 

Como esta mulher, que na maioria das vezes tem filhos que dependem única e 

exclusivamente dela pode suportar sozinha? Sem auxílio, sem ter para onde ir, sem um lugar 

para que ela possa entender que pode tomar outras resoluções, a única alternativa que ela tem 

é se reconciliar com o parceiro e aguardar a próxima agressão, que com certeza não tardará 

em acontecer. 

Todas as mulheres entrevistadas disseram a palavra medo, o que sugere que nesse 

processo de violência há um estado de guerra constante, por isto a utilização do termo 

testemunho nos foi tão importante, pois existe um estado de alerta constante em todas as 
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relações de violência doméstica, que fragiliza, desorienta e torna a vida tão difícil quanto a 

das pessoas que estejam envolvidas em uma guerra civil ou militar, por exemplo. 

A maioria acredita na Lei Maria da Penha e nós também acreditamos, mas há um 

enorme abismo entre a lei e as políticas públicas de proteção à mulher vítima de violência 

doméstica. 
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