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RESUMO 

 

O presente estudo, ancorado em abordagem feminista e com contribuições dos estudos queer, 

caracterizando-se como uma pesquisa exploratória, de cunho predominantemente qualitativo 

e descritivo, se propõe a analisar quais os avanços e entraves da Lei Maria da Penha 

(11.340/2006) para garantia de direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa - Paraíba. 

Para desenvolver tal pesquisa, efetuou-se a aplicação de um questionário para feministas de 

diferentes coletivos da cidade de João Pessoa, as quais foram convidadas porque estiveram 

envolvidas em uma pesquisa que avaliou a resolutividade dos serviços de atenção às 

mulheres em situação de violência em João Pessoa e em outros quatro municípios da Paraíba, 

o qual resultou na construção de um livro intitulado “Mulheres em Situação de Violência: 

olhares feministas sobre a Rede de Atendimento” (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 

2015). A partir deste material, foram analisados os avanços e entraves da legislação 

embasando-se no território em questão. Pode-se afirmar que a Lei Maria da Penha surge 

trazendo em seu bojo a mensagem de que “a violência contra as mulheres não é mais aceita 

socialmente” (OLIVEIRA e TAVARES, 2015, p. 23). Tomando como base o contexto 

pessoense, pode ser elucidado que essa Lei trouxe muitos avanços em prol da garantia de 

direitos humanos, indo à contra mão de ideologias propagadas pela sociedade patriarcal e a 

princípios perpetrados por um Estado hegemônico burguês, racista e machista. Construída 

com embasamento feminista, essa legislação traz a visão da violência doméstica com a 

inclusão de mulheres trans e independe de orientação sexual, buscando não só a punição do 

agressor, mas também a proteção da vítima, a prevenção e a coibição da violência. Além de 

proporcionar uma crescente visibilidade da problemática da violência doméstica, essa Lei 

cria serviços especializados para atender as vítimas. Em contrapartida, além de encontrar 

dificuldades para implementar tais ações, os maiores entraves da Lei Maria da Penha para 

garantia de direitos humanos estão na cultura patriarcal e machista, no sistema capitalista e 

na estrutura do Estado. Pode-se verificar que essa legislação se apresenta como avanço e 

deve ser mantida e fortalecida, pois é um marco para os direitos das mulheres. Devido a 

configurações complexas e multidimensionais do fenômeno em questão, considera-se que o 

desenvolvimento das alterações emergentes no campo dos direitos humanos só irá acontecer 

através de uma transformação completa das bases materiais e culturais que sustentam a 

sociedade, sendo preciso consolidar uma cultura e educação em direitos humanos, por 

intermédio de múltiplos espaços e de uma mudança no sistema econômico e político. 

 

Palavras-chave: Gênero. Violência de Gênero. Lei Maria da Penha. Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ADVANCES AND OBSTACLES OF THE MARIA DA PENHA LAW (11.340/2006) 

GUARANTEE THE HUMAN RIGHTS:  

Analisys based in the city of João Pessoa - Paraíba 

 

The present study, anchored in a feminist approach and contributions of queer studies, 

characterized as an exploratory research, predominantly of qualitative and descriptive nature, 

aims to analyze which advances and obstacles of the Maria da Penha Law (11.340/2006) 

guarantee the human rights, based in the city of João Pessoa - Paraíba. To develop this 

research, it‟s been performed the application of a questionnaire to feminists from different 

groups in the city of João Pessoa, who were invited because they were involved in a research 

that evaluated the resoluteness of care services to women in situations of violence in the city 

of João Pessoa and in other four municipalities of the state of Paraíba, which resulted in the 

construction of a book titled "Women in Situations of Violence: feminist perspectives on the 

Service Network" (FERREIRA, BARBOSA and OLIVEIRA, 2015). Based on this results, it 

was analyzed the advances and barriers of the current legislation, taking into consideration 

the territory mentioned above. It is safe to say that the Maria da Penha Law brings in its core 

the following message "violence against women is no longer socially acceptable" 

(OLIVEIRA and TAVARES, 2015, p. 23). Based on the pessoense context , it may be 

elucidated that this law has brought many advances towards ensuring human rights, going 

against the hand of ideologies revealed by patriarchal society and the principles perpetrated 

by a bourgeois, hegemon, racist and sexist State. Built with the feminist foundation, the law 

brings the point of view of domestic violence with the inclusion of transgender women and 

regardless their sexual orientation, seeking not only the punishment of the offender but also 

the victim's protection, prevention and the restraint of violence. In addition to providing 

increased visibility of the problem of domestic violence, the law creates specialized services 

to attend the victims‟ needs. On the other hand, in addition to finding difficulties to 

implement such actions, the greatest obstacles of the Maria da Penha Law to guarantee 

human rights are in the patriarchal and sexist culture, in the capitalist system and in the State 

structure. You can check that this legislation is presented as an advance and must be 

maintained and strengthened, since it is a milestone for women's rights. Due to complex and 

multidimensional configurations of the phenomenon in question , it is considered that the 

development of the emerging changes in the human rights field will only happen through a 

complete transformation of the material and cultural foundations that sustain society, having 

the need the consolidation of human right system in culture and education, throughout 

multiple spaces and a change in the economic and political system. 

 

Key-words: Gender. Gender Violence. Maria da Penha Law. Human Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Que nada nos defina, que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja a nossa própria substância. 

(Simone de Beauvoir) 

 

      A violência motivada por questões de gênero e de orientação sexual existe (BRASIL, 

2015a; CERQUEIRA e COELHO, 2014; DATASENADO, 2015; DATA 

POPULAR/INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2013; FUNDAÇÃO PERSEU 

ABRAMO/SESC, 2010; GARCIA et al, 2013; WALSELFISZ, 2012, 2015). A 

discriminação, o preconceito e a dominação são processos presentes nas relações de 

poder que envolvem a formação e (re)produção do gênero no atual modelo patriarcal, 

cuja as identidades e papéis sexuais, estão em constante e crescente debate.  

      Desde meados a década de 20 e expandindo até os dias atuais, a sociedade, os 

movimentos sociais, o âmbito jurídico e acadêmico, bem como a mídia e as instituições 

públicas e privadas lançam olhares para essa temática, onde a economia, a política e a 

cultura se associam assumindo posições centrais. Por trás do cenário da violência de 

gênero, questões como a dos direitos humanos (DH) ampliam o espaço de reflexão 

acerca desse tema, trazendo diferentes concepções e novos desafios para a sociedade 

como um todo. 

Os direitos humanos se caracterizam como um fenômeno multifacetado (VIOLA, 

2007). Modernamente se apresentam mediante a configuração jurídica, remetendo à ideia 

de norma (MAUÉS e WEYL, 2007), sendo frequentemente reduzidos aos meios legais. 

Outrossim, é comum que sejam associados somente às necessidades básicas, reduzindo 

os direitos humanos aos direitos de cidadania e desconsiderando outras demandas sociais 

que são comuns entre os humanos, tais como a questão da igualdade de gênero, raça e 

classe. Como corrobora Carbonari (2007, p. 177) “os sujeitos e os direitos são bem mais 

amplos do que o Direito”.  

Em meio às contradições da relação entre os indivíduos e a legalidade dos direitos, 

que ainda contam com reforço midiático negativo para perpetuação de discussões 

equivocadas, é possível perceber um crescente debate sobre a presente temática, que 

atenta para as lacunas existentes entre os direitos humanos e a sua efetivação, bem como 

para os déficits do Estado na aplicação das leis. 

Pode-se dizer que diante das diversidades socioculturais carregadas de desigualdade 

que são pioneiras na história do Brasil, há um amplo leque de fatores que compõe o 

conjunto de direitos humanos (SILVEIRA et al., 2007). Contudo, atrelado a essa 
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bagagem de injustiças, ressaltam-se as lutas sociais para a aplicação de direitos humanos 

de forma igualitária, que dentre tantas reivindicações, resultaram diferentes avanços, 

inclusive dentro do campo da legalidade e das práticas normativas do Direito. 

Nesse segmento, ainda é imprescindível considerar a questão da identidade. 

Woodward (2000) explica que a identidade é relacional, sendo marcada pela diferença e 

vinculada a questões sociais, simbólicas, materiais e psíquicas, que embora sejam 

processos diferentes, estão imbricados para construção e manutenção de identidades. Ela 

esclarece que “a forma como vivemos nossas identidades sexuais é mediada pelos 

significados culturais sobre a sexualidade, que são produzidos por meio de sistemas 

dominantes de representação e que formam posições-de-sujeito” (WOODWARD, 2000, 

p. 32). Ou seja, identidades envolvem relações de poder. De acordo com a teorização de 

Foucault (1997), o poder se constrói relacionalmente, sendo apreendido como 

constelações dispersas de relações desiguais, discursivamente constituídas em campos 

sociais que se articulam a partir das correlações de forças internas. 

Para além da divisão heteronormativa que abarca somente feminino e masculino, 

também operam outros eixos de poder, pois essas construções hierarquizadas são 

carregadas de interesses ideológicos. Há um adestramento para erotizar esse jogo 

perverso no qual se faz prevalecer uma dominação masculina, onde o homem é o sujeito, 

o absoluto; e ela, a mulher, é o outro (BEAUVOIR, 1967). Nesse caso, ela ou qualquer 

outra identidade que não se enquadre nos padrões e estereótipos normativos, sexistas e 

dualistas. 

Silva (2000) explana que essas diferenças são naturalizadas através de diversos 

processos sociais que nos educam como sujeitos de gênero, por meio do que denomina 

“pedagogias culturais”. O autor aponta que “a normalização é um dos processos mais 

sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença”, 

elucidando que “normalizar significa eleger” (SILVA, 2000, p. 83).  

Nesse emaranhado, a cultura atua como um campo de embate e contestação, 

apresentando um conjunto de saberes e práticas que estão implicadas com a definição e 

produção de feminilidades e masculinidades, que justificam e naturalizam 

comportamentos, mantendo a ordem heterossexualizada e o poder vigente. Em 

concordância com Hall (2000) a cultura é fator central para produção de significado e 

reprodução das relações humanas. 

Posto isso, tomando os estudos culturais como base, pode-se pensar que os sujeitos 

aprendem e se reconhecem como sujeitos de gênero em uma sociedade, por meio de 
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processos que são produzidos e reproduzidos através de instrumentos hegemônicos e 

contra-hegemônicos, pelo atual sistema econômico vigente (capitalismo), pelas 

instituições em que está inserido (família, escola, sindicatos, religião), pelos mecanismos 

midiáticos, pelos espaços públicos e privados e, inclusive, pelos aparatos que compõe o 

campo da legalidade jurídica. 

Envolto a esse debate, emergem tendências teóricas que oscilam em diferentes 

vieses. De um lado há a ideia de que “sem a superação do capitalismo, os direitos 

econômicos e sociais não chegarão a se afirmar e se consolidar” (BENEVIDES, 2007, p. 

343). De outro, se contempla que o sexismo é a forma de opressão mais antiga que existe, 

portanto não só antecede o capitalismo como também há evidências de que ele tenha 

precedido outras formas antigas da sociedade de classes, dessa forma, em uma sociedade 

de classes que depende do capitalismo, o fim do sexismo não levaria necessariamente ao 

fim do capitalismo, da mesma maneira que o sexismo poderia continuar mesmo depois 

de ter sido abolido o capital (HOGAN, 2009). 

“Nenhum fator pode ser considerado, por si só, como decisivo do conjunto dos 

comportamentos individuais e sociais” (GOLDMAN, 2010, p. 17), assim como a 

economia, por si só, por mais importante que seja não é suficiente para determinar o 

destino da humanidade. De qualquer modo, é fato que “a globalização produz diferentes 

significados em torno da identidade” (WOODWARD, 2000, p. 21) e que em uma 

sociedade capitalista e patriarcal, fatores econômicos e culturais estão relacionados 

umbilicalmente, provocando mudanças inclusive no que compete aos padrões de 

identidades. Igualmente, são coerentes e necessárias críticas a qualquer análise de gênero 

e de sexualidade em que falte uma análise de classe (HOGAN, 2009). 

Sendo assim, abordar “o conceito de gênero exige investigar como algumas das 

dimensões constitutivas de sua produção se articulam com, ou modificam, o que se 

entende e o que se diz sobre violência de gênero em nossa cultura” (GIACOMINI e 

ROMANINI, 2012, p. 132), sendo imperioso ressaltar que o termo “violência de gênero”, 

poderia seguramente ser substituído por “violência contra a mulher”, “violência 

machista”, “violência homofóbica”, “violência lesbofóbica”, “violência LGBTfóbica” e 

outras diferentes nomeações. Primeiramente pelo uso institucional que se faz do 

primeiro, segundo pelo fato de que não aponta a direção da violência, de onde vem e 

quem a recebe e por fim, porque no atual contexto, com a crescente politização de uma 

“ideologia de gênero”, é interessante demarcar essas diversas terminologias, que embora 

sejam diferentes, dialogam entre si. Como enfatiza Saffioti (2004), dado o fato de que a 
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língua é um fenômeno social e, portanto, sujeito permanentemente a mudanças, é 

interessante criar novos termos, que expurguem o sexismo.  

A centralidade dessa problemática reporta-se aos direitos humanos, pois a violência 

motivada por questões de gênero e de orientação sexual é uma forma de violação desses 

direitos, onde o Estado, no que diz respeito à legalidade para garantia de direitos 

humanos, além de reproduzir essa construção essencialista, reforçando padrões e papéis 

sociais e sexuais, também atua em uma lógica patriarcal e paternalista.  

Nesse modelo de economia capitalista, em um processo de globalização sistêmica 

(SILVEIRA, 2007), mesmo com a Constituição Federal (BRASIL, 1988) e com o Brasil 

sendo “parte de quase todas as convenções e tratados de direitos humanos celebrados no 

âmbito das Nações Unidas” (MAIA, 2007, p. 88) para estipular dispositivos que 

amparem os direitos das minorias, se por um lado representaram avanços, por outro 

evidenciam um somatório de falhas no que se refere a sua efetivação, demonstrando o 

Estado como contraditório e hegemônico capitalista, já que a violência e a violação de 

direitos continuam acontecendo. Para Viola (2007) o que ocorre é que os direitos 

humanos, enquanto originado do Estado, apresentam-se como princípio regulador capaz 

de alternativas nem sempre condizentes com as urgências das minorias sociais. 

Esse conjunto de fatores reflete a necessidade de ultrapassar as fronteiras que hoje 

estão impostas nos diversos ambientes da sociedade. Tendo isso em vista, essa pesquisa 

pretendeu avaliar os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/2006) nas dimensões 

culturais, econômicas e políticas que garantem a promoção dos Direitos Humanos, tendo 

como foco a intersecção entre territórios, direitos humanos e diversidades socioculturais, 

objetivando uma análise acerca dos direitos humanos referentes à diversidade 

sociocultural que compõe o gênero, tomando como base o território
1
 do município de 

João Pessoa, na Paraíba.  

Na conjuntura contemporânea, especificamente sobre os direitos humanos para as 

minorias sexuais, pode-se afirmar que as políticas voltadas para as mulheres (no sentido 

biológico do termo), foram as que mais avançaram, muito embora ainda se possa 

constatar a realidade de que a maior parte delas, independentemente de idade, classe, 

escolaridade, raça, ou quaisquer outras circunstâncias, podem encontrar-se, em algum 

                                                           
1
 A utilização no termo “território” como referência ao município de João Pessoa, toma como base a teoria 

de Haesbaert (2004), que aborda a noção de multiterritorialidade e a concepção de múltiplos territórios, 

dentro de um processo onde existem diversas denominações para a questão da territorialidade, podendo a 

cidade de João Pessoa se enquadrar enquanto território municipal.   
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momento de suas vidas, em situação de vulnerabilidade simplesmente pelo fato de serem 

mulheres. São raras aquelas que não tenham sofrido alguma violência machista. 

A violência sofrida pela condição de se ser mulher está intimamente ligada a uma 

concepção do sexo feminino como subordinado que ainda está enraizada no momento 

vigente e é produto de um sistema social que engloba um somatório de fatores. Nesse 

sentido, sob a ótica do movimento feminista, esse fenômeno passou a ser olhado e 

entendido como uma problemática estrutural, multicausal, e que atravessa a realidade da 

sociedade cotidianamente. 

Essa situação, que diz diretamente do caráter desigual existente entre as diferentes 

performances dos sujeitos de gênero
2
, começou a ser problematizada com o movimento 

feminista que, buscando revolucionar microelementos que ordenam a sociedade, 

conforme contribuem Giacomini e Romanini (2012), levou para discussão no ambiente 

público aquilo que era considerado como uma prática normativa, como um problema 

essencialmente doméstico, exclusivo do ambiente privado. 

O feminismo, ao produzir sua própria teoria e reflexão crítica, alcançou 

significativas vitórias (PINTO, 2010). Dentre elas, pode-se aludir aos já citados espaços 

institucionais do Direito, onde se ampliou a garantia dos direitos civis ou ao campo 

acadêmico, no qual também adentraram os estudos feministas. Ademais, também se 

destacam mulheres de diversas partes do mundo, que com ideais libertários, lutaram de 

várias formas por uma sociedade livre e igualitária, preocupando-se com a arte, a 

literatura, o teatro e a poesia como forma de libertação, expressão e denúncia da questão 

social (DIAS, 2003). 

Nesse caminho, no que consiste a história brasileira, com referência aos marcos 

legais advindos dessa luta, é indispensável elucidar a Lei 11.340 – Lei Maria da Penha 

(LMP), que será alvo deste estudo, pois cria mecanismos para coibir a violência contra a 

mulher (BRASIL, 2006a). Aprovada em todas as instâncias jurídicas e vigorando a partir 

de 2006, seu objetivo principal, conforme Cortês e Matos (2007) trata da caracterização 

da violência doméstica e familiar como violação dos direitos humanos das mulheres e da 

garantia à proteção e procedimentos policiais e judiciais humanizados para as vítimas. As 

citadas autoras, ainda sublinham que muito mais do que punir, essa legislação teria a 

função de promover uma real mudança nos valores sociais.  

                                                           
2
 O termo performance, refere-se a teoria de Judith Butler (1987, 2000), a qual discorre sobre gênero 

enquanto algo inconstante, mutável e plural, que se configura através de diferentes performances ou 

identidades performáticas. Esse ponto de vista teórico será mais amplamente exposto no decorrer do texto. 
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Contudo, o que se observa é que esses avanços ainda não foram suficientes para que 

se consolidasse uma mudança significativa nas posições heterossexistas e a violência não 

somente contra as mulheres, mas contra as diferentes identidades de gênero da população 

LGBT, continua se produzindo e se reproduzindo nas relações de poder que se 

entrelaçam na ordem patriarcal.  

Tomando como exemplo o território municipal de onde irá partir esse estudo (João 

Pessoa – Paraíba), onde a Delegacia da Mulher foi criada em 6 de março de 1987 

(terceira a ser instalada no Brasil), conforme pesquisa realizada pela REDOR (Rede 

Feminista Norte e Nordeste sobre a Mulher e Relações de Gênero), que originou o livro 

“Dores Visíveis: violência em Delegacias da mulher no Nordeste” (AMARAL et al., 

2001), constatou-se que entre os anos de 1987 a 1997, a capital teve um aumento de 260 

para 1377 boletins de ocorrência com denúncias de violência doméstica por ano, o que 

representa um acréscimo de aproximadamente 430%. 

Passado quase uma década da implantação de uma legislação para tratar 

especificamente da problemática aqui abordada, pode-se evidenciar que a questão do 

gênero continua sendo uma categoria oprimida no viés dos direitos humanos e que o 

patriarcado, sistema encarregado principalmente de produzir e manter a hierarquia 

desigual entre “masculino” e “feminino” segue como um problema que atinge a todas as 

mulheres e pessoas LGBT e onde, por vezes, o Estado se torna cúmplice desses crimes, 

já que também reproduz esse padrão. 

Goldman (1917), avalia que para mudar esse paradigma, seria uma questão de 

“regeneração interna” e individual, de liberação do peso de preconceitos, tradições e 

costumes, argumentando que uma “verdadeira emancipação” não começaria nem nas 

urnas, nem nos tribunais. A referida autora interpreta o Estado como uma abstração, 

como uma concepção que não tem realidade orgânica, afirmando que “o lento e difícil 

processo de libertação do indivíduo não se realizou com a ajuda do Estado, pelo 

contrário, foi encetando um combate ininterrupto e sangrento que a humanidade 

conquistou o pouco de liberdade e de independência de que dispõe” (GOLDMAN, 2010, 

p. 9). Parece ser urgente transcender este debate, questionar os artefatos culturais, e 

tencionar as relações naturalizadas, provocando um desequilíbrio dessas relações de 

dominação existentes.  

Com isso, ancorada em referenciais teóricos de análises feministas e com 

contribuições dos estudos queer, essa pesquisa se propôs a analisar a questão central: 
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quais os avanços e entraves da Lei Maria da Penha (11.340/2006) para garantia de 

direitos humanos. 

      Devido à multicausalidade e a complexidade do problema proposto, os recortes 

teóricos foram feitos para auxiliar tanto na compreensão quanto na busca de resposta para 

o fenômeno, partindo de abordagem vinculada a diferentes teorias feministas, 

considerando o complemento de outras perspectivas que dialogam com esse viés, tais 

como a teoria queer. “Esta mobilidade pelas distintas matrizes de gênero permite a 

ressignificação das relações de poder, o que constitui o objetivo prioritário das diferentes 

vertentes do feminismo” (SAFFIOTI, 2001, p. 125). 

      Para embasar a presente análise, a necessidade de complementar e estender as teorias 

feministas à teoria queer, ocorreu pela pretensão de construir uma crítica a LMP que 

atentasse para os limites da sua visão biologizante do que é ser mulher, ou seja, para o 

caráter realmente biológico da lei, que foi pensado e que está dado entendendo como 

mulher somente aquela que tem vagina e que vive uma relação heterossexual, não 

enquadrando uma série de situações de violência doméstica (aquelas que envolvem casais 

de lésbicas ou aquelas envolvendo mulheres trans, por exemplo) e ainda excluindo outras 

diferentes violências de gênero. Como as reflexões feministas em geral não consideram 

as mulheres trans e também acabam reproduzindo essa concepção biologizante que a Lei 

preconiza, não resta alternativa, senão a de buscar outro aporte teórico (teoria queer) que 

possa dar apoio para sustentar uma perspectiva mais abrangente. 

Além disso, pensar sobre como se produzem masculinidades e feminilidades, 

constituídas nos moldes de relações de poder patriarcal, que se estabelecem na cultura e 

que integram situações de violência motivadas por questões de gênero e de orientação 

sexual, exige uma articulação de diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, muitos 

estudos têm entrelaçado o gênero, buscando desnaturalizar fenômenos sociais forjados na 

história e nas condições materiais e simbólicas da ordem social. É o que Rago (2000) 

denomina “epistemologia feminista”, ou seja, um contradiscurso que rompa o 

enquadramento conceitual normativo e busque fortalecer uma igualdade dos gêneros. 

 Além do movimento feminista, que desde meados do século 19, vem oferecendo 

instrumentos práticos e teóricos com subsídios reais para um melhor entendimento do 

problema desta pesquisa, novos caminhos foram sendo traçados no âmbito da literatura 

acadêmica, no intuito de combater a indústria da cultura totalizadora e homogeneizante. 

“No domínio da epistemologia, a contribuição feminista tem sido valiosa, criticando a 
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razão cartesiana e, nesta direção, ampliando os horizontes das(os) estudiosas(os)” 

(SAFFIOTI, 2001, p. 130).  

Segundo a referenciada autora, o primeiro livro no Brasil a fim de chamar a atenção 

para o fenômeno da violência de gênero e gerar novos estudos e ações para seu combate, 

foi publicado em 1985, por Maria Amélia Azevedo, intitulado “Mulheres Espancadas – a 

violência denunciada”, cuja investigação consistiu em um levantamento quantitativo de 

valorosa importância para dimensionar a sua magnitude, tendo como base o município de 

São Paulo. 

Por meio de um intenso empenho visando transformar toda teoria, prática ou política 

que não considerasse a condição transversal de pautas como a da sexualidade, ainda 

diferentes estudos culturais e de gênero tem gerado pensamento crítico, bem como, 

fundamentado ações que problematizem as relações onde diferenças e desigualdades são 

produzidas e legitimadas. Esses estudos merecem atenção, pois vão de encontro ao que 

Saffioti (2001) sugere como a maior contribuição de interpelações de certas correntes do 

feminismo ou a maior contribuição de corrente expressiva do feminismo, que é o ataque 

às análises dualistas, tão marcantes na ciência dos homens. 

Com os chamados novos movimentos sociais, que surgiram na Europa a partir da 

década de 1980 fazendo crítica ao paradigma tradicional marxista e ao utilitarismo da 

teoria da escolha racional (ARAUJO e LIMA, 2010), e também desafiando a hierarquia 

burocrática ao questionar políticas tradicionais baseadas na classe social (SILVA, 2000), 

ocorre uma virada cultural. Ou seja, a incorporação do paradigma da cultura no debate 

social. 

Indo além do solipsismo (PEQUENO, 2007) e com críticas às oposições binárias e a 

perspectiva essencialista da formação da identidade (SILVA, 2000), a identidade cultural, 

se origina então, como fator de mobilização política. Dentro do que Castells (2000) 

denominou sociedade em rede, comunidades culturais dão entrada na articulação de 

movimentos urbanos que surgem representando reação à dominação cultural e a 

exploração econômica e como novas resistências contra a repressão política da lógica 

unilateral do capitalismo, produzindo novos significados históricos e como fonte de 

identidade dissociada das sociedades civis e das instituições do Estado de onde se 

originaram.  

Partindo da teoria cultural e social pós-estruturalista, a teorização cultural 

contemporânea aborda o multiculturalismo, através da dimensão onde identidade e 

diferença são tratadas como questão política, sendo tarefa primordial a de explicar e 
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questionar o processo de produção da identidade e da diferença, ao invés de tolerar, 

respeitar e aceitar que exista uma diversidade cultural, pois esta, como explana Hall 

(2000), diferente da natureza biológica, não é natural, é produzida. 

Existem críticas aos teóricos dos “novos movimentos sociais”, por situarem tais 

fenômenos no plano exclusivamente político, que apesar de ser um enfoque importante, é 

um viés bastante limitado para explicar conflitos sociais contemporâneos, que afetam o 

sistema como um todo (ARAUJO e LIMA, 2010). Todavia, para além da perspectiva da 

diversidade, que cristaliza, naturaliza e essencializa as noções de identidade e diferença, 

que dependem de uma cadeia oculta de declarações sobre (outras) identidades (SILVA, 

2000), a teoria cultural contemporânea assim como diferentes teorias, tanto feministas 

quanto queer, discorrem sobre os movimentos que afetam tanto identidades 

subordinadas, quanto identidades hegemônicas. 

É possível verificar que de modo cada vez mais frequente, importantes autores, de 

diferentes correntes teóricas, têm estudado sobre a violência contra as minorias sexuais e 

sua relação com os aparatos legais, de modo que a produção intelectual sobre essa 

temática se encontra em iminente e inacabado processo de construção, especialmente 

pelo fato de que essas violações ainda são uma incógnita sem resolução efetiva, se 

configurando como uma realidade presente, não somente no Brasil, como em vários 

países dotados de diferentes regimes econômicos e políticos.  

Conforme contribuição de Saffioti (2001, p. 129), “não há um modelo feminista; há 

uma perspectiva feminista que se traduz por diversos modelos”. Sendo assim, assentada 

teoricamente nos diferentes vieses mencionados ao longo destes escritos, esta pesquisa 

estruturou-se dispondo a desarticular os imaginários envoltos ao gênero, haja vista que 

essa é uma prática necessária dentro da lógica de combate às violências que lhe 

atravessam. Do mesmo modo, como reitera a citada autora, ignorar as diferentes 

vertentes que abarcam o feminismo seria grave, pois homogeiniza uma realidade que é 

bastante diferenciada. 

Nessa perspectiva, a questão central e objetivo geral deste trabalho se pautou em 

analisar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha (11.340/2006) para garantia de 

direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa na Paraíba. Os objetivos específicos 

foram: verificar a relação entre a instauração da Lei 11.340/2006 e a garantia de direitos 

humanos; refletir acerca do papel do Estado e da influência do patriarcado na dinâmica 

da violência motivada por gênero e orientação sexual; refletir a temática do gênero e sua 

relação com processos de formação da identidade e efetivação de direitos humanos; 
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analisar os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/2006) nas dimensões culturais, 

econômicas e políticas que garantem a promoção dos direitos humanos. 

Pressupondo que “a intervenção da lei não dá conta do fim da violência de gênero” 

(GIACOMINI e ROMANINI, 2012, p. 146), pois “uma coisa é proclamar um direito, 

outra é desfrutá-lo efetivamente” (BOBBIO, 1992, p. 10), enfatiza-se como legítimo o 

direito de reivindicar a igualdade sempre que a diferença inferioriza, assim como o 

direito de reivindicar a diferença sempre que a igualdade descaracteriza (SANTOS, 

1997). Com base nisso, as motivações para essa pesquisa foram ao encontro “às novas 

pautas de defesa dos direitos humanos, que não se deixam aprisionar em conteúdos 

normativos definitivos” (MAUÉS e WEYL, 2007, p. 108). 

Em um complexo quadro de disputa entre o feminismo e a esfera jurídica é possível 

considerar, quanto ao campo dos direitos, que se deu um salto, mas não se concretizou 

nenhuma revolução, nenhuma ruptura. Mesmo que tenha mudado o contexto histórico, 

não ocorreram transformações substanciais das relações sexistas e os sujeitos continuam 

perante relações de poder social onde permanece uma construção dominante, na qual 

tanto a mulher quanto a população LGBT segue como “o outro”, o negado, o excluído de 

toda uma dimensão que não é somente econômica ou material, mas também intensamente 

significante, cultural e simbólica. 

Apesar de algumas retóricas do conjunto da sociedade (seja ela pública, privada, 

institucional ou judicial) eventualmente evidenciar discursos antissexistas, onde parece 

haver a rejeição da violência de gênero e o reconhecimento de que ela é um problema de 

primeira ordem, ainda não existe, na verdade, um dado resolutivo ou suficiente no qual 

possa se agarrar para falar de diminuição dessas agressões. E isso é o mais terrível na 

ocorrência dessas violências, além da vivência daquela que as sofre: não é somente o 

sentimento de constatar que essas situações podem acontecer, afinal, isso já se sabe, mas 

é a realidade de que ainda não foram possibilitadas atitudes, pensamentos e ações que as 

fizessem exaurir. 

As barreiras ainda são múltiplas e por isso tamanho valor acadêmico e importância 

real em discorrer sobre o presente tema, pois não se trata apenas de aceitar a existência 

dessa problemática, de tolerar o diferente e libertar espaços, mas do exercício de 

dinamitar essas construções sociais, de desmontar a cultura e simbologia reinante 

patriarcal e também da libertação de mentes e atitudes, fato que ainda não se efetivou 

concretamente e que ainda parece estar longe de se findar, mesmo no espaço da 

academia.  
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“Gênero também diz respeito a uma categoria histórica, cuja investigação tem 

demandado muito investimento intelectual” (SAFFIOTI, 2004, p. 45). Para tanto, ao 

explorar informações deste cunho, se pretendeu, além de dar visibilidade à violência que 

oprime e acomete as diversidades sexuais, também expandir e consolidar conhecimentos 

acerca dessa temática, contribuindo para o desenvolvimento de futuras pesquisas e para 

discussões que possam produzir ações na busca de relações igualitárias e garantia de 

direitos humanos.  

Especialmente para o campo no qual está inserida, na linha de pesquisa em 

territórios, direitos humanos e diversidades socioculturais, do Programa de Pós-

Graduação em direitos humanos, essa categoria de análise parece ser imprescindível, 

também para que não haja lacunas de segregação no contexto acadêmico, correndo o 

risco de reproduzir o mito de hierarquia das lutas, colocando essa demanda como 

secundária e sendo mais um instrumento de opressão da voz que deve ser dada a essas 

pessoas.  

Não falar sobre esse assunto e sobre as possíveis ações contra seus resultados, é 

também uma forma de manutenção da hegemonia dominante e de proteger a herança 

patriarcal. É preciso discuti-lo, não silenciá-lo, porque silenciar é normalizar, é aceitar a 

situação. Não dar visibilidade a esse problema é também não permitir que respostas 

coletivas e individuais sejam encontradas. É fundamental que a abolição do patriarcado 

seja abordada de forma direta, como um sistema de opressão incompatível com a 

liberdade e a dignidade, que são pressupostos básicos para o alcance dos direitos 

humanos na sua totalidade. 

Nessa direção cabe destacar que a crítica aqui proposta não se aplica somente aos 

aparatos legais, mas aos grupos e espaços da sociedade em geral, que reproduzem o 

sexismo. Da mesma forma, não se intenciona questionar a decisão da mulher que realiza 

um boletim de ocorrência. Inclusive é lamentável que o façam, primeiramente porque é a 

decisão dela e também porque a justiça penal e burguesa é uma contradição, mas ainda é 

uma das (poucas) alternativas (legais) disponíveis para enfrentar as agressões machistas. 

A importância desse estudo justifica-se na necessidade de trabalhar em conjunto 

entre universidade e sociedade tanto para compreensão desses fenômenos como para 

desconstruir concepções errôneas e buscar, exigir direitos presentes na vida cotidiana das 

pessoas, nesse caso, na vida das mulheres e da população LGBT, que historicamente têm 

enfrentado diferentes entraves dentro das organizações. 
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Dada a cultura machista vigente, onde ainda se perpetuam papéis sexistas e o gênero 

binário, o vendido processo de revolução sexual, veiculado como um processo finalizado, 

ainda está em construção e inacabado. A violência por motivos de gênero e sexualidade 

ainda existe. Igualmente, a garantia de direitos sexuais, políticos, sociais e humanos, 

ainda não foi inteiramente alcançada. “As massas prosseguem penosamente o seu 

caminho, sem procurar ir mais longe” (GOLDMAN, 2010, p. 14). É urgente a 

necessidade de reagir e de questionar. 

Para analisar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha (11.340/2006) para 

garantia de direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa na Paraíba, o presente 

estudo, assentado especialmente em uma abordagem feminista, caracterizou-se como 

uma pesquisa exploratória, de cunho majoritariamente qualitativo e descritivo. Após o 

levantamento teórico e bibliográfico, que se estendeu durante todo o processo da 

pesquisa, a etapa seguinte foi voltada para a coleta de dados. Depois de algumas 

mudanças metodológicas, (que serão explicadas no capítulo III), a pesquisa de campo se 

deu através da aplicação de um questionário semiestruturado referente aos avanços e 

entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos, contendo questões 

descritivas, abordando os objetivos geral e específicos do presente trabalho.  

As cinco participantes que colaboraram respondendo ao citado questionário são 

ativistas de diferentes coletivos feministas da cidade de João Pessoa, as quais foram 

convidadas porque estiveram envolvidas no projeto de pesquisa que resultou a construção 

do livro “Mulheres em Situação de Violência: olhares feministas sobre a Rede de 

Atendimento” (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). Trazendo propostas de 

intervenção social, esse livro foi produto de um estudo elaborado pelo Coletivo Feminista 

Cunhã, pelo Grupo Marias de Extensão e Pesquisa em Gênero, Educação Popular e 

Acesso à Justiça, vinculado ao Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB 

(CRDH - UFPB) e pelo Observatório para Implementação da Lei Maria da Penha (LMP), 

que teve como linha mestra a finalidade de avaliar a resolutividade dos serviços de 

atenção às mulheres em situação de violência em João Pessoa e em outros quatro 

municípios da Paraíba
3
. 

                                                           
3
 Esse livro foi um dos pontos de partida desse estudo, de modo que suas autoras foram entrevistadas 

através de um questionário contendo perguntas focadas para o município de João Pessoa, tendo como 

objetivo abarcar não somente o olhar das participantes enquanto ativistas e estudiosas, mas também dados 

sobre o próprio histórico de violência na vida dessas mulheres. Após esse trabalho de campo valendo-se 

das entrevistas, realizou-se a análise e interpretação descritiva dos resultados, avaliando os avanços e 

entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos, por meio do que Bardin (1977) nomeia 

“análise de conteúdo”. 
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As entrevistas foram realizadas de modo presencial, entre os meses de maio e junho 

do ano de 2016, em local previamente combinado com cada uma das mulheres. Foram 

armazenados os áudios e posteriormente transcritos integralmente. Os trechos das 

entrevistas estão embutidos no decorrer de todo texto, seguindo uma concordância com 

as temáticas desdobradas. Além de manter o sigilo pessoal e a identidade das 

entrevistadas reservadas, mas também com o propósito de homenagear as participantes, 

as citações de falas estarão identificadas metaforicamente com o nome de mulheres 

nordestinas que se destacaram historicamente na luta pela conquista da igualdade 

feminina na sociedade.  

Dessa forma, na ordem numeral em que ocorreu a aplicação dos questionários, as 

entrevistadas estão representadas simbolicamente pelas seguintes personagens:  

- Entrevistada 1: “Margarida Maria Alves”
4
; 

- Entrevistada 2: “Maria Bonita”
5
; 

- Entrevistada 3: “Maria Quitéria”
6
; 

- Entrevistada 4: “Rachel de Queiroz”
7
; 

- Entrevistada 5: “Esperança Garcia”
8
. 

      Em alguns casos foi substituída a palavra “entrevistada” por outro vocábulo 

(participante, testemunha, ativista), mas sempre seguindo a mesma lógica numeral e 

nominal elencada acima para cada uma. As falas serão citadas mantendo a fidedignidade 

do áudio transcrito e se no decorrer do trecho houver alguma declaração que não estiver 

                                                           
4
 Margarida Maria Alves, paraibana nascida em Alagoa Grande, símbolo da luta pelos trabalhadores e 

trabalhadoras rurais, foi sindicalista, defensora de causas trabalhistas e dos direitos humanos, foi morta por 

motivações políticas com um tiro na face enquanto estava em frente a sua casa e na presença da sua 

família. Pouco tempo antes de ser assassinada, a ativista havia discursado a seguinte frase: “É melhor 

morrer na luta, do que morrer de fome”. 
5
 Nascida no interior da Bahia, Maria Gomes de Oliveira, popularmente conhecida como Maria Bonita, 

integrou o grupo de cangaceiros liderado por Virgulino Ferreira da Silva (vulgo Lampião), de quem se 

tornou companheira. Após oito anos de resistência para lidar com a vida no cangaço, foi morta em Sergipe, 

durante uma emboscada de ataque da polícia armada oficial, onde foi degolada ainda viva junto de 

Lampião e mais nove cangaceiros. 
6
 Maria Quitéria de Jesus Medeiros, nascida em Feira de Santana – Bahia, combateu na Guerra da 

Independência e é considerada a Joana D‟arc brasileira. Vestida de homem e com cabelo cortado, alistou-se 

como “soldado Medeiros” e integrou a base militar sendo condecorada pelo Imperador Dom Pedro I pela 

sua bravura. Porém, quando descoberta, foi expulsa. Foi a primeira mulher a assentar as Forças Armadas 

Brasileiras em 1823 e morreu no completo anonimato. 
7
 Cearense, nascida em Fortaleza, a nordestina Rachel de Queiroz foi uma grande tradutora, romancista, 

escritora, jornalista e cronista, configurando-se como uma importante dramaturga brasileira. Autora de 

destaque sobre ficção social nordestina, ela foi a primeira mulher da história a ingressar na Academia 

Brasileira de Letras. 
8
 Esperança Garcia, foi uma mulher negra escravizada em uma fazenda de algodões localizada próxima de 

Teresina – Piauí. Em função da sua condição de escrava, pouco se sabe da sua história de vida, porém, 

ficou conhecida porque corajosamente, em meados do século XVIII, alfabetizada e ciente de que poderia 

reivindicar seus direitos, escreveu uma carta em formato de petição, destinada ao Presidente da Província 

da época, denunciando os maus tratos dos quais ela e o seu filho eram submetidos. 
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de acordo com a temática abordada naquele momento ou que prejudique a compreensão 

da leitura, serão feitos os devidos recortes, substituindo por “[...]”. Embora o livro 

construído pelas entrevistadas seja uma referência central nessa análise, a grande 

contribuição emana das entrevistas realizadas, onde elas fornecem seus relatos e 

experiência. Certamente a fala das testemunhas e a memória viva trazida pela fala delas, 

é o ponto mais importante desse estudo. 

Estruturalmente, esse trabalho está organizado divido em três capítulos. O Capítulo I, 

intitulado História e contextualização: femininos e feminismos, tem como objetivo 

apresentar um resgate histórico e contextual referente a aspectos que são 

imprescindíveis para o entendimento deste estudo. Em um primeiro momento será 

abordado o processo de construção da identidade feminina e da performance de gênero 

feminina, atentando para os desdobramentos dos termos sexo, gênero e orientação 

sexual. Posteriormente, a discussão será voltada para a questão do patriarcado, dando 

ênfase a problemática do machismo e das diferentes violências que acometem as 

minorias sexuais. Finalmente, serão evidenciadas as trajetórias de luta e empoderamento 

geradas pelo feminismo, mais especificamente no território de João Pessoa – Paraíba, 

local no qual essa pesquisa se embasa.  

Com o título Lei Maria da Penha: feminismo e legalismo, o Capítulo II inicia 

apresentando o processo gestacional que culminou no surgimento da Lei Maria da Penha. 

Posteriormente discorre sobre a formação e os pontos centrais que influenciaram para a 

construção da Lei 11.340/2006, tais como: a história de Maria da Penha, vítima de 

violência doméstica que teve sua história como um dos vetores para a criação dessa lei, 

bem como a implantação de políticas públicas para enfrentamento de todas as formas de 

violência contra as mulheres. A seguir, são explanados aspectos legais e constitucionais 

da legislação supracitada, no intento de proporcionar um entendimento sobre a mesma. 

Para finalizar a seção, serão desmembradas considerações acerca do Estado e da sua 

relação com a Lei Maria da Penha.  

Dando continuidade, a terceira e última parte que contempla o Capítulo III, Avanços 

e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos, aponta para a 

questão da construção dos direitos igualitários, aprofundando para a intersecção existente 

entre os direitos humanos e a temática do gênero. Feito isso, conforme metodologia 

acima elencada, serão apresentados os dados coletados e analisados, especificamente 

sobre os avanços e entraves da instauração da Lei 11.340/2006 para garantia de direitos 

humanos, a partir de João Pessoa – Paraíba.  
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2 CAPÍTULO I – HISTÓRIA E CONTEXTUALIZAÇÃO: FEMININOS E 

FEMINISMOS 

 

      O presente capítulo tem como objetivo apresentar um resgate histórico e contextual 

referente a aspectos que são imprescindíveis para o entendimento deste estudo. Em um 

primeiro momento será abordado o processo de construção da identidade feminina, 

atentando para os desdobramentos dos termos sexo, gênero e orientação sexual. 

Posteriormente, a discussão será voltada para a questão do patriarcado, dando ênfase a 

problemática do machismo e das diferentes violências que acometem as minorias 

sexuais
9
. Finalmente, serão evidenciadas as trajetórias de luta e empoderamento 

geradas pelo feminismo, mais especificamente no território municipal de João Pessoa – 

Paraíba, local no qual essa pesquisa se embasa. 

      A questão das violências motivadas por questões de gênero e de orientação sexual, 

bem como as análises referentes à discriminação, o preconceito e a dominação estão 

cada vez mais presentes não só no campo acadêmico, como também na sociedade como 

um todo. Tanto é assim que a última prova do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), realizada no ano de 2015, trouxe como tema da redação “a persistência da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira”
10

.  

      Conforme exposto na prova supracitada, nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 

foram assassinadas no país acima de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. No 

período de 2010 a 2012, o número de mortes passou de 1.353 para 4.465, o que 

representa um aumento de 230%, mais que triplicando o quantitativo de mulheres 

vítimas de assassinato no país (WALSELFISZ, 2012). Dados atualizados da referida 

pesquisa, que analisou os feminicídios ocorridos entre os anos de 2003 e 2013, identificam 

que essa porcentagem já aumentou para 260% (WALSELFISZ, 2015). 

      Nessa mesma perspectiva, segundo levantamento de dados realizado pela Secretaria 

de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR) referente aos 

atendimentos efetivados na Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, no período 

de janeiro a junho de 2015, foram recebidas 364.627 ligações, sendo em média de 

60.771 ao mês e 2.025 ao dia
11

 (BRASIL, 2015a).  

                                                           
9
 Vale ressaltar que o termo “minorias” se refere ao sentido de minorias em direitos e não a minoria 

enquanto quantidade. 
10

 Informações retiradas do site http://enem.inep.gov.br/. Acesso em: 6 nov. 2015. 
11

 Não se pode precisar o número de ligações referente especificamente ao território de João Pessoa – 

Paraíba, pois a divulgação não continha dados separados por região do Brasil. 
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      Com base no documento citado, é possível verificar que do total de ligações, 32.248 

se tratavam especificamente de relatos de violência contra a mulher, sendo: 16.499 de 

violência física (51,16%); 9.971 de violência psicológica (30,92%); 2.300 de violência 

moral (7,13%); 1.365 de cárcere privado (4,23%); 1.308 de violência sexual (4,06%); 

629 de violência patrimonial (1,95%) e 176 de tráfico de pessoas (0,55%). Para melhor 

interpretação de tais dados, segue ilustração: 

 

GRÁFICO 1 – Balanço semestral 2015 – Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 

 

Fonte: BRASIL. Secretaria de Políticas para as Mulheres. Balanço semestral 2015. Central de 

Atendimento à Mulher: Disque 180. Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://www.spm.gov.br/noticias/spm-divulga-balanco-da-central-de-atendimento-a-mulher-

2013-ligue-180>. Acesso em: 6 nov 2015. 

       

      Embora a porcentagem de denúncias sobre violência sexual não esteja entre as mais 

citadas, o 9º Relatório Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2015), publicado através do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública em outubro de 2015, mostra que no ano de 2014 o 

Brasil registrou 47.643 casos de estupro, representando um estupro a cada 11 minutos, que 

comparado ao ano de 2013, onde pode se constatar 51.090 casos, há uma queda de 

6,7%. Entretanto, as estatísticas não deixam de ser alarmantes, já que conforme pesquisa 

encomendada ao instituto Datafolha, o Anuário indica que 90,2% das mulheres com idade 

entre 16 e 24 anos afirmam ter medo de sofrer violência sexual
12

. 

                                                           
12

 O 9º Relatório Anuário Brasileiro de Segurança Pública também não apontou dados específicos da cidade de 

João Pessoa – Paraíba, mesmo nas categorias que apresentavam levantamentos divididos por Capital. 
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      Essa realidade de persistentes agressões também é visível a partir de outra recente 

pesquisa, desenvolvida pelo DataSenado (2015), de junho a julho de 2015, na qual uma 

em cada cinco brasileiras revela já ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou 

familiar e 63% delas consideram que nos últimos anos a violência aumentou. A questão 

se torna ainda mais complexa ao observar que apenas 5% das entrevistadas afirmam que 

as mulheres são tratadas com respeito no Brasil. 

      Diferentes personagens com uma história que praticamente é a mesma: cinco 

mulheres são espancadas a cada 2 minutos no Brasil (FUNDAÇÃO PERSEU 

ABRAMO/SESC, 2010); a cada 1h30 ocorre um feminicídio no Brasil (GARCIA et al, 

2013); 89% das vítimas de estupro no Brasil são mulheres (CERQUEIRA e COELHO, 

2014); 54% dos brasileiros conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 

56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira (DATA 

POPULAR/INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2013). 

      Não há argumento contra os fatos: são inúmeras as fontes estatísticas que confirmam 

o retrato cruel do machismo. E pensar que em cerca de 90% dos casos de violência 

reportados pelas mulheres, o inimigo dorme ao lado, já que nessa porcentagem de 

situações é o parceiro (marido ou namorado) o responsável pelas agressões 

(FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO/SESC, 2010). Para 70% da população, a mulher 

sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos no Brasil (DATA 

POPULAR/INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 2013). 

      Este quadro se agrava ainda mais se tratando de João Pessoa – Paraíba, município 

que, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tem população 

residente estimada em 723.515 habitantes, sendo 337.783 homens e 385.732 mulheres
13

. 

O Mapa da Violência (2015), além de sinalizar que dentre 83 países, o Brasil está em 5º 

com maior taxa de homicídios de mulheres, apresentando uma média de 8,3 homicídios a 

cada 100 mil mulheres, também coloca a Paraíba no segundo lugar do ranking de 

crescimento de homicídios, dando destaque para a violência no território municipal de João 

Pessoa, terceira capital brasileira com maior taxa de feminicídios, com 10,5 para cada 100 mil 

habitantes, sendo que dois terços das vítimas são mulheres negras (WALSELFISZ, 2015)
14

. 

                                                           
13

 Dados disponíveis em: www.cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2015. Nota-se que nesse caso, as 

mulheres representam 53% das pessoas, sendo a maior parte da população residente. O mesmo ocorre no 

Brasil como um todo, onde as mulheres representam 52% da população brasileira (e são mães do restante). 
14

 Para dimensionar as sérias e sequenciais cenas de violência contra a mulher, nas quais, de modo 

semelhante a outros lugares, a idade da vítima não é critério, tampouco o estereótipo do agressor, meninas 

de João Pessoa, estimuladas pelo projeto feminista Think Olga, criaram através das redes sociais na 

internet, uma página chamada “Eu tinha um professor que”, para denunciar casos de abusos sexuais 

http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/
http://www.compromissoeatitude.org.br/para-70-da-populacao-a-mulher-sofre-mais-violencia-dentro-de-casa-do-que-em-espacos-publicos-no-brasil/
http://thinkolga.com/2015/10/26/hashtag-transformacao-82-mil-tweets-sobre-o-primeiroassedio/
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      Para melhor compreender a Lei Maria da Penha, é imprescindível essa 

contextualização, promovendo um diálogo com diferentes estudos que tragam a 

materialidade e concretude da concepção do sexo feminino como subordinado, que ainda 

é tão enraizada no momento vigente e que é produto de um sistema social que, dentre um 

somatório de fatores, está intimamente ligada à violência sofrida pela condição de se ser 

mulher.  

      A partir deste norte, essa problemática estrutural, multicausal, e que atravessa a 

realidade cotidianamente, será abarcado neste primeiro capítulo que objetiva não somente 

desvelar as facetas do machismo, como também contemplar as transformações, 

conquistas, e resistências que pautaram as lutas pelo empoderamento de identidades de 

gênero oprimidas, vislumbrando trajetórias que foram abertas, bem como os obstáculos 

que estão para serem superados, já que o que se observa é que os avanços ainda não 

foram suficientes para que se consolidasse uma mudança significativa nas posições 

heterossexistas. 

 

2.1 Construção da identidade feminina 

 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 

econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é 

o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho 

e o castrado que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode 

constituir um indivíduo como um Outro (BEAUVOIR, 1967, p. 9). 

 

      O tema da diversidade sexual ainda é cercado de complexidades, estigmas e 

desinformação. Fato que novamente comprova isto é a prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) de 2015, que além da redação, trazia uma questão que abordava o 

feminismo, através da citação do célebre trecho da análise de Simone de Beauvoir, o qual 

está mencionado acima. Imediatamente a questão foi alvo de fortes reações 

conservadoras, principalmente por parte dos deputados fundamentalistas Jair Bolsonaro 

(Partido Progressista do Rio de Janeiro) e Marco Feliciano (Partido Social Cristão de São 

Paulo) que acusam o governo de “doutrinação marxista”
15

 (PAVAN, 2015). A fim de 

                                                                                                                                                                            
sofridos por meninas, cometidos por professores, em ambiente escolar. Os depoimentos são impactantes, 

trazendo relatos de meninas de vários estados do Brasil (GABRIEL, 2015). Para saber mais sobre o projeto 

Think Olga, acessar: http://thinkolga.com/. Acesso em: 3 dez. 2015.  
15

 Diante de tamanha incoerência, vale frisar que o renomado filósofo, economista, sociólogo, jornalista e 

socialista Karl Marx, embora tenha contribuído de forma ímpar com sua teoria materialista dialética da 

história, em sua principal obra escrita (MARX, 2004), ele se quer chega próximo de abordar algo 

relacionado propriamente à questão de gênero. Sua literatura a respeito da sociedade, da economia e da 
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evitar a ignorância exemplificada pela figura destes congressistas e evidenciar a 

importância de debater sobre violência contra a mulher como algo que não contempla 

somente as “mulheres de esquerda”, mas sim a sociedade como um todo, este primeiro 

capítulo coloca em pauta a construção da identidade feminina, bem como reflexões 

acerca dos elementos denominados: sexo, gênero e orientação sexual. 

      É impossível se apropriar do objeto deste estudo, sem abordar a temática da 

diversidade sexual e das relações de gênero, conceito este que pré-requisita o 

entendimento de outros dois: sexo e orientação sexual. 

      Para empreender algumas considerações no que concerne ao termo sexo e introduzir 

uma compreensão sobre tal assunto, recorda-se o Mito da Alma Gêmea, criado por Platão 

(1991), em seu livro “Banquete”. Aludindo a incompletude humana, o filósofo narra 

através de Aristófanes, um discurso sobre o amor, sobre sua origem e sua natureza.  

      Neste, Aristófanes começa dizendo que no início dos tempos os homens eram seres 

completos, de duas cabeças, quatro pernas, quatro braços, o que permitia a eles um 

movimento circular muito rápido para se deslocarem. Eram seres fortes e inteligentes, 

que se considerando tão bem desenvolvidos, resolveram subir aos céus e lutar contra os 

deuses, destronando-os e ocupando seus lugares. Todavia, os deuses venceram a batalha 

e Zeus resolveu castigar os homens por sua rebeldia. Tomou na mão uma espada e cindiu 

todos os homens, dividindo-os ao meio. Zeus ainda pediu ao deus Apolo que cicatrizasse 

o ferimento (o umbigo) e virasse a face dos homens para o lado da fenda (lado externo) 

para que observassem o poder de Zeus.  

Dessa forma, os homens caíram na terra novamente e, desesperados, cada um saiu à 

procura da sua outra metade, sem a qual não viveria. Eles esqueceriam o episódio, mas 

tendo assumido a forma que os humanos possuem hoje, levariam sempre consigo a 

sensação de incompletude. Desde então os homens vagueiam infelizes na busca pela 

metade perfeita, que foi perdida (PLATÃO, 1991). 

      O mito grego exposto é bastante adequado para a presente discussão, pois não 

somente faz referência à construção das relações amorosas, como também remonta a 

punição que recaí sobre aqueles que contrapõem a ordem heteronormativa, que em uma 

                                                                                                                                                                            
política, constituíram inegáveis avanços para a compreensão do mundo capitalista e da exploração da força 

de trabalho, o que desencadeia profundas reflexões relacionadas não somente a questão de classe, mas as 

diferentes opressões que acometem a classe dominada. Mesmo não tratando diretamente da problemática 

do sexismo, Marx traz ideias que merecem reconhecimento inclusive dentro das teorias e análises de 

gênero, a exemplo de suas observações sobre a “divisão social do trabalho”, conceito que tende muito a 

agregar nas discussões sobre organização, segregação e desigualdade social e sexual. Inclusive, a primeira 

divisão de trabalho é a divisão sexual.   
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perspectiva essencialista, impõe um padrão idealizado e segregado das relações entre os 

sexos feminino e masculino, onde cada pessoa, de acordo com seus caracteres biológicos, 

é designada a assumir determinados papéis, estando presa a incompletude e aos 

mecanismos de controle social que sobre(im)põe identidade de gênero a um corpo-

sexuado. 

      A partir de uma concepção literária da língua portuguesa, sexo é definido como: 

  

Conformação particular que distingue o macho da fêmea, nos animais e nos 

vegetais, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes 

certas características distintivas. 2. O conjunto das pessoas que possuem o 

mesmo sexo. [...] 4. Os órgãos genitais externos. [...] O belo sexo. As 

mulheres; o sexo amável; o sexo frágil. [...] O sexo forte. Os homens. 

(FERREIRA, 2009, p. 1841, grifo do autor). 

 

      O termo sexo, a partir de uma visão estrito senso biológica, constitui a caracterização 

genética e anátomo-fisiológica dos seres humanos, referindo-se ao aspecto físico-

biológico, marcado pela presença de aparelho genital e demais características fisiológicas 

que diferenciam os seres humanos como “masculino”, “feminino” ou “intesexo”
16

, 

tomando por base a dicotomia macho x fêmea.  

      Contrariando estas definições que tendem a interpretar o sexo como algo puramente 

biológico e que não está interligado a outros fatores, Laqueur (2001), argumenta que 

foram as transformações políticas, econômicas e culturais ocorridas no Ocidente em 

meados do século XVIII que criaram o contexto para estabelecer a visão contemporânea 

sobre os sexos, que os compreende como totalmente distintos. Segundo o historiador, já 

naquela época predominava o ponto de vista que construía os corpos masculino e 

feminino como versões hierárquicas. Tanto é assim que o próprio significado da palavra, 

conforme exposto acima, atribui características comportamentais diferenciadas de acordo 

com cada sexo. 

      É possível afirmar que “o “sexo” é um ideal regulatório cuja materialização é 

imposta” (BUTLER, 2000, p. 110). A cultura ocidental moderna, privilegiando a 

diferença sexual como suporte primordial e imutável da “identidade de gênero” (conceito 

que será desmembrado posteriormente), reproduz de modo recorrente a interpretação de 

que a sexualidade seria algo natural, dado de modo inerente ao ser humano, 

desconsiderando sua dimensão social e política. 

 

                                                           
16

  Pessoas que tem concomitantemente os órgãos genitais de ambos os sexos.  
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Tal concepção usualmente se ancora no corpo e na suposição de que todos 

vivemos nossos corpos, universalmente, da mesma forma. No entanto, 

podemos entender que a sexualidade envolve rituais, linguagens, fantasias, 

representações, símbolos, convenções... Processos profundamente culturais e 

plurais. Nessa perspectiva, nada há de exclusivamente “natural” nesse terreno, 

a começar pela própria concepção de corpo, ou mesmo de natureza (LOURO, 

2000, p. 5-6). 

 

      Com isso, pode-se dizer que a noção de “sexo” está diretamente vinculada a uma 

falsa esperança de que “o corpo dite a identidade, sem ambiguidades nem inconstância” 

(LOURO, 2000, p. 8). Todavia não é bem o que ocorre, pois como aponta a citada autora, 

os desejos e as necessidades que alguém experimenta podem estar em discordância com a 

aparência de seu corpo. Como corrobora Butler (2000, p. 111) “os corpos não se 

conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização é imposta”. 

A autora ainda reitera: 

 

O “sexo” é, pois, não simplesmente aquilo que alguém tem ou uma descrição 

estática daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o “alguém” 

simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no 

interior do domínio da inteligibilidade cultural (BUTLER, 2000, p. 111). 

 

      Esse imperativo heterossexual, que materializa essa distinção radical e absoluta entre 

homens e mulheres coloca-se como um parâmetro de normalidade, no qual tudo aquilo 

que estiver fora das condutas coerentes com o ideal de casal heterossexual reprodutor, é 

interpretado como “anormal”, como “desvio”, “transtorno”, “perturbação”. Estas 

afirmativas não somente ampliam para outros caminhos a ideia de sexo enquanto 

categoria puramente biológica, como também remetem a questão da orientação sexual. 

      Na tentativa de desvendar orientação sexual enquanto conceito para subsidiar o 

presente estudo, pode ser concernente uma definição própria. Orientação afetiva e 

sexual
17

, com base no raciocínio retilíneo que compõe a ordem heteronormativa, refere-

se ao sexo (biológico) das pessoas eleitas como objetos de desejo e afeto, ao sexo oposto 

pelo qual o indivíduo sentiu atração. Pode-se dizer que o conceito está relacionado ao que 

é definido pelas práticas erótico-sexuais-afetivas nas quais as pessoas se envolvem, bem 

como pelo desejo e atração que leva a expressão (ou não) de determinadas práticas.  

      Com base nesta característica, é comum a classificação das pessoas em três tipos de 

orientação: “heterossexuais” (relação entre pessoas de sexo e gênero opostos), 

“homossexuais” (relação entre pessoas com o mesmo sexo e gênero) e “bissexuais” 

                                                           
17

 Por não se tratar exclusivamente de sexo, enquanto relação ou ato sexual, o termo mais apropriado talvez 

devesse incluir a palavra “afetivo”. 
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(relação com ambos os sexos e gêneros). Pelo fato deste enquadre seguir o mesmo 

manual de regras de sexo e gênero binário, denota-se novamente uma necessidade de 

padronização, de normatização, de uniformização e de limitação.  

      Essa definição, que é atual e tão amplamente utilizada, apresenta lapsos, pois 

considerando que o modo de ser, agir, pensar e sentir refletem de modo sutil, complexo e 

profundo os contextos das relações sociais, a definição dos objetos de desejo não pode 

resultar em uma simples “opção” efetuada de maneira mecânica e linear. Por estes 

motivos que o termo “opção” sexual, foi substituído por “orientação” sexual, já que não 

se trata de uma escolha deliberada e supostamente realizada de maneira autônoma pelo 

indivíduo, independendo do contexto social em que se dá
18

.  

      A reprodução destas normas de matriz singular, determinista e heterossexista 

(LOURO, 2000) está na base da ordem social e funciona também a serviço da reprodução 

do que Bourdieu (2012) nomeou de dominação masculina
19

. Isto implica dizer que a 

“masculinidade” se constrói tanto em oposição à homossexualidade, quanto à 

feminilidade. Considerando ainda que a Lei Maria da Penha deve atuar nos casos de 

violência doméstica, independendo da orientação sexual ou da identidade de gênero das 

pessoas envolvidas, se faz necessário o seguinte adendo: 

 

Desde dezembro de 1973, a homossexualidade deixou de ser classificada como 

transtorno mental pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), sendo 

retirada do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Psiquiátricas; em 

1975, a Associação Americana de Psicologia adotou o mesmo procedimento, 

deixando de considerar a homossexualidade como doença, distúrbio ou 

perversão. 

No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina (CFM) deixa de 

considerar a homossexualidade como desvio sexual, esclarecendo aos médicos, 

em particular aos psiquiatras, que homossexualismo não pode ser aplicado nem 

sustentado como diagnóstico médico. 

A 43ª Assembléia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 17 

de maio de 1990, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças ou 

transtornos mentais, suprimindo-a do Código Internacional de Doenças (CID-

10), a partir de 1993. 

Em 1991, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação contra a 

homossexualidade como violação aos direitos humanos. 

Em 22 de março de 1999, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), por meio 

da resolução 01/1999, estabelece normas para atuação dos psicólogos em 

relação à questão da orientação sexual, considerando que a homossexualidade 

não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão e que a Psicologia pode e 

deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as questões 
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 Há uma vasta literatura relacionada a esta temática, sendo que em algumas, a denominação orientação 

sexual também é referida como “sexualidade”. 
19

 Bourdieu (2012) muito contribui para o entendimento das identidades de gênero, ao elucidar os 

mecanismos da dominação masculina que são geradas em instâncias objetivas e reproduzidas através da 

subjetivação. 
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da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações 

(CFP, 2009). 

 

      No entanto, mesmo diante deste progresso teórico, científico e jurídico no que se 

refere à compreensão da diversidade sexual, persiste uma concepção patologizada da 

experiência sexual, criada e reproduzida pelo discurso médico-psiquiátrico. Tanto é que o 

CID ainda inclui transtornos de identidade sexual, a partir dos seguintes códigos 

classificatórios: F64   Transtornos da identidade sexual; F64.0   Transexualismo; 

F64.1   Travestismo bivalente; F64.2   Transtorno de identidade sexual na infância; 

F64.8   Outros transtornos da identidade sexual; F64.9   Transtorno não especificado da 

identidade sexual
20

. 

      Nas análises iniciais sobre gênero, há um campo, ainda que delimitado de consenso: 

gênero é uma construção social (SAFFIOTI, 2004). Todavia, no decorrer dos estudos 

vinculados a questão da sexualidade, assim como os termos “sexo” e “orientação sexual”, 

este conceito também sofreu várias alterações, passando por um processo de 

(des)construção.  

      É possível observar que não somente gênero, mas também as categorias sexo e 

orientação sexual, estão todas as três imersas no social, o que não significa que isso irá 

determinar a identidade que o individuo irá assumir, contrapondo assim a ecoada ideia de 

que há um determinante para cada um destes âmbitos. Como explica Louro (2000) a 

sexualidade não é apenas uma questão pessoal, mas é social e política, além disso, ela é 

construída ao longo de toda a vida, de muitos modos, por todos os sujeitos.  

      Pode-se dizer que o gênero abriu os caminhos que levaram para a desconstrução e 

para a desnaturalização do masculino e feminino, mas essa nova problemática também 

propiciou o surgimento desse „fosso‟ entre as diferentes interpretações feministas, mais 

especificamente entre o feminismo da modernidade e o feminismo da pós-modernidade 

(SARDENBERG, 2004)
21

. De qualquer modo, o que tem se procurado em muitas das 
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 Informações retiradas do site http://www.medicinanet.com.br/. Acesso em: 27 nov. 2015. No mesmo, só 

são disponibilizados os códigos e os respectivos nomes das doenças, sem a possibilidade de visualizar os 

critérios para diagnóstico. 
21

 Sobre feminismo, ver p. 53. Ainda a respeito das colisões teóricas entre as interpretações sobre as 

relações afetivas e sexuais, é relevante considerar que as diferentes teorias, com seus pontos positivos e 

com seus pontos críticos, tem seu respaldo e respondem a uma demanda temporal e histórica que não pode 

ser renegada. Tanto a construção, quanto a desconstrução do gênero, são pontos de vista cabíveis, haja 

vista que a partir de uma leitura da realidade, há casos em que sexo, gênero e orientação sexual se 

encontram, formando uma identidade “cisgênero” (do latim cis = do mesmo lado: quando a identidade de 

gênero está em consonância com o gênero atribuído desde o nascimento). E mesmo dado o padrão 

inatingível imposto para as identidades binárias, há quem se identifique e se dedica para se enquadrar em 

tais normas. Inclusive, para muitas pessoas é assim, para muitas mulheres, para muitos homens e também 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/1554/f64_transtornos_da_identidade_sexual.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5464/f640_transexualismo.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5465/f641_travestismo_bivalente.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5466/f642_transtorno_de_identidade_sexual_na_infancia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5467/f648_outros_transtornos_da_identidade_sexual.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5468/f649_transtorno_nao_especificado_da_identidade_sexual.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5468/f649_transtorno_nao_especificado_da_identidade_sexual.htm
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análises contemporâneas é desnaturalizar, desconstruir, principalmente as oposições 

binárias
22

, substituindo as noções unitárias de identidade genérica feminina, por 

conceitos de identidade social que são plurais e de construção complexa, na qual o 

gênero seria apenas um traço relevante dentre muitos outros. 

      Michel Bozon (2004) corrobora nessa perspectiva, afirmando que a sexualidade 

humana não é um dado da natureza, pois pertence a atores culturalmente diferentes e 

socialmente desiguais. Assim, sublinhando a flexibilidade, a expressividade e a 

mobilidade da esfera sexual na época contemporânea, através de uma abordagem não-

“naturalista” da sexualidade, o autor explica que “é o não sexual que confere significado 

ao sexual, nunca o inverso” (BOZON, 2004, p. 14). A maior parte das culturas traduziu 

as diferenças entre os sexos partindo de uma lógica estritamente dualista, ordenando os 

corpos e todas as outras coisas do mundo em uma linguagem binária e hierarquizada, na 

qual um dos termos era valorizado, mantendo o feminino assinalado sempre no lado 

inferior (BOZON, 2004).  

      Atualmente veementes críticas estão direcionadas às posturas dicotômicas que 

marcaram as primeiras teorizações em torno do conceito de gênero. Como salienta Louro 

(1997) para que se compreenda o lugar das relações em uma sociedade, importa observar 

não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 

Os estudos sobre gênero, assentados neste novo paradigma teórico pós-estruturalista ou 

pós-moderno, realçam a subjetividade dos sujeitos e da linguagem, a impossibilidade da 

neutralidade científica, bem como a importância dos estudos qualitativos e dos 

fenômenos particulares. Além disso, negam as leis gerais de explicação dos fenômenos, 

apontando para a instabilidade dos conceitos e categorias. 

      Na perspectiva pós-estruturalista de Joan Scott (1989), que traz uma importante 

contribuição, negando o determinismo biológico e realçando o caráter relacional das 

categorias feminino e masculino, o termo é utilizado como um elemento constitutivo para 

designar as relações sociais baseadas nas diferenças entre os sexos. Para a autora, essa 

segregação é uma forma primária de relações significantes de poder, que não só delimita 

                                                                                                                                                                            
para muitas pessoas transgênero é assim, havendo uma identidade de acordo com o modelo imposto. 

Certamente isso contribui para que os dados sobre violência contra a mulher sejam tão alarmantes: essa 

imposição das leis de gênero, que na sua grande maioria são acatadas. Do mesmo modo, não há como 

contestar a contribuição das teorias pós-modernas e do seu novo olhar, principalmente porque foram 

capazes de tirar da invisibilidade e incluir tanto as pessoas transgêneros, que são submetidas a sofrimentos 

e constrangimentos inimagináveis, quanto àquelas pessoas que por algum motivo simplesmente não se 

enquadram nos padrões heteronormativos. 
22

 As demarcações e limitações binárias e dualistas incluem diferentes formas, dentre as quais, podem ser 

elucidadas: sexo/gênero; homem/mulher; eu/outro, corpo/mente. 
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campos de atuação para cada sexo, como também dá suporte à elaboração de leis e suas 

formas de aplicação, implicando na configuração de instituições, de relações de 

dominação, símbolos, representações, normas, papéis sociais, identidades subjetivas e 

identidades coletivas.  

      Esse caráter relacional do gênero apontado por Scott (1989) sugere que a expressão 

binária sobre a diferença sexual, ainda que seja hegemônica nas sociedades, não é 

invariável ou imutável, já que ele se encontra disperso e está presente em todos os 

aspectos da experiência humana, constituindo-a parcialmente, porém, não a 

determinando. Essa crítica à noção de sujeito estável foi apresentada por Butler (1987), e 

mostrou que a política exigir um sujeito estável, é afirmar que não se pode haver 

oposição política a essa construção. 

      Isso mostra que as narrativas pós-modernas, especialmente aquelas em prol da teoria 

queer, com seus questionamentos frente às premissas tradicionais de análise da formação 

do sujeito, não se afastam nem abandonam as preocupações originárias de um feminismo 

emancipatório, que visa estratégias de ação política para superar discriminações e 

desigualdades. Como observa Butler (2000, p. 113), “pode ocorrer que tanto a política 

feminista quanto a política queer sejam mobilizadas precisamente através de práticas que 

enfatizem a desidentificação com aquelas normas regulatórias pelas quais a diferença 

sexual é materializada”. 

      Judith Butler (1987), afirma que o gênero seria um fenômeno inconstante e 

contextual, que não denotaria um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência 

entre conjuntos específicos de relações cultural e historicamente convergentes. De acordo 

com esta perspectiva, não existiria uma identidade de gênero por trás das expressões de 

gênero, mas sim uma identidade performaticamente constituída. Assim, a 

performatividade não é um “ato” singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma 

norma ou conjunto de normas, que se materializam através de uma espécie de 

citacionalidade
23

 (BUTLER, 2000). 

      Berenice Bento (2006) auxilia nesta compreensão, indicando que o raciocínio lógico 

que é norteado pelas normas de gênero define que o homem/mulher de verdade tem 

pênis/vagina e deve comportar-se ativamente/passivamente, sendo a heterossexualidade 

uma matriz que dá sentido às diferenças anatômicas. Nesse sentido, ela explica que é 
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 Citacionalidade, de acordo com Butler (2000, p. 123), estaria relacionada com a “aquisição do ser através 

da citação do poder, uma citação que estabelece uma cumplicidade originária com o poder na formação do 

"eu"”. 
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como se houvesse uma amarração, uma costura, ditada pelas normas, no sentido de que o 

corpo reflete o sexo, e o gênero só pode ser entendido, só adquire vida, quando referido 

nessa relação. Assim, os corpos que escapam e que fogem do controle social total, bem 

como as performatividades que se articulam fora dessa amarração, são postas à margem, 

sendo analisadas como identidades “transtornadas”. 

      Desta maneira, fica evidente que pensar sobre essas mazelas, implica observar a 

questão da identidade e de todo arcabouço de fatos que a atravessam intensamente, 

dentre os quais, o discurso também ocupa um lugar a se considerar. Tomando como base 

a teoria de Foucault, pode se perceber que o discurso não é composto por uma linguagem 

oral, hermética, estagnada e neutra, atentando-se para o discurso enquanto elemento 

fundante destas arbitrariedades: “o poder está em toda parte; não porque englobe tudo e 

sim porque provém de todos os lugares” (FOUCAULT, 1993, p. 89). Inclusive, na 

perspectiva foucaultiana, o discurso está ligado tanto ao poder como ao desejo, se 

configurando como algo que precede e vai além do ser, sendo carregado pela sua própria 

constituição, produzindo incessantemente efeitos de verdade sobre todos (FOUCAULT, 

2004).  

       Assim, pode-se constatar que essas três grandes estruturas – sexo, gênero e orientação 

sexual, embora sejam variáveis mutáveis e independentes entre si, elas não existem de 

maneira isolada dos campos sociais
24

 ou totalmente dispersas de possíveis influências 

biológicas. O equívoco está em considerar que há determinantes neste processo, haja 

vista que elas se associam assumindo inúmeras expressões e diversas facetas, resultando 

em múltiplas posições, que culminam em variadas identidades, ou performatividades. 

Como defende Hall (2006), há uma fluidez nas identidades e um reconhecimento de 

que identidades não são fixadas. Ainda mais em tempos modernos, onde as práticas 

sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas, 

alterando, assim, constitutivamente, o caráter de seus integrantes (GIDDENS, 1991). E 

como complementa Scott (1989), como as sociedades são mutáveis, os papéis nela 

exercidos, também os são. 

Diante deste caráter subjetivo, sem a falsa pretensão de ditar uma verdade absoluta, 

mas levando em consideração o objeto deste estudo, parece imprescindível abordar a 

construção da identidade feminina considerada “normal” dentro da ótica binária das 

normas de gênero, bem como os mitos que acompanharam (e por vezes ainda 
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 Para analisar com maior detalhe o termo “campos sociais”, ver a teorização de Pierre Bourdieu (2012). 
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acompanham) este processo em diferentes contextos históricos. A importância desta 

contextualização se dá pelo fato de que este processo de constituição tem influência 

direta tanto nas raízes das situações de violência doméstica, quanto na estruturação e 

efetivação da Lei Maria da Penha. 

Primeiramente, mesmo com a compreensão teórica já exposta de que são múltiplas 

as identidades e performatividades, não podendo ser pensadas em termos absolutos, 

cristalizados, definitivos, mas sim como resultado de práticas sociais historicamente 

construídas e que obedecem a necessidades da organização social, é preciso enfatizar, 

que na sua maioria, a denominada identidade feminina é edificada na sociedade 

contemporânea de maneira hierarquizada, andocêntrica e verticalizada, marcada pela 

“supremacia masculina” (VANNUCHI, 2010, p. 62) e por uma ordem falocêntrica. 

Como elucida Whitaker (1989, p. 25), “o modelo feminino é muito mais artificial, 

envolvendo maior grau de repressão e subordinação”. Na entrevista 5, Esperança Garcia 

problematiza o peso do padrão da identidade feminina que recai sobre as mulheres 

perante o machismo, exemplificada através do termo “vadia”: 

 

Uma mulher que não quer transar com um cara na primeira noite, ela é vadia, 

uma mulher que quer transar, ela é vadia, uma mulher que sai de burca ou 

enfim, sai de roupa comprida na rua, ela é vadia, se ela for estuprada ou não, 

então nós somos sempre vadias quando a gente não segue esse padrão, padrão 

imposto normativo de uma sociedade patriarcal e machista né (ENTREVISTA 

5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

Pode-se afirmar que “o “ser mulher” remete a fluxos contínuos de luta por/pelo e 

contra o poder” (RIBEIRO, 2013, p. 209). Nesse paradigma de construção identitária, a 

mulher tem sido, no decorrer da história, simbolicamente demonizada ou santificada 

(VANNUCHI, 2010). Essa afirmativa pode ser encontrada através de muitos exemplos, 

conforme será elencado posteriormente. 

A começar pelo mito de Lilith, a lua negra. Lilith representa uma mulher-demônio 

que teria contribuído para a expulsão da primeira mulher e do primeiro homem do Jardim 

do Éden. 

 

Lilith é um mito arcaico, seguramente anterior, na redação jeovística da Bíblia, 

ao mito de Eva, por isso se pode dizer que Lilith foi a primeira companheira de 

Adão. É claro que o conteúdo do mito de Lilith tem fortes paralelismos com o 

mito de Eva. Porém, parece-nos útil por em relevo um particular: Lilith entra 

no mito já como demônio (SICUTERI, 1998, p. 100). 
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      Sob a ótica da mitologia clássica é por conta da curiosidade de Pandora que se 

originam todas as desgraças do mundo: 

 

Os deuses fizeram uma mulher encantadora, Pandora, a quem foi entregue uma 

caixa que conteria coisas maravilhosas, mas nunca deveria ser aberta. Pandora 

foi enviada aos humanos e, cheia de curiosidade e querendo dar a eles as 

maravilhas, abriu a caixa. Dela saíram todas as desgraças, doenças, pestes, 

guerras e, sobretudo, a morte (CHAUÍ, 2001, p. 29-30). 

 

      Vannuchi (2010), ainda resgata a imagem de Maria, enquanto símbolo integrante da 

construção identitária feminina: 

 

Outra mulher, Maria, a grande figura do cristianismo, recebe de Deus a graça 

de ser mãe de seu filho justamente por ser imaculada, por ser virgem, ou seja, 

por jamais ter experimentado a conjunção carnal com outro homem. Gera em 

seu ventre Cristo que conforme o mistério da Santíssima Trindade é também o 

próprio Deus corporificado em três pessoas, em uma trilogia divina 

exclusivamente masculina (VANNUCHI, 2010, p. 66). 

 

      Essa analogia com a figura de Maria remete ao severo posicionamento adotado pela 

Igreja durante a Idade Média, que condenava através do Tribunal do Santo Oficio ou da 

famigerada Inquisição, pessoas (quase que por unanimidade mulheres), que estavam sob 

a suspeita do que era chamado de bruxaria ou feitiçaria. Esse período, também conhecido 

historicamente como caça às bruxas guarda situações de perseguição e de severas 

punições as mulheres
25

, gerando um verdadeiro pânico. Tudo isso com a pretensão de 

manter as mulheres submissas e obedientes e com a justificativa (se é que há alguma 

justificativa para tais atos) de que assim o diabo não mais existiria. 

      Esses modelos, ideias, valores e dogmas disseminados principalmente por religiões 

monoteístas, tem um papel central nas raízes da desigualdade entre masculino e 

feminino, a começar pela própria figura de Deus, que mesmo não tendo um sexo 

especifico, é associado simbolicamente no imaginário social ao gênero masculino, 

caracterizando-se como homem, branco e hétero. Ainda Bozon (2004) contribui 

resgatando duas etapas que podem ser percebidas na elaboração e no tratamento cristão 

da sexualidade: 

 

Na primeira delas, os textos de Agostinho (séc. V) teorizam a recusa à 

concupiscência (desejo) e ao prazer, de tal forma que levam a uma restrição 
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 As torturas eram concretizadas de muitos modos, que incluíam, por exemplo: dedos quebrados e 

arrancados, agulhas enfiadas no corpo, pessoas queimadas vivas, corpos jogados em água fervente, 

enforcamento, afogamento, dentre outros. 
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em direito da atividade sexual apenas à obra de procriação desejada por Deus e 

pela natureza. Uma segunda etapa é a instituição, a partir dos séculos XII e 

XIII, do casamento cristão, monogâmico e indissolúvel, que delimita o quadro 

dessa atividade sexual legítima (BOZON, 2004, p. 26). 

 

      Mas absurdos não partem somente da Igreja e da religião. Grandes filósofos e 

conceituados pensadores do passado, que são referência para academia e para muitas 

religiões atuais, também são responsáveis por inacreditáveis posicionamentos a respeito 

das mulheres.  

      Pode-se afirmar que a mulher sempre foi bastante discriminada no meio pensante. 

Andrioli (2006) resgata algumas destas expressões conforme exposto a seguir: Eurípedes 

considerava a mulher como vitima de irremediável inferioridade mental; Pitágoras, 

filósofo grego que impulsionou a matemática, dizia que existe o principio bom que criou 

a ordem, a luz e o homem, e o princípio mau que criou o caos, a treva e a mulher; 

Aristóteles considerava que a mulher é mulher em virtude de uma deficiência, e devia 

viver fechada em sua casa, subordinada ao homem; Shopenhauer, filósofo alemão 

expressava que a mulher é um animal de cabelos longos e ideias curtas; Tertuliano, dizia 

que a mulher era a porta do diabo, que persuadiu aquele que o diabo não ousava atacar de 

frente, sendo por causa dela que o filho de Deus teve que morrer e, por isso, ela deveria 

andar sempre vestida de luto; São Tomás de Aquino, considerava que a mulher é um ser 

“ocasional” e incompleto, uma espécie de homem falhado; São João Crisóstomo, 

interpretava que em meio a todos os animais selvagens não se encontra nenhum mais 

nocivo do que a mulher; Santo Agostinho avaliava que a mulher era um animal que não 

era seguro e nem estável, que era odienta para o tormento do marido e cheia de maldade, 

sendo o principio de todas as demandas e disputas, via e caminho de todas as 

iniquidades; para Hegel a alteração existente entre um homem e uma mulher é igual a 

que há entre um animal e uma planta, sendo que o animal se identifica mais com o jeito 

do homem e a planta se molda mais conforme o aspecto da mulher, pois seu progresso é 

mais pacato, deixando-se levar mais pelo sentimentalismo
26

. 

      Luziana Ramalho Ribeiro, em seu texto “Uma análise cultural da construção do 

feminino”, apresenta “alguns processos que no Ocidente construíram a 
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 Apesar de tamanha discriminação contra as mulheres no campo filosófico, ao longo da história da 

filosofia, foram muitas aquelas que se destacaram como seres humanos em busca do saber e do 

conhecimento. Como ressalta Andrioli (2006), no século XX, por exemplo, filósofas importantes tiveram 

destaque especial, tais como: Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein, Mari Zambrano e Rosa 

Luxemburgo, mulheres que contrariando a ordem patriarcal de seu tempo, contribuíram decisivamente para 

a construção do conhecimento. 
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diferença/hierarquização, vitimização e, apologia do “ser feminino”” (RIBEIRO, 2013, p. 

199). Como atenta a citada autora: 

 

A concepção do “ser mulher” tem se apresentado, no mundo ocidental, 

transitando entre grandes caricaturas sociais, a saber: a mulher como sinônimo 

de sedução, logo pervertida e perigosa; a mulher como uma caricatura frágil e 

ingênua, que precisa ser controlada, vigiada e punida e, enfim, a mulher como 

tipo ideal de gestora, a quem compete reconstruir o “mundo da ordem e do 

afeto”, já que os homens fracassaram devido a sua “brutalidade e, pouca 

sensibilidade” (RIBEIRO, 2013, p. 199, grifo da autora). 

 

      A partir desta compreensão, podem ser elencados três tópicos sobre os tipos ideais de 

perfis do “ser mulher”, os quais não se circunscrevem a um determinado contexto, 

podendo se misturar em diferentes tempos, diluindo-se em várias ações de uma mesma 

“atriz” social (RIBEIRO, 2013). À luz da autora, o primeiro perfil, trata da figura da 

mulher sedutora, que mescla os dois grandes mitos de Helena de Tróia e de Eva: 

 

Em Helena temos o ideário da mulher “infiel, insensível e, ingrata”. [...] No 

caso de Eva temos então a história da mulher que sedutoramente e 

“irresponsavelmente” levou o companheiro e toda a humanidade ao pecado e à 

punição (RIBEIRO, 2013, p. 202). 

. 

      Desse modo, a mulher tem sido vista como uma criatura “falsa, fingida e leviana...”, 

capaz de desvirtuar e conturbar a paz social, cabendo ao homem restabelecer a ordem e 

executar a punição da mulher (RIBEIRO, 2013). Por conseguinte, alicerçada pelo mito 

grego de Penélope, o segundo tópico levantado pela pesquisadora, abarca um tipo ideal 

que foi reafirmado durante grande parte da modernidade, propiciando a construção da 

fragilidade feminina, tornando a mulher “um adorno do lar e, objeto de prazer”.  

      O mito de Penélope narra a história de uma esposa “fiel, amorosa, doce e, perspicaz” 

que em nome do amor pelo marido construiu uma estratégia para livrar-se dos 

casamentos, já que ele saiu por anos para uma guerra e não havia voltado, sendo dado 

como morto. Como ele deixara um patrimônio razoável que necessitava de um homem 

para administrar, Penélope estabeleceu o desafio de que só casaria ao terminar uma 

colcha nupcial. No entanto, ela a costurava de dia e a descosturava de noite, “de modo 

que a sua estratégia permitiu que o esposo ainda a encontrasse livre e os dois foram 

“felizes para sempre!”” (RIBEIRO, 2013, p. 205). 

      Em terceiro e último, o perfil indicado pela autora em pauta, traz o tipo ideal da 

mulher burguesa enquanto gestora das relações sociais, que eclode a partir da década de 

50 e se evidencia nos séculos 20 e 21, o qual contempla uma apologia ao “potencial da 
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mulher em gerir e, ter sucesso na organização do lar e da vida pública” (RIBEIRO, 2013, 

p. 207). 

      A despeito desta construção, Vannuchi (2010, p. 68) observa que esses “valores, 

paulatinamente inoculados, contribuem para fazer da mulher um ser mais cordato e 

submisso do que o homem, de baixa autoestima e desatento às próprias necessidades; 

capaz de contentar-se com muito pouco, por desconhecer sua real dimensão”. Esse 

arquétipo reverbera de modo tão intenso no cotidiano que seus efeitos são respaldados 

através de diferentes exemplos.  

       Fazendo referência a questão laboral, a revista Carta Capital (2015), explana a 

gravidade das injustiças de gênero no Brasil, demonstrando que o país é líder na 

disparidade entre os salários de homens e mulheres. Conforme um relatório da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico que embasou a referida 

publicação, o salário médio de uma mulher brasileira com nível superior corresponde a 

apenas 62% da renda mensal de homens com a mesma escolaridade. Essa desigualdade 

também se manifesta ao se constatar que 72% dos homens que possuem um diploma 

universitário ganham mais de duas vezes a média da renda nacional, enquanto entre as 

mulheres, essa taxa cai para 52%
27

. 

 

Ao transpor os limites do lar, a mulher costumeiramente depara-se com 

alternativas menos atraentes do que as que são oferecidas ao homem – postos 

de trabalho de menor relevância, salários mais baixos, setores ocupacionais 

feminizados, nos quais de certa forma reproduz as atividades e posturas 

serviçais ou assistenciais ensaiadas no lar e na escola, e recomendadas, de 

modo geral, pelas Igrejas (VANNUCHI, 2010, p. 69). 

 

      É importante enfatizar que assim como ocorreu com as ideias que culminaram na 

noção contemporânea de orientação sexual, a noção de identidade de gênero também foi 

inicialmente produzida, utilizada e reforçada no campo médico-psiquátrico. “Também na 

linguagem, as normas gramaticais contribuem para a invisibilidade da mulher, ao 

recomendarem a utilização de vocábulos masculinos nas referências a coletivos de ambos 

os sexos” (VANNUCHI, 2010, p. 67). Nesse emaranhado, ainda é concernente frisar 

novamente o efeito central exercido pelos aspectos culturais. Como corrobora Louro 

(2000, p. 8) “os corpos são significados pela cultura e, continuamente, por ela alterados”. 

                                                           
27

 Se esse levantamento já retrata uma injusta realidade que acomete o mercado de trabalho de pessoas com 

nível superior, certamente este quadro é profundamente mais doloroso em postos de trabalho precarizados, 

ocupados por mulheres de escolaridade e classe inferiores. 
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Essas indagações são coerentes, instigantes e se tornam ainda mais calorosas ao 

passo em que recentes estudos ainda especulam o que Engels (1984) já constatava em 

seus escritos: no começo da civilização humana no ocidente existia igualdade entre os 

gêneros, sendo que apenas quando as pessoas puderam começar a acumular recursos e 

com o advento da agricultura que surgiu a desigualdade, de maneira que anteriormente 

todas as pessoas tinham a mesma influência sobre as decisões dos grupos. 

De modo geral, é possível constatar que “a construção da diferenciação de gênero 

resvala em amplos movimentos cotidianos que estão eivados de repercussões advindas da 

economia, da política e da religião” (RIBEIRO, 2013, p. 210). E nesse processo, como 

foi possível visualizar anteriormente, a violência não somente (doméstica) contra as 

mulheres, mas contra as diferentes identidades de gênero da população LGBT (lésbicas, 

gays, bissexuais e transexuais) continua se produzindo e se reproduzindo nas relações de 

poder que se entrelaçam na ordem patriarcal. Em vista disso, a seguir será abordada a 

problemática do patriarcado, atentando para a relação deste sistema de opressão com a 

dinâmica do machismo e da violência. 

 

2.2 Nas vísceras do patriarcado: sobre machismo e outras violências 

 

Eu ando pelo mundo prestando atenção  

Em cores que eu não sei o nome 

Cores de Almodóvar 

Cores de Frida Kahlo, cores 

Passeio pelo escuro 

Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve 

E como uma segunda pele, um calo, uma casca, 

Uma cápsula protetora 

Ah! Eu quero chegar antes 

Pra sinalizar o estar de cada coisa 

Filtrar seus graus 

[...] 

Pela janela do quarto  

Pela janela do carro 

Pela tela, pela janela 

(quem é ela, quem é ela?) 

Eu vejo tudo enquadrado 

Remoto controle... 

(Esquadros – Adriana Calcanhoto) 

 

      Num Brasil colonizado por ocidentais, é viável considerar que as relações entre os 

sujeitos deste país possuíam e ainda trazem resquícios de conceitos muito próximos 

daqueles perpetrados pelos moradores do velho continente. Assim, como pode ser 

constatada na subseção anterior, desde o período colonial, a exigência de submissão, 
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recato e sensibilidade foi algo imposto às mulheres e ao estereótipo feminino, 

constituindo-se como fatores centrais na dinâmica da violência motivada por questões de 

gênero e orientação sexual.  

      Fazendo uma analogia a este fenômeno, é possível compara-lo a um iceberg. Na parte 

acima da água e, portanto, visível concretamente, estariam as situações de violência 

propriamente dita, enquanto que abaixo, invisível e imperceptível em um primeiro olhar, 

se encontraria o poder patriarcal e o machismo. O patriarcado é o sistema pelo qual, tanto 

na vida social quanto na vida privada, ocorre a supremacia do homem (macho strictu 

sensu). Assim, esse viés é de extrema valia neste contexto de análise, em virtude de 

serem tamanhas as desigualdades que nascem e se procriam neste funcionamento, 

contribuindo diretamente para a produção, a perpetuação e o aumento da violência.  

      O vocábulo patriarcado muito já foi debatido e devido aos diferentes significados que 

já lhe foi atribuído, há consigo certa complexidade semântica. Tomando como base a 

concepção weberiana clássica, patriarcado se refere a diferentes formas, modos de 

organização social ou de dominação social, na qual a autoridade familiar está centrada no 

patriarca da comunidade doméstica, determinando um formato de divisão sexual que o 

autor considerava normal. Para a conceituação iniciada por Weber: “chama-se 

patriarcalismo a situação na qual, dentro de uma associação, na maioria das vezes 

fundamentalmente econômica e familiar, a dominação é exercida (normalmente) por uma 

só pessoa, de acordo com determinadas regras hereditárias fixas” (WEBER, 1964, p. 

184).  

      Retomar patriarcado sob o prisma weberiano é válido para impulsionar uma 

investigação sobre as origens do termo, entretanto é um conceito ineficaz e que 

impossibilita problematizar as relações de gênero na sociedade contemporânea. 

Primeiramente, porque Weber refere-se a um período anterior ao advento do Estado 

democrático de direito, sendo, portanto, inadequado falar da sua noção de patriarcalismo 

em sociedades como são as atuais. Em segundo, porque não trata especificamente do 

poder e da dominação sexual que acompanha a ideologia patriarcal da dinâmica social 

contemporânea. Tanto é assim que a expressão nunca foi utilizada pela perspectiva 

feminista com conotação a Weber. Como ressalva Saffioti (1992), a teoria weberiana é 

constituída por conceitos genéticos fechados, que não admitem matizes, portanto o termo 

patriarcado não se constitui como propriedade ou filiação weberiana. 

      Empregado na produção do Grupo de Trabalho “Mulher e Força de Trabalho” da 

ANPOCS (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), na 
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década de 1980 no Brasil, patriarcado perde seu estatuto de conceito e se firma como 

uma referência implícita e sistemática da dominação sexual (CASTRO e LAVINAS, 

1992). Entretanto, naquela época ainda apresentava-se como uma essência fixa, inflexível 

e essencialista, também denotando um sentido divergente daquele pensado para analisar a 

dinâmica sexual na atualidade. 

      Essa interpretação de patriarcado com uma conotação biológica (homem versus 

mulher), posto enquanto uma estrutura a-histórica, definitiva, homogênea, imutável e 

universal, “impossibilita pensar a mudança, pois cristaliza a dominação masculina” 

(CASTRO e LAVINAS, 1992, p. 237). Por este fator, essa conjetura recebeu muitas 

críticas (LOBO, 1992).  

      Delphy (1981) revela que há mesmo uma falta de unanimidade na utilização do 

conceito de patriarcado e que as divergências nas funções atribuídas ao termo nas 

diversas análises, são reveladoras das clivagens existentes no interior do movimento 

feminista. De todo modo, mesmo que se tenha utilizado textos da teoria queer (que em 

tese seria “contrária” ao termo patriarcado) e com a ausência de uma concordância 

conceitual sobre, não minimiza e nem subtrai a eficácia existente no uso do termo 

patriarcado para análise de questões referentes à sexualidade, parecendo não haver uma 

motivação concreta para descarta-lo da fundamentação teórica deste trabalho. Ainda 

assim, cabe sublinhar a importância de que, quando utilizado, tal como se fez aqui, seja 

atribuído ao conceito um significado com precisão, contemplando ainda os 

questionamentos cabíveis sobre a sua estruturação. 

      Castells (2000), data os primórdios do patriarcado em meados do quarto milênio a.C, 

alegando que cada civilização e cada sociedade apropriou-se dele sob diferentes 

maneiras. Auad (2003) corrobora explicando que o patriarcado possui um conjunto de 

relações hierarquizadas, dispondo de ferramentas diferentes em cada localidade, mas 

sempre com uma característica em comum, que é a opressão. No que concerne ao 

patriarcado moderno ou patriarcado contemporâneo: 

 

É uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades, 

contemporâneas. Caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, 

do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. Para que essa autoridade 

possa ser exercida, é necessário que o patriarcalismo permeie toda a 

organização da sociedade, da produção e do consumo à política, à legislação e 

à cultura (CASTELLS, 2000. p. 169). 

 

      Na tradição da cultura patriarcal, as mulheres são enquadradas como “seres 
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moralmente inferiores, emocionalmente frágeis, intelectualmente incapazes, 

biologicamente determinadas” (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 23). Assim, pode-se 

elucidar que o patriarcado, para que seja gerado e mantido vivo, ele necessita de toda 

uma estrutura social que o alimente. Essa cadeia passa a ser adaptada e estimulada, 

dentre tantos fatores, principalmente pelo sistema capitalista. O patriarcado enovelado 

com classes sociais e racismo apresenta não apenas uma hierarquia entre as categorias de 

sexo, como também traz em seu bojo, uma contradição de interesses (SAFFIOTI, 2004). 

Conforme Crenshaw (2002) essa associação entre sistemas múltiplos de subordinação e 

violência tem sido descrita de vários modos, tais como: discriminação composta, cargas 

múltiplas, dupla ou tripla discriminação.  

      As entrevistadas foram unanimes na compreensão da importância em considerar as 

intersecções existentes no bojo do patriarcado. Como afirma Margarida Maria Alves:  

 

Tem muito essa relação do patriarcado com a questão do racismo, há uma 

conjunção muito forte e aí tem a questão da classe social mesmo né, você ser 

pobre, negra... (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      A participante Esperança Garcia também reforça a necessidade de observar as 

subjetividades identitárias, pautando a problemática da mulher negra: 

 

A mulher negra tem muito disso, nossos corpos são públicos, então o tipo de 

assédio que a gente sofre é muito diferente do tipo de assédio que a mulher 

branca sofre, porque o tipo de assédio que a mulher negra sofre na rua, é o tipo 

de assédio daquele assim: você é negra, seu corpo é sensualizado [...]. 

Enquanto a mulher branca tem aquela história que é a fetichização, é o anjo, e 

tem que descobrir o anjo, é a santa, é a virgem Maria, e aí tem que chegar de 

outra forma (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      Como nenhuma categoria social existe no isolamento, mas sim em relação com outras 

categorias (MCCLINTOCK, 2010), essa discussão traduzida através da expressão ou do 

campo da “interseccionalidade”, “trata especificamente da forma pela qual o racismo, o 

patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 

desigualdades básicas” (CRENSHAW, 2002, p. 177). Porém, como aponta Piscitelli 

(1996), a questão não se resolve simplesmente adicionando as diversas formas de 

opressão na configuração da condição social das relações de gênero e de sexualidade, 

mas sim percebendo a sua interconexão. 

      Enquanto Crenshaw (2002), entende que assim como todas as mulheres estão sujeitas 

ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores relacionados à 
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suas identidades sociais, tais como raça, cor, etnia e orientação sexual, são diferenças que 

fazem diferença na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação e a 

submissão patriarcal, Piscitelli (2008), considera que a autora citada oferece uma 

formulação através de uma perspectiva antropológica que apresenta uma séria 

fragilidade, pois funde a ideia de diferença com a de desigualdade. 

      Nesse sentido Butler (1990), além de se posicionar contrária as teorizações clássicas e 

aos pressupostos embutidos nas primeiras formulações de gênero, criticando as 

perspectivas sobre o poder que norteavam algumas linhas de análises feministas, bem 

como a centralidade concedida ao gênero enquanto força social que oprime as pessoas, 

também questionou as análises essencialistas sobre o patriarcado. Assim, estabelecendo 

intersecções do gênero com modalidades de identidades discursivamente constituídas, 

incluiu sexualidade e raça, considerando-as como efeito de regimes de produção 

reguladora que operam na produção dos contornos corporais (BUTLER, 1993). 

      Perspectivas feministas ocidentais, como um todo, deram pouca atenção a processos 

tais como o de racialização do gênero, da sexualidade e de classe (BRAH, 2006). Isso 

configura uma lacuna significativa, haja vista que, em concordância com Moutinho 

(2014, p. 226), “a experiência da opressão sexista intercepta diferentes pontos de 

dominação”, ficando evidente a necessidade e a importância de ampliar parâmetros 

conceituais, evitando a exclusão de outros fatores predominantes.  

      Certamente “concepções que trabalhem com mais dimensões, parecem ser capazes de 

nos levar mais longe” (KERNER, 2012, p. 46). Os encontros entre os variados rizomas 

são tão evidentes que a autora mencionada reitera que o próprio termo sexismo foi criado 

por analogia com o termo racismo, sublinhando que os paralelos entre sexismo e racismo 

são nítidos: “cada um deles incorpora falsas suposições sob a forma de mito” (KERNER, 

2012, p. 46). Igualmente, é iminente lembrar que “as coisas são relacionadas tanto por 

suas diferenças como por suas semelhanças” (HALL, 1980, p. 328) e que a diferença não 

é sempre um marcador de hierarquia ou opressão. 

      Nas diferentes formas, pode-se dizer que esses filigranas são utilizados para garantir 

interesses de grupos dominantes. E nesse paradigma, o patriarcado atua exercendo uma 

dominação que parece iniciar de forma camuflada, mas se torna muito visível, como bem 

exemplifica o machismo e as situações de violência doméstica. 

      O machismo, impregnado como uma práxis no contexto da sociedade patriarcal 

contemporânea, “é um monstro muito maior e mais feroz que qualquer dos monstrinhos 

provincianos com que lutam os pragmáticos e os desconstrutivistas, pois o machismo é a 
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defesa das pessoas que têm estado por cima, desde os primórdios da história” (RORTY, 

1996, p. 232)28. Contra as tentativas de derrubá-las, Rorty (1996) ainda pontua que esse 

tipo de monstro é muito adaptável. 

      A dominação, a exploração e a supremacia masculina, também entendidas como 

machismo, não só criam um terreno propicio para propagação da violência de gênero, 

como são violências propriamente ditas. Para Drumont (1980, p. 81) “o machismo é 

definido como um sistema de representações simbólicas, que mistifica as relações de 

exploração, de dominação, de sujeição entre o homem e a mulher”. Assim, “o machismo 

enquanto sistema ideológico, oferece modelos de identidade” (DRUMONT, 1980, p. 81) 

e estas carregam no seu âmago marcas da dominação, da exploração, do preconceito e da 

discriminação. 

      No que se refere à dominação e a exploração, pode-se pensar que embora tenham 

diferentes significados, ambas estão interligadas, potencializando e favorecendo a 

ocorrência de casos de violência. Como contribui Saffioti (2004, p. 106) “a dominação-

exploração constitui um único fenômeno, apresentando duas faces”. Consequentemente, 

são graves e são muitos os problemas dessa lógica, que cristaliza a violência como parte 

integrante do cotidiano. 

      Conforme mencionado anteriormente, outra faceta da violência que é diretamente 

vinculada à questão da sexualidade é o preconceito. 

 

O preconceito é um conjunto de crenças, atitudes e comportamentos que 

consiste em atribuir a qualquer membro de determinado grupo humano uma 

característica negativa, pelo simples fato de pertencer àquele grupo humano 

que é socialmente desqualificado. A característica em questão é vista como 

essencialmente definidora da natureza do grupo e, portanto, adere 

indelevelmente a todos os indivíduos que o compõe. Tais ideias são evidentes 

para àqueles que nelas acreditam, mesmo que não sejam comprovadas 

(CHAUÍ, 1996, p. 226). 

 

      Chauí (1996), ainda argumenta que alguns preconceitos, são tão rigidamente 

inculcados nas sociedades de massa, que formam estereótipos e identidades grupais 

hegemônicas, enraizados de um modo tão sólido no imaginário social, que passam 

sutilmente despercebidas e veladas, através situações dadas como normais e naturais. 

Nesse mesmo segmento, ainda encontra-se a discriminação. Esta, a partir da Convenção 

sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, realizada no 

                                                           
28

 Como diria o poeta Eduardo Galeano: “o machismo é o medo dos homens das mulheres sem medo”. 



49 

 

ano de 1979, é compreendida do seguinte modo: 

 

Toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto 

ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela 

mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do 

homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos 

campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro 

campo (BRASIL, 2006b, p. 96). 

 

      À luz de Faisting (2009) há, no mínimo, três caminhos que levam para diferentes 

causas e efeitos a violência na sociedade: a existência de uma subcultura da violência, a 

condição socioeconômica e a ausência do poder estatal. 

      Ao apresentar suas concepções acerca da violência e do poder, mesmo se referindo a 

circunstâncias políticas, Arendt (2009) também traz conceitos válidos para as relações 

que ocorrem em âmbito privado e doméstico, apresentando o fato de que a violência não 

se constitui como um fenômeno natural. Ainda, como enfatiza a teórica, “poder e 

violência, embora sejam fenômenos distintos, usualmente aparecem juntos. Onde quer 

que estejam combinados, o poder é, como descobrimos, o fator primário e predominante” 

(ARENDT, 2009, p. 69). A entrevistada Margarida Maria Alves, se referindo no viés do 

poder intrínseco à violência doméstica, contribui explicando que “as violências 

perpetradas pelos homens contra as mulheres é muito em cima da questão desse homem, 

do poder do corpo e do mando”. 

      O teórico social Michel Foucault, que aprofundou suas análises acerca desta temática, 

defende que o poder não pode ser tomado como um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo, que parte sempre de um indivíduo ou de um determinado grupo sobre os 

outros, devendo-se ter presente o seguinte: 

 

O poder – desde que não seja considerado de muito longe – não é algo que se 

possa dividir entre aqueles que o possuem e o detém exclusivamente e aqueles 

que não o possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como 

algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui ou ali, nunca está nas mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas 

malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer 

esse poder e de sofrer sua ação, nunca são alvos inertes e consentidos do 

poder, são sempre centros de transmissão (FOUCAULT, 1979, p. 183). 

 

      A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002), indaga que a violência tem se 

transformado em um problema de saúde pública, haja vista que está entre as principais 

causas de morte. Como reflexo desta problemática, esse fenômeno tem estado em 

evidencia nas análises científicas, nos relatórios governamentais, em estudos e pesquisas, 
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bem como na mídia. A OMS define violência como: 

 

Uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si 

próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resulte 

ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, 

deficiência de desenvolvimento ou privação (OMS, 2002, p. 4). 

 

      Ainda conforme relatório da citada organização (OMS, 2002), a violência praticada 

pelos companheiros ocorre independente de grupo social, econômico, religioso e cultural, 

podendo ser motivada por fatores individuais, fatores de relacionamento e fatores 

comunitários. Todavia, parece incoerente não reiterar que, a priori, a prevalência de tais 

casos, devido a maior vulnerabilidade, estaria entre as classes mais desfavorecidas 

economicamente e que nessas situações é elevada a possibilidade de que a violência 

deixe consequências mais devastadoras do que em outras.  

      Para os efeitos da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher (BRASIL, 1994) “entender-se-á por violência contra a mulher 

qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada” 29.  

      De modo semelhante, a Lei Maria da Penha considera que a violência contra a mulher 

abrange cinco formas: a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral30. O seu 

artigo 5º, configura violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação 

ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da 

família ou em qualquer relação íntima de afeto, independente de orientação sexual 

(BRASIL, 2006a). 

      Para além destas classificações, é necessário observar que o machismo e o modo 

como a dominação masculina é imposta e vivenciada na atualidade, se traduz através de 

diferentes faces. Dentre elas ainda é oportuno destacar aquela que Bourdieu (2012) 

denominou violência simbólica. Esse conceito, que contempla diretamente o processo de 

normatização e naturalização da cultura machista no cotidiano, atenta para as interfaces 

implícitas das atitudes sexistas que se dão através de vias puramente simbólicas e, como 

pontua o citado autor, permanecem invisíveis até mesmo para suas próprias vítimas.  

                                                           
29

 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher teve um papel 

fundamental no processo de efetivação da Lei Maria da Penha, conforme poderá ser visualizado com 

precisão no capítulo seguinte. 
30

 Cada uma destas classificações será aprofundada na próxima seção. 
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      De acordo com Bourdieu (2012), através de esquemas de categorias ou estruturas 

cognitivas, se inscrevem uma série de oposições mítico-rituais, que assentam 

progressivamente princípios que levam a classificar todas as coisas e práticas do mundo 

segundo distinções redutíveis à oposição entre o masculino e o feminino. A construção 

social dessa relação de dominação se desdobra em práticas e representações que se 

fundam a partir de princípios de uma razão androcêntrica que não é, em tempo algum, 

simétrica ou neutra.  

      Nesse emaranhado, a moral feminina se impõe as mulheres, sobretudo através de uma 

disciplina incessante, que as mantém encerradas sob uma espécie de cerco invisível que 

limita seu território, seus movimentos e os deslocamentos de seus corpos, gerando uma 

espécie de confinamento simbólico, onde permanecem condenadas a dar, a todo instante, 

uma aparência de fundamento natural à identidade minoritária que lhes é socialmente 

designada (BOURDIEU, 2012). 

      A respeito do aporte teórico de Bourdieu (2012), o qual aborda a violência simbólica, 

distante de imunizar ou reduzir a culpabilização dos homens nesse processo ou 

minimizar o impacto das agressões físicas e de todas outras formas de violência sexual 

que acomete as mulheres, aponta que os efeitos dessas agressões são reais e concretos, 

ocorrendo que estão tão fortemente internalizados que se tornam idiossincráticos e, 

portanto, quase sempre imperceptíveis. 

      Olhar para o campo simbólico, implica considerar que a objetividade das relações de 

dominação, também é composta por uma esfera subjetiva. Existem inúmeras e diversas 

situações concretas em que essa violência se perpetua, cuja importância, a ciência não 

pode negar. Claramente essa observação também não impõe o apagamento das 

consequências provocadas pelas violências físicas.  

      Como Cavalcanti (2008) complementa, a violência pode ser compreendida como o 

abuso da força, afirmando que ela:  

 

É um ato que envolve brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, 

discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, 

agressão física, psíquica, sexual, moral ou patrimonial contra alguém e 

caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e 

intimidação pelo medo e terror (CAVALCANTI, 2008, p. 29). 

  

      Observando essa questão a partir da aplicação do questionário dessa pesquisa, 

constata-se que todas as entrevistadas, cada qual com sua singularidade, afirmaram já 

terem sofrido alguma situação de violência motivada por questões de gênero ou 
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orientação sexual ou algum outro tipo de violação de direitos humanos. Como a 

entrevistada Maria Bonita diz, são “inúmeras e diversas” as formas com que as mulheres 

são acometidas violentamente no seu cotidiano. A participante Margarida Maria Alves 

também afirma: 

 

Todas nós mulheres a gente de alguma forma já sofreu algum tipo de violência 

né! Todas nós! Embora a gente não perceba e não identifique a priori porque a 

gente não tem no inicio consciência, mas a gente vai perceber (ENTREVISTA 

1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      Dentre as violências mencionadas pelas testemunhas, apareceram situações de 

assédio, tentativa de estupro e xingamentos. A participante Esperança Garcia conta: 

 

Passei por um relacionamento abusivo e foi bem difícil sair assim, o cara ele 

fazia uma violência à distância e psicológica pra que eu não soltasse dele sabe, 

enquanto ele conseguia ficar na vida solto, eu ficava presa naquela, naquele 

sentimento ilusório (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      A violência psicológica também foi citada, conforme o relato de Maria Quitéria: 

 

Violência psicológica, a gente sofre o tempo todo, por conta das escolhas que a 

gente faz mesmo, por exemplo, se eu escolhi militar no movimento, na pauta 

de mulheres e também na pauta LGBT, uma instituição que eu tô indo contra 

principalmente é a família, então na família sempre vai ter aquele parente que 

vai estar lhe desmotivando mesmo, psicologicamente de que a mulher ela não 

pode estar nesses espaços, porque pra que uma mulher tem que estar 

discutindo política e eu encaro isso como violência psicológica também porque 

isso mexe com a minha autoestima né, eu fico às vezes, a tá às vezes eu me 

pergunto se esse é realmente o meu lugar. Mas aí, quando eu tô nos espaços 

feministas eu vejo que aquele realmente é meu lugar e eu volto pro meu 

âmbito privado e tento desconstruir isso (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 

 

      A violência institucional é outra violação que aparece nas falas. A participante 1 

descreve que passou por esse tipo de violência, sublinhando o entrelace com a questão 

racial e listando outras violações que sofreu: 

 

Acho que vários tipos de violência eu já sofri na vida, a violência institucional 

na questão do racismo, por ser mulher negra principalmente, assédio, assédio 

na rua, violência psicológica, violência simbólica, em diversas situações, 

situações em outros trabalhos em que eu estive, no campo público né... 

(ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      A entrevistada 5 também levanta o fato de já ter sofrido racismo, problematizando a 

dinâmica da violência machista vivenciada em João Pessoa a partir do âmbito acadêmico 
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e para além dele: 

 

Racismo acho que inúmeras, inúmeros casos, dentro da UFPB, em 

capacitação, dentro do meu curso, de ser dita enquanto incapaz pra realizar 

alguns trabalhos, de preferência por algumas pessoas, mesmo eu tendo 

realizado o mesmo trabalho ou até mais, me esforçando até mais, existe uma 

preferência por meninas ainda brancas [...]. Os professores do meu curso são 

muito machistas e eu acho que a violência ela nem sempre chega a você: “oh 

“nº5”, especificamente tô fazendo com você”, mas pra mim quando eu tô 

assistindo uma aula e o professor só mostra os autores homens, os principais 

teóricos homens [...] ou quando retrata muito essa questão do homem sabe, 

sempre ressaltando e colocando a mulher sempre numa situação inferior, sem 

ter a preocupação de discutir gênero de trazer isso pra uma perspectiva humana 

sabe? Como se tudo fosse justificado pelo animal. É situações assim que você 

fica perplexa. Pra além do campus, já ocorreram casos de assédio, é em ônibus, 

na rua, em várias situações assim que são bem complicadas de se falar, mas 

que isso também fortalece pra continuar sabe lutando pra que não venha 

acontecer com outras meninas (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      Por conseguinte, ela ainda complementa: 

 

A mulher negra ela é muito acometida por essas questões, além da 

própria questão de ser mulher porque pra mulher negra nunca coube a 

questão do fraco, de ser a mulher fraca, pelo contrário, a mulher negra 

tem que ser a mulher forte, tem que se virar, tem que sustentar, tem que 

fazer isso, o papel da mulher fraca, cabe a mulher branca 

(ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      A participante Rachel de Queiroz relata as violências de gênero que passou, fazendo 

um contrapondo que complementa a reflexão sobre a violência atrelada à questão racial e 

a outros importantes recortes identitários: 

 

Eu venho de espaços muito privilegiados né, o meu único não privilégio é eu 

ser mulher, mas ainda eu sou branca, de classe média, por mais que eu tenha 

trabalhado em movimentos sociais eu nunca sofri violências específicas que 

são muito dos espaços de vulnerabilidades né, eu tenho uma história que é 

cheia de privilégios. Acho que violência de gênero, acho que todas as mulheres 

passam, nas suas devidas intensidades, então enquanto mulher branca, solteira 

e de classe média, eu com certeza vivi violências de gênero relacionadas a 

situações de tentativas de abuso sexual, de agressão a recusas, de não 

corresponder algum tipo de assédio, assédio moral, sexual, enfim, mas todos 

muito relacionados a espaços públicos. Eu nunca sofri nenhum tipo de 

violência, nem doméstica, nem familiar, mas nos espaços públicos eu vivencio 

violência de gênero como várias mulheres vivenciam (ENTREVISTA 4 – 

RACHEL DE QUEIROZ). 

 

      Nessa dinâmica da violência contra a mulher, a ativista Maria Quitéria, explica:  

 

O nosso lugar de mulher na sociedade é um lugar onde a gente tem que ficar o 

tempo todo se afirmando né, enquanto mulher, enquanto mulher que têm 
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direitos também de ocupar os mesmos espaços que os homens e aí isso gera 

conflitos né e esses conflitos eles geram violências diárias, que são violências 

tanto ao nível psicológico quanto ao nível mesmo de que mexe com o seu 

físico, a violência física mesmo (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

      Mesmo não reputando vetores determinantes das situações de violência, outro 

panorama de suma importância para se abordar nesse debate é a questão da economia e 

do trabalho. Não há como refletir acerca da violência, sem ressaltar a dimensão laboral. 

Isso porque, com o advento do sistema sócio econômico nos moldes capitalistas entre os 

séculos XV e XVIII, o machismo se consagrou como um fenômeno material da 

sociedade capitalista. Certamente a opressão contra a mulher é anterior ao capitalismo, 

imperando mesmo nos modos de produção do escravismo ou feudalismo. Contudo, 

atualmente, no século XXI, com o capitalismo neoliberal no seu estágio mais avançado, o 

machismo passou por um aprofundamento e já se tornou uma parte essencial da extração 

e exploração desenfreada da força de trabalho.  

      Especificamente no caso da mulher, essa realidade se traduz dentre tantas formas, por 

meio da dupla ou tripla jornada de trabalho feminina, pela inserção precarizada no 

mercado de trabalho, através da naturalização do papel de reprodutora, “mãe” e 

consequentemente responsável pelo trabalho doméstico. No caso dos homossexuais, 

lésbicas, transgêneros e demais performatividades reprimidas, a problemática aparece 

ainda pior, se tratando de uma invisibilidade tão grande no mercado de trabalho que 

forçosamente induz o comércio sexual e a prostituição. E no caso dos homens (no sentido 

binário), o impacto não é menor, a saber as extensas jornadas de trabalho de operários e 

proletários que em condições praticamente análogas a uma escravidão moderna, se 

obrigam a dedicar tempo integral de suas vidas, em troca de um mísero salário que mal 

dá para sustentar as necessidades básicas próprias ou a dos filhos (quando o fazem, pois é 

bom lembrar que devido a total responsabilidade da reprodução que é despejada sobre a 

mulher, muitos “reprodutores” cometem aborto paterno legalmente e não prestam 

assistência alguma para a mãe ou filhos).  

      Isso é realidade e tanto é assim que em uma breve análise do cotidiano é evidente a 

exaustão, o estresse e a falta de tempo das pessoas (geralmente por causa do trabalho), 

dos cidadãos que produzem a riqueza sem receber o que seria seu de modo justo. 

Andando em ônibus lotados, com condições mínimas de mobilidade urbana, expostos a 

situações com os mais diversos tipos de vulnerabilidades, são muitas as pessoas 

trabalhadoras que sofrem consequências sórdidas da exploração do sistema capitalista.  
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      Ao constatar que apenas 80 pessoas do mundo têm mais dinheiro do que 3,5 bilhões 

de pessoas e que a riqueza mundial cresceu 68% nos últimos dez anos, mas apenas 1% da 

população acumulou 95% dessa riqueza gerada (ALBUQUERQUE, 2015), não há 

argumento que consiga negar a influência deste cenário econômico em qualquer uma das 

relações estabelecidas na sociedade.  

      Costa (2016) traz dados do primeiro Relatório da Riqueza Global (Global Wealth 

Report), publicado pelo banco Credit Suísse, mostrando que em 2010, enquanto apenas 

10% da população burguesa detinham 83% da riqueza planetária, outros 50% da 

população mais pobre possuía pouco menos de 2%. Após cinco anos, em outubro de 

2015, o relatório atualizado aponta que a concentração de renda mundial alcançou níveis 

tão críticos quanto o do mundo industrializado antes da Primeira Guerra Mundial, de 

modo que a metade mais pobre, agora possui menos de 1% da riqueza mundial, enquanto 

a classe dominante controla quase 90% (87,7% mais precisamente) (COSTA, 2016).  

      São desigualdades econômicas ao extremo, em níveis realmente alarmantes. É 

inegável que quem está na ponta debaixo dessa pirâmide sofre as consequências da 

massificação hegemônica burguesa e da violência no seu formato mais cruel. O relatório 

do Credit Suisse reforça que a sociedade global atual está cada vez mais próxima de 

padrões antigos e medievais, indicando que desde o início da era neoliberal, a riqueza 

acumula-se cada vez mais no topo, enquanto as maiorias empobrecem em termos 

relativos e até absolutos (COSTA, 2016). 

      De maneira alguma isso justifica as situações de violência doméstica, mas é 

incontestável que essa dinâmica é propulsora de conflitos e problemas nos 

relacionamentos dos mais diversos, incluindo os vínculos intrafamiliares. Assim, 

configurado o recorte de classe como algo muito importante, acredita-se que a luta contra 

o machismo é parte da luta contra a exploração dos trabalhadores. Essa visão só faz crer 

que sendo ou não o machismo originário do sistema capitalista, a emancipação das 

pessoas só será possível em outro modo de sociedade, prioritariamente, uma sociedade 

onde não existam classes ou disparidades econômicas e sociais. Assim como o 

capitalismo, é fundamental que a abolição do patriarcado seja abordada de forma direta, 

como um sistema de opressão incompatível com a liberdade e a dignidade, que são 

pressupostos básicos para o alcance dos direitos humanos na sua totalidade. 

      De modo geral, para elaborar um conceito específico de violência, que é algo 

complexo, histórico e cultural, Saffioti (2004) realça que, há vários obstáculos, pois se 

trata de um fenômeno com limites muito tênues. Sob o viés da socióloga, entende-se por 
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violência todo agenciamento capaz de violar direitos humanos. Ela ainda ressalva que, no 

prisma do censo comum, a violência seria a ruptura de qualquer forma de integridade da 

vítima. 

      Pensar sobre a estruturação dessas complexas violações, remete à questão da 

violência doméstica, fazendo-se necessário frisar três aspectos sobre esta última. 

Primeiramente que a violência doméstica ou intrafamiliar em tempo algum deixa de ser 

uma forma de violência de gênero. Entretanto as violências de gênero, que não exigem 

locais ou relação específica para sua concretização, não se limitam à violência doméstica. 

De igual modo, a violência intrafamiliar, não se restringe somente aquela ocorrida entre 

um casal, onde a mulher é o sujeito passivo e o homem o agente ativo. Embora isso 

ocorra no maior número de casos, ela independe de gênero ou orientação sexual e pode 

abranger situações distintas no seio familiar, nas quais diferentes membros podem se 

envolver como vítimas ou agressores. 

      Em segundo lugar, vale ressaltar que independente dos envolvidos nessas violências, 

elas não ocorrem somente contra a vítima (que geralmente é mulher), mas sim contra a 

sociedade como um todo, de maneira que engloba todo o universo que gira em torno da 

situação. Dessa forma, repercute prejuízos sem precedentes, interferindo integralmente 

no contexto onde se instala, afetando largamente não só a vida da mulher, como também 

pode chegar a envolver (e geralmente envolve) filhos e demais familiares.  

      Em terceiro, cabe salientar que a violência doméstica incorpora de modo indivisível 

fatores tanto físicos, como psicológicos, morais, sexuais e simbólicos. Aliás, há muito 

tempo que se superou cientificamente essa lógica dicotômica entre corpo e mente.  

      A respeito da violência em foco, a psicóloga estadunidense Leonor Walker (1979), 

elaborou o chamado ciclo da violência doméstica, o qual se resume em três momentos: 

tensão, lua de mel e ação. A fase da tensão seria o impulso inicial, envolvendo 

discussões, insultos, atritos e bate boca, concretizando a violência por meio da fala, do 

medo e da ameaça, gerando uma tensão que pode levar a explosão de atos violentos. Com 

essa incitação, o momento posterior, é o da lua de mel, caracterizando-se como uma 

espécie de reconciliação, onde se fazem promessas de mudanças e pedidos de desculpas. 

Atravessando esse período de esperança em ter um relacionamento diferente, a violência 

vai regressando, os abusos, as brigas e reclamações tornam ao cotidiano e enfim chega-se 

a fase da ação, quando o agressor perde o controle e se excede violentando a mulher 

novamente.  

      De acordo com a teoria de Walker (1979) essas três fases oscilam e se intercalam, 
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ocorrendo ciclicamente e podendo se agravar a ponto de chegar à ocorrência de um 

homicídio ou suicídio. Nem todas as situações se enquadram nessa perspectiva, mas a 

autora argumenta que geralmente as denúncias ocorrem na fase da tensão e que o motivo 

para muitas retirarem e desistirem da queixa é justamente porque ao chegarem à fase da 

lua de mel, são tomadas por sentimentos ambivalentes e contraditórios que lhe fazem crer 

na mudança do companheiro e então dão para trás na sua decisão. Por conseguinte, 

constrangida em registar nova denúncia, a vítima pode se tornar cada vez mais isolada e 

silenciada. 

      Maria Berenice Dias (2010), em seu livro que investiga sobre a efetividade da Lei 

11.340/2006 no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, também 

discorre sobre o ciclo da violência, dando ênfase ao que denomina pacto do silêncio. 

Com base nos seus estudos, a autora explana o seguinte: 

 

O silêncio passa à indiferença e às reclamações, reprimendas, reprovações. 

Depois vêm os castigos, as punições. Os gritos transformam-se em empurrões, 

tapas, socos, pontapés, num crescer sem fim. As agressões não se cingem à 

pessoa da vítima, o varão destrói seus objetos de estimação, a envergonha em 

público, a humilha diante dos filhos. Sabe que estes são seu ponto fraco e os 

usa como massa de manobra, ameaçando maltratá-los. O vitimizador sempre 

atribui a culpa à mulher, tenta justificar seu descontrole na conduta da vítima, 

suas exigências constantes de dinheiro, seu desleixo para com a casa e os 

filhos. Alega que foi ela quem começou, pois não faz nada certo, não faz o que 

ele manda. Ela acaba reconhecendo que em parte a culpa é sua. Assim o 

perdoa. Para evitar a nova agressão, recua, deixando mais espaço para a 

agressão. Depois... vem o arrependimento, pedidos de perdão, choro, flores, 

promessas. A vítima sente-se melhor e acredita que ele vai mudar, e sente-se 

protegida, amada, querida (DIAS, 2010, p. 1). 

 

      Compondo um cenário de controle social com concretas violações dos direitos 

humanos, as situações de violência envolvendo machismo, submissão, subordinação, 

discriminação e preconceito, conforme foram elencadas acima, encontram-se nas vísceras 

do patriarcado. Mas como foi indicado ao findar do subtítulo anterior, é plausível fazer a 

ressalva de que pesquisas científicas defendem que nem sempre imperou o regime da 

família patriarcal
31

. 

                                                           
31

 Engels (1984), por exemplo, afirma que nos primórdios da civilização humana prevalecia o matriarcado. 

Tendo em vista que se tratava de organizações nômades, tribais, coletivas e matrilineares, a descendência 

era determinada a partir do direito materno, excluindo a figura paterna no reconhecimento da reprodução. 

O que ocorria é que como todas as pessoas se relacionavam sexualmente umas com as outras (poliandria e 

poligamia), cabia exclusivamente à mãe o papel de mantedora da geração seguinte, motivo que lhe 

concedia respeito, apreço e possibilidade de domínio absoluto. Somada a questão da procriação, na medida 

em que houve a necessidade de conservar os bens materiais, essa lógica foi se modificando, dando origem 

a propriedade privada e a família monogâmica nos moldes patriarcais (ENGELS, 1984). Assim, o pai passa 

a ser o centro limitador do poder, se configurando como a autoridade do lar e até mesmo os filhos, os 
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      Embora tenha ganhado novas roupagens
32

, esse processo arrasta seus resquícios em 

culturas orientadas patriarcalmente até os tempos presentes. Tanto é assim, que ainda é 

incontestável, por exemplo, a inexpressividade da presença feminina nos cargos de 

poder33 ou a discrepância salarial entre homens e mulheres (processo equivalente ao que 

acontece com lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros).  

      Este funcionamento, que até meados do século XX colocava a mulher em condição 

semelhante à de um escravo, é ainda tão enraizado no momento vigente (século XXI), 

que fomentou não somente as raízes e os pilares das violências de gênero, como também 

induziu as trajetórias de luta e empoderamento do feminismo e de outros movimentos 

sociais ligados a temática da sexualidade. 

      Por acreditar que “o conceito de gênero exige investigar como algumas das 

dimensões constitutivas de sua produção se articulam com, ou modificam, o que se 

entende e o que se diz sobre violência de gênero em nossa cultura” (GIACOMINI e 

ROMANINI, 2012, p. 132), ainda é imprescindível lançar olhar para o outro lado dessa 

imposição toda e resgatar a dimensão contestatória do movimento feminista, tal como 

será elencado a seguir, na última parte deste primeiro capítulo. 

 

2.3 Luta e empoderamento: trajetória dos feminismos 

 

Cadê meu celular? 

Eu vou ligar prum oito zero 

                                                                                                                                                                            
corpos ou a sexualidade das mulheres são consideradas como propriedade privada dos patriarcas. Segundo 

Engels (1984) na família, o homem é o burguês e a mulher representa o proletariado. 
32

 Castells (2000) apresenta dados que sugerem o aumento, nas últimas décadas, de casos onde mães 

assumem o comando dos lares e criam filhos sem contar com a presença de um pai ou o crescente número 

de casos de divórcios e de pessoas que decidem constituir famílias com faixas etárias mais avançadas. Com 

isso, mostrando algumas transformações que a forma da família patriarcal está passando, o autor ainda 

alerta que elas não são um indicador de seu fim. Ou seja, o fato das mulheres estarem no comando dos 

lares, não significa que esteja ocorrendo uma restauração do matriarcado. Mesmo em lares comandados por 

mulheres, há de se questionar por quais valores e pressupostos elas são informadas. Em muitos desses 

casos, mesmo com a ausência de um homem, macho, com falo, a ordem masculina continua presente. A 

ordem masculina subjacente, dos valores, da hierarquia, da submissão, do guardar da virgindade, do 

cuidado com a sexualidade, mesmo sem a presença masculina, permanece ali, implícita, mas persistente.  

Hoje muitos dos lares no Brasil, mesmo na presença de um casal heteronormativo, são comandados por 

mulheres e em outros casos por mulheres sozinhas. Dados do IBGE (2001-2009) mostram que em 2001, 

72,66% dos lares tinham um homem como referência da família e 27,34% tinham uma mulher como 

principal referência. Em 2009, decaiu para 64,83% a porcentagem de famílias que possuíam um homem 

como principal referência e aumentou para 35,17% o numero de mulheres no comando dos lares. Até pode-

se supor, que a longo prazo isso possa trazer mudanças na ordem e na impressão das coisas, porém o que 

ainda se percebe é que nesse momento, mesmo com novas roupagens, o regime patriarcal e os valores 

masculinos imperam, inclusive através de muitas mulheres, que reproduzem e se responsabilizam como 

guardiãs dos valores masculinos. 
33

 Mesmo no caso do Brasil, que atualmente tem como chefe de Estado uma presidenta mulher. 
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Vou entregar teu nome 

E explicar meu endereço 

Aqui você não entra mais 

Eu digo que não te conheço 

E jogo água fervendo 

Se você se aventurar 

 

Eu corro solto o cachorro 

E, apontando pra você 

Eu grito: péguix guix guix guix 

Eu quero ver 

Você pular, você correr 

Na frente dos vizinhos 

Cê vai se arrepender de levantar 

A mão pra mim 

 

E quando o samango chegar 

Eu mostro o roxo no meu braço 

Entrego teu baralho 

Teu bloco de pule 

Teu dado chumbado 

Ponho água no bule 

Passo e ofereço um  iberte m 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

 

E quando tua mãe ligar 

Eu capricho no esculacho 

Digo que é mimado 

Que é cheio de dengo 

Mal acostumado 

Tem nada no quengo 

Deita, vira e dorme  iberte m 

Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim 

 

Mão, cheia de dedo 

Dedo, cheio de unha suja 

E pra cima de mim? Pra cima de muá? Jamé, mané! 

 

Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim! 

(Maria da Vila Matilde – Elza Soares)
34

 

 

                                                           
34

 A canção “Maria da Vila Matilde”, foi escrita pelo compositor, músico e cantor Douglas Germano que 

passou a infância presenciando cenas de violência doméstica de seu pai contra sua mãe. Na voz de ninguém 

melhor do que a lendária cantora e compositora brasileira Elza Soares, a música ganhou vida e além de 

fazer menção ao Disque 180 da Central de Atendimento à Mulher, retrata a violência doméstica contra as 

mulheres, especialmente àquela que acomete a mulher da periferia, a “Maria da Vila Matilde”. Fazendo 

parte do álbum intitulado “A Mulher do Fim do Mundo”, o disco traz 11 faixas que problematizam além da 

questão do machismo, também o racismo e a desigualdade de classe. Elza Soares é filha de um operário e 

de uma lavadeira, nascida na favela da Moça Bonita, em Padre Miguel – Rio de Janeiro, que hoje é 

conhecida como Vila Vintém. Superando preconceitos e tragédias pessoais, sem dúvida, a sambista 

representa a trajetória de luta e de empoderamento de muitas “Marias”.  
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Ao se darem conta da exploração e opressão a que estavam sendo submetidas, as 

mulheres foram levadas, gradativamente, à subversão e, como consequência, avançaram 

nas suas lutas e no seu empoderamento
35

. Assim, a consciência da sua situação de 

inferioridade deu origem ao movimento feminista “que surge em fins do século XVIII e 

toma corpo no século XIX, na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos” 

(COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 25).  

Ainda há outros fatores que contribuíram para compor este caminho. Costa e 

Sardenberg (2008), chamam atenção para alguns aspectos: a família perde seu caráter de 

unidade produtiva, já que os meios de vida necessários ao consumo imediato de seus 

membros, começa a ser produzidos nas fábricas; o homem passa a ser obrigado a vender 

sua força de trabalho e a mulher não fica afastada desse processo, na medida em que 

também se vê requisitada para o trabalho na produção fabril.  

Além disso, as autoras ressaltam que a condição de inferioridade à qual a mulher já 

vinha sendo submetida, passa a ser um importante objeto de interesse da burguesia, que 

por ser ávida em acumular riqueza, irá impor o pagamento de salários inferiores aos do 

homem e jornadas do trabalho excessivas e insalubres, favorecendo assim uma 

exploração e opressão ainda maiores (COSTA e SARDENBERG, 2008). 

Como corroboram Bandeira e Melo (2010, p. 8), “o movimento feminista nasceu das 

lutas coletivas das mulheres contra o sexismo, contra as condições de aversão e 

inferiorização do feminino, transformadas em práticas rotineiras de subordinação”. 

Assim, se constituiu como uma poderosa estratégia para desconstrução da estrutura 

patriarcal e de desigualdades que foram historicamente estabelecidas na sociedade. 

Entre os princípios que orientam as organizações feministas, destaca-se o da 

autonomia e o da horizontalidade (SILVA e CAMURÇA, 2010). Por intermédio de 

diferentes repertórios de atuação, as feministas lutaram pela cidadania e pela vida de 

muitas mulheres abarcando pautas variadas. Dentre elas: 

 

Direito a existir com dignidade, direito de propriedade, direito à educação e ao 

trabalho, direito de votar e ser eleita, direito a participar de espaços de poder e 

decisão, direito a seu próprio corpo, direito a viver livre de violências, direito 

de viver em igualdade de condições com os homens (BANDEIRA e MELO, 

2010, p. 9). 

                                                           
35

 Empoderamento, conforme Costa (2000, p. 7), “é o mecanismo pelo qual as pessoas, as organizações, as 

comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tomam 

consciência da sua habilidade e competência para produzir e criar e gerir”. Em um viés feminista, pode-se 

dizer que é através do empoderamento que as mulheres produzem força para exigir novas relações, 

tornando-se protagonistas das suas próprias histórias. 



61 

 

 

Assim, o feminismo, caracteriza-se através de um processo constante de ações 

coletivas que se referem à emancipação e empoderamento das mulheres. Além de 

elaborar continuadamente uma critica e denuncia das injustiças da sociedade patriarcal, é 

um movimento plural que confronta o sistema de dominação, propondo a transformação 

social (SILVA e CAMURÇA, 2010).   

      “Ao trazer essas novas questões para o âmbito público, o feminismo traz também a 

necessidade de criar novas condutas, novas práticas, conceitos e novas dinâmicas” 

(COSTA, 2005, p. 11). 

 

Diversos estudos sobre a história do movimento feminista nomeiam como 

“onda” alguns momentos históricos em que houve uma sequência de 

movimentos e organizações feministas com a mesma pauta de reivindicações. 

No Brasil, assim como no mundo ocidental, a “primeira onda” se refere ao 

Movimento Sufragista; a “segunda onda”, que começa na década de 1970 entre 

nós e na década de 1960 nos Estados Unidos, se caracteriza pela crítica radical, 

teórica e prática, ao modelo de mulher e de família vigente. A “terceira onda”, 

identificada nos anos 1990, evidencia “novas” mulheres: as negras, as lésbicas, 

as mulheres do terceiro mundo, as transgêneros, entre outras (RABAY e 

CARVALHO, 2011, p. 86). 

 

Nesse viés, como o movimento feminista não acontece de modo isolado e alienado 

ao contexto mundial, parece imprescindível estabelecer um resgate das lutas não se 

restringindo somente ao território nacional. Desse modo, a seguir serão contempladas as 

trajetórias percorridas pelas três ondas do feminismo no ocidente, perpassando pelo 

território latino americano e aprofundando para as dinâmicas específicas da capital 

paraibana, a cidade de João Pessoa.  

Em nível supranacional e nacional, no intuito de não incitar a formação de 

vanguardas e personalismos, será evitado à menção de nomes e partidos. Assim 

apresentando o contexto temporal e priorizando as características pertencentes aos 

coletivos de cada época (ou de cada “onda”) serão recapitulados, por conseguinte, alguns 

pontos de modo macro e micro territorial, mas com olhar mais aguçado aos 

acontecimentos da história do feminismo em João Pessoa, já que é neste local que se dá o 

foco desta pesquisa. 

Enquanto forma organizada de manifestação política, o feminismo surge junto a toda 

a mobilização da Revolução Francesa, que se constituiu como a grande revolução 

burguesa (COSTA e SARDENBERG, 2008). “No desenrolar do século XIX as lutas 

libertárias pela conquista da cidadania ganharam vulto no mundo ocidental, a Inglaterra e 
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a França foram sacudidas pelo movimento pelo direito a cidadania e o sufrágio universal” 

(BANDEIRA e MELO, 2010, p. 10). Costa (2005), complementa assinalando que o 

feminismo, enquanto movimento social, é um movimento moderno, que foi inaugurado 

envolto a Revolução Francesa e a Americana e se debruçou, primeiramente, em torno da 

demanda por direitos sociais e políticos.  

No território brasileiro, ao iniciar o século XIX, com a vinda da família real 

portuguesa em 1808 e com a independência do Império em 1822, houve significativas 

mudanças na vida econômica, política e jurídica do país. Mesmo assim, Costa e 

Sardenberg (2008) afirmam: 

 

Fosse na Casa Grande ou nos sobrados burgueses do Brasil Colônia, a situação 

da mulher brasileira era bastante precária. Sobretudo porque a família 

patriarcal se estabelecia segundo as “Ordenações de Portugal”, dando ao 

marido não só amplos poderes, mas ainda o cruel direito de castigar 

fisicamente sua mulher. Ademais, nas classes dominantes, a mulher era 

confinada no interior da casa, sob as ordens de um marido (ou pai) distante e 

autoritário, rodeado de escravos e concubinas. Seu papel principal era o de 

reprodutora (COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 33). 

 

      Certamente, as negras e escravas viviam em situações de opressão, exploração e 

violência muito mais graves, inclusive porque eram vítimas até de outras mulheres, como 

era o caso da relação com suas amas. Nas classes populares, as mulheres livres gozavam 

de maior liberdade pessoal, mas mesmo assim, além de viver nos moldes de vida acima 

citados, a única outra opção que teriam seria a de ir para um convento (COSTA e 

SARDENBERG, 2008).  

Nesse alvorecer, depois de mobilizar mulheres da Europa e dos Estados Unidos, o 

movimento também alcançou vários países da América Latina, a exemplo do Brasil, 

Chile, Argentina, México, Peru e Costa Rica, locais onde apareceram as primeiras 

manifestações feministas ainda na primeira metade do século XIX, utilizando-se 

especialmente da imprensa a fim de disseminar suas ideias (COSTA, 2005).  

No Brasil, todos estados irradiaram feminismos diversos, criando formas alternativas 

de comunicação em um movimento com nuances que reforçam sua diversidade, 

particularidades e correntes, vivenciadas através de práticas e ações políticas que 

favoreceram avanços e impasses (FERREIRA, 2014). A luz de Costa e Sardenberg: 

 

O feminismo no Brasil vem assumindo várias formas de luta, diversas 

bandeiras e diferentes facetas. Já foi sufragista, anarquista, socialista, 

comunista, burguês e reformista. Já lutou no parlamento, nas ruas e nas casas 

para conquistar e garantir o acesso da mulher à educação formal. E vem 
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lutando pela igualdade de salários e condições dignas de trabalho, pela 

valorização do trabalho doméstico, pelo direito inalienável de todas ao controle 

sobre o próprio corpo e gozo de nossa sexualidade, enfim, pela construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, onde a mulher possa realizar-se 

plenamente enquanto ser humano e cidadã (COSTA e SARDENBERG, 2008, 

p. 32). 

 

Criando um rastro de rebeldia que se espalhou mundialmente, as inquietações 

feministas acendem no Brasil na segunda metade do século XIX, momento no qual 

muitas brasileiras exerceram participações em diversas revoltas que permearam a 

construção do país (BANDEIRA e MELO, 2010). Entre meio a tantas limitações 

impostas às mulheres desta época, elas também se envolveram na causa abolicionista, 

lutando pelo fim da escravidão e como retratam Bandeira e Melo (2010), em meados da 

década de 1890 surge timidamente no cenário nacional a luta pelo direito ao voto. 

Nesse período, se edifica a chamada primeira onda do movimento feminista, a qual 

Costa (2005, p. 11) denominou de “feminismo bem comportado”. Aumentava a 

participação das mulheres e a luta feminista conquistava destaque. Além de todos os 

obstáculos impostos pela padronização da performance feminina, outros aspectos podem 

ser enfatizados como desencadeadores desse processo:  

 

Em fins do século XIX, as mulheres brasileiras incorporadas à produção social 

representavam uma parte significativa da força de trabalho empregada, 

ocupavam de forma cada vez mais crescente o trabalho na indústria, chegando 

a constituir a maioria da mão-de-obra empregada na indústria têxtil. 

Influenciadas pelas idéias anarquistas e socialistas trazidas pelos trabalhadores 

imigrantes espanhóis e italianos, já se podiam encontrar algumas mulheres 

incorporadas às lutas sindicais na defesa de melhores salários e condições de 

higiene e saúde no trabalho, além do combate às discriminações e abusos a que 

estavam submetidas por sua condição de gênero (COSTA, 2005, p. 11-12). 
 

      No ano posterior ao fim do regime escravocrata em 1888, todas essas mobilizações 

foram abrandadas. Com a proclamação da República em 1889 e a promulgação da 

Constituição de 1891, que foi “elaborada segundo os moldes da ideologia liberal 

burguesa” (COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 35), uma grande letargia dominou o 

movimento social feminista, tendo em vista que a cidadania tão perseguida pelas 

mulheres foi abortada pela Carta Constitucional de 1891 (BANDEIRA e MELO, 2010). 

      O que ocorria é que essa Constituição estabelecia o sufrágio universal para todos os 

cidadãos brasileiros, assegurando que todos são iguais perante a lei. Isso seria o ápice 

para o movimento, que tinha como uma das pautas principais a obtenção do direito ao 
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voto a todas as pessoas, sem qualquer discriminação36. Todavia, como explicam Costa e 

Sardenberg: 

 

A “igualdade de todos”, se estendia somente aos homens alfabetizados, o que 

excluía não só as mulheres, mas também a maior parte da população 

masculina, principalmente das classes trabalhadoras, não sendo, portanto, em 

nada diferente da “Declaração dos Direitos do Homem”, da França (COSTA e 

SARDENBERG, 2008, p. 35).  

 

      Assim, somente com a entrada do século XX é que ressurgiram mobilizações 

femininas, de maneira que a luta pelo direito de voto, iniciada anteriormente à 

Constituinte de 1891, persistiu e se estendeu até a década de 1910 a 1920. Na primeira 

década do século XX, existiam organizações feministas socialistas, anarquistas e liberais 

em vários países da América Latina, autodenominando-se feministas, discutiam e 

propagavam os direitos da mulher, frequentemente em congressos (muitos deles de 

caráter internacional), que também eram denominados feministas, tendo como 

participantes muitas mulheres daquela época (COSTA, 2005). No território brasileiro, 

muitas organizações e criações se destacaram por seu caráter ativo, mobilizando uma 

quantidade significativa de mulheres. 

      “Na década de 1920, o Sufragismo, movimento de luta pelo voto das mulheres, se 

tornou uma expressão política organizada” (RABAY e CARVALHO, 2011, p. 82, grifo 

das autoras). Assim, na primeira metade do século XX “a luta sufragista se amplia, em 

muitos países  iberte mericanos, sob a condução das mulheres de classe alta e média, 

que através de uma ação direta junto aos aparelhos legislativos, logo conquistam o direito 

ao voto” (COSTA, 2005, p. 12)37. Nessa época, de modo semelhante ao que ocorrida em 

grandes cidades do Brasil, sinalizava-se um debate animado e acalorado nos círculos 

políticos e culturais da capital paraibana, especialmente nos setores identificados com os 

Movimentos Tenentista, Modernista e Socialista (RABAY, 1996). 

      Segundo Bandeira e Melo (2010) o Rio Grande do Norte, no ano de 1927, se tornou o 

primeiro Estado brasileiro a permitir que as mulheres votassem nas eleições, porém, a 

Comissão de Poderes do Senado anulou os votos de todas as eleitoras. As pesquisadoras 

sublinham que há inúmeros indícios sobre a tentativa de mulheres de se alistarem para as 

                                                           
36

 No caso do movimento feminista daquela época, sem discriminação especificamente no caso das 

mulheres. 
37

 Costa (2005) registra que o primeiro país latino-americano a estabelecer o voto feminino foi o Equador, 

em 1929. 
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eleições de 1928 em diversos lugares do Brasil, mas os registros históricos destas 

iniciativas são escassos (BANDEIRA e MELO, 2010). 

      Em 1929, com a candidatura de oposição de Getúlio Vargas e João Pessoa à 

Presidência da República do Brasil, muitas mulheres se integraram à Campanha da 

Aliança Liberal e fundaram grupos em diferentes locais da Paraíba38, no intuito de apoiar 

a eleição de Getúlio Vargas para a Presidência e também propagar ideais liberais 

(RABAY e CARVALHO, 2011). As autoras citadas também recordam um fator central 

desse período: 

 

A imprensa enfatizava, também, as “manifestações cívicas”, realizadas pelas 

mulheres, para homenagear o Presidente João Pessoa, assassinado em 26 de 

julho de 1930. O crime – resultado de disputas políticas locais e de atitudes 

passionais, com traços fortes da cultura patriarcal e machista, relacionadas ao 

envolvimento amoroso entre João Dantas, autor do crime, e Anayde Beiriz – 

foi o estopim da Revolução de 1930 (RABAY e CARVALHO, 2011, p. 83)
39

. 

 

      Acredita-se que a Revolta de 1930 foi um importante acontecimento histórico desse 

período a nível nacional. Igualmente, no que se refere ao território paraibano, além da 

Revolução de 1930, a Revolta de Princesa e o assassinato de João Pessoa foram 

momentos que marcaram a história da Paraíba, que posteriormente teve até o nome da 

sua capital alterado, deixando de se chamar Parahyba do Norte e passando a ser 

                                                           
38

 Um exemplo é a fundação da Cruzada Feminina Liberal Clara Camarão, em Campina Grande, em 5 de 

janeiro de 1930, com vinculo a chamada Campanha da Aliança Liberal (RABAY e CARVALHO, 2010). 
39

 A recordação de Rabay e Carvalho (2011) a respeito da figura de Anayde Beiriz é pontual e merece ser 

lembrada, pois coincide com a história de muitas mulheres que, tanto no passado quanto no presente, foram 

punidas e hostilizadas com justificativas em cima de padrões morais sexuais. Anayde, amante das artes, 

professora e poeta brasileira, se destacou como primeira aluna da turma ao se formar com apenas 17 anos. 

Nascida em João Pessoa em 1905, era a favor da autonomia feminista, tendo sua história protagonizada no 

filme “Parahyba, Mulher Macho”, da cineasta Tizuka Yamakazi, devido a sua resistência, atuação política 

e liberdade de amar enfrentando preconceitos e julgamentos. Seu nome está ligado à história por ter se 

envolvido com um homem conservador cujas ideias ela discordava. Esse homem era João Dantas, 

advogado e jornalista, candidato republicano de oposição a João Pessoa (vice de Getúlio Vargas, até então 

governador da Paraíba). Após o confronto conhecido como Revolta da Princesa (que deu origem ao 

território de Princesa), João Dantas se envolveu amorosamente com Anayde. Nessa disputa, a polícia 

invade a casa de João Dantas a mando de João Pessoa, em buscas de armas, mas ao revistar a residência e 

não encontrar nada, foram localizadas correspondências enviadas por Anayde, as quais foram amplamente 

divulgadas na imprensa, a fim de sujar a honra de Dantas. Posteriormente, João Dantas dispara um tiro e 

mata João Pessoa, em uma confeitaria no Recife. Como o fato causou grande impacto na população, 

Anayde teve de se refugiar. Dantas, após ser preso, também acabou sendo encontrado morto dentro da cela. 

No mesmo ano, desencadeia a Revolução de 1930, que mesmo com justificativas políticas, tem no plano de 

fundo essa trama machista, onde a mulher acaba por sofrer a pior punição, que é a morte social, seguida da 

morte física. Conforme é representado no filme citado acima, Anayde foi vítima do próprio caminho, já 

que após a perda do companheiro, ficou só e marginalizada, acabando por tomar veneno e morrendo 

sozinha em um abrigo em Recife – Pernambuco, sendo abandonada pela família e enterrada como 

indigente (LINS, 1983). Tizuka, diretora do filme sobre Anayde, que também foi recriminada e criticada 

pela escolha em contar a história da paraibana, fala sobre a personagem: “ela queria ser ela mesma. 

Escolheu o seu próprio caminho, enfrentou um mar de preconceitos, o excesso de uma falsa dignidade das 

chamadas questões de honra. Que honra é essa, que maltrata e mata as pessoas?” (LINS, 1983, p. 3). 
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denominada como João Pessoa – em homenagem ao Presidente assassinado (RABAY e 

CARVALHO, 2011). 

      Seguindo as disputas em busca da igualdade para votar, o então presidente Getúlio 

Vargas, simplificou algumas restrições e por intermédio do Decreto nº. 21.076, de 24 de 

fevereiro de 1932, instituiu o Código Eleitoral Brasileiro sem distinção de sexo, alistado 

na forma do código. Costa e Sardenberg discorrem sobre esse processo: 

 

A luta pelo sufrágio feminino seguirá até 1932, quando esta reivindicação será 

concedida pelo novo governo implantado pela chamada “Revolução de 1930”. 

Esta concessão fazia parte da nova estratégia de dominação implantada. Com 

este movimento subiu ao poder Getulio Vargas, representando a burguesia 

industrial em luta contra a burguesia agrária, até então a única força 

controladora da economia e do aparelho do Estado (COSTA e 

SARDENBERG, 2008, p. 38).  

 

      Animadas com a ampliação da democracia através da conquista do direito do sufrágio 

universal40 e do voto secreto, as mulheres tiveram participação ativa na política marcando 

presença no processo eleitoral não só como votantes, mas também como candidatas para 

diversos postos, desde prefeitas, deputadas estaduais, deputadas federais e até senadoras 

(BANDEIRA e MELO, 2010)41. “O crescimento do engajamento político das mulheres 

refletiu-se, na Paraíba, na fundação da Associação Parahybana pelo Progresso Feminino 

– APPF, em fevereiro de 1933” (RABAY e CARVALHO, 2011, p. 83). 

      Contudo, a conquista do direito ao chamado sufrágio universal, fruto da luta, coragem 

e organização das mobilizações feministas, mesmo que tenha conseguido efetivar e 

legitimar a condição de manifestação sobre as opções políticas de cada um, sem 

necessariamente passar pela coerção dos dominantes, assegurando certa emancipação 

eleitoral, ela simplesmente não representava quaisquer outros avanços. Tanto foi assim 

que Bandeira e Melo atentam para o seguinte: 

 

Embora na organização interna de alguns partidos políticos tivessem sido 

criados Departamentos Femininos ou Alas Femininas, estas serviam mais de 

apoio no desempenho dos papéis tradicionais femininos do que, efetivamente, 

de apresentar reivindicações próprias à sua condição (BANDEIRA e MELO, 

2010, p. 22) 

 

                                                           
40

 “Universal” que só incluía pessoas alfabetizadas. 
41

 É válido ressaltar que “a exclusão das mulheres da gestão pública e da representação política não 

significa que elas tenham estado ausentes do jogo político. Antes e depois de conquistarem o direito ao 

voto, as mulheres sempre estiveram presentes nos bastidores” (RABAY e CARVALHO, 2011, p. 81). 

Como Rabay e Carvalho (2011, p. 81) ainda complementam: “na representação legislativa e executiva é 

que sua participação é recente”. 
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      Além disso, com a conquista do direito de voto, aparelhadas ao Estado burguês, o 

movimento feminista tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa e países latino-

americanos, adentram num processo de desarticulação42. Especificamente no Brasil, isso 

também ocorreu por conta dos direitos alcançados via legal durante o mandato de Getúlio 

Vargas que, de certo modo, também contribuíram para desmobilizar os movimentos. Por 

conseguinte, longe de obter todos seus objetivos concretizados, não só o feminismo, 

como toda a sociedade brasileira acabou enfrentando problemas políticos maiores ainda. 

 

A democracia brasileira dos anos 1930 seria efêmera, já que, em 10 de 

novembro de 1937, um golpe militar-político restringe as liberdades 

democráticas, fecha o Congresso Nacional e extingue os partidos políticos. 

Este episódio ficou conhecido na história do Brasil como Estado Novo. Os 

Poderes Legislativos nacional, estadual e municipal seriam extintos por quase 

10 anos, até a restauração democrática em outubro de 1945 (BANDEIRA e 

MELO, 2010, p. 20). 

 

      Com a conjuntura de 1943/45, as mulheres vão para as ruas para defender a entrada 

do Brasil na guerra contra o totalitarismo nazi-fascista e lutar pela anistia dos presos 

políticos brasileiros (BANDEIRA e MELO, 2010). Passado esse período, todas as 

organizações e demais formas de expressões ou mobilizações sociais, tanto no Brasil 

como em outros países latino americanos, foram suprimidas.  

      Com o golpe militar de 1964 no Brasil, os movimentos de mulheres – tanto o 

feminismo burguês, quanto os demais movimentos populares e de esquerda, foram 

silenciados, erradicados e massacrados (COSTA, 2005; COSTA e SARDENBERG, 

2008; BANDEIRA e MELO, 2010). 

      “Não obstante, não se pode esquecer que os movimentos de mulheres burguesas e de 

classe média, organizados por setores conservadores, tiveram papel importante no apoio 

aos golpes militares nesse período e aos regimes militares instalados” (COSTA, 2005, p. 

13). Igualmente, “na resistência aos governos militares, as mulheres participaram 

ativamente” (BANDEIRA e MELO, 2010, p. 25). 

      Outro fator relevante dessa época é que, nesse momento da história, como ainda se 

repete nos dias atuais (tanto em setores da direita, quanto da esquerda), as mulheres 

foram utilizadas como massa de manobra, nesse contexto específico, para propagar os 

ideais da ditadura, conforme expõe a citação em seguida: 

                                                           
42

 Isso não significa que as mulheres estiveram excluídas de movimentos políticos mais amplos. Em toda 

América Latina, as mulheres continuavam (como há muito já faziam) a se organizarem em clubes de mães, 

associações de combate ao aumento do custo de vida, em associações de bairros, nas lutas por demandas 

sociais, bem como pelo direito a terra e à segurança (COSTA, 2005). 
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As mulheres foram, de algum modo, também “usadas” para servirem ao 

conservadorismo do regime militar-político instalado. No entanto, mulheres 

foram eleitas para a Câmara Federal, nas eleições de 1965. Elas representavam 

seus maridos, irmãos e demais parentes cassados pelos Atos Institucionais do 

Regime Militar e suas vitórias como sendo uma afronta ao regime militar 

(BANDEIRA e MELO, 2010, p. 23). 

       

      A repressão provocada pela ditadura militar agiu como um divisor de águas dentro 

dos movimentos sociais e com isso, pode-se dizer que se encerra o ciclo da primeira onda 

do feminismo – anterior à década de 1960, sendo possível concluir: 

 

Esse primeiro momento do movimento feminista, em linhas gerais, pode ser 

caracterizado como de cunho conservador no que se refere ao questionamento 

da divisão sexual dos papéis de gênero, inclusive reforçavam esses papeis, 

estereótipos e tradições na medida em que utilizavam as ideias e 

representações das virtudes domésticas e maternas como justificativa para suas 

demandas (COSTA, 2005, p. 13). 

 

      Um fator de suma importância a ser rememorado é que esse movimento feminista de 

caráter burguês que se desenvolveu no Brasil, que surge de uma contradição típica do 

capitalismo, traz em seu bojo uma clara demarcação ideológica, que estará presente em 

toda a história do movimento feminista e que pode ser identificado nesse primeiro 

momento através de duas tendências básicas: feminismo burguês ou sufragista e 

feminismo socialista (COSTA e SARDENBERG, 2008). 

      O movimento feminista burguês sufragista caracterizou-se por sua moderação e 

ideais reformistas, jamais se preocupando em refletir sobre a contradição e as 

consequências que o sistema traria à mulher operária, obrigada a assumir duplas ou 

triplas jornadas. Costa e Sardenberg (2008) apontam que o feminismo nesses moldes se 

desenvolveu e se propagou principalmente nos países de capitalismo avançado, tais como 

Estados Unidos e Inglaterra. De todo modo, também agrupa caracteres presentes no 

feminismo brasileiro do mesmo período. As autoras citadas descrevem a atuação desta 

corrente feminista: 

 

Limitava- se a reivindicar uma série de reformas jurídicas quanto ao status da 

mulher, com base na noção de que a igualdade nas leis bastaria para solucionar 

todos os problemas de caráter discriminatório que as mulheres sofriam. Em 

nenhum momento questionam o papel de mãe e de esposa, como considerados 

pelas sociedades patriarcais (COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 26). 
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      Dessa forma, ao conquistarem o direito de voto, pelo qual tanto haviam dedicado sua 

luta e por não terem uma perspectiva mais ampla de transformação na estrutura social, 

sem a plena consciência de que uma igualdade em termos jurídicos, não traria 

necessariamente mudanças mais significavas, as integrantes dessas organizações 

retornam para suas casas, seguindo com seus determinados papeis clássicos e 

desenvolvendo a função limitada que a sociedade sempre esperou delas. 

      Em contrapartida, também havia a corrente das chamadas feministas socialistas que, 

como parte integrante do movimento proletário internacional, eclodiu logo após a 

publicação do “Manifesto Comunista” por Marx e Engels, desenvolvendo-se em 

diferentes países e alcançando maior destaque na Alemanha, com a atuação fervorosa de 

muitas mulheres, tais como Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo (COSTA e 

SARDENBERG, 2008). Nesse paradigma, as feministas firmavam participação em 

partidos comunistas e sindicatos de forma coletiva e só tempos depois é que tentaram dar 

inicio, dentro dessas organizações, a grupos especificamente de mulheres. À luz de Costa 

e Sardenberg, as socialistas que se mobilizaram em torno das chamadas “lutas gerais” da 

sociedade, entendiam a questão da opressão feminina da seguinte maneira: 

 

Como consequência do surgimento da propriedade privada, como parte do 

problema social geral das sociedades classistas. Acreditavam que à medida que 

lutassem por uma sociedade sem classes sociais, estariam também lutando por 

uma sociedade sem barreiras, sem desigualdades no que tange às outras 

categorias classificatórias como sexo, raça, idade etc. Isto é, acreditavam que 

com o surgimento da sociedade socialista, com a socialização dos meios de 

produção e a erradicação da exploração do trabalhador, surgiria, 

automaticamente, uma sociedade mais igualitária, em todos os sentidos 

(COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 27). 

 

      Prosseguindo na linha do tempo do feminismo, “após o recesso forçado dos anos da 

ditadura militar, o movimento feminista começa a se articular novamente, ressurgindo 

das cinzas do passado, como parte dos movimentos sociais que, em meados da década de 

setenta, começam a agitar o país” (COSTA e SARDENBERG, 2008, p. 42). Nesse 

contexto, o feminismo emana enquanto movimento contestatório em torno 

principalmente da afirmativa de que o “pessoal é político”, pensado não apenas como 

uma bandeira de luta mobilizadora, mas como um questionamento profundo dos 

parâmetros conceituais do político. “Vai, portanto, romper com os limites do conceito de 

político, até então identificado pela teoria política com o âmbito da esfera pública e das 

relações sociais que aí acontecem” (COSTA, 2005, p. 10, grifo da autora). 
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      Nesse novo paradigma, Costa (2005) discorre que o feminismo possibilitou uma 

quebra da dicotomia público-privado, fator que é base de todo o pensamento liberal sobre 

as especificidades da política e do poder político. Como a autora explica, “para o 

pensamento liberal, o conceito de público diz respeito ao Estado e às suas instituições, à 

economia. Já o privado se relaciona com a vida doméstica, familiar e sexual, identificado 

com o pessoal, alheio à política” (COSTA, 2005, p. 10). 

      Com a difusão do pensamento feminista e uma crítica radical à condição do ser 

feminino, as mulheres ganham as ruas para entoar as palavras de ordem “Nosso Corpo 

nos Pertence e o Privado também é Político” (BANDEIRA e MELO, 2010, p. 25, grifo 

das autoras). Assim, “em meio ao autoritarismo e à repressão dos regimes militares 

dominantes e das falsas democracias claramente autoritárias” (COSTA, 2005, p. 13), 

desenvolvia-se a segunda onda do feminismo na América Latina, a qual a pesquisadora 

acima elencada, intitula de feminismo da resistência. 

      Na Europa setentista, a consciência crítica feminina desponta entre meio as grandes 

transformações advindas do estabelecimento do sistema econômico capitalista, que 

incluíam a crescente participação na mulher no mercado laboral e a ampliação do sistema 

de educação. Impulsionando o feminismo moderno, essa época também incorpora 

questões diretas sobre a divisão sexual do trabalho e sobre o papel tradicional da mulher 

na família e na sociedade como um todo. Propondo denunciar a dominação sexista 

existente, inclusive no interior dos grupos políticos, as feministas nesse período 

defendiam que o movimento pelos direitos das mulheres, no Brasil, deveria ser 

diferenciado e não subordinado (BANDEIRA e MELO, 2010). Como corroboram Costa 

e Sardenberg (2008, p. 43) “este será em período de acirrados debates dentro do 

movimento entre as “correntes autônomas” e as várias correntes partidárias, levando a 

diversos “rachas” e dissidências”.  

      Nesse contexto político ambíguo, o feminismo passa a contestar a tese de que a 

economia e o capitalismo seriam os responsáveis por suas opressões, questionando se a 

mudança em efeitos econômicos realmente traria a mudança social almejada pelo 

movimento. Assim, passa a recusar-se em agrupar sua luta com as pautas do movimento 

operário e das chamadas “lutas gerais”, alegando que estariam em segundo plano e que 

suas reivindicações estavam diluídas em uma visão muito abrangente. Não reduzindo sua 

luta a conquistas do campo legal e constitucional, o feminismo desta época vem não 

somente reforçar denúncias de desigualdades e discriminações, como também indagar o 
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fato de que apenas uma minoria, pertencente a classes privilegiadas estariam se 

beneficiando dos direitos e espaços até então conquistados. 

      O movimento feminista brasileiro dos anos 1970, pode ser caracterizado, em linhas 

gerais, como parte de um amplo e heterogêneo movimento que fazia articulação das lutas 

contra as formas de opressão das mulheres na sociedade com as lutas pela 

redemocratização (COSTA, 2005). Segundo Silva e Camurça (2010), esse feminismo que 

surge na década de 70, também podendo ser denominado de feminismo contemporâneo, 

chega aos dias atuais enquadrando-se na ideia de „novos movimentos sociais‟.  

      Segundo relato da participante Margarida Maria Alves, na década de 70, em João 

Pessoa, havia muitas reivindicações para fomentar a visibilidade da violência contra a 

mulher, bem como, na busca de que o Estado, até então completamente negligente, desse 

respostas perante esses casos: 

 

Faz desde a década de 70 concretamente, que o movimento feminista tem 

lutado pela eliminação da violência contra a mulher, através de visibilizar o 

tema, visibilizar a morte das mulheres, sair do privado para o público. [...] Na 

década de 70 o movimento feminista sai às ruas para mostrar, visibilizar a 

violência contra as mulheres, no campo do privado isso é muito forte e essa 

visibilização, ela traz uma responsabilização dessa violência que é privada, 

para o campo público, do poder público, do Estado. O Estado tem que fazer 

algo! Então isso é um grande ganho, porque as pessoas saiam às ruas “Quem 

ama, não mata!”, tinha programas de tv! (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

 

      A partir da segunda metade dos anos 1970 a efervescência do movimento de 

mulheres foi marcada pela diversidade das agendas feministas, se proliferando por meio 

de grupos em várias cidades do Brasil, assumindo novas bandeiras, como a dos direitos 

reprodutivos, e do combate à violência contra a mulher e a sexualidade, temática que 

ganha espaço inclusive na mídia (COSTA, 2005; BANDEIRA e MELO, 2010). Além 

disso, a questão da autonomia, em termos organizativos e ideológicos, se apresentou 

como um eixo conflitante e definidor para articulação, troca, reflexão e definição de 

estratégias do feminismo (COSTA, 2005). 

      No Brasil, entre as décadas de 70 e 80, “o feminismo tem como ação importante os 

grupos de reflexão, também chamados grupos de auto consciência, momento nos quais as 

mulheres compartilhavam experiências refletiam criticamente e com isso se fortaleciam 

para as ações do movimento” (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 24). É também na década 

de 80 que as teorias de gênero se consolidam, surgindo como categoria de análise 
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(CUNHÃ, 2010)
43

. A entrevistada 1 traz uma fala que é complementar nesse sentido, 

analisando que as teorias e discussões envoltas da temática do gênero vieram tanto 

academicamente, quanto a partir dos sujeitos políticos de direito que começaram a se 

incomodar, trazer e problematizar essas questões (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

      Argumentando que seria necessário “não só uma transformação social, mas uma 

verdadeira revolução nos costumes e práticas – uma revolução cultural” (COSTA e 

SARDENBERG, 2008, p. 44), nos anos seguintes da resistência ao regime militar, em 

meados da década de 80, o movimento social feminista prosseguiu expandindo-se, por 

meio da luta pelo retorno a democracia do país e através da união com novos 

movimentos que proclamavam seus direitos específicos dentro da luta geral, tais como, 

as mulheres lésbicas, pessoas negras e homossexuais (COSTA, 2005; BANDEIRA e 

MELO, 2010). Atravessando essa visão interseccional, o Estado apresentava-se como um 

inimigo em comum e o feminismo iniciava sua relação com esse aparelhamento. 

      Com a lenta transição democrática para o Estado de direito no Brasil, no período pós-

anistia, culmina-se um grande chamamento à atuação das mulheres no campo político 

(BANDEIRA e MELO, 2010). “Um passo decisivo nesse sentido foi dado com a 

promulgação da Nova Constituição Federal” (COSTA e SERDENBERG, 2008, p. 45). 

Nesse cenário de redemocratização e de promulgação da Constituição em 1988, com o 

avanço do movimento, as mulheres se tornaram alvo de interesses eleitorais partidários, o 

que levou candidatos, inclusive de partidos da direita, a incorporar as demandas das 

mulheres aos seus planos de governo, bem como a criar alas e departamentos femininos 

dentro de suas estruturas políticas. Costa descreve a conjuntura daquela época: 

 

Até então, a perspectiva de relação com o Estado no projeto de transformação 

feminista não se havia apresentado. A eleição de partidos políticos de oposição 

para alguns governos estaduais e municipais forçou as feministas a repensarem 

sua posição ante o Estado, na medida em que a possibilidade de avançar em 

termos de política feminista era uma realidade (COSTA, 2005, p. 16). 

 

      A maioria dos grupos feministas até a década de 80, não chegaram a se 

institucionalizar. Eles existiam de fato, eles agiam, mas eles não tinham 

institucionalização. A inserção do feminismo no âmbito institucional do Estado se deu 

concretamente com a Constituição Federal e provocava muitas dúvidas dentro do 

                                                           
43

 Á nível de esclarecimento, como já elucidado anteriormente, Cunhã é um Coletivo Feminista que atua 

em João Pessoa e na Paraíba desde a década de 1990 e aparece citada como autora, pois essa produção, 

elaborada pelo Coletivo, teve sua autoria referenciada dessa forma, nomeada enquanto movimento. 
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movimento, que avaliava os reais benefícios de firmar uma aliança e dar confiança 

aquele que sempre lhe oprimiu e lhe negou direitos. Todavia, era inegável o 

reconhecimento do poder e a expectativa de um Estado moderno com ampla capacidade 

de influenciar a sociedade, através de suas medidas coercitivas e punitivas, calcadas em 

suas leis, políticas e mecanismos regulatórios.  

      Assim, ao passo em que havia um entendimento de que esse alinhamento era um 

ponto fundamental para transformar a condição feminina, também se reconhecia os 

limites de ter que enfrentar a resistência de um Estado patriarcal, gerando a possibilidade 

e a esperança de que o acesso a esse aparelho traria mudanças não só na sua relação com 

a dimensão estatal, como também na mentalidade da sociedade.  

      Acreditava-se que mantendo uma articulação com outros organismos e setores 

sociais, bem como mantendo o movimento organizado, se poderia pressionar mudanças 

de modo mais direto a esse aparelho, resultando no desenvolvimento de politicas sociais 

que garantissem igualdade de gênero. As mulheres tiveram participação ativa nesse 

processo histórico, cujo esforço empregado resultou na „Carta das Mulheres Brasileiras 

aos Constituintes‟, que contemplava suas principais reivindicações, reunidas em ampla 

discussão nacional, as quais foram na sua maior parte atendidas (PITANGUY, 

BARSTED e MIRANDA, 2006). Costa corrobora explanando: 

 

O movimento feminista conseguiu aprovar em torno de 80% de suas 

demandas, se constituindo no setor organizado da sociedade civil que mais 

vitórias conquistou. A novidade desse processo foi a atuação conjunta da 

chamada “bancada feminina”. Atuando como um verdadeiro “bloco de 

gênero”, as deputadas constituintes, independentemente de sua filiação 

partidária e dos seus distintos matizes políticos, superando suas divergências 

ideológicas, apresentaram, em bloco, a maioria das propostas, de forma 

suprapartidária, garantindo assim a aprovação das demandas do movimento 

(COSTA, 2005, p. 18). 

 

      Cunhã (2001), comenta que “no final da década de 80 e durante a década de 90, o 

movimento feminista brasileiro adota uma ação mais propositiva, de intervenção nas 

políticas públicas, saindo de um lugar de clandestinidade, buscando a representatividade 

e a legitimidade”, fato esse que não implica afirmar que o movimento feminista não fosse 

legítimo sem a institucionalização, mas naquele momento, o ato de legalizar e se inserir 

no Estado, era interpretado pelo movimento como algo fundamental do processo. 

      A entrada nos anos 90, ainda assimilando a nova relação com o Estado, que seguia 

apresentando um caráter dominante e conservador, o movimento era tomado por uma 

desarticulação de suas práticas autônomas. Dava-se inicio a prática de institucionalizar, 
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que começa nessa década devido, principalmente, à necessidade imposta naquele 

momento de conquistar recursos financeiros. Como a partir dessa época agentes 

internacionais começavam a financiar os movimentos, há a criação de organizações não 

governamentais (ONGs)
44

 e muitos grupos acabam optando por se institucionalizar.  

      É importante rememorar que na Paraíba e em muitos estados brasileiros, é na década 

de 90 que se registra o maior numero de surgimento de organizações feministas, não 

somente por essa questão institucional, mas principalmente como fruto da atuação 

feminista presente nas décadas anteriores (CUNHÃ, 2001). A partir de Cunhã (2001), 

também se pode entender que nesse cenário, a necessidade da institucionalização era 

justificada pela questão da sustentabilidade financeira das organizações, já que as 

agências internacionais de financiamento exigiam registro legal como pré-requisito para 

aprovar projetos, bem como a participação em eventos e a possibilidade de votar nas 

decisões de fóruns e conselhos, estava ligada a obrigatoriedade de que a organização 

fosse reconhecida legalmente.  

      Costa (2005) explica que com a multiplicação das várias modalidades de 

organizações e identidades feministas trazidas nesse contexto histórico, novos dilemas e 

desafios foram impostos a militância e essa hegemonia das ONGs passou a ser uma 

preocupação para vários setores do movimento. A autora ainda atenta para o fato de que 

em países latino americanos, tais como Bolívia, México e Chile, houveram fortes 

acirramentos entre feministas autônomas e institucionalizadas, fato este que não ressoou 

no Brasil, embora tivessem discussões sobre essas práticas em muitos encontros, não 

chegou a se consagrar como um tema específico de confronto e enfrentamento dentro do 

movimento (COSTA, 2005). 

      Silva e Camurça (2010) problematizam essa questão do vínculo institucional, 

argumentando que a burocratização do movimento, frequentemente leva a um 

enfraquecimento da força transformadora da organização. Compactuando com as autoras: 

“tornar-se burocrático é se enfraquecer” (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 51).  

                                                           
44

 Para Tenório (1997), as ONGs se caracterizam como organizações autônomas, sem fins lucrativos e sem 

vínculo com o governo. Todavia, embora não haja ligações governamentais propriamente ditas e se 

classifique essa modalidade de organização como autônoma, há a captação de recursos por intermédio do 

governo, através de empresas financiadoras. Ou seja, grandes capitais, que em suma são responsáveis por 

alimentar a dinâmica de subordinação da mulher, tem a alternativa de abater seus impostos para o Estado, 

revertendo essa verba para investimento em ações sociais, o que suscita algumas contradições, afinal é 

questionável a possibilidade de que o mesmo motor das desigualdades, também promova ações em seu 

combate. É quase como se a “doença” e o “antídoto” se originassem de uma mesma fonte. Além disso, é 

duvidosa a crença de que não há nenhum tipo de vinculo ou interesses dentro desse jogo, tanto por parte do 

governo, quanto das empresas e das próprias ONGs. 
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      Nos anos 2000, já reverberando a terceira onda do feminismo:  

 

Todas as atividades políticas e organizativas estiveram voltadas para a 

conquista de políticas públicas, a ampliação das ações afirmativas, o 

aprimoramento da legislação de proteção à mulher e a avaliação e 

monitoramento da implantação dessas políticas e dos acordos firmados no 

campo internacional pelos governos locais, portanto com constante 

interlocução e articulação com o Estado (COSTA, 2005, p. 23). 

 

      Sobre as intervenções feministas desta época em João Pessoa, numa trajetória de luta 

e contestação, Margarida Maria Alves testemunha o protagonismo e a ação política 

construída de modo independente pelas mulheres desse território, narrando: 

 

Na década dos anos 2000 a gente traz a questão dos apitaços. Então, por 

exemplo, uma mulher que fosse violentada, se fazia um apitaço, então isso é 

muito forte. Aqui em João Pessoa teve, todo mês a gente ia para o centro, pra 

um determinado local e a gente fazia um apitaço, denunciava e em paralelo a 

isso a gente também tentava reivindicar o Juizado da mulher, que não existia 

aqui na época, foi um dos últimos estados, foi o penúltimo estado, se não me 

engano, a efetivar no Brasil (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA 

ALVES).  

 

      De modo geral, através dessa retomada histórica sobre as lutas do movimento 

feminista, é possível atentar para o fato trazido por Silva e Camurça (2010) de que além 

de diferentes modos de organização, de diversas expressões e correntes políticas, o 

feminismo também sustenta distintas visões teóricas e posicionamentos políticos. Essa 

variedade, ao passo em que realça a riqueza, a pluralidade e diversidade do feminismo, 

também remete a muitos desencontros entre as entidades e as participantes de suas lutas. 

Inclusive, algumas problemáticas nunca chegaram a ter uma consonância dentro do 

movimento, estando visíveis durante toda a sua historia e persistindo até os dias atuais. 

      Um primeiro aspecto que pode ser destacado, que não só esteve presente em 

momentos anteriores, como se destaca até os debates da contemporaneidade é o impasse 

dos encontros e divergências entre as pautas feministas e as pautas dos movimentos 

classistas. Parece que, assim como no passado, ainda existe uma dificuldade em obter um 

acordo entre as questões específicas das diversidades sexuais e as reivindicações 

classistas, pertencentes a grupos que, por vezes, apagam quase que totalmente de suas 

lutas as bandeiras feministas. Igualmente, presente durante toda a história do feminismo, 

ainda ocorre uma reprodução dos embates ideológicos entre as duas tendências (burguesa 
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e socialista), propagada até o tempo presente
45

. Até mesmo no campo teórico, nota-se 

uma segregação entre os autores que caminham num viés do debate de classes, não 

permitindo a inclusão desse aporte para questões de gênero e vice-versa. 

      Também nota-se que há muito tempo existem controvérsias entre as militantes quanto 

à possibilidade de inserção de pautas LGBT e da legitimidade de intervenções 

transfeministas nas suas bandeiras. A intersecção de lutas de acordo com as 

subjetividades das personagens envoltas no movimento (raça, classe, orientação sexual 

ou mesmo questões sobre a maternidade) parece um dado ainda não resolutivo. Em um 

comentário da depoente Esperança Garcia, a partir da sua perspectiva em João Pessoa - 

Paraíba, é possível notar que a representatividade das pautas raciais dentro do feminismo 

ainda não ocupa um lugar de acordo com a relevância demandada por tal questão: 

 

Em algumas situações, assim, em relação ao racismo, essa questão do 

feminismo, da mulher negra dentro do feminismo, eu sinto que o racismo pra 

mim, enquanto mulher negra, ele é muito peculiar e às vezes é muito, as 

pessoas não fazem questão de refletir sobre isso (ENTREVISTA 5 – 

ESPERANÇA GARCIA).  

 

      Nessa perspectiva, outra incógnita que também é fruto de intensas divergências 

dentro do movimento, diz respeito à inserção no Estado e aos reais avanços que essa 

aliança trouxe
46

. “A atuação do feminismo em nível institucional, isto é, na relação com o 

Estado, nesse e em outros momentos, não foi um processo fácil de ser assimilado no 

interior do movimento” (COSTA, 2005, p. 17). O que é fato é que na história do 

feminismo, a participação política não institucional via movimento social precede a 

prática de participação política institucional.  

      Silva e Camurça (2010) problematizam sobre os efeitos desta prática na articulação 

do feminismo, refletindo sobre alguns prejuízos que podem surgir no interior do 

movimento: 

 

Um movimento se enfraquece quando o seu projeto político perde força entre a 

militância. Quando há cooptação das lideranças do movimento pelos governos, 

empresas e outros agentes; quando ocorrem muitos conflitos não enfrentados 

adequadamente, que geram divisões internas; ou quando ele deixa de ser 

crítico e criativo e passa a fazer sempre as mesmas coisas e ninguém mais 

acredita que seja capaz de mobilizar, de obter vitórias (SILVA e CAMURÇA, 

2010, p. 51). 

 

                                                           
45

 Nesse ponto, é difícil haver expectativa de mudança até que não ocorra uma transformação na profunda 

situação de desigualdade social que acomete o Brasil.  
46

 Esse questionamento, inclusive, tem relação direta com o problema da presente pesquisa. 
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      Diante de tantos percalços, é necessário sublinhar que são das discussões e dos 

confrontos que vem o crescimento, de maneira que “o feminismo nasceu provocando 

conflitos e o conflito tem lugar importante na metodologia de ação do movimento 

feminista” (SILVA e CAMURÇA, 2010, p. 25). Para atravessar essas intempéries, 

presentes mesmo no interior das próprias organizações feministas, a criatividade e a 

diversidade de formas torna-se uma parte fundamental, tanto do ponto de vista ético, 

como estético e de identidade política (SILVA e CAMURÇA, 2010). 

      No cenário de João Pessoa e da Paraíba, é possível afirmar que a atuação do 

movimento feminista, é semelhante ao do movimento feminista brasileiro, 

acompanhando as pautas de luta pelos direitos civis e políticos e pela cidadania feminina, 

através de estratégias de ação que incluem: formação sobre uma diversidade de temas, 

articulação, mobilização e comunicação (CUNHÃ, 2010). Podem ser citados vários 

movimentos que foram protagonistas nas lutas pelos diretos das mulheres nesse território, 

sendo que muitas dessas organizações eram autônomas e outras vinculadas a partidos, em 

geral de esquerda, ou oriundas de entidades, tais como sindicatos. Pode-se afirmar que há 

uma dificuldade em contabilizar os grupos de mulheres existentes na Paraíba e na sua 

capital, tampouco precisar de modo concreto quais as estratégias de ação que são 

utilizadas nas suas atuações. 

 

O Movimento de Mulheres da Paraíba tem sido objeto de diferentes análises e 

variadas observações, tanto no meio acadêmico como no seio da sociedade 

civil organizada. Porém, o que se constata são os poucos registros e 

informações sobre as organizações de mulheres existentes no estado (CUNHÃ, 

2001, p. 7).  

 

      Em um valioso trabalho de pesquisa desenvolvido pela Cunhã Coletivo Feminista, 

referenciado acima, buscou-se cumprir o desafio de traçar o perfil de organizações de 

mulheres pertencentes ao território da Paraíba: 

 

São associações, grupos, movimentos, centros, comissões, coletivos, redes, 

cooperativas, núcleos de estudo e pesquisa etc. Essas organizações têm a 

especificidade de trabalhar com e para mulheres, atuando, porém, em diversas 

áreas e com diferentes temáticas e enfoques. Trabalham com os aspectos 

físico, psico-emocional, mental, espiritual, jurídico, social, cultural e político 

(CUNHÃ, 2001, p. 18). 

 

      Através de Cunhã (2001), é possível perceber algumas características dessas 

organizações, tais como: a maioria delas são institucionalizadas, possuem dificuldades 

que se referem ao espaço físico, a precariedade ou inexistência de equipamentos, levando 
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a uma condição de dependência financeira e sistemáticas dificuldades econômicas para 

sustentabilidade das ações, que acabam até bloqueando a intervenção de muitos grupos. 

A resistência e a teimosia em resistir é o que leva adiante essas iniciativas, que 

sobrevivem com a disponibilidade de minguados recursos (CUNHÃ, 2010). 

      Numa tentativa de elaborar um panorama sobre essas organizações, o quadro a seguir 

resgata alguns desses grupos, em uma espécie de linha do tempo dos movimentos pela 

luta de mulheres em João Pessoa e na Paraíba
47

:  

 

QUADRO 1 – Movimentos pela luta de mulheres em João Pessoa e na Paraíba 

Década 1930 

1933 Federação Brasileira para o Progresso Feminino – secção Paraíba 

Década 1960 

1969 Movimento da Promoção da Mulher 

1969 Cooperativa Artesanal Mista de Catolé do Rocha 

Década 1970 

* Pastoral da Mulher Marginalizada 

* Movimento Feminino pela Anistia – PB 

1979 Centro da Mulher de João Pessoa 

Década 1980 

* Associação de Trabalhadoras Domésticas 

* Associação das Artesãs Rurais de Chã dos Pereiras 

1980 Grupo Feminista Maria Mulher 

1980 Grupo de Mulheres de Campina Grande 

1982 Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Brejo Paraibano 

1983 Federação das Mulheres Paraibanas 

1984 Grupo Raízes 

1984 Movimento das Mulheres Trabalhadoras do Brejo 

1986 Cirandeira Caiana dos Crioulos Margarida Maria Alves 

1985 Comissão Estadual sobre a Mulher Trabalhadora da CUT – CEMT 

1986 Comissão Interinstitucional de Saúde e Direitos da Mulher de Campina Grande 

                                                           
47

 Não foi possível focalizar apenas nos grupos de João Pessoa, porque muitos destes, embora sejam de 

outro local do estado, acabam atuando e mantendo articulação com movimentos da Capital. Então, para 

efetuar um levantamento mais completo, estão no quadro tanto grupos de João Pessoa, como de várias 

outras cidades do estado da Paraíba. 
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1986 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Campina Grande – CNDM 

1986 União de Mulheres de Cruz das Armas 

1986 Núcleo do MMT / Brejo 

1987 Grupo de Mulheres Artesãs, Artes Diversas 

1987 Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica – ABMCJ 

1987 Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica 

1988 Geledés – Instituto da Mulher Negra 

1988 UBM – União Brasileira de Mulheres 

1989 Coletivo Feminino Santos Dias 

1989 Associação de Apoio à Mulher Patoense – ASSAMP 

Década 1990 

1990 Centro da Mulher 8 de Março 

1990 Chimalmans 

1990 Cunhã Coletivo Feminista 

1990 Internacional Womans Club Of João Pessoa 

1991 Regional Paraíba – Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos – 

Rede Saúde 

1991 NEMS – Núcleo de Estudos da Mulher Sertaneja 

1991 Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 

1991 Núcleo de Estudos da Mulher Sertaneja 

1992 Centro de Defesa à Vida das Mulheres de Curimataú – CDEVIMUC 

1993 Casa da Mulher Renasce Companheiras 

1993 CAMP – Centro de Atendimento Médico e Psicológico 

1995 Flôr e Flôr – Estudo e Gênero 

1996 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de João Pessoa – CMDM 

1997 Grupo Lírio do Vale 

1997 Secretaria de Mulheres do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da 

Universidade Federal da Paraíba 

1997 Associação dos Artesãos de Alagoa Nova – ASNOVA 

1997 Mulher Centro da Vida 

1998 Centro Acorda Mulher 

1998 Comissão dos Direitos da Mulher Indígena Potiguara 

1998 Associação de Artesãs de Riacho Fundo – Casa da Boneca Esperança 
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1998 Grupo de Mulheres Negras 

1998 Mulheres de Pedra D‟água 

1999 Grupo da Mulher da Sagrada Família 

1999 AFYA – Casa Holística de Mulheres 

1999 Liberta – Centro de Pesquisa, Comunicação e Educação para Cidadania 

1999 Movimento das Donas de Casa e Consumidores 

1999 NIPAM – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Mulher e Relações 

de Sexo e Gênero 

1999 Núcleo Interdisciplinar da Pesquisa e Ação sobre Mulheres e Relações de Sexo e 

Gênero 

1999 Rede de Mulheres Comunicadoras Comunitárias / PB 

Década 2000 

2000 Bamindelê  

2000 Coletivo Popular de Saúde de Mandacaru 

2000 Flor Mulher 

2009 Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito 

2011 Marcha das Vadias – Paraíba 

2015 Frente Feminista da UFPB 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Cunhã (2001) e em dados coletados junto a 

movimentos sociais de João Pessoa – Paraíba. 

* Não foi possível precisar o ano de início das atividades dessas organizações. 

 

      Certamente nos dias atuais (ou mesmo em épocas passadas) há a possibilidade da 

existência de muitos outros grupos que não estão descritos acima. Contudo, o quadro 

anterior dá uma dimensão de como o movimento feminista desenvolveu seu caminho na 

Paraíba e das organizações que emanaram nesse processo, de acordo com cada época.  

      Lutas e conquistas para melhorar a qualidade de vida das mulheres têm sido parte da 

história vivida por estas atrizes sociais em vários continentes, do Brasil e na Paraíba 

(CUNHÃ, 2001). Com muita resistência, persistência e luta, através do feminismo as 

mulheres conquistaram o mínimo de liberdade que hoje possuem, transformando muitos 

aspectos no modo como viviam, saindo para as ruas e para o mundo, ingressando no 

mercado de trabalho, conhecendo sua sexualidade e muitos outros prazeres que eram 

privilégios restritos aos homens. De modo geral, as conquistas alcançadas “são sinônimo 

de visibilidade, implantação de políticas públicas, resistência em existir, crescimento 
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pessoal e fortalecimento da auto estima das mulheres” (CUNHÃ, 2001, p. 46). 

  

Até chegar aí foi um longo e, muitas vezes, tortuoso caminho de mudanças, 

dilemas, enfrentamentos, ajustes, derrotas e também vitórias. O feminismo 

enfrentou o autoritarismo da ditadura militar construindo novos espaços 

públicos democráticos, ao mesmo tempo em que se rebelava contra o 

autoritarismo patriarcal presente na família, na escola, nos espaços de trabalho, 

e também no Estado (COSTA, 2005, p. 26-27). 

 

      Mesmo diante de criticas sobre algumas estratégias de ação utilizadas em alguns 

momentos da história do feminismo, é inegável a sua importância e os avanços trazidos 

devido a incansável resistência das mulheres. 

 

As mulheres se organizaram em grupos para enfrentar os preconceitos e 

obstáculos e se fortalecerem na conquista de seus direitos. O movimento 

feminista e o movimento de mulheres se inserem na história com grandes 

reivindicações, levantando bandeiras de luta, fazendo enfrentamento, trazendo 

discussões sobre os direitos das mulheres para a agenda política do país. 

Algumas destas reivindicações se transformaram em conquistas e se 

efetivaram em mudanças de costumes (CUNHÃ, 2001, p. 45-46). 

 

      Nessa trajetória de um feminismo plural e, portanto, com vários aspetos plausíveis de 

análise, mesmo diante dessas consideráveis conquistas, que são motivo de 

reconhecimento e comemoração, ainda persistem os preconceitos, a desigualdade e a 

violência. Não há como calar reivindicações que não foram atendidas na sua totalidade e 

que se arrastam na história da sociedade. Embora tenha rompido limites, ultrapassado 

fronteiras, conquistando novos espaços de atuação e possibilitando o florescer de 

diferentes práticas, iniciativas e identidades, o caminho do feminismo, para alcançar a 

equidade entre os gêneros, ainda é longo. Por isso, como reflete Costa: 

  

Esse não é o ponto final do movimento, a cada vitória surgem novas demandas 

e novos enfrentamentos. O feminismo está longe de ser um consenso na 

sociedade brasileira, a implantação de políticas especiais para mulheres 

enfrenta ainda hoje resistências culturais e políticas (COSTA, 2005, p. 27). 

 

      Nessa seara, a Lei Maria da Penha, configura-se como um mecanismo de análise de 

suma importância. Fruto das demandas construídas nesse processo, ela representa um 

grande avanço e uma vitória concreta na extensa lista de reivindicações feministas ao 

Estado. Não haveria como falar de qualquer conquista para a melhoria da vida das 

mulheres, sem entender sobre o movimento feminista. Mas, como há os entraves nas 

próprias organizações, o mecanismo legal estatal supracitado também é algo que deve ser 
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observado de modo atento, pois não está isento de dubiedade.  

      Assim, feito essa contextualização histórica necessária sobre o movimento que 

provocou a existência da Lei 11.340/2006, o próximo capítulo, irá descortinar temáticas 

voltadas especificamente a essa legislação em pauta. Para concluir esse primeiro 

momento, segue a reflexão sobre o feminismo, a partir de Françoise Collin, filósofa, 

poeta e feminista francesa: 

 

O movimento de liberação das mulheres – o feminismo – é um texto que se 

desenvolve, não uma tese. É uma linha melódica, não uma marcha militar. É 

uma inspiração, a inspiração de um sopro. O feminismo se respira mais do 

que se enuncia. De tanto dar o último suspiro, ele renasce. 

(Françoise Collin) 
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3 CAPÍTULO II – LEI MARIA DA PENHA: FEMINISMO E LEGALISMO 

 

Com o título Lei Maria da Penha: feminismo e legalismo, este capítulo busca 

apresentar o processo de construção que culminou no surgimento da Lei Maria da Penha, 

explanando sobre a formação e os pontos centrais que influenciaram a promulgação da 

Lei 11.340/2006, tais como: a história de Maria da Penha, os acordos nacionais e 

internacionais para a garantia de direitos humanos das mulheres, bem como a 

implantação de políticas públicas para enfrentamento de todas as formas de violência 

contra as mulheres. Posteriormente, explana aspectos legais e constitucionais da 

legislação supracitada, finalizando a seção com considerações acerca do Estado e da sua 

relação com os crimes sexuais. Para tanto, será dividido através dos seguintes subtítulos: 

O processo gestacional da Lei Maria da Penha; Entendendo a Lei Maria da Penha; Estado 

e sua relação com a Lei Maria da Penha no contexto de João Pessoa. 

Por intermédio da reconstituição da história do feminismo na sessão anterior, é 

perceptível que “o processo para a criação de uma lei especial de combate à violência 

doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil foi muito longo e antecipado de muitas 

manifestações e debates” (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 39). “No Brasil, a 

resistência feminista contra a violência sofrida pelas mulheres acarretou mudanças 

históricas nos processos legislativos, institucionais e jurídicos” (BANDEIRA, 2009, p. 

402).  

Pode-se afirmar que o movimento feminista foi um ator fundamental tanto no 

processo de elaboração quanto de aprovação da Lei denominada Maria da Penha, 

trabalho esse promovido especialmente após meados da década de 70, quando o 

feminismo passou a visibilizar a violência contra as mulheres. Através do encontro do 

movimento com os mecanismos estatais, originou-se, dentre outros efeitos, a criação da 

Lei Maria da Penha. 

Aprovada por unanimidade no Congresso Nacional em 7 de agosto de 2006
48

 e em 

vigor desde 22 de setembro de 2006, a Lei de número 11.340/2006, ficou popularmente 

conhecida como Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, 

vitima de violência doméstica, a qual terá sua história narrada posteriormente. Tornando-

se o principal instrumento legal com o objetivo de coibir e punir a violência doméstica 

praticada contra mulheres no Brasil, é reconhecida com destaque internacional chegando 

                                                           
48

 Naquele momento, a presidência estava a cargo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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a ser considerada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2012, a terceira 

melhor lei do mundo para combater a violência doméstica, estando atrás apenas 

da Espanha e do Chile. 

Cortês e Matos (2009) explanam que através da LMP a violência contra a mulher 

passou a ser considerada uma violação dos direitos humanos, estabelecendo que o Estado 

deve adotar políticas públicas desenvolvidas por meio da articulação entre todas as 

esferas do governo e da sociedade civil, tendo em vista a prevenção, assistência e 

repressão à violência, como estratégias capazes de promover mudanças e superar a 

desigualdade entre homens e mulheres. 

Segundo pesquisa desenvolvida pelo Data Popular em conjunto com o Instituto 

Patrícia Galvão (2013), é possível verificar que apenas 2% da população nunca ouviu 

falar da Lei Maria da Penha. Nesse mesmo levantamento, 86% das pessoas entrevistadas 

acreditam que as mulheres passaram a denunciar mais os casos de violência doméstica 

após a criação da Lei 11.340/2006 e 97% acredita que a mulher deve procurar auxilio da 

segurança publica quando sofre violência. Porém, 85% concordam que as mulheres que 

denunciam seus parceiros correm mais risco de sofrer assassinato, sendo que, a 

percepção da população ouvida é de que os crimes contra as mulheres têm aumentado 

nos últimos 5 anos e ao menos metade dos entrevistados considera que a forma como a 

justiça pune, não reduz a violência contra a mulher (DATAPOPULAR/INSTITUTO 

PATRÍCIA GALVÃO, 2013). Nesse mesmo sentido, Garcia et al. (2013) constatou que 

não houve impacto ou redução das taxas anuais de mortalidade, comparando-se os 

períodos antes e depois da vigência da Lei. 

      Corroborando com as estatísticas acima, em pesquisa do Data Senado (2015), 

praticamente 100% das entrevistadas sabem da existência da Lei, indicando que 89% das 

entrevistadas garantiram que, caso presenciassem um ato agressivo contra uma mulher, 

fariam denúncia. Nesse mesmo trabalho, 97% concordam que o agressor deve ser 

processado, mesmo contra a vontade da vítima. 

      Nessa complexa análise sobre os ganhos e as perdas (ou desafios) dessa relação de 

aliança do feminismo com o Estado, retomando os tratados e acordos dos quais o Brasil 

faz parte e remontando o processo jurídico que antecedeu a promulgação da LMP, este 

capítulo propõe uma reflexão e questionamentos acerca do papel do aparelho estatal 

frente aos crimes sexuais e o contraponto de como isso acontece na prática da realidade, 

através da Lei Maria da Penha. 

 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/ESPANHA_LeyOrganica2004.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2012/08/CHILELey20066deViolenciaIntrafamiliar2005.pdf
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3.1 O processo gestacional da Lei Maria da Penha 

 

      O processo de construção e de geração da Lei 11.340, iniciado e impulsionado pelo 

movimento feminista, também possui alguns marcos históricos do campo legal, que 

devem ser relembrados, para que assim, se possa ter ampla compreensão do caminho de 

elaboração da legislação em tela. Tanto a adesão de tratados e acordos internacionais em 

defesa dos direitos humanos, quanto a consequente criação de entidades e espaços 

voltados a cumprir com tais pactos, tem fundamental importância e influenciaram na 

história da Lei Maria da Penha. 

      Nessa linha cronológica, considerando o âmbito legal internacional e nacional dos 

direitos humanos e relacionado à questão do combate a violência contra a mulher, em 

conformidade com o quadro posterior, podem ser destacados os seguintes marcos 

anteriores a aprovação da Lei
49

: 

 

QUADRO 2 - Marcos legais anteriores à aprovação da Lei Maria da Penha 

Década 1940 

1940  Código Penal Brasileiro 

1948 Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem 

1948 Convenção Interamericana sobre a concessão dos Direitos políticos à Mulher 

Década 1960 

1966 Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, incorporado 

pelo Brasil em 1992 

1966 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, promulgado no Brasil em 1992 

1968 Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos) 

Década 1970 

1979  Aprovação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW) pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), assinada pelo Brasil em 1981, ratificada em 1984 e promulgada 

somente em 2002 

Década 1980 

                                                           
49

 Salientando que a questão dos direitos humanos, será aprofundada no capítulo posterior, mas como esses 

acordos refletem de algum modo na construção que levou até a aprovação da Lei Maria da Penha, é válido 

que sejam mencionados já nesse momento. 
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1983 Criação dos primeiros Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos da Mulher 

no Brasil 

1985 Criação do Fundo de Desenvolvimento para as Mulheres da Organização das 

Nações Unidas – UNIFEM 

1985 Criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e da primeira 

Delegacia Especializada no Atendimento às Vítimas de Violência (DEAMs) 

*1986 Abertura da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) em 

João Pessoa, terceira Delegacia a ser criada no Brasil 

1988  Promulgação da Constituição Federal da República 

Década 1990 

1990 Criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JECRIMs), regidos pela Lei 

nº 9.099/95 

*1991 Criação do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher da Paraíba, através da Lei 

5.448 de 6 de setembro de 1991 

1993  Conferência Mundial de Direitos Humanos; Declaração de Viena 

1994  Assinatura pelo Brasil da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 

Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), 

ratificada em 1995 e promulgada em 1996 

1995  O Brasil assina a Declaração e a Plataforma de Ação da IV Conferência 

Mundial sobre a Mulher, em Beijing (Declaração e Plataforma para Ação de 

Beijing) 

1996 Primeira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos 

Década 2000 

2002 Segunda versão do Programa Nacional de Direitos Humanos 

2002 Criação da Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher (SEDIM), transformada 

em Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) em 2003 

2003 Inicia o trabalho da Ouvidoria da Mulher, posteriormente transformado na 

Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180 

*2003 Aprovação da Lei 7.392 de 12 de setembro de 2003, alterando a Lei 5.448/1991 

que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher da Paraíba. 

2004 Fomentada pela SPM e pela CNDM, realizou se a 1ª Conferência Nacional de 

Políticas para as Mulheres (CNPM), processo no qual culminou na estruturação 

da primeira versão do Plano Nacional de Políticas Públicas para Mulheres 
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(PNPM), que foi publicado em 2006 

2004  Aprovação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres 

2005 Inicia o trabalho da Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180 

2006 Aprovação da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha 

Fonte: Elaborado pela autora com base em um levantamento realizado junto aos documentos 

públicos e com a contribuição de Maia (2007); Cortês e Matos (2009) e Bandeira (2009). 

* Destaque para os acontecimentos que antecederam a criação da Lei Maria da Penha 

especificamente na Paraíba e no município de João Pessoa. 

 

      Explorando as legislações brasileiras que visavam à garantia de direitos e eliminação 

da discriminação contra a mulher, que são anteriores a LMP, Calazans e Cortes explicam: 

 

Dentre a legislação que garantia direitos ou eliminava discriminações tínhamos 

a Lei 7.209/1984 que alterou o artigo 61 do Código Penal, estabelecendo entre 

as circunstâncias que agravavam a pena ser ele praticado contra ascendente, 

descendente, irmão ou cônjuge. A Lei 8.930/1994 estabeleceu que o estupro e 

o atentado violento ao pudor eram crimes hediondos. Já a Lei 9.318/1996 

agravou a pena quando o crime era praticado contra criança, velho, enfermo ou 

mulher grávida. Em 1997 foi sancionada a Lei 9.520, revogando o artigo 35 do 

Código de Processo Penal que estabelecia que a mulher casada não podia 

exercer o direito de queixa sem consentimento do marido, salvo quando 

estivesse dele separada ou quando a queixa fosse contra ele, podendo o juiz 

suprir o consentimento caso o marido se recusasse a fazê-lo (CALAZANS e 

CORTES, 2011, p. 39-40). 

  

      Dessa forma, mesmo com estas mudanças no campo legislativo, não havia força 

suficiente se quer para reduzir as ameaças ou violações de direitos humanos na vida das 

mulheres, de maneira que não cabia e nem era permitido ao Estado ou a sociedade 

interferir nos crimes de violência que eram cometidos no reduto dos lares. 

Posteriormente, “a questão da violência doméstica contra as mulheres estava inserida em 

seis projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional” (CALAZANS e CORTES, 

2011, p. 41). Todavia, tais projetos não atendiam as demandas feministas, propondo 

apenas pequenas alterações em legislações já existentes, sem indicar reais possibilidades 

de diminuição quanto a problemática da violência doméstica contra as mulheres. 

      Nessa conjuntura, as DEAMs e o Judiciário, na falta de uma jurisprudência específica 

para combater essas violências, serviam-se da Lei 9.099/1995 como referência jurídica 

para tratar desses delitos, que eram encaminhados para os juizados especiais cíveis e 

criminais – JEC e JECRIM, os quais possuíam competência para julgar os crimes 

denominados de “menor potencial ofensivo”, ou seja, aqueles crimes de pena máxima 
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não superior a dois anos (BANDEIRA, 2009; CALAZANS e CORTES, 2011). Assim, 

“dos casos em que os JECRIMs passaram a atuar, cerca de 70% eram relativos à 

violência contra a mulher e, destes, mais de 50% das denúncias acabavam efetivando-se 

em “acordo de conciliação”, assinado pelas partes” (BANDEIRA, 2009, p. 417). 

      As implicações desse tratamento legal aos crimes supracitados induziam a um sério 

prejuízo para as vítimas, havendo uma situação de impunidade que favorecia os 

agressores. 

 

90% desses casos terminavam em arquivamento nas audiências de conciliação 

sem que as mulheres encontrassem uma resposta efetiva do poder público à 

violência sofrida. Nos poucos casos em que ocorria a punição do agressor, este 

era geralmente condenado a entregar uma cesta básica a alguma instituição 

filantrópica (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 42). 

  

      Essa situação, que não oferecia a ajuda da qual as vítimas realmente necessitavam, 

acabou também estimulando a desistência das mulheres de recorrer às audiências de 

conciliação e de processar seus maridos ou companheiros agressores, reforçando a 

cultura da impunidade que levava muitos homens a continuarem agredindo as mulheres 

(HERMANN e BARSTED, 2006). 

 

Além do efeito descriminalizante da Lei, uma das suas consequências 

perversas era o fato de, em muitas situações, a própria mulher, vítima da 

agressão, ter de trabalhar para pagar a cesta básica, uma vez que o marido, em 

muitos casos, encontrava-se desempregado quando retornava do ato 

conciliatório (BANDEIRA, 2009, p. 418). 

 

      Frente ao desafio imposto e a necessidade constatada pelo movimento feminista de 

vigorar uma lei integral que combatesse à violência contra a mulher, a possibilidade de 

concretizar essa ação começava a se corporificar e se tornar uma realidade próxima. 

 

Seis organizações não governamentais feministas idealizaram um Consórcio 

de ONGs Feministas para Elaboração de Lei Integral de Combate à Violência 

Doméstica e Familiar contra as Mulheres. O Consórcio foi formado pelas 

organizações CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria; 

ADVOCACI – Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos; AGENDE – Ações 

em Gênero Cidadania e Desenvolvimento; CEPIA – Cidadania, Estudos, 

Pesquisa, Informação, Ação; CLADEM/BR – Comitê Latino-americano e do 

Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher; e THEMIS – Assessoria Jurídica 

e Estudos de Gênero, bem como por juristas e feministas especialistas no 

assunto (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 43). 

 

      Através de intensas análises e estudos envolvendo não só as ONGs citadas acima, 

mas também a participação de outros setores do movimento feminista, do Poder 
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Executivo e de parlamentares, de membros da magistratura, de operadores do direito e 

demais pessoas da sociedade em geral, Calazans e Cortes explicam que, em resumo, o 

consórcio firmado tinha as seguintes propostas: 

 

a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na 

Convenção de Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e moral; 

b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher; 

c. medidas de proteção e prevenção às vítimas; 

d. medidas cautelares referentes aos agressores; 

e. criação de serviços públicos de atendimento multidisciplinar; 

f. assistência jurídica gratuita para a mulheres; 

g. criação de um Juízo Único com competência cível e criminal através de 

Varas Especializadas, para julgar os casos de violência doméstica contra as 

mulheres e outros relacionados; 

h. não aplicação da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Criminais – nos casos 

de violência doméstica contra as mulheres (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 

44). 

 

      Dessa forma, o projeto de Lei (PL) que visava o enfrentamento a violência doméstica 

e familiar contra as mulheres, apresentado no Plenário da Câmara dos Deputados, no dia 

3 de dezembro de 2004, recebeu o número 4559/2004 e foi encaminhado para a 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF)
50

 (CALAZANS e CORTES, 2011). 

Com a participação popular através de audiências públicas e na tentativa de ampliar o 

debate não só com o movimento feminista, mas com outras organizações no segmento 

dos direitos humanos e com a sociedade em geral, várias sugestões foram adicionadas, 

inclusive considerando características regionais dos locais onde se realizavam as 

discussões. Essa abertura foi fundamental para enriquecer o PL 4559/2004, que 

apresentou várias inovações. 

      Encaminhado para a Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos 

Deputados em 30 de agosto de 2005, foi aprovado de modo unanime em 23 de novembro 

de 2005 e no dia seguinte foi repassado para a Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC) e em 1 de dezembro, obteve aprovação novamente (CALAZANS e 

CORTES, 2011). Chegando a Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado 

Federal (SS-CLSF) em 31 de março de 2006, o documento recebeu o número PLC 

37/2006 e em 18 de julho de 2006, foi aprovado através do Oficio SF 1351 de 18/07/06 

enviado à ministra de Estado Chefe da Casa Civil que, por sua vez, encaminhou a 

Mensagem SF nº 185/06, ao Presidente da República para a sanção presidencial 

(CALAZANS e CORTES, 2011). 

                                                           
50

 O cargo de relatora foi designado a Deputada do PCdoB Jandira Feghali. 
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Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei nº11.340/06 foi uma 

resposta do Congresso Nacional às expectativas da sociedade, com o intuito de 

reverter o tratamento que era dado às mulheres agredidas. Em 2006, a pesquisa 

realizada pelo Data Senado revelou que 95% das entrevistadas mulheres 

desejavam a criação de uma lei específica para protegê-las contra a violência 

doméstica (BANDEIRA, 2009, p. 419). 
 

      Calazans e Cortes (2011) comentam que a repercussão no decorrer da aprovação da 

Lei foi maior do que o esperado, sendo notável através de muitas manifestações e 

mobilizações. Além de um cenário favorável para se concretizar a legislação, devido a 

assinatura do Brasil nos acordos e pactos nacionais e internacionais acima listados, ainda 

houve o agravante que a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), ordenou que o Brasil tomasse medidas 

quanto ao combate da violência contra a mulher, elaborando uma lei para esse fim, 

devido ao caso, de repercussão internacional, de Maria da Penha Maia Fernandes que 

sofreu duas tentativas de homicídio por parte de seu marido, tendo que levar sua situação 

para as citadas organizações solicitando providências, em virtude de que a justiça 

brasileira nada havia feito para solucionar sua situação. 

      As recomendações da CIDH sobre o caso Maria da Penha Maia Fernandes, 

embasavam-se no não cumprimento do previsto no artigo 7.º da Convenção de Belém do 

Pará e nos artigos 1º, 8º e 25º da Convenção Americana de Direitos Humanos os quais o 

Brasil era signatário, colocando ainda como dever do Estado brasileiro indenizar a 

vítima, monetária e simbolicamente (CALAZANS e CORTES, 2011). 

      A farmacêutica bioquímica cearense Maria da Penha narra sua história de sofrimento 

e luta no livro intitulado “Sobrevivi, posso contar” (PENHA, 2010), no qual ela relata o 

extenso histórico de violência perpetrada pelo seu ex-marido, destacando a agressão 

doméstica da qual foi vitima no ano de 1983, onde Marco Antonio Heredia Viveiros 

economista colombiano, seu então companheiro, disparou com uma arma de fogo contra 

suas costas, enquanto dormia, fingindo ter ocorrido um assalto na residência do casal, em 

Fortaleza - Ceará.  

      Penha (2010), relata que cinco dias anteriores a esse ocorrido, o marido havia pedido 

que a esposa fizesse um seguro de vida no seu nome, tentando força-la a vender seu carro 

a um amigo. Antes do crime, eles haviam saído de casa e ao retornarem, enquanto ela foi 

se deitar, Marco permaneceu acordado no seu escritório, como lhe era habitual. Porém, 

ela acordou de repente, descrevendo que naquele dia, ao sentir um forte estampido dentro 
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do quarto, abriu os olhos e, sem conseguir se mexer e sem enxergar ninguém, 

imediatamente chegou à conclusão de que Marco teria lhe matado com um tiro. Isto lhe 

fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-se de morta, pois temia que ele pudesse 

dar um segundo tiro (PENHA, 2010). 

      Não conseguindo levá-la a óbito e levando-a acreditar na possibilidade de um assalto, 

o marido deixou-a paraplégica e tentou pela segunda vez, duas semanas após o primeiro 

atentado, assassinar a esposa eletrocutada e afogada, obrigando-a a entrar num chuveiro 

elétrico com a fiação totalmente comprometida. Causando danos irreparáveis à ex-

companheira, com quem possuía três filhas
51

, o professor universitário foi condenado em 

1991 pelo Tribunal do Júri, em um julgamento que ocorreu após ser adiado duas vezes, a 

quinze anos de prisão em regime de reclusão. Contudo, essa primeira medida foi anulada 

através de recurso solicitado pelos seus advogados, que alegaram, basicamente, que as 

perguntas ao seu cliente não haviam sido formuladas corretamente. Em 1996, após três 

adiamentos, o segundo julgamento do agressor o condenou novamente, dessa vez a 

dezesseis anos e seis meses de reclusão. Todavia, sua prisão só ocorreu em 2001, 

enquanto lecionava na universidade onde ele trabalhava (PENHA, 2010). Seus 

advogados ainda conseguiram recorrer e dos oito anos de prisão a que ele foi finalmente 

condenado, cumpriu apenas dezesseis meses em regime fechado. 

      Pode-se dizer que foi somente após escrever seu livro no ano de 1994, com o apoio 

do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher (CCDM), da Secretaria de Cultura do 

Estado do Ceará, do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê 

Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), 

material este que posteriormente foi editado e publicado, conforme acima citado, que em 

1998, Maria da Penha pode relatar sua história e obter auxílio por parte dos órgãos 

internacionais de direitos humanos. Assim, a Corte Internacional de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), cobrando a aplicação dos acordos firmados 

na Convenção de Belém do Pará, interferiu fazendo com que o Brasil, condenado por 

negligência e omissão em casos de violência doméstica, tivesse que tomar reais 

providências, aprovando então a Lei que levou o nome em homenagem a corajosa 

sobrevivente Maria da Penha, uma mulher que aguardou dezenove anos e seis meses, 

                                                           
51

 Maria da Penha conta que as filhas estavam em casa quando tudo aconteceu, mas naquela época eram 

pequenas demais para compreender. Com o passar do tempo, elas foram entendendo o que havia ocorrido e 

sempre participaram muito na sua busca por justiça. Ela relata que se reunia com mulheres para conversar, 

escrevia artigos, se expunha muito sobre seu caso e elas passaram a entender e defender a causa junto da 

mãe (SORDI, 2016).  
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para que seu ex-marido não ficasse impune das agressões que cometeu contra ela
52

. Além 

disso, o Estado brasileiro foi compelido a indenizar a vítima em um valor de 

aproximadamente sessenta mil reais
53

. 

 

Desse modo, a Presidência da República, com assessoria da SPM, decidiu, ao 

sancionar a Lei aprovada no Congresso Nacional, cumprir a recomendação da 

OEA, nominando a nova lei de Lei Maria da Penha, como uma forma 

simbólica de cumprir as recomendações da Comissão. A sanção foi um grande 

evento no Palácio do Planalto, com a presença de várias autoridades, 

representantes do movimento de mulheres, e da Senhora Maria da Penha 

Fernandes, escolhida como um símbolo da luta contra violações dos direitos 

humanos das mulheres (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 56, grifo das 

autoras). 

 

      Como consequência da aprovação da Lei Maria da Penha e em consonância com a 

supremacia dessa legislação, uma sucessão de outros mecanismos foram criados. Como 

reflexo dessa conjuntura, emergiram paulatinamente experiências inéditas voltadas à 

inserção dos direitos humanos através de Políticas Públicas (PP). Em uma breve 

digressão histórica desse caminho, estruturado em julho de 2004 na 1ª Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres (1ª CNPM), constituiu-se a primeira versão do 

Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres (PNPM) (BRASIL, 2006c). 

      A partir dos debates estabelecidos no evento supracitado, inicialmente o PNPM foi 

construído com 199 ações, distribuídas em 26 prioridades, ao longo de 26 páginas 

(BRASIL, 2006c). Tendo como pontos fundamentais a igualdade, o respeito, a equidade, 

a autonomia, a laicidade, a universalidade, a justiça social, a transparência, a participação 

e o controle social, tal documento possui 16 objetivos gerais, destinados a ações traçadas 

a partir de 4 linhas de atuação, que foram consideradas como as mais importantes e 

urgentes naquele momento, sendo elas: autonomia, igualdade no mundo do trabalho e 

cidadania; educação inclusiva e não sexista; saúde das mulheres, direitos sexuais e 

direitos reprodutivos; enfrentamento à violência contra as mulheres. Para cada um desses 
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 Em 2010, Marco ainda publicou um livro intitulado “A Verdade Não Contada no Caso Maria da 

Penha”, no qual nega o crime cometido, condenando o Judiciário cearense, chamando a ex-companheira de 

dissimulada e alegando que o único erro que cometeu foi ter sido infiel, de maneira que tudo teria sido uma 

armação de Maria da Penha por vingança (SORDI, 2016). 
53

 Através dessa experiência traumática e sofrida, mas de muita luta e resistência, nasceu em Maria da 

Penha a sua militância e seu protagonismo na luta pelas mulheres. Com o apoio de amigas, ela se 

aproximou do movimento feminista e, segundo ela, a punição branda que seu ex-companheiro recebeu foi 

compensada pela ratificação de uma Lei em prol das mulheres (SORDI, 2016). Em entrevista, Maria da 

Penha diz que se sente estimulada por ter entrado para história do Brasil e que mesmo com muito para se 

evoluir, já existe um compromisso legítimo da sociedade em relação a esse tema (SORDI, 2016).  
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pontos foram apresentados objetivos, primeiros passos para alcançar esses objetivos e 

prioridades. 

      O eixo temático, naquela época intitulado como enfrentamento à violência contra as 

mulheres, abordava 4 objetivos, dentre os quais incluem: implantar uma Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher; garantir atendimento de 

qualidade às mulheres em situação de violência; reduzir os índices de violência contra as 

mulheres; cumprir com os acordos internacionais e revisar a legislação brasileira de 

enfrentamento à violência contra as mulheres (BRASIL, 2006c).  

      Dentre os passos prioritários para alcançar tais objetivos, foram elencadas: a 

necessidade de ampliar e aperfeiçoar tanto as ações preventivas quanto o atendimento às 

mulheres em situação de violência; atenção à saúde das mulheres em situação de 

violência; produção e sistematização das informações referentes à violência contra as 

mulheres; capacitação de profissionais na temática da violência de gênero; ampliar o 

acesso à justiça e a gratuidade da assistência jurídica (BRASIL, 2006c)
54

. 

      No ano subsequente, em 2007, na 2ª Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres (2ª CNPM), é lançado e coordenado pela Secretaria de Políticas para as 

Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), o Pacto Nacional Pelo Enfrentamento 

à Violência Contra as Mulheres (BRASIL, 2008), estabelecendo um acordo entre os 

governos federal, estaduais e municipais, visando implementar políticas públicas 

integradas em todo território nacional e articular ações para consolidação da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (conforme objetivo previsto 

no I PNPM). 

      A partir da 2ª CNPM, é tecido o II Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres (II 

PNPM), composto por 94 metas, 56 prioridades e 388 ações distribuídas em 11 grandes 

áreas de atuação, no decorrer de 3 partes, 12 capítulos e 236 páginas (BRASIL, 2008). 

Este, amplia e aprofunda o escopo do PNPM e das políticas públicas para as mulheres, 

propondo maior detalhamento dos eixos já existentes e introduzindo seis novas áreas 

estratégicas, das quais pode ser destacada a participação das mulheres nos espaços de 

poder. 

                                                           
54

 Vale sublinhar que naquele momento da Conferência, onde se estabeleceu o 1º PNPM, a legislação 

brasileira não respondia de forma satisfatória ao cenário real, que evidenciava urgência na criação de uma 

lei integral de enfrentamento à violência contra as mulheres. Em seguida, no mesmo ano que esse PNPM 

foi publicado, a violência contra a mulher passa a se configurar uma violação dos direitos humanos, já que 

a Lei Maria da Penha foi promulgada. 

http://www.sepm.gov.br/
http://www.sepm.gov.br/
http://www.compromissoeatitude.org.br/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/
http://www.compromissoeatitude.org.br/politica-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres/
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      Ressaltando segmentos de mulheres em situação de vulnerabilidade e com vistas em 

qualificar os procedimentos e meios para obter melhores resultados, o II PNPM 

(BRASIL, 2008) mantém os mesmos pontos fundamentais da sua primeira versão, além 

de 14 diretrizes gerais. Em cada capítulo são elencados objetivos, metas, prioridades e 

plano de ação. 

      O capítulo 4 discorre a respeito do enfrentamento de todas as formas de violência 

contra as mulheres, propondo uma intervenção pública de caráter multisetorial que 

busque desenvolver ações para desconstruir as desigualdades e combater as 

discriminações de gênero, interferindo nos padrões sexistas e machistas que a sociedade 

brasileira ainda perpetua, promovendo o empoderamento das mulheres e garantindo 

atendimento humano e com qualidade àquelas em situação de violência (BRASIL, 2008). 

      Além de enfatizar os avanços alcançados nessa trajetória, tais como a implementação 

da Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006a), a elaboração do Pacto 

Nacional Pelo Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (BRASIL, 2008) e a 

ampliação da Ouvidoria da Mulher, que iniciou seu trabalho em 2003 e se fortificou em 

2005 através da Central de Atendimento a Mulher - Ligue 180, tal documento também 

reconhece que a violência contra a mulher ainda é uma problemática sem resolução 

definitiva, sendo “um fenômeno que atinge mulheres de diferentes classes sociais, 

origens, regiões, estados civis, escolaridade ou raças/etnias” (BRASIL, 2008, p. 99).  

      Para tanto, no que tange ao enfrentamento de todas as formas de violência contra as 

mulheres, o II PNPM apresenta 3 objetivos gerais, sendo todos voltados a ideia de 

“reduzir os índices de violência contra as mulheres” (BRASIL, 2008, p. 104). 

Totalizando 7, seus objetivos específicos versam sobre a constituição de uma rede 

humanizada, especializada e com qualidade para atendimento às mulheres em situação de 

violência, buscando garantir a promoção e consolidação dos direitos humanos das 

mulheres, bem como a desconstrução dos estereótipos, representações, mitos e 

preconceitos relacionados ao gênero. Com base nesses objetivos são estruturadas 12 

metas quantitativas e qualitativas, das quais se edificam 6 prioridades voltadas, de modo 

geral, para a prevenção, promoção e garantia dos direitos humanos das mulheres, cada 

qual com um plano de ação específico.  

      Como o enfrentamento à violência contra a mulher através do PNPM define como um 

dos seus objetivos a criação de uma Política Nacional, outro marco legal a ser evocado é 

a implantação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. 

Aprovada a partir de 2004, referendada em 2007 por meio do Pacto Nacional Pelo 
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Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (BRASIL, 2008) e estabelecida em 2011, 

tem como “finalidade estabelecer conceitos, princípios, diretrizes e ações de prevenção e 

combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos 

às mulheres em situação de violência” (BRASIL, 2011, p. 10). 

      Posteriormente, com essas mudanças no cenário político e nos instrumentos jurídicos, 

em dezembro de 2011 realizou-se a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres (3ª CNPM), que resultou no III Plano Nacional de Políticas Para as Mulheres 

(BRASIL, 2013). Com vigência prevista de 2013 a 2015, reafirma os mesmos pontos 

fundamentais como princípios orientadores e “para a transformação dos espaços 

cristalizados de opressão e invisibilidade das mulheres dentro do aparato estatal, 

considera necessário um novo jeito de fazer política pública: a transversalidade” 

(BRASIL, 2013, p. 10). Desse modo, promover a igualdade de gênero não cabe somente 

ao organismo de políticas para as mulheres, mas aos órgãos dos três níveis federativos 

(BRASIL, 2013). 

      O plano se distribui em 114 páginas, através de dez capítulos. Cada capítulo tem seus 

objetivos gerais e específicos, linhas de ação, ações e metas, das quais algumas estão 

quantificadas e outras não. Nesse movimento, conta com membros de 32 órgãos 

governamentais e com convidados integrados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) Mulheres, Organização Internacional do Trabalho (OIT) e representações dos 

Organismos de Políticas para as mulheres dos estados, Distrito Federal e municípios. 

      Embora o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres esteja 

em foco no decorrer de todo o texto do plano, é o quarto capítulo que se debruça 

especificamente sobre a questão, dando a ela um caráter multidimensional, ao qual cabe 

ao Estado coibir, punir e erradica-la. Revelando que “o Brasil está entre os dez países 

com maior número de homicídios femininos” (BRASIL, 2013, p. 42), é dado ênfase aos 

resultados alcançados pelas políticas públicas, tais como o aumento da Rede 

Especializada de Atendimento à Mulher, a inovação através das Unidades Móveis de 

Atendimento à Mulher, a consolidação da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) 

e também a diminuição da impunidade nos casos de violência doméstica. 

      Como corroboram Vázquez e Delaplace (2004, p. 1) “a PP tem o objetivo de encarar 

e resolver um problema público de forma racional através de um processo de ações 

governamentais”, de modo que a próxima Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, que resultará no IV Plano de Nacional de Políticas para as Mulheres com 

agendamento para ocorrer de 15 a 18 de março de 2016, em Brasília e sucessivamente 
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irão ocorrer outros encontros dos quais sairão outras publicações. Desta forma, a 

estruturação e fortalecimento de suas ações, estão em constante construção e 

aprimoramento, em uma trajetória que ainda não chegou ao fim. 

No que se refere às políticas públicas do PNPM, aproveitando a análise, é possível 

avaliar que elas se somam as políticas elaboradas pela Lei Maria da Penha e por isso 

merecem olhar atento. Porém, como elas também estão estruturadas de acordo com as 

diferentes normas e instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos, que 

embora estejam em consonância, cada um adota diferentes linhas de pensamento, o que 

torna muito complicada a tarefa de avaliar e quantificar concretamente os seus resultados. 

No próprio texto do plano há o reconhecimento de que “é preciso considerar o caráter 

transversal e complexo na implementação do PNPM” (BRASIL, 2013, p. 11). De 

qualquer modo, é cabível enfatizar que as políticas públicas são estratégias legais. 

      Observando a trajetória do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que iniciou 

em meados de 2002 e perdura até os dias atuais, pode-se analisar que o primeiro plano, 

não tem ações objetivas propriamente ditas. Já o segundo além de ter objetivos 

específicos, apresenta metas concretas, o que dá um caráter diferente ao documento, que 

foi ficando mais encorpado, tomando forma e solidificando novas roupagens.  

      Também é importante sublinhar que houve uma mudança no título do eixo, que antes 

era denominado como “enfrentamento à violência contra as mulheres” (BRASIL, 2006c) 

e passou a ser chamado de “enfrentamento de todas as formas de violência contra as 

mulheres” (BRASIL, 2008), o que sugere a tentativa do plano em dilatar seu alcance e 

estender suas ações a todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres.  

     No terceiro plano é perceptível avanços nessa mesma lógica de ampliação, mas sem 

maiores modificações teóricas ou práticas. Na verdade, de um plano para o outro, não é 

possível verificar avanços concretos pra além da existência documental de um “plano”. 

Tanto é assim que mesmo alargando a capacidade de atendimento e a prevenção da 

violência machista, em nenhum momento são citados índices que comprovem uma 

diminuição das violências, ao contrário, em cada documento é perceptível que as 

estatísticas só aumentam.  Assumindo uma configuração de medida paliativa que não traz 

mudanças substanciais, atuando somente no intuito de reduzir as violências e não de 

acabar de modo pleno com elas, parece que tais políticas não preveem medidas para 

mudança total de uma cultura propriamente dita. 

      Outro fator importante é que em um processo de democracia representativa, há uma 

hierarquia para constituição do plano, na qual a sociedade acaba não sendo amplamente 
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consultada e a população evidencia um peso muito inferior para a tomada de decisão, se 

comparado aquele exercido pelo governo, órgãos e ministérios. Mesmo percebendo-se no 

decorrer dos anos um número crescente de participantes na aprovação de cada legislação 

e tendo aumentado o espaço para participação popular, essas iniciativas precisam ser 

pensadas coletivamente. “O maior acesso e a participação das mulheres nos espaços de 

poder são instrumentos essenciais para democratizar o estado e a sociedade” (BRASIL, 

2006c). Ademais, “a noção de enfrentamento não se restringe apenas à questão do 

combate, mas compreende também as dimensões da prevenção, da assistência e da 

garantia de direitos das mulheres” (BRASIL, 2008, p. 99). 

      Mesmo com toda a preocupação voltada para implementar,  acompanhar e monitorar 

de modo satisfatório o PNPM, não há garantias de que tudo vai se efetivar, até mesmo 

porque “como subproduto do patriarcalismo, a cultura do machismo, é disseminada 

muitas vezes de forma implícita ou sub-reptícia” (CERQUEIRA e COELHO, 2014, p. 2). 

É imperativo reconhecer que “as práticas patriarcais seculares enraizadas nas relações 

sociais e nas diversas institucionalidades do Estado devem ser combatidas no cotidiano 

de maneira permanente” (BRASIL, 2013, p. 10). 

      Ao mesmo tempo, é indispensável e seria incongruente não considerar que o PNPM é 

fruto de um trabalho desenvolvido por mulheres e para mulheres, se configurando como 

resultado de incansáveis lutas dos movimentos sociais, que desde o século XIX vêm se 

mobilizando contra todas as situações de opressão e de discriminação, exigindo a 

ampliação de seus direitos civis e políticos. Igualmente, é inegável a influencia direta do 

PNPM para a conquista da instauração da Lei Maria da Penha, que passou a se afigurar 

como um importantíssimo instrumento de defesa e garantia de direitos humanos das 

mulheres. Pode-se ainda, concluir que as políticas públicas na perspectiva dos direitos 

humanos estão em um campo que ainda está em construção (VÁZQUEZ e 

DELAPLACE, 2004).  

      Quanto à legislação de João Pessoa, além de estar inclusa nos parâmetros 

internacionais e nacionais e estar articulada com os Planos Nacionais de Políticas 

Públicas, também faz parte do Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher do estado da Paraíba, advindo após a promulgação da Lei Maria da Penha. Além 

disso, em março de 2010 foi criada a Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para 

Mulheres da Paraíba, através da medida provisória n.149, transformada em lei pelo poder 

executivo em abril do mesmo ano, através do Decreto n. 9.077/2010. Ainda em 2010 

também foi consolidada a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana 



98 

 

(SEMDH) e assinada a adesão do estado junto ao Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (BRASIL, 2008)
55

. 

      O I Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (PARAIBA, 2011) 

foi construído embasado no Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres, tendo seu desenvolvimento inicial em 2009, através de um grupo de trabalho 

composto por técnicas da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana 

(SEMDH), representantes de movimentos de mulheres e feministas, universidade e 

conselheiras do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. O documento também 

segue as recomendações da III Conferência Estadual de Políticas para Mulheres, ocorrida 

em outubro de 2011.  

 

O Plano está estruturado em dez capítulos com objetivos gerais e específicos, 

ações e responsabilidades. A implementação do I PEPM deverá ser monitorada 

pelo CEDM e pelos movimentos de mulheres e feministas organizados no 

estado em cumprimento aos princípios da democracia participativa e ao 

exercício do controle social (PARAIBA, 2011, p. 6). 

 

      O Eixo IV do referido Plano trata do Enfrentamento de todas as formas de violência 

contra as mulheres, apresentando como objetivo geral “enfrentar de forma direta e 

indireta as violências contra as mulheres, proporcionando uma cultura de paz” 

(PARAÍBA, 2011, p. 21). Especificamente no território de João Pessoa, ainda é 

importante citar a existência do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres (PMPM) 

(PARAÍBA, 2013), com ações previstas para 2013 até 2016, dividas através de oito 

capítulos, sendo que o quarto trata do enfrentamento a todas as formas de violência 

contra a mulher, no qual é exposto um cronograma de atuação, nomeando os órgãos e 

parceiros a serem responsáveis para realizar tais demandas.  

      Esse apanhado geral dos tramites legais e jurídicos que culminaram na promulgação 

da Lei Maria da Penha, tanto em nível internacional, quanto nacional e estadual, dão uma 

noção de como as iniciativas para a implementação dessa legislação enfrentaram (e ainda 

enfrentam) resistências, desafios e oposições de vários setores e âmbitos institucionais. 

Pode-se pensar que “a lei, mesmo prevista em pactos, programas e planos ainda não 

alçou o status de política prioritária no planejamento governamental” (CALAZANS e 

CORTES, 2011, p. 60). Entre a existência dos documentos até a sua efetivação há um 

longo e distante caminho.  

                                                           
55

 A forma como se dá a aplicação prática destes documentos, por meio da atuação da rede de atendimento às 

mulheres vitimas de violência, é um dos temas que será abordado no subtítulo a seguir. 
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      A priori pode-se considerar, como afirmam Calazans e Cortes (2011, p. 63), que “o 

processo de elaboração, tramitação e aprovação desta lei teve um caráter bastante 

democrático e participativo. Mesmo assim, as autoras Calazans e Cortes (2011), atentam 

para o fato de que já tramitam no Congresso Nacional mais de vinte proposições 

legislativas que propõem alterações no texto original ou impactam diretamente a lei. Ou 

seja, sem o Estado ter cumprido com as exigências iniciais a que se propôs na Lei Maria 

da Penha, já existe possibilidade de alteração na legislação, o que é um tanto quanto 

contraditório, senão incoerente. Obviamente que leis não devem ser algo estático, mas 

não parece haver consistência na tese de que o movimento de mulheres aprova mudanças 

em um instrumento tão significativo quanto a Lei Maria da Penha e qualquer alteração 

que não esteja acordada com o movimento feminista, significa retroceder.  

      De todo jeito, para analisar essa questão com mais propriedade e também pelo fato de 

estar no centro do problema dessa pesquisa, parece pertinente que nesse momento seja 

explorado o formato no qual se estrutura o texto da Lei 11.340/2006. Assim, o próximo 

ponto a ser desdobrado é justamente esse: o entendimento da Lei Maria da Penha. 

 

3.2 Entendendo a Lei Maria da Penha 

 

Comigo não, violão 

Na cara que mamãe beijou  

"Zé Ruela" nenhum bota a mão 

Se tentar me bater 

Vai se arrepender 

Eu tenho cabelo na venta 

E o que venta lá, venta cá 

Sou brasileira, guerreira 

Não tô de bobeira 

Não pague pra ver 

Porque vai ficar quente a chapa...  

Você não vai ter sossego na vida, seu moço 

Se me der um tapa 

Da dona "Maria da Penha" 

Você não escapa 

 

O bicho pegou, não tem mais a banca 

De dar cesta básica, amor 

Vacilou, tá na tranca 

Respeito, afinal, é bom e eu gosto 

Saia do meu pé 

Ou eu te mando a lei na lata, seu mané 

Bater em mulher é onda de otário 

Não gosta do artigo, meu bem 

Sai logo do armário 

Não vem que eu não sou 

Mulher de ficar escutando esculacho 

Aqui o buraco é mais embaixo 
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A nossa paixão já foi tarde 

Cantou pra subir, Deus a tenha 

Se der mais um passo 

Eu te passo a "Maria da Penha" 

Você quer voltar pro meu mundo 

Mas eu já troquei minha senha 

Dá linha, malandro 

Que eu te mando a "Maria da Penha" 

Não quer se dar mal, se contenha 

Sou fogo onde você é lenha 

Não manda o seu casco 

Que eu te tasco a "Maria da Penha" 

Se quer um conselho, não venha 

Com essa arrogância ferrenha 

Vai dar com a cara 

Bem na mão da "Maria da Penha" 

(Maria da Penha - Alcione) 

 

      Para dar continuidade à revisão bibliográfica que dá embasamento a esta análise, nesse 

momento será descortinado o texto disposto na Lei Maria da Penha, fazendo uma retomada 

de como seus artigos são estruturados, trazendo trechos da legislação e esclarecendo a forma 

com que se dá a aplicação prática desta Lei, que em consonância com os documentos 

anteriormente elencados, atua por meio de uma rede de atendimento às mulheres vítimas de 

violência. Essa rede de atendimento, que materializa a relação do Estado com a Lei Maria da 

Penha, possui nuances específicos de acordo com cada estado e município e será desdobrada 

no subtítulo posterior, tomando como foco a cidade de João Pessoa. 

      Como mencionado acima, a Lei nº 11.340, foi aprovada em 7 de agosto de 2006 pela 

Câmara dos Deputados do Brasil, dispondo sobre mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher. Calazans e Cortes fazem um balanço geral, 

indicando: 

 

A Lei Maria da Penha reafirmou os serviços existentes e previu a criação de 

novos, perfazendo o total de onze serviços: i) casas abrigo; ii) delegacias 

especializadas; iii) núcleos de defensoria pública especializados; iv) serviços 

de saúde especializados; v) centros especializados de perícias médico-legais; 

vi) centros de referência para atendimento psicossocial e jurídico; vii) Juizados 

de violência doméstica e familiar contra as mulheres; viii) equipe de 

atendimento multidisciplinar para auxiliar o trabalho dos Juizados; ix) núcleos 

especializados de promotoria; x) sistema nacional de coletas de dados sobre 

violência doméstica; e xi) centros de educação e de reabilitação para os 

agressores (CALAZANS e CORTES, 2011, p. 58). 

 

      Nesse sentido, caracterizando o papel da Lei Maria da Penha no contexto pessoense, 

a partir da percepção da ativista Margarida Maria Alves: 
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A Lei Maria da Penha, ela conseguiu popularizar essa discussão da violência 

contra as mulheres no Brasil, acho que ela chegou, provocou um debate em 

torno da mudança de comportamento e mentalidade do patriarcado, no poder 

dos homens sobre as mulheres, o poder do macho. [...] Isso provocou, a priori, 

promoveu essa coisa de trazer pra essa roda que esse homem, ele não é dono 

dos corpos das mulheres, que as relações afetivas elas não são relações que 

podem cotidianamente tá sendo permeadas por diferentes tipos de violência. 

Acho que teve essa ruptura e essa popularização (ENTREVISTA 1 – 

MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      Organizada em VII títulos e desdobrada em 46 artigos, a Lei Maria da Penha altera o 

Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, de acordo com os 

termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, bem como, dispõe sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher além de outras 

providências (BRASIL, 2006a). 

     O título I trata das disposições preliminares em 4 artigos, no qual pode ser 

evidenciado que: 

 

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 

renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 

e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (BRASIL, 2006a, p. 

1). 

 

      Para assegurar tais condições, cabe ao poder público realizar políticas que visem à 

garantia de direitos humanos das mulheres, estando aliado com a família e a sociedade 

para efetivar o pleno exercício de tais direitos. 

      No título II – Da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, são 

desmembrados dois capítulos e 3 artigos, definindo esse tipo de violência como uma 

violação de direitos humanos. A respeito da configuração do termo exposto no título, o 

Capítulo I, das disposições gerais, compreende violência doméstica como qualquer ação 

ou omissão embasada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial, ocorrido no âmbito da unidade doméstica, no 

âmbito da família ou em qualquer relação intima de afeto, independente de coabitação e 

de orientação sexual (BRASIL, 2006a). O artigo 7, compondo o Capítulo II, classifica as 

essas violências em cinco formas: 
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I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação; 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 

a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 

prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de 

trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. (BRASIL, 2006a, p. 1-2). 

 

      Tratando da Assistência à mulher em situação de violência, o Título III, subdivide-se 

em 3 capítulos e 5 artigos. O Capítulo I, traz o artigo 8, que discorre sobre as medidas 

integradas de prevenção, abarcando a integração operacional e articulação de todos 

órgãos públicos a fim de coibir a violência contra a mulher; a promoção de estudos, 

pesquisas, informações e estatísticas sobre essa temática; o respeito nos meios de 

comunicação social, reprimindo papéis estereotipados que exacerbem a violência 

doméstica e familiar; atendimento policial especializado; a promoção e realização de 

campanhas educativas; capacitação permanente aos agentes públicos; inserção de 

conteúdos relativos aos direitos humanos em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2006a). 

O Capítulo II, traz o artigo 9, determinando que a prestação de assistência à mulher em 

situação de violência doméstica e familiar deve ocorrer “de forma articulada e conforme 

os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 

Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 

públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso” (BRASIL, 2006a, p. 2). O 

Capítulo III, através dos artigos 10, 11 e 12, orienta as providências a serem tomadas pela 

autoridade policial que atende ocorrências de violência doméstica. 

      No Título IV – Dos Procedimentos, em 4 capítulos e 16 artigos, destaca-se o Capítulo 

II, que especifica as condições das medidas protetivas, que podem ser concedidas pelo 

Juiz, requeridas pelo Ministério Público ou solicitadas pela vítima. As medidas protetivas 

de urgência se enquadram em dois formatos: aquelas que obrigam ao agressor (suspensão 
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de posse de arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, tais como: 

não se aproximar ou ter contato com ofendida ou com seus familiares, não frequentar 

locais a fim de preservar a vítima, dentre outras); aquelas destinadas à ofendida 

(encaminhamento a programas de proteção ou de atendimento, restituição de bens que 

lhe foram retirados, dentre outras). Ainda quanto à assistência judiciária, o Capítulo IV, 

explana que em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de 

violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sendo oferecido 

os serviços de Defensoria Pública ou de Assistência Judiciária de maneira gratuita, 

mediante atendimento específico e humanizado (BRASIL, 2006a). 

      O Título V, com 4 artigos, aborda a questão da equipe de atendimento 

multidisciplinar, especificando a competência dos profissionais e explicando que os 

“Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que vierem a ser criados 

poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por 

profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde” (BRASIL, 2006a, 

p. 5). Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o Juiz também 

pode solicitar tais serviços mediante indicação de equipe multidisciplinar. 

      Por conseguinte, o Título VI – Disposições Transitórias, traz o artigo 33 e por fim, o 

Título VII, traz 13 artigos compondo as disposições finais. Cabe destacar: 

 

Art. 35. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar 

e promover, no limite das respectivas competências: 

I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e 

respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar; 

II - casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em 

situação de violência doméstica e familiar; 

III - delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de 

perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; 

IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 

familiar; 

V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. (BRASIL, 2006a, 

p. 5). 

 

      A respeito da questão orçamentaria, o artigo 39, tipifica que a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, “no limite de suas competências e nos termos das 

respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias 

específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas 

estabelecidas nesta Lei” (BRASIL, 2006a, p. 6). Ademais, vale sublinhar na íntegra o 

artigo 41, que faz a substituição da Lei 9099/1995 para a Lei 11.340/2006: "aos crimes 
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praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da 

pena prevista, não se aplica a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995” (BRASIL, 

2006a, p. 6). 

      Entrando em vigor 45 dias após a sua publicação, “a Lei Maria da Penha, é resultado 

de um processo histórico de luta do movimento feminista e de mulheres no Brasil” 

(OLIVEIRA e TAVARES, 2015, p. 15). Esperança Garcia, referindo-se ao papel da Lei 

11.340/2006, afirma: 

  

Ela vai fazer a primeira problematização de violência e de gênero de uma 

forma jurídica, de uma forma judicial, ela vai fazer com quem os casos de 

violência contra a mulher sejam documentados e sejam julgados, ela vai dar 

essa seguridade. [...] Ela é importante, ela quebra paradigmas, ela vem 

estabelecer, vem dizer que não, não pode bater em mulher, bater em mulher é 

crime, violência contra a mulher é crime, mata, ela vem discutir isso, vem 

viabilizar isso de uma forma muito mais forte por entrar no âmbito jurídico, 

judicial e tal, eu acho que ela tem um papel muito importante nesse sentido. 

(ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      A entrevistada Margarida Maria Alves explica que a Lei Maria da Penha vem com o 

objetivo de garantir a coibição da violência contra as mulheres e tentar eliminar o 

máximo, coibir ao máximo a violência contra as mulheres. Para a participante Maria 

Quitéria essa legislação teria o papel de proteger integralmente a mulher. Na percepção 

de Maria Bonita, no que condiz a Lei Maria da Penha: 

 

Ela tem a proteção, a prevenção, a assistência, medidas protetivas de urgência 

e tem, ela desenvolve o papel de cada setor, até da comunicação né. O papel da 

LMP é orientar todas essas instancias, dizer como é que cada uma tem que agir 

e todas elas tem que fazer isso: prevenção, assistência... Isso tudo que eu venho 

delegando. Aí, só que, elas têm que fazer interligadas, a gente chama de forma 

intersetorial, de forma integrada. [...] Ela não tem um papel, ela já cumpre o 

seu papel, tu entende? [...] O papel da Lei é ela ser essa Lei que orienta todo 

mundo, que orienta tudo, ela já cumpre o seu papel, o que não existe é o 

Estado efetivar isso. [...] Não tem um papel pra Lei cumprir, ela por si só, ela é 

a orientação, ela é o que tem o norte de tudo e ela é respaldada pela Convenção 

de Belém do Pará, por todas essas leis e tratados internacionais, ela é 

respaldada por ratificações que o país assinou, ela por si só já cumpre tudo” 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      “Considerada inovadora por reconhecer a violência contra as mulheres como uma 

violação dos direitos humanos, estabelecendo medidas de prevenção, proteção e 

assistência às mulheres e de punição aos agressores” (FERREIRA, BARBOSA e 

OLIVEIRA, 2015, p. 40), a Lei 11.340/2006 se efetiva por meio de uma rede de 

atendimento, cuja responsabilidade de garantir seu andamento cabe ao Estado. 
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      Na realidade pessoense, a depoente Maria Bonita conta sobre a evolução trazida pela 

Lei em tela e pela criação dos serviços da rede de atendimento, que propiciaram que a 

mulher vitima de violência pudesse ter um mínimo amparo e uma proteção através da 

possibilidade de denunciar:  

 

As pessoas já sabem que a hora que querem, podem recorrer a algum serviço 

né. Isso é fantástico, porque nos anos 80, as mulheres não tinham nem onde 

denunciar, a gente era obrigada ao silêncio. Quando a gente ia denunciar, 

porque aqui é importante ver a história junto com a Lei né, porque quando a 

gente denunciava, ia denunciar numa estrutura totalmente desacreditada, hoje a 

gente é desacreditada, mas a gente tem uma Lei pra proteger a gente e pra 

mostrar que é diferente (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Nesse sentido, a participante 1 complementa com a seguinte reflexão: 

 

Se a gente for pensar da década de 70 pra cá, são quase 50 anos e a gente fez 

um processo de criação de reivindicação de políticas que o Estado garantisse. 

A gente tem a garantia do marco legal da Lei Maria da Penha, a gente tem as 

convenções e tratados internacionais e isso é muito importante porque em 

algumas cidades do Brasil e em alguns estados, faz a diferença na vida das 

mulheres que estão sofrendo violência, faz. Então acho que é fundamental 

dizer isso. Por outro lado, ao mesmo tempo que a gente afirma que tem esse 

comprometimento do Estado, por outro lado a gente assume que tem essas 

fragilidades (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      É notável que para olhar para a Lei Maria da Penha tem de se abordar o Estado, haja 

vista que, conforme a entrevistada Maria Quitéria avalia em sua fala, é ele quem cria as 

políticas públicas e cria os mecanismos de defesa. 

 

Com o desafio de atuar de forma integrada para a proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, o Estado, fundado e estruturado em 

perspectivas androcêntricas, deve interpretar e aplicar uma legislação que 

rompa com as ideologias patriarcais, o que demanda uma postura que 

considere as especificidades das mulheres que estão em situação de violência 

doméstica, assim como as condições objetivas e subjetivas em que elas se 

desenvolvem (OLIVEIRA e TAVARES, 2015, p. 16). 

 

      Indo de encontro com a citação acima, tomando o Estado como foco, a entrevistada 1 

corrobora: 

 

O Estado tem um papel fundamental, o Estado tem que garantir políticas 

públicas de eliminação e erradicação da violência contra as mulheres, através 

de serviços públicos e aí a gente percebe que através da Lei Maria da Penha 

isso ficou muito mais forte, porque a maioria dela consegue articular vários 

serviços da rede de atendimento. O Estado brasileiro eu acho que é um dos 

Estados que tem um marco legal muito importante, poderoso e forte que 

consegue refletir toda a complexidade da Lei Maria da Penha. Acho que é 
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nesse sentido de realmente fomentar serviços que garantam qualidade na 

assistência. Aí é serviços de vários tipos, é segurança pública, é serviço de 

assistência social, é defesa, educação, como preconiza a Lei Maria da Penha. 

Então, o Estado brasileiro ele tem esse papel. [...] Mas na verdade existe uma 

cultura patriarcal, machista e racista que reflete no sistema que a gente vive, 

que mesmo com a garantia das políticas públicas dos serviços, eles não 

garantem efetividade do ponto desse sistema que está posto. [...] Então, o 

Estado brasileiro tem esse papel, mas tem esse papel também de estar 

desconstruindo esta cultura (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA 

ALVES). 

 

      Nessa perspectiva, buscando aprofundar o entendimento sobre a atuação dos serviços 

que preveem a garantia da efetividade da Lei 11.340/2006, por conseguinte, a última 

parte desse segundo capítulo, irá contemplar a relação do Estado com a Lei Maria da 

Penha.  

 

3.3 Estado e sua relação com a Lei Maria da Penha no contexto de João Pessoa 

 

      A inserção da luta por uma legislação de proteção à mulher em situação de violência 

doméstica se inseriu num processo intenso de análise e críticas, não só a legislação 

brasileira, como a cultura patriarcal e ao próprio Estado (OLIVEIRA e TAVARES, 

2015). Como corrobora Saffioti (2004, p. 54) “relações patriarcais, suas hierarquias, sua 

estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpassa não apenas 

a sociedade civil, mas impregna também o Estado”.  

      Numa reflexão válida não só para o cenário de João Pessoa, Rachel de Queiroz 

problematiza sobre o papel do Estado, contrapondo com sua limitação na atuação 

relacionada à violência doméstica: 

 

O Estado, o papel dele é atuar na proteção e na prevenção da violência. O 

problema é que o Estado atua na proteção da violência desconsiderando a real 

dinâmica desses problemas sabe, então assim, o Estado ele tem uma obrigação 

não só de proteger, não só de prevenir a violência doméstica, mas de fazer 

esses dois papéis considerando a realidade vivenciada pelas mulheres no 

âmbito desse tipo de violência, que é onde esta o grande problema, porque o 

Estado acaba não atuando desta forma. Por quê? Primeiro porque é um espaço 

androcêntrico, extremamente masculino, ele é forjado numa perspectiva 

masculina, androcêntrica, ele funciona nessa perspectiva, ele funciona numa 

lógica extremamente individualista, extremamente liberal, neoliberal e isso 

significa que ele não dá conta dos fenômenos de violência de gênero, violência 

doméstica, violência em relação à orientação sexual, qualquer tipo de violência 

que tenha como marcador o gênero, assim como a raça e a classe também 

(ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ). 
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      Coadunando com o trecho da entrevista acima, a ativista Margarida Maria Alves 

reivindica que o Estado deveria ter mais flexibilidade, mas que seu papel deve ser 

“constante e vigilante”. A participante Maria Bonita complementa articulando a atuação 

do Estado à vigência da Lei Maria da Penha: 

  

O Estado tem aqueles papéis que a gente conseguiu colocar lá na Lei Maria da 

Penha né, esse conjunto de fazeres integrados. Eu acho que tem o papel de 

proteger a mulher, tem o papel de assistir a mulher e tem papel de 

responsabilizar o agressor e tem papel, sobretudo de prevenir que essa 

violência aconteça (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      É possível afirmar, com base em Cerqueira e Coelho (2014), que mesmo com alguns 

avanços ao longo destes últimos dez anos, não somente o Estado, como o próprio 

Sistema de Justiça Criminal (SJC) vitimiza duplamente a mulher e reproduz a estrutura e 

simbolismo de gênero. Nesse formato, a entrada do feminismo na esfera estatal, não fez 

com que se passasse de um estado ao outro, rompendo com o movimento social, pois 

mesmo com a conquista da Lei Maria da Penha, para que ela possa se efetivar, as 

mulheres tem que continuar brigando, pra que se cumpra o que está na Lei. Ou seja, a Lei 

não substituiu o movimento, pelo contrário, pra Maria da Penha poder ter efetividade, ela 

precisa do movimento lembrando o tempo todo que a legislação existe e tem que ser 

cumprida. Tanto é assim que até hoje existem grupos de mulheres só para monitorar o 

funcionamento da Lei 11.340/2006. Nessa mesma linha, há muitos casos, onde o 

movimento social que faz o papel do Estado, protegendo a mulher, em virtude de que o 

Estado falha e não cumpre o que diz na Lei. 

     Entender essa super estrutura (in)visível, denominada “Estado”, é algo complexo e 

que requer algumas observações primordiais. A esfera do direito existente no bojo do 

código de penalidades do Estado brasileiro tem seus preceitos organizados em um código 

sistemático promulgado e alterado por leis em um modelo conhecido como civil-law 

(direito romano). Ou seja, o Brasil adota o sistema do direito romano, no qual as leis são 

criadas pelo poder legislativo, sancionadas pelo poder executivo e aplicadas pelo poder 

judiciário. Nessa lógica, é a sociedade quem tem que se adaptar aos códigos vigentes.  

      “A tradição da civil-law prevalece nos países europeus continentais e em alguns 

países da América Latina” (VARGAS, 2000, p. 64, grifo da autora). O direito romano 

tem origem histórica no século XII e por possuir como uma das principais características 

o fato de que as leis são criadas pelo Poder Legislativo, implica que os juízes não podem 

propor e nem interpretar leis, sendo responsáveis apenas por aplicar essas mesmas. Os 
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processos são resolvidos com base no código penal vigente, através de uma análise rígida 

e sistemática da lei, não podendo o juiz atribuir outra interpretação para ela. Nesse 

formato, o Estado configura-se como o único detentor do Direito e através de um sistema 

fechado de códigos dita as normas, os direitos e deveres de cada um, diante dos quais 

cabe à sociedade adaptar-se. 

     Em contraponto, a tradição Common Law (direito anglo-saxão), que se encontra 

vigente nos países anglo-saxãos (VARGAS, 2000, grifo da autora), norteia-se em um 

sistema onde os juízes interpretam as leis e o foco sempre é o processo em si, tendo as 

decisões embasadas em jurisprudências. Ou seja, tomando como base decisões de casos 

semelhantes, contudo sempre respeitando a peculiaridade de cada caso e a coerência com 

os costumes da atualidade do mesmo. Assim, é como se a lei se adaptasse a sociedade e o 

Estado permitisse todos os comportamentos, com exceção daqueles considerados nocivos 

à sociedade, que aí estão proibidos por leis. Pode até se considerar que o uso da 

jurisprudência e de alguns elementos herdados da cultura do direito anglo-saxão, tem 

aparecido timidamente em decisões de casos no Brasil
56

, mas de modo geral, toda a 

estrutura judiciária brasileira segue os moldes do direito romano. 

      Émile Durkheim (2004), corrobora a partir do texto Divisão do Trabalho Social e 

Direito, atentando para a existência do Direito Moral e do Direito Jurídico. O autor indica 

que o direito jurídico, ou direito institucional, geralmente tem base no direito moral, isto 

é, em costumes que uma determinada sociedade desenvolve em seu interior. Desse modo 

a imposição do direito jurídico sobre o direito moral seria ineficiente, já que as leis do 

código penal estão imersas, instituídas e fazendo parte de um todo social, na qual fica 

impossível exercer um poder de transformação cultural social (ao menos num curto ou 

médio espaço de tempo). O direito jurídico reflete o direito moral. Dessa forma, no caso 

da Lei Maria da Penha, enquanto representante do direito jurídico, ela não solucionaria os 

problemas da sociedade machista e do homem enquanto gênero dominante, pois não só 

faz parte dessa lógica, como seria impulsionada e regida com base nesses preceitos 

androcêntricos. 

      Emma Goldman (2010) resgata que houve um tempo em que o Estado não existia, no 

qual as pessoas viviam em condições naturais, sem Estado nem governo organizado, 

                                                           
56

 Uma situação que retrata essa questão relacionada à Lei Maria da Penha, é a ocorrência de casos onde foi 

aplicada essa legislação para mulheres trans (AFFONSO, 2015). Embora a Lei discorra sobre a 

aplicabilidade independendo de orientação sexual, ela não especifica a questão de genêro, o que cabe ao 

entendimento do Juiz, considerar se transexuais são realmente mulheres ou se é o sexo biológico o que vai 

determinar. Esse é um debate acerca da Lei 11.340/2006 que também reflete o sistema jurídico no qual o 

Brasil está inserido. 
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problematizando que só mais tarde aparece governo político e Estado como consequência 

do desejo dos mais fortes de tomarem vantagem sobre os mais fracos. A teórica faz a 

seguinte interpretação: 

 

A palavra Estado designa o aparelho legislativo e administrativo que trata de 

certas questões humanas - na maior parte das vezes, mal. Ela não contém nada 

de sagrado, de santidade ou de misterioso. O Estado não tem consciência, nem 

está encarregado de uma missão moral, mais do que estaria uma empresa 

comercial encarregada de explorar uma mina de carvão ou uma linha de trem. 

O Estado não tem mais realidade do que os deuses ou os diabos. Tudo isto não 

é mais que reflexos, criações do espírito humano, porque o homem, o 

indivíduo é a única realidade. O Estado não é senão a sombra do homem 

(GOLDMAN, 2010, p. 10). 
 

      Nessa perspectiva, sejam quais forem às formas, o Estado ou o governo possui uma 

tendência ou um caráter que é, pela sua própria natureza, conservador, estático, 

intolerante e oposto à mudança, tal que “o governo oprime, persegue, pune e ás vezes 

mata o indivíduo, ajudado nisso por todas as instituições cujo fim é preservar a ordem 

existente” (GOLDMAN, 2010, p. 13). 

      Para fomentar essa reflexão sobre a relação das práticas legais observando a questão 

da mulher, especificamente no território da Paraíba, o Quadro 3 (APÊNDICE 1), elenca 

as principais leis aprovadas no âmbito estadual, que de algum modo se referem ao tema 

deste estudo, especialmente porque todas estão inclusas a Lei Maria da Penha. O 

levantamento mostra dados registrados a partir de 05 de outubro de 1989 a 20 de março 

de 2013, conforme documento elaborado entre os anos de 2011 e 2015, pela 17ª 

Legislatura do Estado da Paraíba (PARAÍBA, 2011/2015). 

      Como pode ser avaliado, com base nesse quadro, mesmo coletando dados a partir do 

ano de 1989, somente em 1991 é que há o registro, no estado da Paraíba, de aprovação de 

uma Lei tendo em vista a condição das mulheres, o que remete mais uma vez a 

invisibilidade feminina, persistente na ótica jurídica brasileira durante muitos anos, 

guardando resíduos desta lógica até os dias atuais.  

      A necessidade de legislações específicas em cada território, como no caso da Paraíba, 

evidencia, mais uma vez, os vácuos da supremacia constitucional, que mesmo com sua 

característica de superioridade perante todas as leis, não é suficiente para sanar algumas 

mazelas da sociedade, tal como se dá no problema da violência motivada por gênero ou 

orientação sexual. Como principais pontos deste levantamento, pode-se citar a criação do 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e da Secretaria Especial de Estado de Políticas 

Públicas para as Mulheres.  
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      Ainda, observando as leis 1, 2, 5, 15, 25, 28 e 38 do Quadro 3 (APÊNDICE 1), 

percebe-se o caráter histórico das leis, que vão sendo revisadas e alteradas no decorrer 

dos anos. É interessante pontuar as campanhas educativas e preventivas, conforme os 

dados 7, 11, 14, 16, 21, 32, 25, 37 e 38. Também, como é notável nos itens 23, 29 e 31, 

são reconhecidas as trabalhadoras do campo e da polícia militar, bem como a mulher 

negra. Ressalta-se que a simples existência dessas leis não é o fim do caminho, já que 

mesmo com seu caráter de obrigatoriedade, ainda há muito para se percorrer e garantir a 

efetividade de cada uma delas. Igualmente, são plausíveis questionamentos acerca de 

algumas legislações, a exemplo do item 22, o qual institui o Dia Estadual da Mulher 

Evangélica, colocando diretamente em controvérsia a laicidade que é dever do Estado. 

De modo geral, essas legislações em pouco ou nada indicam reais contribuições em 

busca de solucionar os casos de violência machista. 

      Todavia, com a promulgação da Lei Maria da Penha, as mulheres em situação de 

violência passaram a contar com uma rede de serviços, pautados por todo aparato legal 

desdobrado anteriormente, nos quais o atendimento, em qualquer situação de violência 

doméstica e intrafamiliar, deve ser realizado com base nas exigências que a Lei 

11.340/2006 preconiza. Isso é, o Estado, a partir da instauração da Lei Maria da Penha, 

assume a responsabilidade de garantir o atendimento as mulheres em situação de 

violência através de uma ampla rede de serviços, que é composta por
57

: 

- Disque Denúncia Nacional 180; 

- Disque Denúncia 197 – Violência contra a mulher;  

- Disque 190 – Polícia Militar; 

- Centro de Referência da Mulher; 

- Delegacia da Mulher ou Delegacias Distritais e comuns; 

- Promotoria Pública de Defesa dos Direitos da Mulher; 

- Defensoria Pública; 

- Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) 

- Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS); 

- Hospitais e maternidades públicas; 

- Unidades de Saúde da Família; 

- Grupos de Mulheres, Associações e ONGs feministas. 

                                                           
57

 Informações retiradas de um material educativo impresso, distribuído através da Secretaria de Estado da 

Mulher e da Diversidade Humana do Governo da Paraíba, coletado junto a DEAM de João Pessoa, cuja 

frente levava o título: “Pelo fim da violência contra a mulher Denuncie! Disque 197”.  
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     Isso implica dizer que todos os serviços ofertados nos espaços acima elencados, têm a 

obrigatoriedade de cumprir com o papel do Estado e garantir as mulheres violentadas 

todo o amparo que elas necessitam, independente da situação. Assim, construindo um 

sistema de referência e contra referência, a rede tem de atuar pautada em um modelo de 

atenção humanizada e integral, no qual a usuária, quando necessário, deve ser 

encaminhada para outros órgãos, buscando atender a todas as demandas trazidas pelas 

mulheres. 

      A Rede de Atendimento faz referência a um conjunto de ações e serviços de 

diferentes setores, especialmente: assistência social, justiça, segurança pública e saúde, 

os quais visam ampliar e melhorar a qualidade do atendimento, a identificação e o 

encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência, bem como a 

integralidade e a humanização do atendimento (SILVA, 2011). 

      Nessa linha, o conceito de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, trata 

da atuação articulada e intersetorial entre as instituições, serviços governamentais, não 

governamentais e comunidade, tendo por objetivo desenvolver “estratégias efetivas de 

prevenção e de políticas que garantam o empoderamento e construção da autonomia das 

mulheres, os seus direitos humanos, a responsabilização dos agressores e a assistência 

qualificada às mulheres em situação de violência” (SILVA, 2011, p. 13). 

      Na região Paraibana, esse conjunto de órgãos, serviços e entidades, que atuam direta 

ou indiretamente no atendimento às mulheres e adolescentes em situação de violência no 

estado, são conectados por meio da REAMCAV, que é a Rede Estadual de Atenção as 

Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Doméstica e Sexual. Vinculada 

a Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH)
58

, ela tem a 

missão de apoiar, acompanhar, coordenar e executar políticas públicas para mulheres, 

população LGBT, população negra e comunidades tradicionais. A REAMCAV se 

configura como um espaço para qualificar os serviços de assistência às mulheres em 

situação de violência da Paraíba, visando garantir agilidade, humanização e 

resolutividade dos casos envoltos a Lei Maria da Penha. Nessa perspectiva, é composta 

por representantes de secretarias e serviços de saúde, educação, assistência social, 

segurança pública e dos órgãos de política para mulheres, bem como da Defensoria 

Pública, Ministério Público, Juizados, Polícia Civil, Polícia Militar, Universidades, 
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 A SEMDH também aporta o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM), o Conselho Estadual 

da Promoção da Igualdade Racial (CEPIR) e o Conselho Estadual de Direitos LGBT (CEDLGBT). 
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Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres e do movimento organizado de mulheres e 

feminista do Estado
59

. 

      A participante Margarida Maria Alves menciona a articulação dessa rede na sua 

entrevista e questiona o que acontece que, mesmo com a existência de todo esse aparato, 

a Paraíba e João Pessoa continuam com destaque entre os locais com os mais altos 

índices de violência. Nas palavras da mesma: 

 

A gente tem aqui uma rede que é a rede de atenção às mulheres em situação de 

violência do estado, que é formada pelo governo, pela sociedade civil e alguns 

órgãos que tem feito muitas discussões, os Centros de Referência, as casas 

abrigo, a Promotoria da mulher faz parte, são vários órgãos que tão na rede e 

tem também a sociedade civil e aí há um debate, há uma preocupação dessa 

rede de pensar o que está acontecendo, porque a Paraíba esta lá, nos top 

sempre. Então o que é que acontece? (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

 

      Dentro desse universo, que traz uma das facetas da complexidade na efetivação da 

Lei Maria da Penha, devido à amplitude dos serviços que o compõe, trazendo para o 

recorte territorial proposto, há quatro espaços de suma importância na referência no 

atendimento especializado das mulheres em situação de violência de João Pessoa, que 

serão, por conseguinte, analisados de modo mais detalhado, buscando explanar como se 

dá a relação do Estado com a Lei Maria da Penha, sendo eles: Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher, Defensoria Pública, Juizado e Centro de Referência
60

. 

      Inicialmente, a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de João 

Pessoa foi criada em março de 1987, a terceira DEAM instalada no Brasil e o primeiro 

serviço de atendimento às mulheres violentadas da Paraíba, configurando-se como um 

dos principais serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência 

do estado, já que é uma das primeiras referências para a efetivação dos direitos humanos 

das mulheres em situação de violência (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). 

 

As atividades das DEAM têm caráter preventivo e repressivo, devendo realizar 

ações de prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal, as quais 

devem ser pautadas no respeito aos direitos humanos e nos princípios do 

Estado Democrático de Direito. A Delegacia Especializada de Atendimento à 

Mulher de João Pessoa é a que recebe maior demanda no estado da Paraíba 
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 Informações retiradas de um material educativo impresso, distribuído através da Secretaria de Estado da 

Mulher e da Diversidade Humana do Governo da Paraíba, coletado junto a DEAM de João Pessoa, o qual 

objetivava explicar sobre a REAMCAV. 
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 Esses serviços, pertencentes à cidade de João Pessoa, foram foco da pesquisa de Ferreira, Barbosa e 

Oliveira (2015), cuja realização se deu com a participação das mulheres entrevistadas no presente estudo. 

Por trazer aspectos extremamente relevantes referentes à resolutividade nos casos de violência contra a 

mulher, que foram atendidos nesses espaços, serão explanados, no decorrer do texto, dados desse trabalho. 
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(MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012, p. 9-

10)
61

. 

 

      Em geral, tomando como base a DEAM de João Pessoa, conforme a pesquisa de 

Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), as situações que levam as mulheres a buscarem esse 

serviço estão ligadas a ameaças e agressões físicas, ocorridas em casa e majoritariamente 

causada por companheiros e, sobretudo, ex-companheiros. Ainda de acordo com as 

pesquisadoras anteriormente citadas, reforçando mais uma vez a constatação de que há 

um entrelace entre as opressões de classe, gênero e raça no perfil das mulheres em 

situação de violência, pode-se levantar que as usuárias possuíam as seguintes 

características
62

:  

 

Jovens, não brancas, com baixa escolaridade, mães, vivem em moradias 

alugadas em bairros periféricos, exercendo ocupações pouco valorizadas, 

traduzidas em baixa renda, dispondo de poucos recursos financeiros para 

garantir as condições de sobrevivência de seus(suas) filhos(as) e familiares 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 43-44). 

 

      A partir da percepção das usuárias da DEAM-JP, reflete-se sobre a necessidade da 

criação de outras Delegacias para garantir a resolutividade do serviço, pois embora a 

opinião do atendimento nesse espaço seja classificada pelas mulheres como positivo, elas 

sugerem que teria de haver mais agilidade no atendimento, aumento no número de 

funcionários, bem como, que deveria se cumprir as ordens de prisão dos agressores no 

momento do flagrante (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). Nesse norte: 

 

Observa-se a inadequação das delegacias em relação às normas de 

padronização a exemplo da única DEAM da capital, situada em um prédio 

onde funcionava anteriormente uma clínica médica, sem passar por uma 

adaptação. [...] Há insuficiência de qualificação dos(as) profissionais desse 

serviço que garanta os princípios da celeridade e do atendimento integral às 

mulheres em situação de violência. Na Paraíba, verifica-se um déficit na 

formação dos funcionários para lidar com o tema da violência contra as 
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 O Movimento de Mulheres e Feminista da Paraíba realizou um Dossiê sobre a Violência Contra as 

Mulheres na Paraíba, o qual foi construído por diversas articulações, redes e organizações do movimento 

feminista e de mulheres do estado, entre os meses de julho e setembro de 2012, com o objetivo de subsidiar 

as ações da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga a realidade das mulheres em 

situação de violência no Brasil e apura denúncias de omissão por parte do poder público com relação à 

aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência 

(MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012). Também serão extraídos deste 

material dados sobre o atendimento nos espaços anteriormente citados, pois embora estejam 

desatualizados, esses dados são os mais recentes no Estado. Ainda se faz necessário explicar que a citação 

se manterá nominal ao Movimento de Mulheres e Feminista da Paraíba, pois assim consta na referência da 

publicação. 
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 Essas características foram majoritariamente constatadas não só na DEAM, como em todos os serviços 

da Rede de Atendimento que foram acessados por Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015). 
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mulheres, considerando suas várias matizes. (MOVIMENTO DE MULHERES 

E FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012, p. 11). 
 

      No que concerne à realidade de funcionamento dessa DEAM, o Dossiê elaborado 

pelo Movimento de Mulheres e Feminista da Paraíba, conclui que há uma grande 

fragilidade no campo dos acolhimentos e atendimentos às mulheres, verificando-se: 

acúmulo de inquéritos policiais incompletos; inexistência de investigação nos casos 

necessários; precarização do trabalho dos servidores públicos; descumprimento de 

prazos, como por exemplo no caso das medidas protetivas de urgência determinadas pela 

Lei Maria da Penha; intimação dos agressores sendo realizada pelos celulares particulares 

das delegadas (MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012). 

A ativista Esperança Garcia sublinha problemáticas nesse sentido: 

 

Estruturalmente falando, a Delegacia da Mulher, ter mais profissionais, por 

exemplo, psicólogas, assistentes sociais, que foram uma das coisas que quando 

eu fiz a pesquisa na Cunhã eu não encontrei. Então assim, psicóloga tinha uma 

psicóloga e ela não tava sempre lá e não tinha assistentes sociais, então assim, 

quem recebe as mulheres? Isso é uma coisa mínima (ENTREVISTA 5 – 

ESPERANÇA GARCIA). 

 

      Apesar disso, ainda é possível observar, segundo Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), 

que há satisfação por parte das mulheres atendidas, o que indica escuta ativa e 

acolhimento por parte dos(as) profissionais, bem como, a importância do serviço. 

“Contudo, não se identifica formação dos(as) profissionais sobre gênero e raça” 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 55). 

      De modo geral, o trabalho de Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), indica: no que diz 

respeito às potencialidades da DEAM de João Pessoa, encontra-se o atendimento 

reservado (realizado a portas fechadas), tempo de atendimento, com escutas ativas e 

atendimento humanizado; por outro lado, como problemas e desafios, identifica-se o 

insuficiente número de profissionais, negligência por parte de policiais militares quanto 

aos mandados de prisão, profissionais sem formação específica na área da violência 

contra a mulher, bem como, sobrecarga de trabalho.  

      Ademais, é possível ressaltar que a DEAM de João Pessoa tem refletido ações em 

rede e contribuído de forma sistemática na construção da intersetorialidade junto à 

REAMCAV, porém apresenta um nível mediano de resolutividade nas ações do serviço 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). 
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      Dando continuidade, lançando olhar ao atendimento da Defensoria Pública do 

município de João Pessoa, serviço que é considerado um mecanismo essencial para o 

pleno exercício da justiça. Tendo a potencialidade de atuar, contribuindo para o 

atendimento integral às mulheres violentadas: 

 

A Defensoria Pública, mesmo antes da aprovação da Lei Maria da Penha, 

apresentava-se como instituição de extrema importância para a proteção da 

mulher, tendo em vista a sua atuação no âmbito da assistência judiciária 

gratuita, envolvendo questões familiares como divórcios, separações e pensões 

alimentícias, que decorrem muitas vezes de situações de violência 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 151). 

 

      No caso de João Pessoa, a unidade da Defensoria Pública possui um Núcleo de 

Atendimento Especializado à Mulher, que funciona anexada a Delegacia Especializada 

da Mulher, localização que Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015) entendem como 

importante, pois ao mesmo tempo em que otimiza o atendimento, também demonstra a 

necessidade de disponibilizar informações sobre as funções de cada serviço. Um ponto 

imprescindível a se abordar é que nesse espaço, as mulheres atendidas não têm contato 

direto com o(a) defensor(a), pois o mesmo é realizado unicamente por estagiárias do 

curso de direito. 

      Na avaliação de Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), o tempo de atendimento, o 

atendimento reservado e o acolhimento (realizado pelas estagiárias), podem ser 

considerados como potencialidades da Defensoria Pública de João Pessoa. Em 

contrapartida, no que compete aos problemas e desafios identificados no mesmo, além do 

horário de atendimento problemático e limitado, as autoras ainda listam: 

 

• insuficiência de recursos humanos e insumos; 

• inexistência de acompanhamento multidisciplinar; 

• ausência de formação permanente para profissionais que atuam na área da 

violência doméstica; 

• ausência de defensor público no atendimento junto à DEAM de João Pessoa 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 165). 
 

      Prosseguindo, nessa análise crítica sobre a gravidade dos serviços ofertados para as 

mulheres em situação de violência da cidade de João Pessoa, que na sua maior parte 

sugerem ser precarizados e fragilizados, devido à ausência de condições adequadas para 

se sustentar, ainda faz-se necessário abordar a situação do Juizado de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
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A aprovação da Lei Maria da Penha trouxe uma nova perspectiva de atuação 

para vários serviços de atendimento às mulheres em situação de violência. 

Dentre estes está o Poder Judiciário e a determinação de criação e instalação 

dos Juizados Especializados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher e novos poderes e instrumentos para a sua proteção. [...] Os novos 

procedimentos, especialmente as medidas protetivas, e a obrigatoriedade de 

atendimento integral fizeram dos Juizados Especializados espaços centrais de 

articulação dentro da Rede de Atendimento (FERREIRA, BARBOSA E 

OLIVEIRA, 2015, p. 177). 

 

      O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de João Pessoa 

(JVDFM/JP), foi instalado na Comarca de João Pessoa no dia 30 de janeiro de 2012, 

estando localizado no centro da cidade e funcionando em um prédio cedido mediante 

parceria com a Universidade Federal da Paraíba (MOVIMENTO DE MULHERES E 

FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012). 

      Com base nas observações e entrevistas que compuseram o Dossiê elaborado pelo 

Movimento Feminista da Paraíba (2012) no ano recorrente a abertura do órgão 

supracitado, é possível concluir: 

 

O Juizado implantado tem funcionado em desacordo com as diretrizes 

estabelecidas no Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, elaborado pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ).  

Segundo recomendações do CNJ, uma vara com 2.000 (dois mil processos) 

deve ser atendida por dois juízes. No JVDFM/JP, apenas uma juíza está 

responsável por cerca de 1.800 processos ativos (dados de junho/2012). 

A estrutura física do prédio não está adequada às recomendações para pleno 

funcionamento. Verificou-se ainda que as audiências estão sendo realizadas 

em local inicialmente destinado aos estagiários, devido à ausência de 

acessibilidade à Sala de Audiências, que se encontra no primeiro andar. 

Na avaliação do movimento feminista, este espaço e a sala de espera das 

audiências não são adequados para a natureza da demanda. [...] 

A composição da equipe multidisciplinar não está completa, contando apenas 

com uma assistente social. [...] 

O cartório conta com apenas quatro técnicas judiciárias, o que demonstra a 

insuficiência de servidores, pois a recomendação é de que cada servidor 

qualificado conduza entre 200 e 300 processos. Na situação atual cada servidor 

acompanha cerca de 450 processos (MOVIMENTO DE MULHERES E 

FEMINISTA DA PARAÍBA, 2012. p. 8-9). 

 

      Três anos depois da pesquisa acima, Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), ao 

considerarem a percepção das mulheres em situação de violência atendidas nesse serviço, 

demonstram novamente o quanto as usuárias ainda estão enfrentando problemas para 

acessar esse sistema de justiça, enfatizando que o atendimento desse local, em geral, foi 

tido como insatisfatório. Revelando situações de violência institucional que intensificam 

e alargam a condição de violência sofrida pelas mulheres, estas afirmam categoricamente 

não concordarem com os encaminhamentos dados aos seus processos, demonstrando 
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sentimento de impotência diante das instituições e chegando a haver relato de usuária que 

se sentiu humilhada, cansada, estressada e desanimada ao acessar o Juizado (FERREIRA, 

BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). 

      A problemática do JVDFM/JP se aprofunda ainda mais, ao se contatar que o Tribunal 

de Justiça da Paraíba negou o acesso das pesquisadoras de Ferreira, Barbosa e Oliveira 

(2015), argumentando que a impossibilidade seria devido a “falta de espaço físico e 

mobiliário para acomodar, naquela Unidade Judiciária, pessoas alheias ao quadro de 

funcionários, e que isto constitui-se em uma espécie de controle externo, o que é 

inadmissível sob o ponto de vista constitucional” (FERREIRA, BARBOSA e 

OLIVEIRA, 2015, p. 191). Quer dizer, o Tribunal de Justiça da Paraíba, descabidamente 

alegando tentativa de controle externo, viola princípios da democracia e participação 

social, demonstrando “com essas reiteradas negativas de diálogo, a ausência de 

compromisso político com o combate à violência contra a mulher” (FERREIRA, 

BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 193). Nesse sentido, as autoras explanam que, com 

relação ao atendimento desse serviço, além da necessidade de aumentar a quantidade de 

juízes em faze da quantidade de processo, ainda pode-se identificar os seguintes 

problemas e desafios: 

 

• ausência de atendimento humanizado; 

• ausência de formação para profissionais que atuam na área da violência 

doméstica; 

• insuficiência de recursos humanos (analistas e técnicos(as) judiciários(as), 

equipe multidisciplinar, juízes(as), promotores(as) e defensores(as)) 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015, p. 194). 

 

      Na gama de possibilidades de serviços a serem ofertados para as vítimas de violência, 

o Centro de Referência é outro local de suma relevância. A entrevistada 1 explica: 

 

Então assim, as mulheres quando sofrem violência, essas mulheres elas não 

necessariamente vão direto pra uma Delegacia [...]. Eu posso te afirmar que 

acho que dentro dos serviços de atendimento às mulheres em situação de 

violência, um dos serviços mais importantes são os Centros de Referência 

(ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      “O Centro de Referência da Mulher de João Pessoa Ednalva Bezerra funciona desde 

o ano de 2007 e foi o primeiro centro de atendimento às mulheres em situação de 

violência doméstica em todo estado” (MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINISTA 

DA PARAÍBA, 2012. p. 14). No tocante às condições de trabalho, o Movimento de 
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Mulheres e Feminista da Paraíba (2012), verifica que há um quadro de precarização da 

equipe de trabalho, exemplificando com a questão dos baixos salários e pontuando: 

 

A precarização do trabalho remete à fragilidade dos organismos de políticas 

públicas para mulheres, na medida em que não se contratam profissionais 

concursados, servidoras e servidores públicos, comprometendo a permanência 

de equipe profissional qualificada e, por conseguinte, um atendimento eficiente 

às mulheres. Além disso, esse quadro de prestação de serviços favorece a 

utilização muitas vezes, no período eleitoral, em que as disputas políticas, de 

forma contraditória, comprometem o atendimento as mulheres 

(MOVIMENTO DE MULHERES E FEMINSITA DA PARAÍBA, 2012, p. 

14). 

 

      No estudo de Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), realizou-se um grupo focal com 

mulheres atendidas no Centro de Referência da Mulher de João Pessoa, com a finalidade 

de identificar a percepção de mulheres que passaram por violência quanto aos motivos da 

permanência e/ou rompimento do ciclo de violência contra a mulher. Algumas reflexões 

resultantes dessa vivência podem ser sinteticamente sublinhadas: 

- As mulheres reconheciam que seus companheiros as tinham como suas propriedades, 

desvelando a cultura patriarcal e machista, através de proibições masculinas e 

sentimentos de posse; 

- O rompimento do ciclo se dá pela tomada de consciência da opressão vivida, bem como 

tem relação direta com as respostas efetivadas pelo Estado, se configurando como um 

momento que envolve insegurança, sofrimento, dores e incertezas; 

- Na rede de relações onde a mulher busca apoio, os familiares foram os mais citados; 

- Algumas mulheres relatam que se motivaram a romper com o ciclo de violência ao 

participarem de oficinas sobre o enfrentamento a violência contra a mulher oferecido no 

Centro de Referência; 

- Situações extremas de risco pessoal são o que mais leva mulheres a procurar os serviços 

da rede de atendimento, os quais tem papel primordial no sentido de colaborar para o 

rompimento do ciclo; 

- O Centro de Referência foi colocado como um serviço completo, que traz muitos 

benefícios, estando como um dos espaços mais elogiado, no qual as mulheres informam 

que o atendimento se dá com qualidade, suprindo as necessidades das mulheres; 

- Além do Centro Ednalva Bezerra, a Coordenadoria da Mulher de João Pessoa, o Centro 

de Cidadania de João Pessoa e as políticas públicas integradas também foram 

mencionados como importantes; 
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- O medo, a ameaça de morte iminente, a segurança dos filhos e a falta de autonomia 

econômica estiveram citados como principais barreiras para sair do ciclo de violência, 

além disso, também foi enfatizado que a falta de atendimento adequado nos serviços e o 

não cumprimento das medidas protetivas por parte do agressor, sem que haja qualquer 

consequência; 

- Como principais fatores do atendimento, as mulheres consideram o sigilo, a ética, a 

escuta ativa, o não julgamento de valores, informação, orientação e resolutividade, 

ademais, o serviço de psicologia no atendimento foi bastante valorizado. 

      Após a vítima de violência acessar algum dos serviços especializados que são 

referência para garantir o seu pleno atendimento, são múltiplos os caminhos a devir, de 

maneira que nem sempre ocorre o que está previsto nos papéis e documentos normativos. 

Com base no contexto pessoense, Rachel de Queiroz testemunha que “a dinâmica de 

funcionamento das instituições ela é muito diferente do que é relatado e do que é o 

procedimento escrito em Lei, bem diferente”. 

      Dentre os diferentes encaminhamentos, o Boletim de Ocorrência (B.O.) é apenas uma 

das etapas possíveis. Etapa esta, que nem sempre é feita por todas as usuárias. Para 

aquelas que optam por realizar o B.O., há a possibilidade de não representar 

criminalmente, o que mantém o registro da ocorrência em sigilo, o acusado não toma 

conhecimento e o documento pode ser utilizado como prova para incriminar o agressor, 

no caso de haver alguma situação grave de violência contra a ofendida. Ou então, a 

vítima pode realizar o boletim e escolher realizar a representação.  

      Nesse último caso, com a notícia do crime (B.O.) representada, o boletim de 

ocorrência se destina ao(a) Delegado(a), que realiza a representação e é aberto o 

inquérito policial. A representação também pode se dar quando o crime for de iniciativa 

penal pública condicionada à representação (em caso de homicídio, por exemplo, quando 

obrigatoriamente será aberto o inquérito), ou a requerimento, quando o crime for de ação 

penal de iniciativa privada. O inquérito policial deve ser escrito, sigiloso, unilateral e 

inquisitivo. Trata-se de um procedimento administrativo persecutório, informativo, 

prévio e preparatório da ação penal, compondo um conjunto de diligências realizadas 

pela autoridade policial, objetivando apurar os indícios e provas da materialidade do 

crime. Após ser dada a abertura nesse processo, são realizadas as investigações que 

depois de concluídas são encaminhadas pela autoridade policial ao juízo criminal. O juiz, 

por sua vez, envia ao promotor que oferece a denúncia ou pede arquivamento. O ato de 

representar é uma manifestação da vontade da vítima, no qual é oferecido até seis meses 
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após a data de realização do B.O. para que ela possa decidir se quer manter a 

representação, ou se quer retirá-la, de acordo com sua escolha. Todas essas informações 

devem ser esclarecidas e categoricamente explicadas para a boa orientação da vítima. 

      Nos serviços especializados de atendimento a vítima de violência deve ser ofertada a 

possibilidade de realizar a denúncia, no entanto, mesmo se a mulher não quiser prestar 

queixa ou não desejar a abertura do inquérito policial, deve ser garantido a ela todo o 

acolhimento, a escuta, o apoio, as informações, o atendimento humanizado e quando 

necessário, realizar encaminhamentos para outros serviços da rede dos quais ela venha a 

demandar. Ou seja, se a própria existência dos serviços já parece ser algo defasado e 

distante de plena efetivação, após a vítima conseguir (praticamente conquistar) o pleno 

acesso a esses espaços, ainda há todo um processo posterior que vai exigir outras 

burocracias, situações que geram até a ocorrência de revitimização, culpabilização e 

violência institucional contra a própria agredida. 

      Joana Domingues Vargas (2000), investigando sobre a relação dos sistemas de justiça 

com os crimes sexuais, traz uma perspectiva que pode ser voltada para a questão das 

violências de gênero como um todo. Segundo a autora, há tipificações que servem para 

orientar policiais na busca de indícios e evidências no decorrer de uma investigação, 

como por exemplo: 

 

Dentre as estórias que se contam nos cursos de Direito e que são evocadas nas 

falas dos futuros profissionais da área, há uma que ensina que quando a bainha 

não deixa, é impossível conseguir encaixar o facão. Por isso, a mulher 

estuprada não deve apenas se vestir e se comportar como uma mulher 

“correta”, mas deve, de preferência. Apresentar sinais de violência e de trauma 

emocional, simbolizando o seu não consentimento. Para os profissionais que 

lidam com a questão, uma infinidade de sinais pode indicar se se trata ou não 

de uma mulher estuprada. Para um dos médicos legista que atendia as vítimas 

da DDM na época da pesquisa, por exemplo, a identificação se dava logo no 

inicio do atendimento, pela maneira como as vítimas abriam as pernas 

(VARGAS, 2000, p. 72). 

 

      Essas informações trazem a tona, mais uma vez, a reflexão sobre o quanto a violência 

doméstica é um fenômeno complexo e que entre a legislação e os serviços públicos 

ofertados, encontra-se no cerne o papel do Estado. Tomando João Pessoa como 

referência, somente a entrevistada Maria Quitéria afirma que o Estado cumpre 

minimamente com seus deveres. Mesmo assim, ela considera que o Estado teria ainda 

que avançar, conforme trecho abaixo: 
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Eu acho que cumpre minimamente. Eu acho que tem que avançar. [...] Eu acho 

que cumpre minimamente no sentido de ter uma Delegacia, que eu acho um 

avanço né [...]. É um avanço a gente não subestima, muito pelo contrário. A 

gente não parabeniza né, a gente acha bom, mas a gente quer que avance 

porque não da pra ficar ali só na intervenção pontual. Acho que as 

intervenções elas são muito pontuais, embora a gente ouça casos que realmente 

a Lei Maria da Penha deu certo, sabe? Mas acho que o Estado tem que avançar 

nessa politica e não secundarizar (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA).  

 

      Além disso, ela também reitera que “há uma deficiência na própria ação 

governamental em relação a esses tipos de denúncias [...]. O Estado não tá cumprindo 

muito o seu papel de protetor né e, às vezes, tem até um olhar mais repressor sobre a 

mulher que sofre a violência” (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

      Todas as outras ativistas elucidam que o Estado não cumpre seus deveres. A 

entrevistada Esperança Garcia acredita que ainda falta muito pra isso acontecer. A 

respeito desse processo, Rachel de Queiroz explana sua percepção: 

 

Não, ele não cumpre. Na verdade o que ele faz, ele não consegue resistir, na 

minha opinião, o Estado não consegue resistir em ter que atuar por força dos 

movimentos sociais. Então pra mim a análise, ela não é de cima, o Estado ele 

hoje atua ou não atua. Ele é forçado a atuar pelos movimentos feministas, no 

caso das violências de gênero e no caso pelos movimentos LGBT também, né, 

que tem grande influência também nas políticas que existem aí, mas ela vem 

assim, como ela vem por pressão porque esse Estado ele tem essa 

configuração, ele não vai fazer as coisas por vontade própria, ele faz por 

pressão [...] a Maria da Penha é mais forte ainda nisso, porque a LMP, ela é 

construída em perspectiva feminista né, então ela é elaborada, discutida, 

pensada, a partir de uma crítica de feministas ao direito e ao Estado. Então, ela 

impõe ao Estado e nas suas variadas instâncias, Delegacias, Ministério 

Público, poder judicial, que é onde tem, na minha opinião, um dos maiores 

entraves, é Centros de Referência da mulher, seja onde for, ele impõe uma 

visão e uma prática que essas instituições elas resistem por serem práticas 

feministas, por romperem com o androcentrismo, com o masculinismo que 

está envolto nas práticas do Estado e das pessoas que ocupam o Estado 

(ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ). 

 

      Nessa seara, Maria Bonita questiona os déficits do Estado no aspecto da prevenção, 

alertando para a importância que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário possuem 

nessa dinâmica: 

 

Não está prevenindo nas escolas, a gente não esta prevenindo na saúde, na 

atenção básica, a gente não está prevenindo por dentro de toda a estrutura. O 

Legislativo tem, o papel do Legislativo quase que se cumpriu um pouco na Lei 

Maria da Penha, mas não consegue fazer efetivar, o Executivo que é pra 

efetivar, assim, trabalha na assistência muito. [...] Porque o Estado assumir a 

prevenção, o Estado é feito por quem? A sua estrutura Legislativa, Executiva e 

Judiciaria, o Ministério e Defensoria Pública, mesmo que ninguém conta isso 

como estrutura de Estado, mas ele nem tá dentro do Executivo, do Legislativo 

e do Judiciário, eles são autônomos e tão dentro de uma estrutura de Estado, 
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então nenhuma dessas cinco estruturas de Estado, dessas cinco instâncias da 

estrutura, elas assumem a prevenção, como tem coisas pontuais de prevenção. 

[...] O Estado assume coisinhas pontuais de prevenção que não dão conta da 

sociedade patriarcal que a gente tem (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      A ativista citada ainda ressalva os problemas de comunicação dentro da estrutura do 

Estado, bem como as limitações em decorrência de serem espaços que atuam com bases 

patriarcais e machistas:  

 

O que não se cumpre é a comunicação dentro da estrutura do Estado, tanto no 

Executivo, no Judiciário, em toda a estrutura de Estado, isso que eu tô te 

dizendo, quando eu disser toda a estrutura do Estado, leia-se: Poder Executivo, 

Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. 

Cada um desse ainda não teve, não tem como ainda dar conta da efetivação 

dessa Lei e aí sim cumprir o seu papel que a Lei determina, porque são 

instâncias de pessoas com pensamento patriarcal e machistas majoritariamente 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Corroborando com essa visão, a entrevistada Margarida Maria Alves comenta: 

 

Não cumpre. Acho que existe um esforço de alguns governos do campo 

democrático popular que fazem com que se efetivem políticas, se criem 

serviços, se criem equipes, mas acho que há um esbarramento dessa cultura 

que precisa ser combatida e eliminada (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 
 

      Para tanto, Esperança Garcia expressa outros deveres que o Estado deveria cumprir: 

 

Discutir gênero nas escolas é uma arma muito poderosa, sabe pra quebrar isso 

na base, discutir gênero nas escolas não só pros alunos do fundamental, mas 

pro ensino básico! Trabalhar essa questão com crianças, eu acho que o Estado 

ele não tem esse papel, ele tem esse dever! (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA 

GARCIA). 

 

      Nesse panorama, com vistas no território de João Pessoa – Paraíba, a participante 

Maria Quitéria, aponta que embora hajam críticas à Lei Maria da Penha, as deficiências 

existentes não são pertencentes a Lei em si, pois na sua percepção a questão é com os 

próprios gestores. A entrevistada Rachel de Queiroz reflete essa problemática da seguinte 

maneira: 

 

Então eu acho que o fato do Estado não conseguir atuar de forma satisfatória, 

não significa que a legislação não seja importante, né. Pelo contrário, eu acho 

que toda a legislação que é fruto da pressão dos movimentos sociais, ela vai ter 

como consequência a resistência. [...] O Estado só resiste se você avança, então 

a Lei Maria da Penha ela é um avanço e a resistência do Estado em aplicá-la, é 

prova disso, entendeu? Então, por exemplo, tem um aspecto da Lei Maria da 
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Penha que eu acho que é um dos mais fortes, ela exige que na aplicação e na 

interpretação da Lei, sejam consideradas peculiaridades da violência doméstica 

e familiar. O que se considera como peculiaridade, como especificidade, como, 

da violência doméstica e familiar, são as complexidades deste fenômeno [...]. 

Então, dependência financeira, dependência emocional e que se diferencia a 

depender de quem são as mulheres [...]. Existem dinâmicas diferentes. Então, o 

Estado não sabe lidar com as peculiaridades e com as especificidades da 

violência doméstica, então ele resiste. Ele não sabe lidar porque é uma 

perspectiva feminista, é uma perspectiva que inclui o gênero e que força o 

Estado a compreender as relações de gênero, reconhecer relações de poder 

desiguais que eles não reconhecem, então, por exemplo, quando você diz “ah 

ela apanha, apanha, apanha e volta pra ele”, você nega a existência das 

relações de poder entre homem e mulher e atua de forma individualista, liberal, 

sem entender, culpabiliza a mulher, revitimiza a mulher, leva pra ela, ele é 

meritocrático né, se ela sai é mérito, se ela fica, como é baseado no mérito, ela 

merece a violência. Então o Estado não sabe lidar com isso, então quando eles 

resistem à aplicação é porque eles têm uma perspectiva diferente 

(ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ).  

 

      Diante disso, a participante Maria Bonita enfatiza que essa guerra dentro da estrutura 

de Estado, o movimento feminista tem que ocupar, ocupar e ocupar, de modo que a Lei é 

fundamental pra que se possa exigir que ela se cumpra. Entretanto, ela avalia que tudo 

isso vai depender da correlação de forças existente no momento da disputa. No contexto 

atual, por exemplo, a entrevistada considera que tem toda a Lei a favor das mulheres, 

mas um congresso que faz um contraponto onde a correlação de força não está deixando 

que Lei Maria da Penha seja cumprida. Isso ocorre, segundo ela, por duas estruturas de 

poder de Estado: o Judiciário e o Legislativo. Desta forma, ela conclui, contextualizando 

para o viés de João Pessoa: 

 

Nos anos 80 a gente não tinha lugar nenhum pra ir, a gente estudou, estudou e 

viu que precisava de um lugar que foi a Delegacia. A gente conseguiu um 

lugar pra falar, mas os homens continuavam, então a gente descobriu que 

precisava de um Juizado pra punir a responsabilidade. Cada momento a gente 

descobre uma nova coisa e esse eu acho que é um novo momento 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      No contexto contemporâneo, analisar a Lei Maria da Penha, buscando entender a sua 

relação com o Estado e como isso se dá nas práticas sociais é uma tarefa que contempla 

muitas ramificações. 

 

Os números aumentam, os números aumentam, aumentam cada vez mais, o 

último mapa da violência ele mostrou isso, tá lá, não foi coisa que surgiu da 

nossa cabeça, não foi as feministas que disseram, então ele tá lá, os números 

eles não mentem. Então, como é que a gente vai pensar a materialidade da Lei 

Maria da Penha se as mulheres estão morrendo mais? Eu vejo isso como um 

desafio né, pros próprios gestores, pro próprio movimento e pras próprias 

mulheres né, que sofrem a violência (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 
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      Enquanto pesquisa e estudo, essa temática também se apresenta como um desafio, em 

um cenário onde os direitos humanos estão no bojo das discussões. Isso porque é uma 

perspectiva que representa e defende a garantia de direitos, não só para as mulheres em 

situação de violência, como também para todos os envolvidos nessa problemática. Ao 

passo em que estão envoltos dentro do Estado, ocupando uma posição de carregar todos 

os conflitos acima expostos e encontrar estratégias para solucioná-los, os direitos 

humanos compõe um foco primordial nessa investigação. Com isso, o último capítulo, 

que inicia a seguir, irá abordar a constituição dos direitos humanos, refletindo sobre a sua 

intersecção com as questões de gênero e finalizando com a análise dos avanços e 

entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos, a qual contará com 

um desdobramento do questionário aplicado e citações retiradas das entrevistas. 
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4 CAPÍTULO III - AVANÇOS E ENTRAVES DA LEI MARIA DA PENHA 

PARA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Aproximando-se da conclusão, esta terceira e última parte contempla o Capítulo III, 

intitulado Avanços e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos 

humanos. Primeiramente, complementando as informações sobre os marcos jurídicos e 

legais já trazidos ao longo do presente texto, será desenvolvido um breve apanhado sobre 

a constituição dos direitos igualitários, adentrando na questão da garantia dos direitos 

humanos na contemporaneidade. Nessa perspectiva, aprofunda para a intersecção 

existente entre os direitos humanos e a temática do gênero, de modo a sublinhar como o 

encontro entre essas duas vertentes ocorre através da Lei Maria da Penha. Feito isso, 

conforme metodologia já mencionada anteriormente, serão explanados os dados 

coletados nas entrevistas que buscam embasar especificamente a análise sobre os avanços 

e entraves da instauração da Lei 11.340/2006 para garantia de direitos humanos, a partir 

de João Pessoa – Paraíba. 

     

4.1 Constituição e garantia dos direitos humanos 

 

É! 

A gente quer viver pleno direito, 

a gente quer é ter todo respeito, 

a gente quer viver numa nação, 

a gente quer é ser um cidadão! 

É... 

(É - Gonzaguinha) 

 

      Há pouco mais de cem anos, defendia-se que a escravidão era algo “natural” 

prevalecendo a noção de que “ser pessoa e ter direitos” dependia de certas condições 

(BENEVIDES, 2007). 400 anos de escravidão é uma herança muito pesada, o que 

reflete até os dias atuais, onde prevalecem noções muito semelhantes a este passado não 

muito distante. Assim, os direitos humanos constituem-se como uma expressão moderna 

de uma conquista da civilização, mas sua cultura possui raízes distantes, para além da 

modernidade (MAUÉS e WEYL, 2007, p. 103).  

      O período da segunda guerra mundial, por exemplo, foi um divisor de águas na 

história dos direitos humanos, justamente devido à acentuada ocorrência de violação 

destes direitos. Após esse período, com a criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1945 e com a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 
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1948, desencadeou-se uma sucessão de instrumentos e mecanismos legais na busca pela 

garantia dos direitos humanos, como pode ser contemplado no capítulo anterior.  

      Na América Latina, a experiência das ditaduras militares também foi um fator que 

levou a mobilização da sociedade para a defesa dos direitos humanos (MAUÉS e 

WEYL, 2007). “No caso do Brasil, o enfrentamento ao autoritarismo e a reorganização 

da sociedade civil ocorreu ainda em plena ditadura através das lutas em defesa dos 

direitos humanos” (VIOLA, 2007, p. 127). 

      O pensamento moderno restaurou a dimensão humana da política e esse resgate 

consigna o nascimento da versão contemporânea de direitos humanos (MAUÉS e 

WEYL, 2007, p.104). Nessa lógica, Benevides (2007) afirma que direitos humanos são 

aqueles comuns a todos, que decorrem do reconhecimento da dignidade intrínseca de 

todo ser humano, sendo caracterizados como naturais, universais e, ao mesmo tempo, 

históricos. Do ponto de vista histórico, a autora aborda fases da história em que os 

direitos humanos são reconhecidos, explicando que há uma distinção a qual comporta 

três momentos, isso é, três dimensões dos direitos humanos, que podem ser subdivididos 

da seguinte forma: a primeira dimensão é a das liberdades individuais ou dos direitos 

civis; a segunda dimensão é a dos direitos sociais, marcados pelas lutas dos 

trabalhadores; a terceira dimensão é a dos direitos coletivos da humanidade, desta e das 

gerações futuras – direitos sem fronteiras (BENEVIDES, 2007). 

      Na multiplicidade dos direitos humanos, Tosi (2004) elucida que esse conjunto de 

direitos implica em dimensões ética, política, jurídica, econômica, social, histórica, 

cultural e educativa, as quais devem estar interligadas e indissociáveis. Silveira (2007) 

corrobora trazendo que a formulação dos direitos humanos, emergente a partir do século 

XX, se distingue das elaborações anteriores, pois abarca uma universalidade que se 

postula para toda espécie humana, além de sistematizar uma perspectiva mais ampla dos 

direitos, indo além das experiências liberais e das lutas socialistas, corporificada nos 

seus princípios de universalidade, integralidade, interdependência, indivisibilidade e 

inviolabilidade, expressando-se através de uma cultura que deve tranversalizar as 

particularidades culturais. 

 

Os direitos humanos são fruto de uma história. Ainda que existam 

discordâncias sobre o início desta história, é possível reconstruir a trajetória 

dos direitos humanos na cultura ocidental tomando por base dois ângulos de 

análise: a história social que enfatiza os acontecimentos, lutas, revoluções e 

movimentos sociais, que promoveram os direitos humanos, e a história 

conceitual que se debruça sobre as doutrinas filosóficas, éticas, políticas, 
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religiosas que influenciaram e foram influenciados pelos acontecimentos 

históricos (TOSI, 2004, p. 9, grifo do autor). 

 

      Maués e Weyl (2007) sugerem que a consagração moderna de direitos humanos tem 

origem na emergência do conceito de um Estado soberano, aquele a quem todos devem 

obediência e que ele próprio não deve obediência a ninguém. O Estado brasileiro 

encontra sua máxima na Constituição Federal de 1988 que materializa toda a 

supremacia das Leis, e como lembram Maués e Weyl (2007) representa também um 

marco histórico para os direitos humanos, haja vista que um dos papeis fundamentais 

que é atribuído as Constituições democráticas é o estabelecimento e o desenvolvimento 

de uma cultura dos direitos humanos. 

      Para lograr tais objetivos, a pauta mais importante estabelecida por essa 

Constituição é a que trata dos direitos fundamentais. “Ao reconhecê-los como direitos 

inalienáveis de todos os cidadãos e cidadãs, o Estado incorpora o conteúdo dos direitos 

humanos ao seu ordenamento jurídico e se compromete a dispor de um conjunto de 

meios e instituições para garanti-los” (MAUÉS e WEYL, 2007, p. 109). 

      Logo no Título I, observando-se do primeiro ao quarto artigo, a Constituição 

estabelece entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da 

pessoa humana, a cidadania e o pluralismo político, determinando como objetivos do 

Estado a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, além de estabelecer a 

prevalência dos direitos humanos como um princípio reitor das relações internacionais 

do Estado (BRASIL, 1988). No seu Título II, entre os artigos 5 a 17, é possível 

visualizar um desmembramento dos direitos fundamentais em cinco capítulos, sendo 

definidos com as seguintes terminologias: Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, Dos Direitos Sociais, Da Nacionalidade, Dos Direitos Políticos, Dos Partidos 

Políticos (BRASIL, 1988). 

      Maués e Weyl (2007), afirmam que os direitos humanos ou direitos fundamentais 

abrangem a esfera privada, a ordem social e a ordem política, podendo ser separados em 

duas categorias: a primeira seria composta pelos direitos de defesa ou proteção, na qual 

o Estado deve abster-se de praticar atos que violem os direitos humanos. Nesse caso, na 

ocorrência de alguma ação inconstitucional por parte do Estado, os autores explicam 

que caberia acionar o Poder Judiciário para que este determine ao poder público que se 

abstenha de praticar ou continuar praticando tais ações. A segunda categoria que 

contempla os direitos humanos ou fundamentais, segundo Maués e Weyl (2007), traz 

em seu escopo os direitos a prestações, onde o Estado deve adotar medidas e por em 
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prática um conjunto de ações para promovê-los.  

      Nessa dinâmica, o caráter institucional das garantias dos direitos a prestações, 

corresponde especialmente aos poderes Legislativo e Executivo, os quais devem 

planejar e implementar as medidas necessárias, de modo que ao poder legislativo cabe a 

feitura de leis e ao poder executivo cabe a regulamentação dessas leis e a garantia de seu 

cumprimento (MAUÉS e WEYL, 2007). Além disso, ainda há a força dos tratados nos 

quais o Estado brasileiro assume responsabilidade perante a comunidade internacional 

ao cumprimento de um conjunto de obrigações em relação aos direitos humanos. 

      No funcionamento desse sistema, que é regido pela Constituição Federal através 

dessa engrenagem denominada de Estado, os direitos humanos deveriam ser garantidos 

e serem consolidados de modo universal. Contudo, há de se reconhecer que há muitos 

limites para que o Judiciário consiga obrigar e garantir que o Estado vá promover 

políticas universalistas. Ademais, convém destacar que o processo de globalização da 

economia também coloca novos desafios para a concretização dos direitos humanos 

(MAUÉS e WEYL, 2007). 

      Silveira (2007), explana que entre um horizonte universalizante e práticas 

pretensamente universalizantes, há uma cultura burguesa ocidental que deixa esta 

universalização mais longe ainda. Nessa conjuntura, a autora atenta para o fato que a 

questão dos direitos humanos no mundo globalizado comporta duas vertentes, sendo 

uma hegemônica e outra contra hegemônica. 

      Ainda quanto ao princípio da universalidade e garantia dos direitos humanos, Flores 

(2007), alerta que a armadilha do universalismo reside na existência de uma 

materialidade capitalista e imperialista que está muito além da universalidade. Nesse 

norte, um dos temas mais candentes, senão o principal dos direitos humanos, diz 

respeito às possibilidades de seu alcance espaço-cultural, ou em outros termos, ao 

“princípio de sua universalidade” (SILVEIRA, 2007, p. 245). 

      Em concordância com Viola (2007), a questão dos direitos humanos apresenta-se 

como um fenômeno multifacetado e se evidencia nas primeiras propostas de superar a 

desigualdade, todavia, convém salientar que sua origem e fonte se situam em nações que 

são centro do capitalismo, nas mesmas nações que os negavam para os povos de regiões 

colonizadas. “O inegável, quando se pensa as questões dos DH, é reconhecer que 

convivemos com discursos distintos quando se trata da defesa dos direitos humanos” 

(VIOLA, 2007, p. 125). 
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      De todo modo, as questões dos direitos humanos no Brasil têm acompanhado os 

movimentos sociais em busca da real democratização da sociedade, propondo a 

construção de uma cultura de participação, na qual a comunidade não pode ser 

substituída pela dinâmica formalista da escolha, com representantes preocupados apenas 

com questões normativas (VIOLA, 2007). Dessa maneira: 

 

Os movimentos sociais assumem a defesa dos direitos humanos como bandeira 

universal, com propostas de ação política, emancipada e autônoma, que 

pressupõe transformar o Estado convertendo-o em organismo de defesa dos 

interesses dos dominados. O que significa um Estado capaz de romper com as 

práticas clientelistas tradicionais e superar os limites impostos pela herança da 

legislação do período autoritário (VIOLA, 2007, p. 131). 

 

      Nesse embate, o adversário não é mais a ditadura do tipo militar, mas a ditadura 

através de um sistema econômico que se preocupa somente com os que dele se 

beneficiam, ao invés de buscar a possibilidade de construir a justiça social (VIOLA, 

2007). Não só a ditatura toma novos contornos, como a escravidão, que decorre do 

sistema capitalista, o qual reproduz uma violência menos implícita, mas não menos 

intensa, tornando as pessoas meros instrumentos de acumulação de capital, dispondo da 

sua força de trabalho, as explorando e tornando alvo de uma violência extremada que 

conta com o amparo de um Estado burguês, que permite que classes dominantes 

(burguesia) escravizem e criminalizem classes populares (trabalhadores, mulheres, 

negros, indígenas, imigrantes, pobres, dentre outros). 

      Estigmatizando os direitos humanos e mantendo intactos os privilégios de uma “nova 

nobreza” criada pelo capitalismo, quando se afirma sobre a universalidade dos direitos 

humanos, é preciso reconhecer a necessidade de promoção e garantia dos direitos 

humanos através da organização popular pela base, afirmando-se também a possibilidade 

de intervenção, controle externo e questionamento da dita soberania nacional 

(BENEVIDES, 2007).  

      Pode-se pensar que para além das conquistas dos direitos civis e políticos a conquista 

dos direitos sociais e econômicos esbarra com outra dimensão, na medida em que seu 

adversário histórico é um sistema concentrador de rendas (VIOLA, 2007). Assim, os 

direitos humanos aparecem como alternativa para buscar e exigir que o Estado consiga 

suprir essas urgências da sociedade, que não se esgotarão se não forem combatidas com a 

pressão social organizada. Formar uma lógica de respeito à dignidade humana e aos 

direitos humanos, significa a busca de uma mudança econômica, social e cultural. A luz 



130 

 

de Benevides (2007, p. 348), “os direitos humanos terão sempre, nas sociedades 

contemporâneas, a dupla função de ser, ao mesmo tempo, crítica e utopia frente à 

realidade social”. 

      Pode-se considerar que os direitos humanos são fruto de uma tradição histórica, de 

uma construção humana que não se trata simplesmente de uma doutrina “teórica”, mas de 

uma doutrina “prática”, a qual conta com instrumentos e mecanismos para garantir 

juridicamente sua proteção (TOSI, 2004). Nesse paradoxo, as discussões e decisões 

jurídicas em torno da temática do gênero tecem o espectro dos direitos humanos, através 

de uma caminhada onde a Lei Maria da Penha merece notoriedade, haja vista que ela 

reflete, ao menos de modo teórico, os ideais e os princípios do viés dos DH. Assim 

sendo, ainda parece importante pontuar alguns aspectos a respeito desta convergência 

entre direitos humanos e gênero.  

 

4.2 Direitos humanos e sua intersecção com a temática do gênero 

 

      Os direitos humanos, na sua gênese, teoria e prática, encontram um ponto nevrálgico 

que é a desigualdade. É possível pensar que direitos humanos pressupõem o direito a 

igualdade e esse direito a igualdade pressupõe o direito a diferença. Diferença esta que, 

na ótica dos direitos humanos, não pode pressupor desigualdade. Nessa seara, como 

indicado anteriormente, com vistas em suprir mazelas e dissonâncias sociais, a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, desencadeou-se todo um aparato 

legal, trajetória na qual as desigualdades relacionadas às questões de gênero aparecem 

em destaque, como uma demanda insurgente da sociedade.  

      A temática do gênero, especialmente em territórios que passaram por processos de 

transição democrática após experiências traumatizantes de ditadura, tal como no Brasil, 

foi incorporada como uma importante ferramenta de fortalecimento aos regimes 

democráticos. Na atualidade esse debate assume variadas leituras e passou por um 

alargamento que passou a englobar diferentes pautas. Dentre essas discussões atinentes 

à relação entre a diversidade humana e sociocultural e os direitos humanos, a questão de 

gênero desponta como ululante e fundamental. 

      Assim, ao se discutir sobre direitos humanos e gênero surgem, invariavelmente, 

questões relacionadas à violência (BENEVIDES, 2007). Direitos humanos, violência e 

gênero são fenômenos que se intercruzam e se relacionam de muitas formas. Nesse 

universo, que reflete uma pluralidade de situações, é plausível considerar a inter-relação 
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entre o âmbito dos direitos humanos e gênero como uma premissa. Discorrer a respeito 

de direitos humanos, indubitavelmente requer o desafio de lançar olhar para o enfoque 

do gênero, haja vista que são eixos temáticos que admitem um vínculo simbiótico. 

      Tomando como base o Programa Nacional de Direitos Humanos (BRASIL, 2010), a 

necessidade de respeitar a questão da livre orientação sexual e escolha do gênero, é um 

fator que permanece como tela de fundo, não somente na diretriz que trata 

especificamente da garantia destes direitos, como em todos os outros objetivos 

estratégicos traçados em tal documento. Na diretriz 10 desse plano, que se constitui 

como um importante decreto vigente no Brasil, são contemplados os pontos 

relacionados à garantia da igualdade na diversidade. Nesse sentido, enfatiza-se que a 

afirmação da identidade é requisito para uma sociedade igualitária, sendo que para 

garantir essa realidade, devem ser articuladas entre todas as esferas do Estado, ações 

afirmativas que favoreçam a livre orientação sexual e identidade de gênero (BRASIL, 

2010). A eliminação de todas as formas de violência que são motivadas ou se vinculam 

com essas situações (incluindo a violência doméstica), ocupam um ponto central no 

escopo dos direitos humanos.  

      Pode se dizer que admitir processos socializadores de uma cultura em direitos 

humanos, “não comporta apenas o desenvolvimento de capacidades cognitivas” 

(SILVEIRA; NADER; DIAS, 2007, p. 13), o que implica na condição necessária de 

entrelaçar, de maneira transversal, diferentes temas sociais, tais como a violência 

motivada por gênero ou orientação sexual. A Lei Maria da Penha está inclusa nessa 

dinâmica e se insere como uma importante legislação, como uma ferramenta capaz de 

traduzir e exemplificar esse encontro.  

      Alvo de análise, reflexão e questionamentos, a Lei 11.340/2006 é um marco que tem 

suas raízes nos direitos humanos e é em busca da garantia de tais direitos que ela se 

solidifica. O combate à violência doméstica é uma constante na garantia dos direitos 

humanos. Com esse pressuposto consolidado, o tópico conseguinte dará continuidade a 

esta leitura, trazendo a análise de conteúdo das entrevistas realizadas, que buscaram 

investigar a relação entre a Lei Maria da Penha e a garantia de direitos humanos. 

 

4.3 Instauração da Lei 11.340/2006 e a garantia de direitos humanos: uma análise a 

partir de João Pessoa – Paraíba 
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Para analisar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha (11.340/2006) para 

garantia de direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa na Paraíba, o presente 

estudo partiu de uma abordagem feminista, caracterizando-se como uma pesquisa 

exploratória, de cunho predominantemente qualitativo e descritivo
63

.  

Nesse delineamento, após o levantamento teórico e bibliográfico, que se estendeu 

durante todo o percurso da pesquisa, a etapa seguinte foi voltada para o trabalho de 

campo. Um aspecto interessante a se ressaltar nesse momento é o percurso que foi 

traçado até que se pudesse realmente consolidar uma metodologia adequada para atender 

as questões levantadas nesta pesquisa e então passar a desenvolver o trabalho de campo. 

Esse relato é útil não somente a fim de aproximar os leitores do caminho percorrido para 

o levantamento de dados empíricos, mas também no sentido de trazer o quão rico é o 

processo de construção de uma pesquisa. Nesta, embora sejam elaborados cronogramas, 

planejamentos e análises infindáveis, seu desenrolar tende a ser instável e de certo modo 

imprevisível, já que na maioria das vezes, sua efetivação vai depender de uma série de 

fatores que fogem do controle do pesquisador. Por diferentes questões que serão 

apresentadas posteriormente, neste trabalho também foi assim: a ideia metodológica 

inicial era uma, mas no final utilizou-se outra. 

As primeiras mudanças significativas no decorrer da estruturação da pesquisa, foram 

relacionadas à questão do próprio título do trabalho. Inicialmente, o estudo se propunha a 

analisar os avanços e entraves da conquista de direitos humanos das mulheres. Com o 

desenvolvimento das leituras e a definição de que no referencial teórico constariam 

materiais feministas, mas também somando o olhar queer, sem restrições essencialistas 

sobre as diversas identidades e performances envoltas nesse processo, a primeira 

mudança foi a retirada do termo “mulher”, assim, sem a pretensão de invisibilizar as 

mulheres, mas com a proposta de avaliar os direitos humanos na sua totalidade, 

abarcando toda a pluralidade e diversidade de identidades das mulheres. Também 

sabendo que a Lei Maria da Penha, enquanto conquista de direitos, representa um grande 

avanço, mas não necessariamente garante direitos humanos, pareceu cabível substituir as 

palavras, passando a intitular a pesquisa como avanços e entraves da Lei Maria da Penha 

para a garantia de direitos humanos. Posteriormente, na etapa de análise e conclusão da 
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 “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores” (GIL, 2008, p. 46). A pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” 

(GIL, 2008, p. 28). Variáveis essas, que foram definidas por Triviños (1992) como características 

observáveis de algo que pode apresentar diversos significados. 
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construção teórica, por entender que os avanços ou entraves estão ligados a aspectos para 

além da Lei Maria da Penha, os termos “avanços e entraves” foram retirados e o título se 

manteve no formato atual. A questão de não se referir aos direitos humanos como sendo 

das “mulheres”, além do que já foi explicado acima, também se manteve porque quando 

os direitos das mulheres avançam, os direitos humanos também progridem na sua 

totalidade. Quando são garantidos direitos às mulheres, toda a sociedade avança. 

Já no que concerne a escolha metodológica, esta precisou sofrer mais de uma 

alteração no decorrer do seu desenvolvimento. No projeto inicial, a pesquisa percorria 

um viés quanti-qualitativo e descritivo, tendo como pretensão ocorrer junto a Delegacia 

Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de João Pessoa, já que este seria o 

local de referência para o registro de ocorrência dos casos de violência aqui tratados e 

onde as práticas são pautadas e subsidiadas pela Lei 11.340/2006. Neste caso, se trataria 

de um estudo documental retrospectivo, no qual seria levantado quantitativamente o 

número total das ocorrências registradas por ano, entre 2007 e 2014, além de uma 

investigação qualitativa e descritiva do histórico de tais registros.  

Essa proposta introdutória infelizmente não se cumpriu, haja vista que foram muitos 

os empecilhos para tal. O obstáculo inicial foi conseguir conversar com a delegada titular 

ou com uma das delegadas atuantes na DEAM, para expor os objetivos da pesquisa e 

obter parecer autorizando o acesso aos documentos, que tecnicamente deveriam ser de 

acesso público.  

Em uma das ocasiões de visita à Delegacia, um operador do local totalmente 

despreparado, prestou atendimento e ao tomar conhecimento da presente pesquisa, negou 

de modo muito grosseiro a possibilidade de efetivação da mesma, afirmando que não 

seria possível acessar os dados pretendidos, pois não estão todos os boletins disponíveis 

no local, além de que um escrivão teria que fazer o acompanhamento para passar o 

levantamento quantitativo dos registros, o que não poderia ser feito dentro de tempo 

hábil. Criticando de maneira veemente a atuação da área dos direitos humanos, 

proferindo que os profissionais desta área batem de frente pra defender bandido, 

questionando se estes se fazem presentes para defesa de um policial quando morto, ele 

ainda sugeriu que se mudasse o tema da pesquisa. Justificando que ele era do direito, 

questionou se o orientador do estudo também era da área do direito e se havia 

conhecimento de que o acesso a esses documentos seria impossível, pois se tratam de 

arquivos confidenciais. Nem acesso aos boletins de modo quantitativo ele deu a 

possibilidade de informação. Ainda disparou algumas críticas ao governo e passou a 
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informação de que a delegada titular estaria presente no dia seguinte, podendo se tentar 

conversar com ela, mas seria algo muitíssimo difícil, já que ela é Delegada titular naquela 

DEAM, mas ainda faz plantões em outras quatro sedes da DP da mulher. 

      Retornando no dia seguinte, mas novamente sem êxito de diálogo com as autoridades 

responsáveis e após inúmeros telefonemas e idas até a sede da DP, a psicóloga do local 

acabou prestando atendimento. Ao tomar conhecimento do ofício, em nome da 

coordenação do PPGDH, encaminhado a delegada titular, a profissional se informou 

junto as responsáveis (delegadas da DEAM) e alegou que o documento para permitir o 

levantamento de dados deveria ser entregue para o delegado geral da Polícia Civil, para 

que este então pudesse dar aval para as delegadas da DP autorizarem a pesquisa. 

Com todas essas barreiras para acessar os documentos pretendidos, acabou se 

chegando ao consenso de que o mais produtivo seria alternar a metodologia para outro 

formato, o que resultou numa nova proposta. Nesta, foi efetuado um levantamento e 

mapeamento da produção intelectual, relacionada à Lei Maria da Penha e ao território de 

João Pessoa, junto ao acervo da biblioteca central e das bibliotecas setoriais do campus I, 

da Universidade Federal da Paraíba, utilizando como ferramenta de pesquisa o Sistema 

de Bibliotecas, disponível através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas da UFPB
64

. Para tanto, foi preenchido o campo de busca “assunto” com as 

palavras-chave: “Lei Maria da Penha”; “Lei 11.340/2006”; “violência doméstica”; 

“violência contra a mulher”; “violência de gênero”, determinando o “ano de publicação”, 

de 2007, até 2014 e selecionando como tipo de material: “dissertação” e “monografia”, 

respectivamente. 

Através do levantamento inicial, foram encontrados um total de 17 títulos publicados 

entre 2007 e 2014, com assuntos relacionados à Lei Maria da Penha e a João Pessoa – PB 

(APÊNDICE 2). Isso sugere que ao longo de oito anos, foi publicado uma média de dois 

trabalhos ao ano. É um número interessante, se considerar que a legislação em foco tem 

apenas uma década, consistindo-se em um tema de estudo que ainda está em período de 

ascensão. Porém, partindo do ponto de vista do quantitativo total de produções que são 

concretizadas em caráter de dissertação e de monografia, vinculadas a diferentes áreas de 

formação do campus I da UFPB, esse total não representa muita expressividade, 

inclusive algumas áreas de atuação que se relacionam diretamente com o tema, não 
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 Disponível no site: <https://sigaa.ufpb.br/sigaa/public/biblioteca/buscaPublicaAcervo.jsf>. Acesso em 7 

dez. 2015. 
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tiveram nenhuma publicação localizada através das palavras-chave que foram colocadas 

no campo “assunto”.  

Também cabe dizer que a maior parte desses trabalhos, só apareceram na pesquisa 

por terem temas vinculados ao problema da violência intrafamiliar, mas sem ligação 

direta com análises a Lei Maria da Penha. Abordando diversas situações, os trabalhos 

encontrados partiam de diferentes áreas de concentração, como é possível observar no 

gráfico 2 disponível no Apêndice 3. Diante da constatação da transversalidade da questão 

da violência, vinculada em investigações de muitas áreas (perpassando desde as ciências 

jurídicas, sociais, humanas e da saúde, até as biológicas, exatas e letras), sendo precedida 

pelas ciências jurídicas e pela enfermagem, a área de concentração de direitos humanos 

foi a que mais produziu pesquisas científicas, dentro do recorte temporal dos anos de 

2007 a 2014, referentes ao problema de que trata este estudo. 

Com isso, a ideia seria analisar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha 

(11.340/2006) para garantia de direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa – 

Paraíba, através da leitura minuciosa desta amostra selecionada, composta pelas quatro 

teses de dissertação e monografias que foram publicadas no âmbito dos direitos humanos, 

entre 2007 e 2014, vinculadas ao Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH) e ao 

Programa de Pós Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas 

(PPGDH), ambos pertencentes a UFPB (APÊNDICE 4).  

Essa metodologia, que em primeiro momento parecia responder as perguntas dessa 

investigação, quando avaliadas com cuidado, principalmente através da avaliação da 

banca de qualificação, se mostraram como uma base de análise um tanto quanto 

superficial. Primeiro por se tratarem de trabalhos de conclusão de um curso de 

especialização, onde não há a exigência de um aprofundamento das temáticas estudadas. 

Segundo, pela pouca quantidade de material, o que poderia ser bastante arriscado, não 

dando conta de encontrar as respostas para as demandas levantadas. 

      Em um novo processo de avaliação de possibilidades e de sucessivas 

(des)construções, tomou-se ciência do livro “Mulheres em Situação de Violência: olhares 

feministas sobre a Rede de Atendimento” (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015), 

o qual foi resultado de uma detalhada pesquisa, desenvolvida em João Pessoa e em outros 

quatro municípios do nordeste brasileiro, localizados na Paraíba
65

. Esse trabalho ocorreu 
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 Os outros quatros locais foram: Alagoa Grande, Cabedelo, Campina Grande e Santa Rita. Nesse caso, 

como o foco está no município de João Pessoa, os dados trazidos serão direcionados especificamente a este 

território municipal. 
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através do Coletivo Cunhã Feminista
66

 em parceria com o Grupo Marias de Extensão e 

Pesquisa em Gênero, Educação Popular e Acesso à Justiça, vinculado ao Centro de 

Referência em Direitos Humanos da UFPB (CRDH - UFPB)
67

, e com o Observatório 

para Implementação da Lei Maria da Penha (LMP)
68

. 

      Buscando analisar a resolutividade dos serviços de atenção às mulheres em situação 

de violência, com exceção do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de João Pessoa, 

as pesquisadoras desse projeto tiveram acesso a DEAM e a Defensoria de JP, nos quais 

puderam realizar livre observação. Além disso, entrevistaram profissionais e mulheres 

atendidas nos referidos serviços, bem como, desenvolveram um grupo focal com 

mulheres atendidas pelo Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra também do 

município de João Pessoa (FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). 

      Com o conhecimento da profundidade do trabalho mencionado, que foi organizado e 

efetivado com intensa participação de feministas da cidade de João Pessoa, buscou-se 

investigar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos 

humanos, a partir de João Pessoa, com a proposta metodológica de convidar essas 

ativistas envolvidas nesse processo para responder um questionário quantitativo e 

qualitativo, sobre o tema aqui exposto. 

      O Questionário Sobre os Avanços e Entraves da Lei Maria da Penha Para Garantia de 

Direitos Humanos (APÊNDICE 5), foi elaborado de modo semelhante aos questionários 

aplicados por Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), mesclando questões optativas e 

descritivas, buscando contemplar os objetivos geral e específicos do presente trabalho
69

. 
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 A Cunhã Coletivo Feminista atua há 25 anos como organização social em João Pessoa – Paraíba, tendo 

como missão promover a igualdade de gênero e tendo como referências os direitos humanos, o feminismo, 

a justiça social e a democracia, adotando como estratégia a educação política feminista, a mobilização 

social, a incidência política e a produção de conhecimento (através de pesquisas e estudos) atuando nos 

mais variados setores da sociedade (órgãos e serviços públicos de saúde, educação, segurança pública, 

justiça, universidades, grupos, organizações e movimentos sociais) (FERREIRA, BARBOSA e 

OLIVEIRA, 2015). 
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 O Grupo MARIAS de extensão e pesquisa em gênero, educação popular e acesso à justiça, atualmente 

vinculado ao Centro de Referência em Direitos Humanos da UFPB, teve suas atividades iniciadas em 2011 

e desenvolve projetos no intuito de compreender e analisar as estruturas complexas que caracterizam o 

fenômeno da violência contra a mulher, bem como realiza estratégias de enfrentamento, sob a perspectiva 

da educação jurídica e popular e do acesso a justiça, buscando mobilizar mulheres, movimentos sociais, 

organizações não governamentais, instituições públicas, estudantes e pesquisadores(as) (FERREIRA, 

BARBOSA e OLIVEIRA, 2015).    
68

 O Observatório para Implementação da Lei Maria da Penha, é uma instância autônoma, da sociedade 

civil, que possui como objetivo principal acompanhar, a partir da coleta, análise e divulgação de 

informações, o processo de efetivação da Lei Maria da Penha, funcionando através de um consórcio 

formado por núcleos de pesquisa e organizações não governamentais de todo o Brasil (FERREIRA, 

BARBOSA e OLIVEIRA, 2015). 
69

 Como corrobora Gil (2008), a construção do questionário consiste em transformar os objetivos da 

pesquisa em questões específicas, cujas respostas para tais questões, proporcionarão os dados requeridos e 
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Vale ressaltar que mesmo nas perguntas optativas, se ofereceu a livre possibilidade de 

tecer comentários após as respostas.  

      O instrumento de investigação iniciou com um formulário referente ao perfil de cada 

participante e na segunda parte abordou perguntas direcionadas ao presente problema de 

pesquisa, tomando como norte a experiência das entrevistadas na elaboração do livro 

sobre a rede de atendimento a mulheres violentadas em João Pessoa. Mapeando a 

percepção das ativistas, que são vinculadas a entidades referências na luta por direitos 

humanos da cidade de João Pessoa e com a experiência do trabalho acima elencado 

(FERREIRA, BARBOSA e OLIVEIRA, 2015), realizou-se um total de cinco escutas.  

      É cabível pontuar que as questões inclusas no roteiro do questionário, buscaram 

abarcar não somente o olhar das entrevistadas enquanto ativistas e estudiosas sobre a 

violência de gênero, mas também dados sobre o próprio histórico de violência na vida 

dessas mulheres, pois mesmo tendo conhecimento e qualificação sobre a presente 

problemática, não estão isentas e nem imunes de vivenciar situações de opressão sexista. 

      Outro aspecto a ser explicado é que para construção do trabalho de Ferreira, Barbosa 

e Oliveira (2015), além dessas três autoras citadas, que eram as organizadoras, 

participaram outras onze mulheres, que entre pesquisadoras e contribuintes para realizar 

a análise qualitativa, totalizaram um conjunto de quatorze pessoas envolvidas. Porém, 

somente seis delas fizeram a pesquisa de campo e análise com foco em João Pessoa, de 

modo que só essas foram convidadas a participar, em virtude do recorte territorial, que 

sendo definido como João Pessoa, não agregaria as pesquisadoras que se debruçaram a 

avaliar os outros municípios da Paraíba.  

      Dessas seis mulheres, foram realizadas somente cinco entrevistas porque 

infelizmente, por motivos pessoais de força maior, uma delas não pode participar. Todas 

as participantes foram convidadas e prontamente aceitaram colaborar com a presente 

pesquisa. Em cada encontro, momentos de trocas instigantes, profundos 

questionamentos, reflexões e olhares feministas. Todas foram muito acolhedoras, 

interessadas em contribuir com a pesquisa, relatando suas experiências, compartilhando 

pensamentos, sugerindo bibliografias sobre o tema, disponibilizando-se em auxiliar no 

que fosse preciso. Um processo valioso de crescimento e sororidade.  

      As três entrevistas iniciais foram efetuadas no dia 11 de maio de 2016, sendo que 

                                                                                                                                                                            
comprovação das hipóteses construídas no decorrer do planejamento da pesquisa. Esse instrumento, 

construído com questões semiestruturadas, segundo o autor, segue um modelo que pode ser entendido 

como questionário semiestruturado ou entrevista semiestruturada. 
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duas delas aconteceram em uma sala disponibilizada na sede do Coletivo Cunhã 

Feminista no período matutino e outra em uma sala de reuniões localizada no Centro de 

Educação da UFPB, no período vespertino. A primeira delas, iniciada às 10 horas e 41 

minutos da manhã, teve duração de 54 minutos e 21 segundos, seguida pela outra 

aplicação às 11 horas e 38 minutos, a qual se desenrolou por 1 hora, 35 minutos e 56 

segundos. A terceira entrevista, na parte da tarde, começou às 17 horas e 31 minutos, 

estendendo-se por 1 hora, 26 minutos e 43 segundos.  

      A quarta aplicação do questionário, devido à dificuldade de encontrar uma sala 

disponível na UFPB, ocorreu em uma lanchonete localizada dentro da universidade, às 

20 horas e 3 segundos do dia 18 de maio de 2016, com a durabilidade de 54 minutos e 33 

segundos. A última entrevista, também efetivada na UFPB, em um espaço para estudos 

no Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), concretizou-se às 19 horas e 

31 minutos, no dia 6 de junho de 2016, por um tempo de 1 hora, 12 minutos e 14 

segundos
70

. 

      Para iniciar as entrevistas, todas foram informadas quanto aos objetivos e métodos do 

estudo e para responder o Questionário Sobre os Avanços e Entraves da Lei Maria da 

Penha Para Garantia de Direitos Humanos, assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (conforme exigências do Comitê de Ética da Universidade Federal da 

Paraíba) (ANEXO 1). As escutas foram gravadas e ocorreram em espaço, dia e horário 

previamente combinado com cada pessoa.  

Após a coleta de dados, foi realizada a transcrição utilizando o áudio das entrevistas, 

bem como a análise e interpretação descritiva dos resultados obtidos, avaliando os 

avanços e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos, por meio do 

que Bardin (1977) nomeia “análise de conteúdo”
71

. 

      No decorrer do texto é possível visualizar trechos das entrevistas que foram trazidos 

de acordo com cada temática abordada, de maneira que nesse último momento será 

realizada a análise de conteúdo das respostas mantendo o foco especificamente no 

problema dessa pesquisa, ou seja, nos avanços e entraves da Lei 11.340 para garantia de 

                                                           
70 É válida a ressalva, para situar temporalmente, que quando as entrevistas foram realizadas, conforme 

datas mencionadas acima, o processo de impeachment da Presidenta da República ainda estava em curso, 

destacando-se em todas as falas com um importante fato a ser combatido. Ao findar da pesquisa, o golpe 

institucional já havia sido consolidado, como é reiterado nas considerações finais. 
71

 Para a referenciada autora, existem diferentes fases na análise de um conteúdo, que se organizam 

cronologicamente em: pré-análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. Segundo Gil (2008), a análise tem como objetivo organizar e descrever os dados de forma tal 

que, possibilite o fornecimento de respostas do problema proposto para a investigação. 
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direitos humanos. É importante explanar que tal análise se constitui a partir do olhar das 

entrevistadas, considerando o entendimento dos fenômenos com base no ponto de vista 

dos dados qualitativos coletados. 

      Dando início ao relato das entrevistas, que se deram por meio do questionário 

supramencionado, cabe partir do primeiro eixo de questões, que possuía como foco o 

perfil das participantes
72

. Nesse viés, pode-se apontar que as testemunhas tinham idade 

entre 21 e 50 anos (21, 26, 34, 46 e 50 anos). Duas delas se autodeclararam como brancas 

e as outras três como negras, dentre as quais uma se classifica como “totalmente negra”. 

Quatro descrevem sua situação conjugal como solteira e uma delas explica que é casada, 

mas não civilmente. No que se refere à escolaridade, quatro possuem ensino superior 

completo (três delas no curso de serviço social e uma no curso de direito), sendo que 

duas ainda têm mestrado em serviço social, outra tem especialização em psicologia e a 

quarta, que é graduada em direito, ainda é mestre em direitos humanos e doutoranda do 

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (NEIM) da Universidade Federal da 

Bahia. Apenas uma das participantes está com a graduação em andamento, sendo no 

curso de ciências biológicas. Quatro entrevistadas afirmam não ter religião e apenas uma 

se denominou como espírita. No que compete à renda pessoal, três declaram receber de 1 

a 3 salários mínimos, uma delas informou que não possui remuneração e a outra 

respondeu que sua renda é de 5 ou mais salários mínimos. Duas delas são mães, cada 

qual com uma filha. Nas variadas formas de compartilhar os seus lares, uma delas reside 

com a filha e com a irmã, uma com o companheiro e com a filha, uma responde que 

reside com os pais, outra com a mãe e também uma delas mora sozinha.  

      De antemão nota-se a diversidade das características das mulheres feministas 

entrevistadas, através da pluralidade racial, econômica e geracional. Também se observa 

a transversalidade da temática, agrupando não só pesquisadoras da área de humanas 

(serviço social e psicologia), como também do viés do direito e até ciências biológicas. 

De todo modo, nesse sentido acadêmico, todas tem alguma formação ou especialização 

na área do gênero, inclusive, para a própria construção do livro todas tiveram que passar 

por uma formação específica que antecedeu o trabalho. Este último ponto é interessante 

ressaltar, pois sugere a importância e a necessidade da formação e da constante 

atualização teórica que o entendimento sobre o fenômeno em pauta requer. 

      Além desse aspecto acadêmico, destaca-se que todas as participantes possuem 
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 Nesse momento da descrição do perfil das participantes, não serão especificadas a qual delas pertence 

cada uma as características citadas, de modo a garantir a preservação e sigilo da identidade das mesmas. 
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vínculo com alguma entidade ou movimento feminista: duas delas atuam na coordenação 

da Cunhã Coletivo Feminista; uma participa da Frente Feminista do Levante Popular da 

Juventude, atuando no setor de diversidade sexual e de gênero do Movimento Levante 

Popular da Juventude; outra classifica sua militância como independente, compondo a 

organização da Marcha das Vadias de João Pessoa e a Frente Feminista da UFPB; e a 

outra entrevistada, além de estar envolvida com o Grupo MARIAS de Extensão e 

Pesquisa em Gênero, Educação Popular e Acesso à Justiça, também participa da 

REAMCAV e é coordenadora do Centro de Referência em Direitos Humanos de João 

Pessoa (CRDH), que é vinculado ao eixo de gênero e saúde do Departamento de Ciências 

Jurídicas da UFPB - Campus Santa Rita, no qual ela é docente. 

      Indagadas sobre o tempo de participação nessas organizações e o que as motivou a 

exercer tais funções, o feminismo aparece como eixo fundante, como fica expressivo nas 

falas das participantes Margarida Maria Alves e Maria Bonita: 

 

Porque eu me identifico com a ação política feminista (ENTREVISTA 1 – 

MARGARIDA MARIA ALVES). 

A minha motivação é o feminismo, é puramente o feminismo, a luta contra as 

desigualdades entre homens e mulheres (ENTREVISTA 2 – MARIA 

BONITA). 
 

      Como levanta a entrevistada Maria Quitéria, as motivações vão mudando ao longo do 

caminho. Para ela, além da influência de ações de coletivos feministas, as eleições do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) e a necessidade de se organizar enquanto 

estudante da universidade, também foram fatores que a impulsionaram fortemente. A 

entrevistada Esperança Garcia, se referindo enquanto coletivo, no modo plural, também 

verbaliza nessa perspectiva: 

 

A gente sentiu essa necessidade de se organizar, de formar um grupo auto-

organizado de mulheres que se representassem por elas. [...] Coincidiu essa 

necessidade de a gente se organizar mais do que aquilo que a gente já tava 

organizada, pelos fatos de estupro, de abuso, de inúmeros casos de racismo que 

ocorrem dentro da UFPB com as mulheres, de inibição, na Praça da Alegria
73

 

mesmo, vários casos recorrentes de assédio sexual dos homens com as 

meninas, então a gente tava se sentindo muito vitimizada, muito agredida, 

então a gente precisa dessa força (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA 

GARCIA). 

 

                                                           
73

 A Praça da Alegria é um espaço bastante popular da UFPB, que se caracteriza como ponto de encontro 

de muitos alunos e alunas do campus, especialmente dos cursos do Centro de Ciências Humanas Letras e 

Artes (CCHLA), já que fica localizado numa área central deste bloco.  
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      A citada participante também sublinha que quando começou a ver de perto o 

movimento feminista, lhe chamou muita atenção a violência contra a mulher, o que a 

motivou para atuar como ativista feminista e “dialogar mais de uma forma de embate 

sobre a violência” (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA).  

      Voltado ao tempo de vínculo nesses espaços, duas participantes responderam 4 anos e 

as outras transitam entre: 18 anos, 15 anos e 11 anos de atuação. Esse critério foi uma 

importante observação, na medida em que aparecem diferenças nas respostas, indicando 

conflitos de ideias com ligação a essa questão geracional e histórica de transformações do 

feminismo e das próprias leis. São épocas diferentes, em contextos diferentes do 

feminismo, do mundo político e da economia, que emanam experiências diversas, 

podendo resultar em pontos de vista nem sempre semelhantes. 

      Sobre a experiência na busca de garantia de direitos humanos através dos serviços do 

Estado, nenhuma das participantes chegou a registrar boletim de ocorrência por motivo 

de violência doméstica ou quaisquer outras violações de direitos humanos, embora 

apareçam relatos de vivências nesse sentido. Isso é visível na entrevista de Maria 

Quitéria, onde a participante, mesmo respondendo que nunca sofreu violência doméstica, 

admite que na sua casa ha muitos conflitos por causa de religião. Ela ainda relata: 

 

Meu vô batia na minha vó, mas ele morreu, ela morreu, os dois casados lá, a 

instituição família ela foi preservada até o último instante né. [...] Meu pai, ele 

oprimiu durante muitos anos a minha mãe, ele nunca bateu nela, ele nunca 

financeiramente a desamparou, mas, por exemplo, as violências psicológicas e 

simbólicas né... Meu irmão trata a esposa dele da mesma maneira e isso é 

legitimado por uma igreja! (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

      Nessa mesma linha, a ativista Margarida Maria Alves conta: 

 

Meu pai ele praticava violência psicológica e física com a minha mãe e aí toda 

a família acaba sofrendo um tipo de violência intrafamiliar né e aí fica muito 

forte e marcante. [...] Era naturalizado, assim, tinha as brigas, aí parava, 

passava um tempo, é a história do ciclo, da lua de mel, aí depois voltava de 

novo, até o dia em que a nossa mãe resolveu pedir o divórcio e chegou a se 

separar (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      Nesse caso exemplificado acima, a participante relata que também não houve registro 

de boletim de ocorrência e que a situação se resolveu com a separação dos pais. Assim, 

todas as entrevistadas respondem negativamente ao serem indagadas se já sofreram 

violência doméstica, com exceção da testemunha Maria Bonita, que afirma nunca ter 

registrado boletim de ocorrência por violência doméstica, mas sublinha que já sofreu 
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violência psicológica e simbólica, problematizando da seguinte maneira: 

 

Acho que nessa sociedade que a gente vive, permeada por uma cultura 

patriarcal, eu não me vejo assim em violências extremas, mas alguma coisa de 

psicológico, de simbólico todas nós, nessa sociedade machista, se disser que 

não sofreu, é porque ainda não tem uma definição (ENTREVISTA 2 – 

MARIA BONITA). 

 

      Ela prossegue e explica os motivos pelos quais, mesmo ciente de vivenciar violências 

domésticas e de gênero, nunca chegou a procurar o amparo do sistema de justiça: 

 

Porque nunca foi nada assim [...] eu nunca precisei, nunca me senti 

prejudicada a ponto de ter que registrar, não é nada grave, é coisa de relações 

que permeiam, acho que quase todas, nessa visão dessa sociedade de posse, 

monogâmica, heteronormativa. Então, a gente vive numa sociedade que 

quando você tá dentro de um papel heteronormativo, monogâmico, você vem 

com toda herança que isso traz, aí é você indo desconstruindo no cotidiano e 

eu acho que tem sido sossegado isso na nossa história (ENTREVISTA 2 – 

MARIA BONITA). 

 

      Essas informações mostram o quanto é tênue e limítrofe a escolha entre as violências 

que devem ser registradas ou não, bem como, realça a subjetividade envolta nos casos de 

violência doméstica. Parece que há uma complexidade em classificar o tipo de violência. 

O mesmo ocorre com as demais violências de gênero. As participantes, mesmo dando 

negativa de terem enfrentado violência doméstica, são unanimes na afirmação de já terem 

vivenciado situações de violência motivadas por gênero ou orientação sexual. Entretanto, 

mesmo nesses casos, nenhuma chegou a registrar boletim de ocorrência, o que é um fato 

interessante, pois mesmo que todas tenham reafirmado a importância da Lei Maria da 

Penha e dos serviços originados por ela, nenhuma delas os procurou quando passou por 

situações de opressão e violência machista. As entrevistadas Margarida, Rachel e Maria 

Quitéria explicam: 

 

Porque acho que esses tipos de violência, que eu sofri no cotidiano, são 

violências muito sutis, simbólicas (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA 

ALVES). 

Não, porque são aquelas violências muito sutis né, ser apalpada sem 

autorização na rua, não saber quem foi que fez, puxão de cabelo por recusar, 

enfim, algum tipo de assédio, cantadas agressivas, enfim, são mais muito 

próprias do espaço público, que são muito mais difíceis de denunciar 

(ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ). 

Muitas pessoas esperam de fato a agressão acontecer pra dizer que a mulher 

tem que denunciar, mas as agressões cotidianas é muito difícil a gente pautar 

isso e dizer que aquela mulher, ela também tem direito a recorrer a Lei. Então, 

existe um limite aí que eu acho que a gente não sabe lidar com ele 

(ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 
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      Paralelo a isso, a entrevistada Margarida ainda aponta para a importância do recorte 

racial na análise das violências de gênero
74

 e também para a dificuldade de mensurar, 

quantificar e definir as situações em que a vítima deve concretizar uma denúncia através 

de um boletim de ocorrência: 

 

A questão da violência à mulher negra, que é uma violência também racial, 

assim, a cor da pele, o cabelo, incomoda as pessoas né! A cor da pele 

incomoda então, isso é muito forte. [...] E assim, esse tipo de violência racial 

que a gente sofre, às vezes é muito sutil, não dá pra denunciar. Você tem que 

ter um ato, uma situação, um contexto pra você poder fazer esse processo. Por 

exemplo, numa loja, você vai olhar uma roupa e você não é chamado por 

nenhum atendente, entende? Então assim, eles não praticam uma violência em 

si, mas o vendedor ignora. Então, no caso pra denunciar é bem complexo, é 

bem diferente (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      Nessa mesma lógica de raciocino, acrescentando a dificuldade de provar tais crimes, 

a participante Esperança complementa: 

 

Esses entrelaces da raça com o gênero que são muito complicados, assim, são 

muito densos. É difícil qualificar, porque como é que eu vou chegar na 

Delegacia e dizer eu sofri uma violência psicológica, né? A Lei prevê e tal, 

mas é muito difícil ainda, os métodos de se averiguar uma violência 

psicológica (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      A ativista Maria Quitéria revela que já passou por uma situação de violência 

homofóbica verbal, na qual ela e mais uma amiga, foram ofendidas em um bar, com 

argumentos de discriminação por orientação sexual. Nessa ocasião, ela chegou a 

denunciar pelo disque 180, mas depois acabou recuando, por se sentir acuada, conforme 

narra: 

 

A gente, enquanto feminista, a gente sempre encoraja as mulheres a 

denunciarem as violências que elas sofrem e aí eu fui encorajada a denunciar 

uma violência homofóbica que eu sofri, mas eu não tive coragem de fazer. Eu 

tive medo de represálias e tive medo também por ser uma família muito 

influente na cidade e daquilo se voltar contra mim depois (ENTREVISTA 3 – 

MARIA QUITÉRIA). 

 

Sinalizando os limites da atuação do Estado na garantia a proteção da vítima, não 

tendo efetivado o uso dos meios legais para a resolução das agressões de cunho machista 
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 Lembrando que o racismo, por si só, independente de ter ocorrido uma violência doméstica, de gênero ou 

orientação sexual, já é caracterizado como crime no Brasil desde 1989, conforme Lei nº 7.716.1989. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7716.htm>. Acesso em: 26 ago. 2016. 
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que sofreu, a participante ainda discorre sobre as estratégias que utiliza para lidar e 

enfrentar a ocorrência dessas situações: 

 

Em questão de xingamentos, insultos e coisas mais verbais, eu sou muito dos 

diálogos, mesmo que os diálogos sejam mais pesados. Então, eu falo: “olha, tu 

tá errando”, “tu não deveria ter feito isso”, “tu tá sendo machista, então se tu 

não tá querendo problematizar, beleza”, mas se eu vejo que é alguma coisa que 

eu posso problematizar com alguém, eu problematizo. Eu simplesmente não 

deixo passar a oportunidade de problematizar com homem as ações que ele 

possa fazer que me prejudiquem ou que prejudiquem também outra 

companheira, mas eu nunca recorri a nenhum tipo de denúncia em relação a 

isso (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

Adiante, o questionário adentrou em temáticas direcionadas sobre o funcionamento 

das estruturas legais dentro do Estado, o papel da Lei Maria da Penha, seus efeitos e os 

avanços e entraves trazidos no bojo desta legislação, embasando-se no território de João 

Pessoa. Muitos aspectos foram levantados no decorrer dessas questões, alguns deles já 

trazidos e discutidos ao longo do texto, mas muitos ainda a serem descortinados e 

enfatizados.  

Primeiramente, mesmo acompanhado de uma leitura crítica, é unanime entre as 

entrevistadas o reconhecimento da importância da Lei Maria da Penha, conforme a 

ativista Margarida Maria Alves que expressa: “a Lei é uma Lei muito boa, porque ela 

consegue trabalhar um pouco as várias nuances, nos vários serviços. Acho que tem muito 

pra avançar, mas acho que é um negócio espetacular, na minha opinião”. Rachel de 

Queiroz avalia: “como a Lei Maria da Penha tem uma perspectiva feminista, como ela é, 

ela tem vários problemas que dá pra discutir relacionado a algumas coisas, a alguns 

procedimentos que ela tem [...], mas ela é uma legislação essencial, essencial!”. Nesse 

sentido, trazendo também uma apreciação sobre o Estado, a ativista Esperança Garcia 

reflete: 

 

A Lei Maria da Penha serve, serve porque com a Lei Maria da Penha as 

mulheres conseguiram um avanço, mas a gente não pode se conformar só com 

isso nem o Estado, porque o movimento de mulheres não se conforma, mas o 

Estado parece se conformar. O Estado, às vezes parece achar que já deu muito, 

então: “dá uma pausa aí que a gente já deu muito pra vocês e vocês tem que se 

conformar...”. Mas não tem como se conformar, se continua morrendo mulher 

por conta do feminicídio, do machismo, da sociedade patriarcal 

(ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 
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      Numa retórica de críticas e elogios, qualidades e defeitos, avanços e entraves, as 

entrevistadas vão elaborando um balanço entre os “ganhos” e as “perdas” advindas no 

contexto da Lei 11.340, como é exemplificado na fala da participante 5: 

 

Além de ela dar assistência a muitas mulheres que passam por situação de 

violência, apesar de todos os defeitos que a aplicação dessa Lei que ainda tem 

ainda muitos furos, mas a gente consegue um avanço no Brasil, que a gente 

consegue um primeiro passo de neném que é denunciar os casos de violência, a 

gente consegue fazer com que os casos de violência fiquem visíveis sabe? A 

gente consegue por um momento julgar os caras, fazer com que os caras sejam 

inviabilizados e a gente consegue uma proteção pras mulheres. Essa proteção 

ela precisa ser mais efetiva, mas inicialmente ela já ocorre então acho que a 

Lei Maria da Penha é uma ferramenta muito válida. É uma ferramenta de 

conquista, que precisa ser ainda mais trabalhada, que a gente ainda precisa 

enraizar mais nesse aspecto de andar lado a lado, do Estado se moldar às 

nossas necessidades (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      No trecho anterior, além de atentar para a questão da visibilidade, um fator de suma 

importância na análise da Lei Maria da Penha, que de modo inegável contribuiu para 

tonar visível a violência doméstica, bem como as demais violências de gênero e 

orientação sexual, também se observa novamente a ineficiência da proteção à vítima por 

parte do Estado. A ativista Maria Quitéria, tomando como base a cidade de João Pessoa, 

interpreta que esses déficits não são exatamente da Lei, mas sim de um conjunto razões 

que estão para além da legislação. Segundo ela: 

 

Ela teria que, ela não né, porque a Lei não é um sujeito. Quem operacionaliza a 

Lei Maria da Penha teria que ver realmente essas questões específicas [...] 

atuar mais diretamente na violência contra a mulher. [...]. Eu não tô dizendo 

que ela não protege que não, que ela é omissa, mas acho que a proteção 

integral ela teria que ser mais abrangente [...]. Então, eu não julgo a Lei em si, 

aí eu julgo os gestores. E os gestores, quem são eles? Eles são o braço do 

Estado (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

      Essa argumentação impulsiona o pensamento de que os limites não estão 

propriamente na Lei, mas sim na incompletude da forma como ela é implementada, bem 

como, na atuação dos gestores e operadores dos serviços ofertados pelo Estado. No viés 

de João Pessoa, a participante 1 corrobora, ressaltando a debilidade na prática dos 

agentes, que sequer possuem formação sobre as problemáticas que eles enfrentam no 

cotidiano dos seus serviços: “tem todo um contexto, uma complexidade da lei e a gente 

esbarra em profissionais que não tem compromisso político, não tem formação, então só 

fazer a política pública não é suficiente, tem que se pensar em vários mecanismos” 

(ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 
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      A falta de formação e qualificação em temas voltados para violência doméstica por 

parte dos gestores dos serviços de atendimento a mulher em situação de violência, foi 

levantado em outros momentos das entrevistas, demonstrando a relevância dessa questão. 

Como Maria Quitéria verbaliza, exemplificando através do trabalho de pesquisa que 

participou em Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), na cidade de João Pessoa: 

 

No nosso questionário, por exemplo, perguntava se os gestores passavam por 

algum tipo de capacitação em gênero, por exemplo, pouquíssimos 

participaram. Então, acho que tem um probleminha ali, quando uma pessoa 

está gerindo, por exemplo, uma Delegacia e não passou por um tipo de 

formação pra atuar com a própria Lei Maria da Penha, aí às vezes até 

desconhece o que a Lei tá ali preconizando (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 

  

      Além desse fato, a entrevistada também aponta para a necessidade de que as práticas 

sejam pautadas numa linha feminista, priorizando a realização do atendimento a mulher 

agredida por outras mulheres, buscando não revitimizar a ofendida, mas também 

alertando que pra isso acontecer, independente de ser uma mulher que presta o serviço, a 

pessoa precisa ter um preparo e necessariamente partir de perspectiva feminista: 

 

Por exemplo, se uma Delegacia se ela não tiver também um olhar feminista e 

quando a gente coloca olhares feministas nesse livro, a gente direciona, se a 

gestora ela não tiver um olhar realmente feminista, ela vai estar sendo tão 

opressora, quanto, por exemplo um delegado. E aí eu problematizo bastante 

também a questão de quando a mulher chega pra prestar queixa fragilizada, 

apanhou ou sofreu algum tipo de abuso e tal, ela chega lá e ela é atendida por 

um homem, sem nenhum preparo pra isso (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 

 

      Esse debate dá abertura para a dicotomia que cerca a Lei Maria da Penha sobre sua 

real contribuição para o aumento ou diminuição dos casos de violência doméstica, tema 

que também foi abordado no decorrer das entrevistas. Defendendo que o que realmente 

aumentou foi a visibilidade dos casos de violência contra a mulher, Margarida Maria 

Alves, fazendo referência a João Pessoa - Paraíba, conta que “no início tinha muito essa 

história de dizer que “teve um aumento, só fez aumentar...”. Não! Se visibilizou mais. 

Acho que visibilizou mais!”. A participante Rachel de Queiroz traz valorosas reflexões 

nesse norte: 

 

Analisar se a gente tá com mais ou menos violência, dessa forma, pode ser 

muito raso se a gente lembrar que a gente não tinha notificações antes, que a 

gente tem locais que no caso as mulheres morrem e dão atestado de óbito de 

morte inclusive equivocada, errada, isso acontece com frequência, com 
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doenças, por exemplo. Então, não dá pra gente já dizer que aumentou, que é o 

que algumas pessoas tem dito, que é muito senso comum inclusive, não dá pra 

confiar. [...] É um fenômeno extremamente complexo, que envolve instituições 

extremamente complexas, estruturas burocráticas, estruturas androcentricas, 

machistas, sexistas, racistas, por exemplo, um dado sobre raça e etnia a gente 

não consegue relacionar a LMP porque o juizado não reconhece a categoria na 

hora de pontuar. Então, eu não posso dizer aumentou, porque a violência, os 

registros têm dito que a gente tem morrido muito e cada vez mais, mas é 

temerário dizer que é por causa da LMP, sem uma análise mais profunda. 

Minha hipótese é de que não é, porque o que mata as mulheres não é a Lei, são 

os homens que as matam! (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ).  

 

      Esse ponto de vista trazido pela entrevistada acima, de que a Lei não contribui para 

aumentar os casos de violência doméstica, pois não é a Lei que agride e mata, mas sim os 

homens, é um insight que faz todo o sentido e merece ser evidenciado. Na aplicação do 

questionário de Maria Bonita, partindo da realidade de João Pessoa, ela explana mais 

amplamente sobre o cenário envolto na visão de que a violência teria sofrido um aumento 

e ainda provoca um debate voltado para a prevenção, questão essa que aparece como 

central na causa desse possível aumento, conforme citação abaixo: 

 

O último mapa da violência diz que aumentou a violência. Como pode a 

violência aumentar com toda a cobertura que existe hoje em todos os estados? 

Por exemplo, a gente tem uma rede solidificada com o Juizado, com 

Delegacias, com Ministério Público, com Defensoria, com Casas Abrigos, com 

Centros de Referência, a gente tinha zero, a gente tinha zero disso e começou 

com Delegacia e veio até aqui com essa história e como assim, com a 

complementação disso tudo, a violência aumentou? Então, isso diz do quanto a 

gente não previne, porque esses serviços servem... Servem não, ele está sendo 

usado quando a mulher já está espancada, violentada, ameaçada, queimada, 

então isso é o que diz do que a gente não trabalha com a prevenção 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Dessa forma, a exemplo de João Pessoa - PB, pode-se pensar que os serviços de 

atendimento à mulher em situação de violência, nomeados pela participante acima, são 

majoritariamente utilizados em casos que já são muito graves, de violência extrema, o 

que faz supor que o trabalho de prevenção falhou, pois se tivesse sido concretizado, essas 

situações poderiam não ter ocorrido. Ainda fazendo uma conexão dessa fala da ativista 

Maria Bonita com a reflexão da participante Rachel de Queiroz citada anteriormente, o 

aumento dos casos de violência doméstica, também é constado devido ao acréscimo de 

serviços e a inexistência de registros de notificações anteriores, pois antes da Lei Maria 

da Penha não se contabilizava e nem se quer se considerava, realmente, tais atos como 

crime. 
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      No segmento da temática da prevenção, Maria Bonita ainda desenrola verbalizando 

sobre as lacunas do Estado no trabalho preventivo contra as violências motivadas por 

gênero ou orientação sexual, remetendo a conclusão de que, para se consolidar a 

prevenção, como prevê a Lei Maria da Penha, as práticas não podem simplesmente se 

limitar aos espaços de atendimento as vítimas que já estão em situação de violência. 

Como explica a participante: 

  

Pra trabalhar com prevenção, a gente teria que tá, sobretudo no ensino 

superior, porque a gente não fala dele, a academia é uma instância de que 

ninguém coloca o dedo lá, ela crítica todos os setores, ela estuda todos os 

setores, mas ela própria, a gente não aponta. Então nas grades curriculares da 

academia, o próprio estudo de gênero inexiste, é inexpressível, ele está no local 

dos núcleos de estudo de gênero, isso é nada pra um alunado que a gente tem 

no Brasil inteiro. A gente fica a serviço de algumas feministas que entram, 

fazem os núcleos de estudo de gênero e isso não dá conta do universo, de todo 

o universo docente que a gente tem, não é? Começa lá, porque são esses 

profissionais que vão atender as mulheres e que vão trabalhar a prevenção, a 

assistência e nos próprios currículos escolares, a própria entrada, você já sabe, 

não preciso nem te dizer, a palavra gênero foi proibida, discutir gênero foi 

proibido, então, quando a gente, para além de trabalhar gênero, a gente quer 

que trabalhe gênero, violência e racismo e as questões não heteronormativas e 

quando a gente quer muito para além a palavra gênero foi tirada, então a gente 

tá longe de fazer prevenção. [...] E a saúde não assumiu na sua formação 

permanente, na sua educação permanente para os seus servidores na saúde. A 

educação permanente também tem que ter gênero, porque ali chega, onde é 

que a violência vai se manifestar e você vai pode vê-la? É quem tá nas 

comunidades: a educação, com as escolas, a saúde com a atenção básica, os 

PSF‟s, a Assistência Social com os Centros de Referências, os CRAS e os 

CREAS, são esses que estão dentro das comunidades. Se esses três tivessem 

educação permanente e se inserissem nos seus currículos ou nos seus planos de 

trabalho, o Estado estaria assumindo a prevenção, pra mim, na minha visão 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Ensino e educação, saúde e assistência social, são os setores, para além do âmbito 

jurídico, onde os temas de gênero, violência, raça e orientação sexual, que são 

contemplados pela Lei Maria da Penha, deveriam estar imersos. Contudo, o modelo 

efetivado pelo Estado brasileiro é diferente, encobre e não faz o investimento necessário 

nesses campos, como fica perceptível na realidade de João Pessoa, retratada através da 

fala da ativista 2. Não ocorrendo a prevenção, não há como almejar um quadro diferente 

daquele de aumento de casos, tal como o que atualmente está posto. De todo modo, ela 

pondera que o processo de mudança desse panorama é longo e que mesmo por meio da 

Lei, isso não se conclui rapidamente: 

 

Prevenir é descontruir o padrão heteronormativo e patriarcal que a gente tem 

na mentalidade dos homens e mulheres da sociedade né, é descontruir o 

patriarcado no imaginário da população e nas atitudes da população e isso não 



149 

 

se faz, a Lei tem dez anos, isso não se faz rápido (ENTREVISTA 2 – MARIA 

BONITA). 

 

      Ainda no que condiz ao viés do ensino, a participante Esperança Garcia também 

sublinha que a esfera educacional deve estar aliada na busca de garantia de direitos 

humanos através da Lei Maria da Penha: 

 

Acho que a Lei em si, ela tem um efeito bastante interessante, porque ela 

começa a punir, mas ainda pra punir, acho que tem que punir, só que eu acho 

que ela cumpre com um papel a LMP, ela vai cumprir com um papel da 

penalidade e de garantir segurança as mulheres, mas mediante isso precisaria 

ter lado a lado a educação. Porque é a mesma coisa de prender só por prender 

qualquer pessoa, sem dar uma base. Do ponto de vista do agressor também, o 

violentador. Então assim, acho que não especificamente ao agressor, mas acho 

que as pessoas precisam ser educadas pra que a Lei, nosso sonho é que a Lei 

um dia ela não precise existir! (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      Pode-se dizer que muito além da punição, a Lei Maria da Penha também deve 

compor a prevenção, por meio da educação, nos diferentes setores públicos. Ainda 

fazendo menção ao sistema prisional, que foi supracitado, Rachel de Queiroz colabora 

lembrando que não são efetuadas muitas prisões atribuídas a crimes da Lei 11.340/2006, 

tomando como base o nordeste do Brasil, mais especificamente João Pessoa - Paraíba. 

Segundo ela, essa legislação corroborou para melhoria da qualidade de vida de muitas 

mulheres, todavia isso não se deu porque os agressores foram punidos através da prisão, 

como segue: 

 

O que tem acontecido e aí não tem como negar é de que as mulheres têm 

ganhado qualidade de vida, porque elas deixam de viver na violência e elas 

têm sobrevivido por causa da LMP, isso é fato. Agora, essa sobrevivência não 

necessariamente pode ser atribuída às prisões, porque a gente tem pouco dado 

de prisões de homens por causa da LMP (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE 

QUEIROZ). 

 

      Nas entrevistas, de modo geral, pontua-se que mesmo com os contrapontos, o plano 

de fundo é de que a Lei Maria da Penha é um avanço e que após sua promulgação, 

desencadeou-se uma série de efeitos nas dimensões culturais, políticas e econômicas da 

sociedade. Através das falas, pode-se entender que há muitas limitações na aplicabilidade 

da Lei e na superestrutura que a engloba, mas que no balanço geral, ainda é positivo que 

ela exista e muito importante que se mantenha. 

 

A LMP ela é um avanço, a gente não pode, de jeito nenhum não colocar ela 

enquanto um avanço na proteção pras mulheres em situação de violência. 
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Muitas mulheres elas morriam né, antes da Lei, isso não quer dizer também 

que elas não continuam morrendo, mas eu creio que politicamente ela é um 

avanço, porque ela é um mecanismo que as mulheres podem recorrer pra 

denunciar não só seus companheiros, também ex-companheiros e também 

outras pessoas que elas possam sofrer algum tipo de violência e acho que a 

gente tem que fortalecer isso e dentro dos movimentos principalmente, 

principalmente movimentos que não acreditam muito nas instituições né, tem 

isso também. Politicamente eu acho que ela é um avanço (ENTREVISTA 3 – 

MARIA QUITÉRIA). 

A Lei ainda deixa margem pra muitas coisas, mas eu acho que foi um avanço, 

no sentido de tornar público os casos de violência, fazer com que os casos de 

violência sejam julgados sabe e fazer com que os caras pensem mais de uma 

vez antes de cometer um crime, antes de chegar e fazer qualquer tipo de 

violência (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

Foi uma construção, acho que a Lei é boa, acho que tem muita coisa ainda 

nessa perspectiva como você coloca nessa coisa da identidade de gênero, dessa 

coisa do racismo, mas olha se a gente for ver, ela consegue intersetorializar, 

ela propõe uma construção em rede, ela propõe pensar conjuntamente, ela 

coíbe, ao mesmo tempo também ela faz um trabalho educativo, propõe um 

trabalho educativo, então assim, esse pensamento é um pensamento feminista, 

foi construído por feministas que estavam dentro como profissionais do campo 

do jurídico. Sem esse pensamento feminista essa Lei não seria tão boa. Sou 

suspeita pra falar, eu sou feminista! (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

 

      A entrevistada Margarida Maria Alves também aponta para o fato de que a ameaça da 

punição e da detenção também soma como agente para mudanças culturais advindas com 

a Lei 11.340/2006: “a LMP além de obrigar, de punir o agressor, porque eu acho que é 

uma grande mudança viu, na cultura, do ponto de vista que uma Lei que: “você vai ficar 

lá preso, você vai ficar preso lá por tantos anos”! Então isso é uma mudança muito 

grande, teve um efeito”. Nessa perspectiva cultural e também considerando uma 

ideologia de defesa social por intermédio do cárcere, a ativista Rachel de Queiroz 

compartilha as seguintes reflexões sobre a legislação em tela: 

 

Culturalmente eu acho que visibilizou, contribuiu para maior visibilização da 

violência doméstica. Foi um efeito bem ardio que ela não traz criminalização, 

mas ela tem uma atuação, ela intensifica o estado penal, que é ruim, mas ela 

tem, acaba tendo imbuída nela, a ideia de defesa social, mas enfim, tá voltada 

pra defesa da mulher, a mulher tá sofrendo violência, esse cara precisa ser 

preso. Então a ideia de prisão, a ideia de cárcere, do sistema penal, que é muito 

ruim, eu não sou favorável a esse sistema que tá aí, a ameaça da coerção, ou 

seja, todas essas ideologias da defesa social que são muito ruins em termos 

macros, mas são necessárias diante da complexidade da violência, porque eu 

acho que é necessário. Só você não sendo uma mulher depois de ser estuprada 

por anos, ser queimada, levando tapa por anos, dizer “não, não vamos prender, 

porque é socialmente injusto”, né? Então, eu não sou contrária a esses 

encarceramentos, mas contando que sejam executados todos com garantia de 

direitos né, a garantia de direitos é importantíssima! [...] Então assim, o ardio, 

essas ideologias de defesa social, essas ideologias penais eu acho que 

contribuíram pra botar um certo medo, que é também simbólico, a pena ela 

tem poderes simbólicos, não tem como negar, mas isso não é suficiente, 

porque os homens estão envolvidos numa relação de poder e dominação muito 
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forte com as mulheres, de propriedade, que é concreta e que eu acho que se 

sobrepõe ao simbólico da pena (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ).  

 

      Dando continuidade as suas considerações a partir das suas experiências 

desenvolvidas em João Pessoa, através de formações com mulheres sobre a Lei Maria da 

Penha, a participante aponta também o empoderamento como efeito da Lei: 

 

O fato de existir uma legislação, que protege mulheres no caso de violência 

doméstica, ela atua como um certo nível de empoderamento. As mulheres 

analisam nas nossas formações que significa que tem alguém ali, que tem algo 

ali que elas podem se utilizar pra se proteger. É como se elas fossem 

reconhecidas como cidadãs pelo Estado. “Agora ele não vai fazer comigo o 

que eu não quero, porque eu tenho pra onde ir”, é como se fosse aquela casa 

que tá ali, “se chover eu posso correr!”. Então é isso, na minha opinião 

contribui pra certo nível de empoderamento, considerando empoderamento 

como um processo e não como uma etapa definitiva, tipo “me empoderei e 

pronto!”, tipo “ah do nada, to empoderada!”, mas é um processo de 

empoderamento que alimenta outras atitudes de mais autonomia, de mais 

fortalecimento pro enfrentamento a violência (ENTREVISTA 4 – RACHEL 

DE QUEIROZ). 

 

      Na entrevista de Esperança Garcia, a ativista também expõe seu olhar indo de 

encontro para o empoderamento: 

 

Na minha percepção, a Lei Maria da Penha, quando ela vem problematizar 

isso, ela faz com que os caras pensem duas vezes antes de cometer um crime, 

de cometer um assédio ou de cometer uma violência. Na minha opinião, a Lei 

ela seria responsável não só a aplicabilidade, mas também empoderar as 

mulheres (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      Ainda do ponto de vista cultural, de modo semelhante ao que ficou visível na fala da 

participante Maria Bonita anteriormente elencada, Rachel de Queiroz também 

compreende que as mudanças nesse sentido abarcam um caminho longo, no qual muitos 

obstáculos estão envoltos, inclusive na própria cultura jurídica. Sujeita a tantas propostas 

de alterações que levariam a um retrocesso de direitos, para garantir a continuidade dos 

seus impactos, a Lei Maria da Penha necessita de fortalecimento nesses espaços. 

 

Isso modifica práticas culturais, não em curto prazo, principalmente porque a 

gente tem muita resistência né, por exemplo, no campo da cultura jurídica, das 

práticas dentro do direito, não tem como falar em mudança porque existe 

capacitação lá dentro, mas não são pros juízes. [...] Mas eu acho que ela gera 

impactos importantes, se ela cair, a gente tá num risco iminente de isso 

começar a acontecer, infelizmente, vai ser um retrocesso enorme porque aí o 

efeito contrário simbólico de retirar a LMP como instrumento da mulher vai 

ser devastador e acho que os espaços têm que ser no sentido de fortalecer, 

porque ela tem impactos culturais (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE 

QUEIROZ). 
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      A participante Maria Quitéria considera que culturalmente vem se conseguindo 

avançar em muitos detalhes, a partir do momento em que se consegue mostrar pra mulher 

que ela pode denunciar e se sentir segura nos espaços. Porém, ela pontua que muitos 

homens veem a Lei Maria da Penha como uma afronta, porque consideram natural bater 

em mulher e que em contra partida: 

 

As mulheres tem medo dos homens! Isso é fato, isso é notório, então 

culturalmente, o homem ele vai ser visto como opressor dessas mulheres e eu 

acho que é isso que desencoraja essas mulheres a dar legitimidade mesmo a 

LMP, porque muitas vezes elas nem conhecem a Lei e aí é uma 

responsabilidade muito da gente também, enquanto movimento, tá levando 

essas discussões para além da própria academia (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 

  

      É inegável que a aprovação dessa legislação suscita muitos efeitos e que em quase 

dez anos de aplicação muitos deles ainda estão em avaliação. Assim, seria precipitado 

fazer alterações, ainda mais observando que se quer o que foi proposto inicialmente, não 

está se cumprindo completamente. As intersecções entre a diversidade das mulheres que 

chegam aos serviços, por exemplo, também foi indicado pelas entrevistadas como uma 

demanda cultural a ser alcançada na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. 

 

A Lei, apesar de todas essas qualidades que eu disse anteriormente, 

acho que ela precisa ter essa preocupação da interseccionalidade dentro 

das mulheres, sabe, de reconhecer que as mulheres, além de sofrerem 

violência, sofrem violência por serem mulheres e por serem lésbicas, 

sofrem violências por serem mulheres e por serem negras, por serem 

pobres, por serem trans, porque também acho que precisa se ter uma 

visão específica, então acho que a Lei Maria da Penha poderia ter essa 

visão mais interseccional realmente de fato, viabilizando as 

características da mulher lésbica, da mulher negra, da mulher trans, de 

uma forma que desse mais assistência à essas mulheres porque elas 

sofrem mais violência ainda né! (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA 

GARCIA). 

 

     Margarida Maria Alves também menciona a falta de investimento de pesquisas e de 

políticas públicas na área da discussão da orientação sexual e enfatiza o recorte racial dos 

casos de violência, afirmando, a partir de João Pessoa que “a maioria das mulheres que 

vão para o serviço são mulheres pobres e pretas, isso é inegável e os tipos de violência 

contra as mulheres no âmbito doméstico, familiar e para além dele, também é muito mais 

forte com as mulheres pretas, com as mulheres negras”. Adentrando nos efeitos 

econômicos, é possível vislumbrar, que esse é outro ponto onde as participantes 
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encontram limitações na atuação da Lei Maria da Penha. Numa visão mais ampla, a 

testemunha Rachel considera que a Lei Maria da Penha também tem impactos 

econômicos, porque, como ela verbaliza: 

 

Qualquer problema econômico no mundo, especialmente no sistema 

capitalista, envolve as discussões de gênero! Envolve trabalho, produção e 

reprodução da mulher no sistema, envolve divisão sexual e social do trabalho, 

então na medida em que mulheres se livram da violência, eu acho que há 

impactos positivos no campo econômico (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE 

QUEIROZ). 

 

      Entretanto, Maria Quitéria descortina uma leitura averiguando a questão econômica 

própria das vítimas de violência, que incita certas falhas da efetivação da Lei 11.340: 

 

Economicamente eu ainda tenho umas ressalvas das mulheres que necessitam 

economicamente dos seus companheiro né. Quando ela faz a denúncia e o 

homem é preso, ela fica meio desamparada. [...] Por exemplo, a mulher pobre e 

de periferia é onde teria que entrar o Estado e garantir, porque, por exemplo, só 

o Bolsa Família, por exemplo, ele não vai garantir que aquela mulher saia de 

uma situação de violência. [...] Economicamente ela não assegura a mulher a 

LMP. [...] Infelizmente, então a gente tem que problematizar até onde essa Lei 

protege a mulher economicamente (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA).  

 

      A citada entrevistada prossegue indicando também a ineficiência das medidas 

protetivas: 

 

Tem aquela coisa das medidas protetivas né, que o homem não pode chegar a 

tantos metros e tal e se ele tiver preso, é uma segurança maquiada também né, 

porque a gente sabe que de dentro dos presídios acontecem muitas retaliações 

das mulheres até a história mesmo de mandar matar (ENTREVISTA 3 – 

MARIA QUITÉRIA). 

 

      Trazendo uma retomada referente ao panorama de João Pessoa e do estado da 

Paraíba, Maria Bonita abarca um importante esboço dos efeitos, não só da Lei Maria da 

Penha, mas também do movimento feminista, nas diferentes dimensões desse território: 

 

Aqui no estado da Paraíba, se você vê os anos 90 e agora, as Delegadas 

assumindo fala pública de gênero, algumas Delegadas até reproduzindo falas 

feministas, você vê não só na Delegacia, você vê uma Promotora Pública, da 

Promotoria da Mulher levando nossas bandeiras. Isso era impossível nos anos 

90, eu estava lá. Então, agora nas econômicas, a Lei, a gente ainda, a gente 

conseguiu alguma coisa porque a gente conseguiu os Juizados e isso requer um 

orçamento, mas a gente ainda não tem orçamento. Assim, no PPA, no 

plurianual a gente ainda não tem a nossa fatia legal. A gente teve que brigar 

muito, suar muito e mesmo assim a gente fica com o mínimo, do mínimo, do 

mínimo, do resto não sei daonde. E outra coisa, quando a gente consegue botar 

lá, eles consegue pegar esse dinheiro e usar pra outra coisa, eu não sei como. 
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Menos para nós! Então assim, no econômico, o que as Secretaria de Mulheres 

a maioria delas, inclusive a nacional, a gente vive de convênios, de projetos, 

não é o executivo que diz assim: igual a cultura, igual a educação, “x” por 

cento é das mulheres. Então, eu acho que a gente ainda não impactou 

economicamente. Culturalmente a gente impactou sim, enquanto o congresso 

ta desse jeito, mas gente eu queria muito dizer isso, porque o povo tem um 

pessimismo muito grande de dizer que a gente não impactou e que a gente 

retroagiu. Mas eu queria dizer uma coisa, o congresso, ele desde os anos 90 

que a direita e os conservadores vem montando estratégias de ocupar o 

congresso nacional pra ocupar com o pensamento deles. [...] Eles fizeram meta 

assim, olha: agora a gente vai conseguir “x” por centro, agora “x” por centro, 

até a gente conseguir ser mais do que eles e eles conseguiram. Porque eles 

eram assim, eles eram majoritariamente ruralistas, empresários, “blablabla”, 

mas não majoritariamente religiosos. E agora eles têm produção de tudo lá 

dentro, a maioria tem um dedinho. Se gente tem que medi esse impacto 

cultural [...] as mulheres que não estão ligadas ao movimento organizado de 

mulheres, sobretudo as jovens, elas estão culturalmente enfrentando muitas 

coisas. E no meu tempo de juventude e até antes da LMP, há dez anos atrás, 

você não tinha esse impacto não. [...] Isso é cultura, isso é o impacto cultural. 

Agora, pra mim não é da Lei apenas, a Lei é mais um elemento, pra mim é um 

ganho do feminismo, mundial e nacional e local e a Lei é um dos adendos do 

ganho desse feminismo, entende? Não é que é a Lei que está impactando 

culturalmente, mas a gente também não pode dizer que ela não está, porque 

quando 98% da população a conhece, atrela as nossas ideias. Tu entende? A 

ideia da mulher libertária, a ideia da mulher que não quer ser submissa, a ideia 

da mulher que quer a igualdade de direitos (ENTREVISTA 2 – MARIA 

BONITA). 

  

      Mesmo com tamanhos percalços apresentados no conteúdo da fala da ativista acima, 

que englobam a magnitude dos obstáculos enfrentados na busca pela conquista e quiçá 

garantia dos direitos humanos, a entrevistada ainda pondera que a vinda da Lei contribuiu 

para a diminuição dos casos de violência contra a mulher. Ela elucida: 

 

Não só na minha percepção, é comprovado 10%. Então, é um paradoxo. Eu 

acredito nos registros de que a Lei contribuiu nos 10% de diminuição. [...] 

Existe um estudo que diz que diminuiu em 10%, existe outro do próprio 

Conselho Nacional de Justiça que diz que 2% dos homens apenas, são punidos 

após a Lei, de todo o universo, pra assumir a condenação e a punição é 2%. 

Mas isso foi em 2010, a gente tá em 2016, ha seis anos atrás. Então assim, eu 

acho que a gente tem que estudar, mas eu quero acreditar que diminuiu e que 

esse estudo aí, a gente tem que entender como foi feito isso, como fez, com 

quem fez. Porque tem nuances assim: o que é aumentar a violência, né? [...] Na 

vigilância epidemiológica eu queria entender assim, por exemplo, se aqui na 

Paraíba morreu uma mulheres e cinquenta foram espancadas, em Pernambuco 

morreu duas mulheres e só duas foram espancadas, lá é maior o número de 

violência porque morreram duas mulheres, embora aqui tenha cinquenta 

espancadas. Se é essa perspectiva do aumento, tá entendendo? É muita nuance 

pra estudar (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      A interpretação compartilhada pela entrevistada acima abre novas portas na 

compreensão do fenômeno da violência em pauta, suscitando a vastidão de possibilidades 

ou, como ela coloca, nuances, que acompanham a análise de tais situações. A priori, 
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averiguando extensamente o conteúdo desencadeado dos questionários, as testemunhas 

tecem numa linha semelhante a da fala da participante Margarida Maria Alves: “a Lei 

garantiu através dos serviços a possibilidade de salvar muitas vidas porque o nível de 

complexidade que é a violência contra a mulher, nesse tipo de complexidade [...] ela tem 

conseguido chegar na vida de muitas mulheres e tem feito a diferença”.  

      Então, o que está dando errado? Essa é a indagação da ativista Esperança Garcia, que 

indaga: 

 

Então o que que tá dando errado? A gente tem uma Lei, o Estado tá tentando 

dialogar com a gente, mas o que que tá dando errado que a gente não discute 

isso? A gente não educa as pessoas pra não matarem as mulheres, a gente não 

educa as mulheres pra se empoderarem, a gente não educa as mulheres a se 

amarem, a gente não educa as mulheres negras a se olhar no espelho e se amar, 

desde sempre, a se achar bonita, a ter segurança dentro de um relacionamento 

(ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      São interpelações profundas e que induzem diferentes percepções. Focalizando numa 

avaliação dos serviços de atenção às mulheres em situação de violência em João Pessoa – 

PB, tomando como base a experiência que as participantes obtiveram enquanto 

pesquisadoras do livro sobre mulheres em situação de violência, várias informações 

podem ser declaradas, algumas inclusive já elencadas no capítulo anterior. Nesse rumo, 

as entrevistas propiciam relatos com pontos em comum e outros detalhes ímpares, que a 

fim de não prejudicar a análise, serão citados praticamente de maneira integral. 

      A participante Margarida, expressa elementos da vivência na construção enquanto 

pesquisadora, cujas características observadas, a respeito dos serviços, contemplam 

dados positivos e outros negativos. Ela faz um apanhado geral, elucidando: 

 

A gente, no livro, a gente descobriu muitas coisas boas e não muito boas. As 

coisas boas, é que alguns serviços funcionam e dão resposta num dado 

momento. Por exemplo, a DEAM de JP né. [...] Por exemplo, uma grande 

contribuição dessa Lei foi a criação dos serviços de referência. [...] Algumas 

mulheres já diziam assim, que ninguém nunca tinha dado um copo d‟água a 

elas, que ninguém nunca tinha olhado pra elas com calor humano, ninguém 

nunca tinha parado para escutá-las, porque elas tinham vergonha de falar sobre 

isso porque era do campo privado e esses Centros de Referência eles fizeram a 

diferença na vida delas, entende? [...] Agora, todos os serviços de modo geral 

tem um sucateamento da sua estrutura física. [...] Há uma falha muito grande 

na resolutividade porque não há um investimento na estrutura física e nem na 

profissional. Uma outra coisa também é a questão da capacitação, como foi 

falado antes. Então assim, é necessário uma capacitação permanente porque 

essa LMP, ela vai trabalhar toda essa questão de gênero, a questão da 

orientação sexual, a questão do racismo. A Lei ela propõe isso, então assim pra 

que a Lei seja efetivada, pelo profissional daquele serviço, ele tem que ser 

capacitado pra entender minimamente isso. Pra entender que a mulher, ela não 
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apanha porque ela quer, porque tem muita complexidade aí. Pra entender que o 

ciclo da violência ele dura de dez a trinta anos, tem mulheres que demoram 

vinte anos pra sair do ciclo, às vezes nem saem, então assim, isso a gente 

identificou que tem muita fragilidade. [...] Então assim, pra que a Lei de fato 

seja efetivada é necessário ter minimamente essa equipe de profissional, uma 

estrutura que funcione, que de garantia pros próprios profissionais trabalharem 

com qualidade, com humanização (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

 

      Como se nota na valorosa fala da participante 1, resumidamente, os serviços de 

atendimento as mulheres em situação de violência dependem de uma estrutura física em 

pleno funcionamento e de uma equipe profissional qualificada, artefatos dos quais a rede 

de atendimento em João Pessoa ainda carece, com exceção especialmente dos Centros de 

Referência e com algumas ressalvas, da Delegacia da Mulher. Adiante nessa avaliação, 

Maria Bonita, compartilha as eloquentes informações: 

 

A partir da pesquisa a gente avalia que assim, a maioria cumpre o seu papel 

[...]. Para aquelas que conseguem ser atendidas, elas ainda saem satisfeitas, tu 

entende? [...] Então assim, para as a maioria das mulheres a rede está a 

contento. Para nós que conhecemos um pouco a LMP, a Defensoria está 

sofrida e o Juizado responde muitas questões para nós, nos atende, mas assim 

deixa muito mais a desejar, porque deixar dois mil processos acumular pra um 

juiz e a forma como as mulheres poucas que a gente escutou relatam terem 

sido atendidas, é assim, de dar angústia. Mas, olhando a grosso modo, ainda 

melhor do que zero, do que não ter... Dá pra tu entender? Então assim, ele não 

cumpre, o Juizado, como a Lei determina. A Defensoria muito menos, mas o 

pouco que se está fazendo é valoroso e valioso demais para nós mulheres. Isso 

não quer dizer que a gente está satisfeita, mas isso também não dá pra gente 

jogar uma pedra e dizer que não serve porque a gente desqualifica tudo e aí a 

gente fica sem nada. A gente tem que saber construir o diálogo e saber 

construir o diálogo e apontar que não é esse o desejado, mas que esse que tá, 

naquilo que quando consegue a responsabilização, que quando consegue a 

medida protetiva de urgência, sobretudo essa, né, já é passos. Agora assim, os 

demais serviços, a contento. A Delegacia é de maior volume de trabalho. Nós 

encontramos na Delegacia também muitas deficiências, mas não tanto quanto 

na Defensoria. E no Juizado não encontramos tanto quanto na Defensoria. É 

por escala assim, entende? Agora, os outros serviços, onde a gente vê mulheres 

envolvidas com o feminismo, com os movimentos sociais, que fizeram parte 

dessa história e hoje atuam nos serviços, a gente vê uma mudança significativa 

na fala das mulheres na questão do atendimento porque os servidores ainda 

não entendem o ciclo, não entendendo o ciclo pecam na acolhida, que é 

fundamental para a mulher permanecer ou não no ciclo, dar um passo a frente 

pra sair do ciclo ou não. Essa acolhida e não é só a medida protetiva, não é só 

o companheiro preso. O companheiro dela pode tá preso e na mente, no 

coração dela, ela ainda estar presa também, né? É uma situação de vida, de 

passado, então assim se a gente, se os servidores públicos e as servidoras que 

estão nesses serviços não entenderem esse ciclo, o atendimento é deficiente 

porque a gente vai sempre culpabilizar a mulher, responsabilizar a mulher, a 

gente não vai entender que a mulher passa de dez a quinze anos pra romper 

com o ciclo de violência, a gente não vai entender um monte de coisas e aí a 

gente viu em todos os serviços defasagem. [...] A gente teve uma deficiência 

incrível na formação dos profissionais e isso foi unanime em todos os serviços. 

[...] Através do grupo focal das mulheres que são atendidas nos Centros de 

Referência, mas que já passaram por todos esses serviços a gente ve como é 
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precioso pra ela questões que o feminismo traz que é olhar no olho, uma escuta 

ativa, não julgadora de valores, uma escuta que não culpabiliza, que não a 

responsabiliza, um simples toque, um olhar no olho, trazer um copo com água, 

botar a mão, foi valorizado pelas mulheres como determinante pra elas 

permanecerem naquele serviço e dar as costas para o ciclo da violência, para a 

violência sofrida e ficar voltando e se alimentando. Coisas que em outros 

serviços as pessoas entendem que é um papel assinado, que é fazer um BO, 

que é o funcionalismo que não entende que o subjetivo conta e nesse subjetivo 

vai fazer essa mulher voltar ou se afastar do serviço, ou se afastar para sempre 

inclusive do serviço, como já houve relato. Um ponto um. Um ponto dois, 

também, por exemplo, trabalhos em grupos onde uma mulher, a fala de uma 

mulher ajuda na fala, na construção do pensamento da outra mulher, são 

práticas feministas essas, partir do corpo e da subjetividade das mulheres, são 

próprias do feminismo, porque as mulheres que atendem nos serviços e que já 

passaram pelo movimento, entendem essas práticas e as integram nessas 

atividades favorecem no atendimento desses serviços, pra qualificar os 

serviços e o atendimento. [...] Outra coisa fora que foi resolutivo no município 

de JP e que diz respeito ao Estado e que como isso demonstra que aqui no 

Centro de Referência de João Pessoa, é que quando as mulheres tiveram acesso 

a emprego, que foram atendidas no serviço e o serviço encaminhou pra 

emprego e ela teve renda, essa mulher rompeu, essa mulher abandonou a casa, 

trinta anos de violência! Outra mulher ganhou uma casa, uma moradia e ela 

rompeu. Ela não tinha pra onde ir, ela ia pra casa da mãe e voltava, ia pra casa 

da mãe e voltava e ela rompeu! Conseguiu uma casa doada pelo município de 

João Pessoa, e ela rompeu. Então assim, claro que ela não vai ter só a casa. 

Elas relatam muito os trabalhos em grupo e se ver na outra mulher e se ver na 

fala, elas relatam muito, que é uma coisa da psicologia. Outra coisa, o serviço 

de psicologia foi muito valorizado nos serviços locais, em todos eles, inclusive 

na Delegacia né. Defensoria e Juizado não foi mencionado, mas Delegacias e 

Centro de Referência e Casa Abrigo, os serviços de psicologia foram um auge 

de satisfação para as mulheres. Então assim, técnicas da psicologia, mas 

também do feminismo de entender, na questão do feminismo, muito o ciclo da 

violência, são práticas que eu te digo satisfatórias nos serviços que a gente 

pesquisou. Agora, majoritariamente eles estão despreparados, sem ser os 

Centros de Referência que a gente avalia como muito positivos, ai a gente tem 

a questão da não preparação dos profissionais e na Defensoria nenhum, não 

cumprimento mesmo da LMP (ENTREVISTA 2 – MARIA BONTA). 

 

Com esse conjunto de contribuições supraditas por Maria Bonita, emana a 

constatação de que numa escala de satisfação dos serviços de João Pessoa, estariam 

primeiramente o Centro de Referência, seguido pela Delegacia Especializada de 

Atendimento a Mulher, pelo Juizado e pela Defensoria. Ela classifica os serviços como 

estando a contento e aponta a necessidade da existência, nesses espaços, da formação 

educativa, das contribuições teóricas e práticas do feminismo, bem como, a oferta dos 

serviços de psicologia. Em contrapartida, a participante hesita, mas ainda reitera: 

 

Agora, eu quero te dizer assim que mesmo nessas instituições que eu tô 

dizendo que são legais, que cumprem, como os Centros de Referência, que 

foram destaque positivo pra mulheres, como uma segunda casa para as 

mulheres, a gente encontra deficiência, a gente encontra mulheres que foram 

encaminhadas, por exemplo, fizeram uma rota que poderia ter sido prevenida, 

porque a gente tenta não revitimizar [...] o mais desqualificado foi a Defensoria 

e o Juizado. O Juizado, porque o Juizado, o maior problema do Juizado que a 

gente encontrou foram fechar as portas pra nos receber aqui em João Pessoa. 
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[...] Isso significa dizer que o Estado tá dando o Juizado, mas não tá dando 

condições pra esse Juizado trabalhar, porque o cartório tem poucos 

profissionais, aí fica ali preso os documentos, os profissionais dos cartórios, 

[...] não dão conta e os próprios juízes, que dão mil processos pra um juiz. 

Então, isso significa dizer que o Estado tá dando o serviço sem dar condições 

pros profissionais atenderem a demanda destes serviços, não é? Isso 

encontrado no Juizado, encontrado também na Defensoria, menos na 

Delegacia, um pouco menos na Delegacia né. A Delegacia é onde tem suprido, 

tentado alcançar mais o rural que está mais desprotegido, o rural nosso está 

mais desprotegido, apesar de que já tem alguns serviços onde as mulheres 

podem se deslocar (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

  

      Como ela mesma explica, não estão sendo dadas pelo Estado, as condições 

necessárias de cumprir com a Lei Maria da Penha em João Pessoa, como é palpável, por 

exemplo, na realidade das mulheres em situação de violência que estão em áreas rurais 

afastadas da urbanização, onde esses serviços são praticamente inexistentes. Desta feita, 

sob a ótica da ativista Maria Quitéria, pode-se analisar os serviços de atendimento em 

João Pessoa do modo subsequente: 

 

É deficitário. [...] E olha que João Pessoa ainda é uma das melhores, entre 

aspas, dos municípios que a gente visitou né. Acho que pela própria postura da 

própria Delegada e não fazendo uma defesa a ela, eu também não a conheço, 

mas assim pelo que a gente pode saber de como a Lei se operacionaliza ali e 

por já ter encontrado ela em vários locais, vários espaços, fazendo várias falas, 

mais nesse sentido mesmo da defesa da mulher, da defesa integral, mas eu 

encaro que a Delegacia ela ainda não chegou até as mulheres. É claro que tem 

que avançar muito ainda, até, por exemplo, no próprio cotidiano, quando eu 

tava lá na Delegacia, eu vi que as mulheres ainda têm muito receio de chegar 

aquele espaço porque não legitimam aquele espaço e aí a gente tem que 

problematizar porque elas não legitimam. [...] Eu já achava opressor a própria 

recepção da Delegacia em que, por exemplo, ouvi o recepcionista falando pra 

um homem que acho que ele tinha ido lá pra dar algum depoimento, eu não sei, 

foi uma coisa que eu só escutei, eu tava lá observando as coisas e escutei a 

conversa dele com um recepcionista: “não é que às vezes a gente perde a 

cabeça né, faz umas coisas, mas é porque essas mulher também, pô, tira o juízo 

do cara!”. Então assim, se eu fosse uma mulher que tivesse ali e tivesse 

apanhado do meu marido né, tivesse sofrido um abuso sexual e tal, se eu 

tivesse escutado essa conversa e fosse daqui a pouco falar com aquele mesmo 

homem, que ia me encaminhar ai pra Delegada... Tá vendo, assim? Que o 

espaço, ele não é um espaço ainda pras mulheres? Fora as questões de 

Delegadas, eu digo Delegadas, Delegadas mulheres mesmo que encorajam as 

mulheres a não denunciar seus agressores. E esse discurso eu acho que é o 

discurso que tem desmotivado muitas mulheres a dar legitimidade a própria 

Lei. [...] O problema é um problema de gestão. É um problema generalizado, 

porque isso não é só nas Delegacias sabe? (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 

 

Os aspectos revelados pelo trecho da entrevista acima trazem a tona descompassos 

nos serviços da rede de João Pessoa, atravessados por práticas culturalmente machistas e 

entraves relacionados à (falta de) atuação profissional dos agentes públicos. 

Sucessivamente, a participante Rachel de Queiroz declara: 
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Minha avaliação não é negativa, ela é uma avaliação positiva em termos 

gerais. Mas a minha avaliação é porque existem pessoas, específicas que são 

comprometidas dentro desses serviços. Eu ainda não acho que há uma cultura 

nessas instituições, não há postura institucional positiva em relação ao 

atendimento. Eu acho que as pessoas que tão lá dentro fazem resistência 

cotidiana pra que as mulheres sejam bem atendidas nas redes. [...] Eu não 

avalio como negativo, avalio como positivo as práticas individuais de algumas 

profissionais desses espaços assim, mas a politica ainda é bem aquém, né, ela 

não atende a todas as mulheres. Pode ter amanhã, pode dizer: “mas a gente tem 

mais cinco delegacias!”, mas ainda não é. “Nós interiorizamos!”, bacana, mas 

não interiorizou pra tudo né. Então assim, acho que tem existido avanços, mas 

esses avanços ainda estão aquém para as mulheres aqui na Paraíba, aqui em 

João Pessoa, Paraíba. Por exemplo, o que eu acho que marca muito na 

pesquisa, são dois aspectos que eu acho que marca muito. Primeiro os Centros 

de Referência e as referências das mulheres do grupo focal, as metodologias e 

as práticas educativas enfim, de formação que são feministas [...] E 

simbolicamente o problema com o Juizado, é inclusive meu tema de tese, que é 

porque existe um discurso oficial colocado pelo Tribunal de Justiça da Paraíba 

de que eles dão conta, de que tá tudo muito bonito, de que tem formação e 

blablabla, mas as práticas do judiciário são horríveis! [...] A Juíza concede 

medidas protetivas com prazo de validade de seis meses, então as mulheres 

tem que retornar pra dentro do serviço, se revitimizando o tempo todo que é 

uma perspectiva que a LMP tenta impedir, que é feminista, reconhecer a 

revitimização da mulher dentro do sistema de justiça, também de uma 

perspectiva da criminologia crítica né. Aí a mulher tem que retornar pra tá o 

tempo todo, de seis em seis meses pedindo, pedindo medida de novo, pedindo 

medida de novo. Tem casos de homens agressores que tão presos, sem ter sido 

citados das agressões, isso faz com que ele tenha que ser solto. Então as 

práticas processuais elas são absolutamente retrógadas, que na verdade é 

inclusive um dos focos centrais da LMP, é o procedimento que vai ser adotado 

pra proteção dessa mulher. [...] Então as interpretações são todas negativas 

com relação as mulheres. Todas! E do Juizado daqui não tem mudado. A Juíza 

faz poucas audiências, sai cedo de audiência, essas medidas protetivas são 

apenas de seis meses, não tem outro Juiz pra trabalhar, dizem dentro da rede 

que é porque ela não quer outra Juiza lá. São cerca de nove mil processos só 

pra ela! Ela faz poucas audiências por semana, então ela não dá conta [...]. Ela 

não tem como negar, a Juíza. E ela proibiu a nossa entrada, disse que não tinha 

espaço físico pra uma pessoa ficar lá! A gente não queria consultar processo, 

nada, a gente só queria conversar. Mas ela alega e que é um absurdo, ela alega 

que esse pedido é uma forma de controle externo do Judiciário. O Judiciário 

ele é muito hermético, ele não quer ninguém lá, tá muito pautado na 

construção social do que é ser Juiz, que é neutro então se eu sou neutro eu sou 

perfeito, então eu não preciso estar sendo controlado e eu preciso de ter poder 

pra poder controlar outros poderes, enfim, toda uma construção de uma bolha 

cima do judiciário e isso é uma desculpa pra evitar controle social e 

participação. Então não há desculpa nenhuma! Primeiro que os processos são 

públicos, a atividade dela é pública, isso inclusive tá na Constituição, tá no 

Código de Processo Civil. Mas ela politicamente não deixou a gente entrar e 

eu sei, porque foi dito em reunião, ela deixou uma equipe da Secretária de 

Mulheres entrar, por exemplo. Então ela impediu o acesso à informação, 

porque são mulheres do movimento feminista que é a Cunhã e ela sabe quem é 

a Cunhã, por exemplo, né. Então ela alegou controle social, mas o que ela fez 

foi tomar uma postura antidemocrática, o que vai se fortalecer agora. Na minha 

cabeça tá assim, é um golpe acontecendo então tá tudo lascado! 

(ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ). 
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      Por contrapor pressupostos básicos da Lei Maria da Penha, novamente o Juizado da 

mulher de João Pessoa é caracterizado como negligente e omisso.  Desvelando entraves 

jurídicos e a falta de cumprimento de muitas atividades, personificada na figura da Juíza, 

a participante alega a falta de cumprimento de obrigações do Judiciário de João Pessoa e 

ainda aponta a situação política no contexto atual do Brasil, onde está em curso um 

processo de afastamento (impeachment), contra a reeleita presidenta da República Dilma 

Rousseff, que possui base jurídica amplamente questionável, conduzido por um 

congresso com parlamentares comprometidos com pautas conservadoras, alinhados com 

grandes empresários e envolvidos em toda sorte de escândalos, deixando assim 

transparecer o caráter misógino e retrógado de um golpe contra a democracia. Essa 

conjuntura foi assinalada por todas as entrevistadas. 

      Retomando o objeto de análise anterior, ainda é fundamental retratar o ponto de vista 

da participante Esperança Garcia, que expressa sobre o contexto pessoense: 

 

Especificamente a Defensoria Pública de JP ela é dividida, começa dai. Então 

a gente tem uma defensoria específica, específica entre aspas, pras mulheres, 

que ocorre dentro da Delegacia da mulher então eu pude vivenciar a rotina da 

Delegacia da Mulher e a rotina da Defensoria Pública né, no mesmo lugar. [...] 

Na Defensoria Pública não era um Defensor ou uma Defensora Pública que 

estava lá, era um estagiário, então já começa aí. Do curso de direito e tal, que 

tava fazendo estágio. Então assim, ela ficava lá sozinha fazendo tudo. Essa 

estagiária, ela tinha muita dúvida de como proceder em muita coisa, era uma 

menina muito aplicada e muito inteligente, mas não justifica, porque tava 

utilizando um serviço, fragmentando um serviço, colocando estagiária pra 

pagar menos, do que colocar Defensor e o próprio Defensor tem dúvidas, ele 

não consegue lidar com varias situações. E o estagiário, que era uma mulher, 

também tava lá sozinha e fazendo esse papel inteiro e ela falava, contou um 

pouco de como ela se sentia pra gente, que ela às vezes não sabia o que fazer, 

ela ficava muito ansiosa, ligava e às vezes não conseguia falar, entre outras 

coisas, é uma pressão muito grande. [...] Outra questão que eu percebi muito 

que as mulheres reclamavam na Defensoria era a demora, e às vezes não tinha, 

a Defensoria não tava aberta todos os dias, apesar de ter duas estagiárias a 

estagiária da tarde ela simplesmente saiu e aí a da manhã tava tendo que cobrir 

os dois horários e o Defensor Público lá... Eu entrevistei ele, e ai tinha muita 

reclamação por parte das mulheres em relação a esse horário e esse atraso. 

Outra coisa, essas são as características que eu observei pra poder tentar fazer 

um julgamento da qualidade dos serviços, apesar de que eu não acho que seja 

bom. Quando eu entrei na Delegacia, quem tava pra atender pra fazer o 

acolhimento era um homem, policial, armado. Então você para e pensa, a 

mulher acaba de passar por uma situação de violência, na qual um homem a 

agrediu e ela chega na Delegacia e ela é recebida por um homem, policial, 

armado! Isso foi uma das coisas que eu fiquei muito chocada e não para por ai 

né, porque a forma de atendimento dos caras, era uma forma muito bruta. 

Então, às vezes as mulheres não queriam falar com eles, mas eles insistiam: 

“não, mas fale o que que você quer?”, “você veio fazer o que aqui?” “Eu posso 

ajudar e tal?”. E quando as mulheres falavam e às vezes não tem uma sala pra 

você falar, aí falava na recepção, então tem outras pessoas lhe ouvindo. E 

quando as mulheres falavam não tinha uma sensibilidade dos caras de dizer: 

“poxa”, ou de entender, porque numa situação de violência você chega e você 
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quer ser acolhida. Quando você chega numa Delegacia e você sofreu uma 

situação de violência e você não é acolhida, você não volta. Então o sistema 

não tá cumprindo seu papel. Então a LMP, a aplicabilidade da LMP não tá 

cumprindo seu papel se não tem sistema de acolhimento. Então essa mesma, 

uma das críticas da sensibilidade do atendimento das mulheres em situação de 

violência. Eu sei que quando as mulheres chegavam na Delegada, elas 

conseguiam retorno, era o momento que elas se sentiam mais contempladas. 

Mas até elas chegarem lá, você passa por, você é violentada e você passa por 

diversas situações de violência sabe, que ainda não se enxerga, que é muito 

complicado os sistema que tá lidando com a violência contra a mulher colocar 

homens e homens que não são sensibilizados e homens que tão o tempo inteiro 

oprimindo, de forma verbal ou não se sensibilizando com relação à mulher. 

Isso é muito simbólico e isso é muito grave porque psicologicamente isso afeta 

a confiança da mulher. Porque às vezes ela vai e ela já vai pensando: “mas será 

que eu devo?” e até ela conseguir chegar lá, nossa, ela ter acesso, é uma 

situação de pensar e quando ela chegar, ela lidar com uma situação dessas, ela 

desiste. Ela tem que ter muita força, muito empoderamento pra não desistir. E 

aí das poucas vezes que eu encontrei a psicóloga pra fazer atendimento, ela 

não ia sempre. E eu nunca encontrei uma assistente social e eu não sei porque 

não existem assistentes sociais dentro da Delegacia da Mulher. Inclusive, pra 

viabilizar as questões de guarda, de triagem e a psicóloga, só tem uma 

psicóloga dentro da Delegacia da Mulher de João Pessoa? Isso é grave. Pra 

atender quantas mulheres? E teve um caso que eu achei muito chocante pra 

mim que uma mulher ela veio do interior, ela fugiu, o esposo ia matá-la, com 

uma faca eu acho e ela tinha dois filhos pequenos e um na barriga. Na época 

que eu fiz a pesquisa, eu tinha 19 anos e ela tinha 19 anos. Quando ela entrou 

na Delegacia, com os dois meninos, ela tava muito magra, toda roxa e muito 

numa situação bem assim, complicada, bem agredida né, você via que ela tava 

muito triste, que ela tava muito abatida, que ela tava muito cansada, ela fugiu 

do interior pra não ser assassinada né, isso já é muito grave, e os policias do 

meu lado comentando: “é, mas mulher apanha porque gosta, porque se não 

gostasse não ficava, porque da pra perceber que um cara é violento quando 

você tá namorando com o cara, então você deveria ter saído dessa situação!”. 

Eles não estavam direcionando pra ela, mas eles estavam falando alto e ela 

ouvindo. E cada vez que ela ouvia ela baixava mais a cabeça e mais a cabeça, e 

mais e o rosto dela ficava cada vez mais triste e eu observando aquilo eu fiquei 

muito chocada, muito revoltada na realidade, porque enquanto pesquisadora eu 

não podia interferir pra que não prejudicasse a pesquisa e eu tava vendo tudo 

aquilo e tal, eu fiquei: “meu Deus e agora, o que que eu faço?” E aí eu fui pro 

lado dela, tentei conversar com ela, ela tava muito calada. Tentei brincar com 

os filhos dela e tal, mas ela tava muito calada, muito, muito, muito. E ela foi 

até pra uma casa de atendimento aqui. Então o que eu vejo é que dentro da 

Delegacia da Mulher, os processos de fato são encaminhados pela Delegada, 

pelo que eu pude, pelo que algumas mulheres disseram, eles são, mas até a 

mulher conseguir chegar com a denúncia na Delegada ela passa por uma série 

de obstáculos, então não existe essa sensibilização, não existe uma rede de 

acolhimento dentro da Delegacia. Onde eu vejo que existe uma rede de 

acolhimento são nos Centros de Referência, que as mulheres nossa, falam 

muito de lá e falam que são muito bem atendidas, que se sentem muito bem. 

[...] Então assim, no Centro de Referência eu vejo que existe esse retorno nas 

mulheres em relação a essa sensibilização. E a Delegacia não se propõe a esse 

papel, nem ao menos a educar os profissionais que tão lá a ter posturas mais 

sensatas ne, a identificar, a saber que você, como homem, você tá no papel do 

opressor, então você tem que se comportar de uma forma, tem que ter 

psicólogo, tem que ter assistente social, isso é muito defasado (ENTREVISTA 

5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

      É impactante a leitura de tais relatos e inconcebível que essas práticas sejam 

perpetradas nos espaços que seriam justamente responsáveis pela acolhida e proteção da 
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mulher. Com exceção do Centro de Referência, na rede de atendimento as mulheres 

violentadas de João Pessoa, lista-se a defasagem da equipe profissional, a morosidade e 

burocracia do serviço, a falta de atendimento humanizado e privativo, são denunciados 

pela ativista supramencionada, contemplando violações extremamente preocupantes aos 

direitos humanos. Não só por ela, mas também pelas demais, a atuação dos profissionais 

em tais espaços, foi sublinhada nos questionários como uma matéria de suma importância 

a ser mensurada. A participante Esperança, principalmente no quesito sensibilização, 

afirma que a postura dos agentes pode ser definida como péssima, prosseguindo com a 

interessante reflexão: 

 

Os agentes é péssimo! Eu acho que deveria tirar todos e colocar pessoas, igual 

você colocar uma roupa de molho e deixar ate sair a mancha! Tem que deixar 

de molho num curso pra que eles conseguissem aprender, porque eles não 

conseguem, eles tão aí como se tivessem numa Delegacia, como se as vítimas 

fossem suspeitas. É isso que a mulher sente quando ela chega numa Delegacia: 

ela sente que ela é uma suspeita e não que ela é a vítima! E isso é muito grave, 

isso não cumpre de forma alguma com o papel que a Delegacia da mulher e 

que a LMP deveria cumprir. Então, avalio o serviço dos agentes como péssimo 

nesse sentido da sensibilização. [...] Inclusive muitos não conhecem a LMP, 

muitos não sabiam que outra mulher podia denunciar, eles achavam que era 

um crime que só a mulher podia denunciar, quando não é! (ENTREVISTA 5 – 

ESPERANÇA GARCIA). 

 

Sobre a atuação dos profissionais, Rachel de Queiroz rememora a não abertura do 

Judiciário para a pesquisa, porém conclui que em geral, acha positiva essa análise, exceto 

no que se refere ao Juizado, local onde não conseguiram entrar. A entrevistada Margarida 

Maria Alves, ao fazer sua avaliação nesse sentido, também realça o fato de não terem 

obtido aval para acessar o Juizado da Mulher na cidade de João Pessoa, além de trazer 

colocações referentes à postura de alguns profissionais e a dinâmica de funcionamento de 

alguns espaços, tal como vislumbra-se no trecho em frente: 

 

No caso das DEAMS, por exemplo, Maysa faz a grande diferença, ela é uma 

pessoa, uma profissional qualificada, comprometida, ela tem uma visão da 

LMP, ela dialoga com movimento social, ela entra dentro da REAMCAV que 

é a Rede de Enfrentamento a Violência, ela é uma das coordenadoras, mas aí 

você vai avaliar, por exemplo, a DP de JP é a que tem mais trânsito porque a 

população é maior, então é também uma luta, uma reivindicação do 

movimento de incluir mais outra delegacia em JP por conta da demanda. Aí 

você vê, se você for analisar, a gente avalia a qualidade também por isso, pelo 

sistema de referência e contra referência. A DEAM daqui ela consegue fazer 

isso. [...] O Juizado daqui, ele nem nos atendeu, entende? O Juizado daqui ele 

não dialoga, na minha opinião. Na minha opinião não! Tá comprovado na 

pesquisa. Ele não dialoga com a rede. Então, pra você fazer e efetivar a Lei, 

você tem que ter um diálogo com a rede. Vamos pras Defensorias, não têm, as 

defensorias são muito frágeis, não tem um trabalho. A gente mandava as 
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pesquisadoras fazerem a entrevista, chegava lá, não tinha ninguém pra atender, 

no caso tinha as estagiárias. [...] Então assim, a gente tá dentro de um processo 

de manter o que a gente tem e manter com qualidade e lutar pra que não se 

acabe, porque agora com essa discussão do golpe, a gente pode perder tudo 

isso (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

 

      No relato compartilhado, ainda retorna-se a problemática da fragilidade da 

Defensoria da Mulher de João Pessoa, pelo fato de não contar se quer com a equipe 

mínima de trabalho exigida conforme a Lei Maria da Penha. Além da quantidade de 

profissionais disponíveis, a pesquisada levanta o critério de avaliação dos serviços 

pautado na qualidade da atuação em rede e da efetivação do sistema de referência e 

contra referência. Ademais ela indica a importante perspectiva de que embora haja bons 

atendentes, tal como é exemplificado pela atuação da Delegada Maysa, não é o suficiente 

partindo do viés que o universo de atendimentos da Delegacia de João Pessoa é o de 

maior fluxo da Paraíba e tudo isso contando com uma estrutura e equipe muito aquém do 

necessário. Vale exaltar que a participante Margarida, tal como proferido anteriormente 

pela entrevistada Rachel, também corrobora sobre a eminência de um golpe de Estado no 

Brasil, o qual ameaça gravemente a conquista de direitos adquiridos ao longo do 

processo de redemocratização.  

De modo geral, sobre a condição dos servidores, a pesquisada Maria Bonita deixa em 

evidência a falta de formação das pessoas que atuam nesses cargos e que acabam 

reproduzindo com veemência a ordem patriarcal hegemônica:  

 

Mas, o grande coisa foi a não preparação dos profissionais nessas questões de 

gênero, do próprio conceito de violência, do não entendimento do ciclo de 

violência, da penalização, ou como é que eu posso substituir essa palavra? Da 

indignação que eles têm desse homem ser preso e eles não tem a indignação 

que esse homem chutou, chutou até na cabeça, tentou enforcar essa mulher, 

eles não tem indignação disso, eles tem indignação que aquele pai de família tá 

preso, que aquele pai de família vai ser preso, que isso é um absurdo. Embora, 

na hora do atendimento, a gente não enquadrou muitos flagras expressando 

isso para as mulheres, mas só para nós profissionais. Mas nós encontramos sim 

profissionais que descontam nas mulheres, que né, que questionam as 

mulheres, que dizem: “você não vai prender o seu marido?”. A gente encontra, 

mas não majoritariamente, entendeu? Agora, majoritariamente a gente 

encontra, nessa pesquisa, profissionais indignados com a responsabilização dos 

crimes. Então, quer dizer que qualquer outro crime pode ser punido e crime 

contra nós mulheres, não? É natural que a gente apanhe de ponta pé, com 

paulada, que a gente seja queimada. Uma mulher ser queimada não é crime, 

uma mulher levar paulada que quebra seus ossos, se for seu marido, tá tudo 

tranquilo. Inclusive, dá até pra falar isso, que deu contentamento de perceber 

que existem muitas teorias que dizem disso e que essas mulheres elas não tem 

acesso a essas teorias, elas não tem acesso a essas fontes de pesquisa e 

blablabla e elas têm isso, a fala delas é: “eu sei o que é violência!”. A mulher 

que nunca leu nenhum texto de não sei quem, diz assim: “é violência, porque 

ele acha que eu sou propriedade dele, ele acha que ele é meu dono, ele acha 
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que manda na minha vida, no meu pensamento e no meu corpo e tudo meu” e 

incrível isso é muito bonito, nessa solidez do que a gente diz, na vida e no 

texto. E outra coisa que elas tinham muito bem definido, fora o que é 

violência, é porque eles batem com violência: “porque acham que eu sou 

propriedade”, “porque eles acham que são meu dono”, “porque acham que são 

donos do meu pensamento”. Eu achei isso de uma... Como a gente é bem 

catada teoricamente, como a nossa práxis do feminismo, de quem escreve as 

teorias de gênero, como existe uma práxis real, como que tá no pensamento 

daquela mulher, lá da comunidade, que não escreve, nunca lê um texto, é a 

mesma coisa da acadêmica que tá lá, na teoria, escrevendo texto? Eu achei isso 

bacana. Isso veio na pesquisa (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Essas valorosas reflexões demonstram a riqueza do processo de pesquisa, onde 

emergem novos questionamentos e posições, na medida em que é apreendida 

determinada realidade. A experiência de construção de uma análise, onde se pode ter 

acesso a quase todos principais serviços de atendimento a mulher de João Pessoa, emana 

uma série de reações e desperta muitos sentimentos nos sujeitos envolvidos, que por mais 

neutros que se mantenham, se envolvem de diferentes maneiras com a vivência de 

pesquisar. Nesse trabalho, as ativistas descrevem sua experiência de jeitos distintos.  

Especialmente pelo fato de que esse grupo de pesquisadoras conseguiu adentrar em 

espaços onde não foi permitido o ingresso para efetuar essa análise, tal como ocorreu 

com a Delegacia da Mulher de João Pessoa, faz-se necessário observar como se deu essa 

relação. Nesse terreno, as ativistas consideram que por já terem um trabalho em rede no 

município e por estarem levando o nome do Coletivo Cunhã, as portas foram 

prontamente abertas e nos locais onde puderam entrar, com exceção do Juizado, foram 

muito bem recebidas e acolhidas, caracterizando essa experiência da maneira em diante: 

 

Foi interessante, foi instigante, foi tranquilo porque como a gente tem um 

trabalho na rede, a gente já tá nesse contexto há muitos anos, a gente 

conseguiu fazer a pesquisa com tranquilidade, com excessão do juizado [...] A 

gente foi recebida, as pesquisadoras foram bem recebidas (ENTREVISTA 1 – 

MARGARIDA MARIA ALVES). 

Majoritariamente eu acredito que pela credibilidade da seriedade do trabalho 

da Cunhã no estado, as portas foram abertas muito generosamente, muito de 

parceria (se emociona). Agora no Juizado, a gente teve as portas fechadas e a 

gente passou dois meses insistindo pra entrar e dois meses insistindo que eles 

deviam dar uma resposta por escrito, mas eles não queriam dar, nos enrolaram 

durante dois meses até que tiveram que escrever, porque isso não justifica 

numa organização, numa estrutura que tem que ser transparente. Eu acho que 

tem que usar da transparência em tudo que faz. Ficou comprovado que eles 

não querem ser transparente, o Juizado da Paraíba, de João Pessoa né. Então e 

isso diz desse poder, diz desse poder que ninguém mexe, que ninguém toca, 

que é inacessível e eu queria registrar isso, eu queria registrar e que fique 

registrado aí! Você vai na João Machado e você vê “Fórum Cível”, que é do 

poder Judiciário. A distância da rua até você chegar na porta da entrada do 

Fórum Cível, é maior do que o prédio todo do Fórum Cível. Isso diz da 

distância desse poder para com nós, povo, população, gente normal, que não se 
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acha deuses e deusas. Então, essa negativa é uma expressão de parte, de maior 

parte, desse poder (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Em contrapartida, a entrevistada Maria Quitéria manifesta cruéis verdades sobre o 

seu envolvimento e a sua experiência compondo o desenvolvimento da pesquisa de 

Ferreira, Barbosa e Oliveira (2015), na realidade de João Pessoa – Paraíba:  

 

Tenho que ser sincera, né? Foi frustrante. Foi frustrante! Foi muito 

complicado, porque eu ficava imaginando né, qual seria o destino daquelas 

mulheres depois que elas saíssem e atravessassem a porta daquela Delegacia. 

Foi muito frustrante, porque a gente vê que a Lei ela só vai até um ponto e qual 

o outro ponto? Que é uma interrogação pra gente, mulher. Foi frustrante no 

sentido de que eu ouvi muitos depoimentos de mulheres que só tinham ido lá 

denunciar mesmo porque tinham sido agredidas, mas que já passou por um 

monte de violência e que se aquele cara ele não for punido e se ele não for 

realmente preso, ela vai continuar vivendo aquela situação. Frustrante no 

sentido de que quando ela vai lá fazer uma denúncia e, por exemplo, a 

Delegada não tá lá, muito provavelmente aquele homem vai saber que aquela 

mulher foi ate a Delegacia e aí quando ela chegar em casa, como é que vai ser, 

entende? Como é que vai se dar aquela relação com o seu companheiro? E 

frustrante mais ainda de saber que elas vão continuar nesses relacionamentos, 

por questões econômicas, por questões culturais mesmo né. Mas eu acho um 

avanço elas terem ido até a delegacia, porque muitas nem vão. Mas o problema 

é a questão de ir a Delegacia e não ver na Delegacia um espaço onde elas 

realmente possam estar seguradas do direito, porque ir à Delegacia e a 

Delegada mandar voltar pra casa ou ir a Delegacia e não ter nenhuma 

resolutividade do caso significa continuar vivendo violências e até mais 

extremas né? Quantos casos a gente não sabe, de retaliações a mulheres que 

decidiram denunciar seus companheiros e ex-companheiros? E muitas vezes 

tavam na medida... Gente ouvi tanto absurdo das mulheres que eu pesquisei, 

assim... Estima não existe, de dizer que eles mesmos dizem: “pode denunciar, 

eu vou preso, mas eu mato!”, ou “vô preso, mas um dia solto!”. É muito, 

muito, muito complicado. [...] É até contraditório né, a gente faz a defesa da 

Lei, a gente faz a defesa de que as mulheres recorram e tal e tal e tal, mas a 

gente sabe dos limites da Lei [...]. Não é um discurso pessimista, é realista. [...] 

É um ambiente repressor (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

No processo de pesquisa, expectativas e idealizações se confrontam com a realidade. 

Igualmente, percebe-se que entre o dito nos escritos documentais, nas normas e na Lei, 

em muito se distanciam da veracidade dos fatos. Apesar de explicitar o atravessamento 

dessas vis constatações, o relato da testemunha Esperança transpõe esse olhar para a ideia 

do crescimento envolto nessa atuação. Segundo ela, a experiência de acessar os serviços 

de atendimento a mulher em situação de violência de João Pessoa, foi de dor, 

crescimento e também de felicidade, elucidando: 

 

É de crescimento pela dor também sabe, é também de você ver que existe um 

sistema e de você ter vontade que esse sistema funcione melhor, então você 

quer lutar por aquilo. Mas também de muita dor de ver a situação acontecendo, 

de ver que tem muitas mulheres que ainda passam e teve toda essa questão do 
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acolhimento que não ocorre, teve varias coisas não dando certo que deveriam 

tá dando, mas de crescimento porque a gente sabe que através dessa pesquisa, 

a gente pode fazer alguma coisa, a gente tem um livro, uma publicação e 

através disso a gente pode verificar, a gente pode fazer com que fique melhor, 

como a tua pesquisa também, quanto mais pesquisa tiver sobre isso, quanto 

mais abertura, a gente vai pode deixar isso mais público, deixar isso com mais 

acesso pra que as pessoas possam querer modificar. Então isso me deixou 

muito feliz apesar da dor, apesar da angústia, porque eu tentei botar minha 

cabeça no futuro, assim no que essa pesquisa poderia trazer pra gente de 

avanços e eu acredito que são muitos avanços que essa pesquisa pode trazer. 

Acredito que foi um processo de crescimento, eu junto com o trabalho de 

pesquisadora fui crescendo, eu senti os momentos fluindo dentro de mim, 

como se eu realmente tivesse num processo de violência e passando por ele, 

subindo os degraus, então acho que foi de dor, de crescimento, de felicidade 

também (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

Com a compreensão de toda essa conjuntura norteadora para a construção da presente 

pesquisa, as entrevistadas foram convidadas a enunciar quais seriam os avanços da Lei 

Maria da Penha para garantia de direitos humanos, tomando como base o território de 

João Pessoa - Paraíba. A participante Margarida Maria Alves sintetiza que o avanço da 

Lei Maria da Penha reside no fato de ela ter conseguido fazer e qualificar uma discussão 

em rede. Corroborando com essa percepção, a pesquisada 4 discorre: 

 

Um avanço são as instituições dos Juizados especiais, a exigência da equipe 

multidisciplinar, porque por mais que não funcionem, nas entrevistas as 

mulheres faziam referência a algum profissional. A equipe multidisciplinar é 

elogiada porque deu um suporte, que é um suporte mais humanizado de escuta. 

[...] As medidas protetivas são definitivamente como é uma, eu sei que não é 

uma medida da Lei, mas ela é aplicada no campo da LMP, então ela é 

extremamente positiva (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE QUEIROZ). 

 

      Na citação acima, a partir das colocações da entrevistada, pode-se inferir, a exemplo 

de João Pessoa, que mesmo não atuando em conformidade com as necessidades, a 

conquista dos Juizados de atendimento a mulher e a exigência das equipes 

multidisciplinares na rede de serviços, são avanços trazidos pela Lei Maria da Penha para 

garantia de direitos humanos. Igualmente, as medidas protetivas são interpretadas como 

um avanço, muito embora deva ser esclarecido que não se tratam de um mecanismo 

jurídico originado na Lei 11.340/2006, mas sim já existente no Código Penal e adaptado 

para os casos de violência doméstica. Fomentando ideias nesse mesmo caminho, a 

pesquisada Maria Bonita exprime: 

 

Ela é um avanço enorme, ela é tão bacana quanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, ela tem o direito a saúde, o direito a educação, o direito a cultura, 

o direito a toda essa parte bacana na Lei. [...] Ela institui que devem ser criados 

os Juizados e a gente criou dois e mesmo sendo de dois mil processos 

esperando pelo Juiz, os que são julgados, eles não tinham lugar nenhum ou 



167 

 

tinham lugar na Vara de Família, que não era disto e que se era dado ao 

agressor um prêmio por ele ter espancado a mulher porque ele ou ia tomar 

conta de criança na creche, um agressor, um violentador ia tomar conta de 

criança na creche ou ele pagava uma cesta básica. Então, a gente mudou, isso 

mudou concretamente. E a gente pulou, isso também diz respeito à gestao 

publica tá. [...] É conquista de ter uma gestão do campo democrático popular 

no goveno do Estado e no município [...] então vale ressaltar que a gente teve a 

conquista da própria Lei, a gente teve a conquista de uma rede completa de 

serviços. [...] A única coisa que a gente não conquistou ainda, mas já deu 

passos, foi a prevenção e a gente ainda ta com mudança de mentalidade em 

minorias, mas já são passos e eu acredito que avançar na educação, mesmo que 

não seja de gênero, educação mesmo, aprender a ler a escrever como a gente 

teve compovado pelo IDEB
75

, também é avanço, porque na medida que você 

abre a sua mente para leitura e você tem acesso a informações né, você 

também pode dar passos na mudança de mentalidade né, a deixar informações 

antigas de lado e absorver novas informações (ENTREVISTADA 2 – MARIA 

BONITA). 

 

      Traçando um panorama da efetivação da Lei Maria da Penha a partir de João Pessoa, 

a ativista elencada recorda a realidade anterior à promulgação dessa legislação, onde as 

situações de violência doméstica eram enquadradas em Juizados de pequenas causas, 

resultando em acordos conciliatórios forçados e penas punitivas simbólicas aos 

agressores. Ela esmiuça então que, mesmo havendo dificuldades na prevenção e na 

mentalidade da sociedade, já houve essa mudança do campo jurídico legal, que é 

significativa. 

       Partindo desse pressuposto das prisões e punições em decorrência da Lei 11.340 

como um avanço, a participante Esperança complementa levantando também outras 

adversidades que podem surgir nos casos inclusos nessa legislação, atentando para 

comorbidades que acompanham essas situações de violência, pois como já fora 

mencionado, os casos de violência doméstica geralmente vêm acompanhados de outros 

conflitos intrafamiliares. Segue transcrição de tal relato, onde a ativista examina que os 

avanços da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos são: 

 

Poder prender os caras, de poder julgar né? De a gente poder dar uma 

segurança às mulheres. [...] Tem várias questões também de dinheiro, de 

guarda da filha, da mulher poder tá com a guarda, do cara ser afastado do 

relacionamento com a filha e com a mãe, que a mãe e a filha não precisam 

lidar com isso. Então acho que deixa essas coisas mais seguras sabe, dá uma 

acessibilidade na segurança as mulheres, porque a gente sabe que a gente vai 

encontrar várias barreiras, mas que tando na Lei, se a gente fuçar, se a gente 

fizer, botar o pé mesmo, a gente vai conseguir essa proteção, a gente vai 

conseguir essas denúncias. Então acho que ela elenca uma seguridade pra 

gente, uma segurança maior pra gente (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA 

GARCIA). 
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Examinando o questionamento em pauta, partindo das considerações da participante 

Maria Quitéria, apresentadas em frente, o próprio fato de a Lei Maria da Penha estar em 

discussão, já pode ser agregado como avanço. Mas também se faz necessário reconhecer 

que essa tarefa só é possível e só se torna realidade, em virtude da articulação do 

movimento feminista. De igual maneira, é indispensável a advertência de que só o debate 

e a visibilidade, não são suficientes. Como ela verbaliza na entrevista:  

 

Mulher, eu acho que um avanço é ela estar sendo disseminada. Mas eu acho 

que isso é muito o papel dos movimentos, eu acho que em aqui em João 

Pessoa a gente tem uma realidade do movimento de mulheres e feminista que 

consegue pautar essas coisas na cidade. [...] Eu acho um avanço ela ser 

discutida e eu acho um avanço ela ter chegado em alguns espaços que antes ela 

não chegava. Mas, eu acho que ela tem que avançar mais, eu acho que ela não 

pode ficar só no ideário imaginário das mulheres que sabem, por exemplo, que 

existe uma LMP, acho que não é possível, não é viável elas só saberem que ela 

existe. [...] Saber que esses homens vão ser presos, vão passar por punições 

dentro dos presídios, vão passar por várias privações também lá dentro né, que 

a gente tem que trabalhar com dois lados de uma mesma moeda que de um 

lado tem uma mulher violentada que tem que denunciar e o cara realmente ele 

tem que ser preso, mas do outro lado também tem um cara que vai ser preso e 

não vai ter uma ressocialização, ele vai sair do presidio e ele vai continuar 

fazendo... [...] E aí eu trabalho muito nesse muro, nesse muro. Como eu tava 

dizendo, eu não gosto de ficar pendendo pra um lado só porque acho que a 

gente perde a noção do outro, não vou fazer a defesa cega do homem, também 

não vou fazer a defesa cega da mulher porque como eu te disse, a gente perde a 

dimensão do que, por exemplo, esse homem, ele não vai ser ressocializado. 

Muito pelo contrário! Muito pelo contrário, ele vai alimentar muito mais ódio e 

ele pode fazer coisas muito piores quando ele sair de lá né. Então eu acho que 

é uma deficiência universal, de todo um sistema. O próprio sistema penal e tal, 

às vezes eu fico viajando mesmo, pensando que saídas a gente tem? Que 

saídas, né? Pegar um monte de homem agressor, estuprador, abusador e jogar 

tudo numa sala? O que é que isso vai incidir realmente na inibição mesmo da 

violência contra a mulher? E aí essa mulher vai ficar sofrendo violência da 

própria sociedade em que ela vive. O cara lá tá preso, mas ela tá sofrendo 

violência: do filho, de um familiar, de um patrão, na rua, de um 

desconhecido... Às vezes eu quero comprar uma bolha e morar lá dentro, 

porque não tá dando pra viver mais, não está sendo fácil! (ENTREVISTA 3 – 

MARIA QUITÉRIA). 

 

      A participante, ao listar os avanços da Lei Maria da Penha, transita também para as 

limitações, problematizando os fatos que sucedem a legitimação denúncia. Num viés de 

direitos humanos, observando a subjetividade das situações, a ativista acaba desabafando 

sobre a falta de garantias nos processos legais, levando a algumas reflexões. Uma 

primeira é de que a prisão nem sempre é a solução. Segundamente, falta uma perspectiva 

de trabalho integrando todos os envolvidos na situação. Isso implica afirmar que o 

agressor, como parte central do ciclo de violência, também deve receber amparo, com 
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vistas na sua ressocialização e mudança. O Estado deve se encarregar de efetivar toda a 

assistência demandada e garantia de direitos, inclusive se tratando do agressor. 

      Esse diálogo conecta a face dos avanços advindos pela Lei Maria da Penha, com seu 

outro lado onde habitam entraves e limitações. Nesse plano, as entrevistadas Margarida 

Maria e Maria Quitéria coadunam que não há entraves na Lei, haja vista que os 

obstáculos não estão propriamente no texto da Lei, mas sim na sua efetivação e 

implementação. É unanime entre as participantes a visão de que um dos entraves para 

garantir direitos humanos em João Pessoa, através da Lei Maria da Penha, reside no 

aspecto cultural, conforme exemplificado nos trechos abaixo: 

 

Acho que não tem entrave da Lei. [...] Acho que um dos entraves é essa coisa 

da cultura patriarcal, lesbofóbica e racista (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

Eu acho que o entrave ele é cultural. Acho que o entrave ele não tá no texto da 

Lei. [...] Os entraves creio que são institucionais e culturais (ENTREVISTA 3 

– MARIA QUITÉRIA). 

O primeiro maior entrave ele é externo a própria gestão, ele é a cultura 

patriarcal e machista brasileira. Esse é o maior entrave, essa é a causa 

inclusive, uma das, a maior causa, na minha opinião, porque a gente se divide 

nisso enquanto estudiosos e estudiosas. Na minha opinião, é a maior causa. As 

três estruturas de poder, o patriarcado, o racismo e o capitalismo [...]. A Lei 

não desprotege, a Lei... O problema, o que a gente tem que falar é da 

efetivação da Lei, entendeu? (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Intercruzando o campo cultural, aparecem o patriarcado, o machismo, o racismo, o 

capitalismo, as três estruturas de poder do Estado e as instituições como pilares dos 

entraves para efetuar o que a Lei Maria da Penha preconiza. Um debate emergente na 

aplicação dos questionários fazendo um gancho com essa dimensão cultural, foi o 

alcance da aplicabilidade da Lei Maria da Penha para mulheres transexuais, lésbicas e 

bissexuais, além da importância do recorte racial nos atendimentos. A participante 5 

avalia essa dinâmica como um entrave na efetivação da Lei 11.340:  

 

Não contemplar as mulheres trans, não contemplar as mulheres negras, não 

contemplar as mulheres lésbicas, bissexuais, não ter essa atenção nas suas 

especificidades, acho que isso é um entrave também que é muito importante a 

gente ta elencando. [...] Na própria Lei falta essa questão que a gente falou da 

interseccionalidade né, ela não trabalha (ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA 

GARCIA). 

  

      No texto da Lei Maria da Penha, conforme explicitado no capítulo antecedente, até 

houve a preocupação de sublinhar que a inclusão das mulheres em situação de violência 

doméstica independe da sua orientação sexual, raça, dentre outras especificidades, além 
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de indicar ações em fortalecimento à diversidade de gênero, livre orientação sexual e 

combate ao racismo. Contudo, como a entrevistada aponta na citação anterior, na 

aplicabilidade, essa lógica não se concretiza. A ativista Maria Bonita, referindo-se a 

diversidade sexual, examina que isso ocorre não por ser um limite da Lei Maria da 

Penha, mas sim da interpretação da legislação: 

 

Na Lei a gente é totalmente acobertada, inclusive para as mulheres trans, 

também acoberta a proteção às mulheres lésbicas nas relações entre elas e 

também as mulheres trans nas relações com seus companheiros, né. A Lei 

protege e acoberta, depende tudo da interpretação (ENTREVISTA 2 – MARIA 

BONITA). 

 

      Nesse sentido, a entrevistada Rachel corrobora problematizando alguns pontos muito 

interessantes dessa reflexão: 

 

Como a legislação fala em mulheres, independente de orientação sexual, o 

resultado disso é de que mulheres lésbicas podem ser presas pela Maria da 

Penha se elas agredirem a sua companheira. É como se fosse assim: quem vai 

ser vítima? Enfim, quem vai ser uma mulher em situação de violência 

protegida pela Lei Maria da Penha? São só mulheres, mas homens não. Na 

minha concepção mulheres trans são mulheres, na concepção de quem 

construiu a Lei também. Agora, quem vai pegar, é outro processo. E as 

mulheres lésbicas devem ser protegidas, mas podem ser presas também ao 

cometerem violência doméstica [...]. Eu acho que a definição do que é mulher 

e as vulnerabilidades de ser mulher é independente de você ter se identificado 

como homem trans, porque o teu pai te deu uma surra ou o cara que te deu 

uma surra na rua, te considera uma mulher que tá querendo ser macho e acho 

que essas significações são importantes né, mas vai dizer isso pro Juiz? Pode 

morrer que ele não vai entender nada! Então assim, talvez são algumas das 

mudanças que eu acho que a Lei deveria fazer, em pessoas mais especificas, as 

trans, por exemplo. Porque a Lei fala independente de orientação sexual, de 

gênero não, porque o gênero é mulher (ENTREVISTA 4 – RACHEL DE 

QUEIROZ). 

 

      Descortinando mais uma das complexidades da Lei 11.340, a ativista supracitada 

esclarece que a legislação em análise fala em orientação sexual, mas não fala sobre 

gênero. Isso implica na possibilidade de prisão e de punição a mulheres lésbicas que 

cometerem violência doméstica, tal como é previsto para os homens. As mulheres trans, 

embora sejam lembradas na escrita da legislação, não estão visíveis em quaisquer 

estatísticas, havendo poucos casos registrados de aplicação da Lei Maria da Penha para 

esse público. Os homens trans, menos ainda. Quando a entrevistada comenta que o Juiz 

se quer teria noção dessas diversidades, sugere novamente a defasagem da capacitação 

nessas temáticas. Para ocorrer a garantia de direitos humanos, tudo isso supõe a 
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necessidade de um debate sobre essas intersecções, o qual recentemente tem sido 

levantado, mas ainda tem muito a avançar. Segundo a participante Maria Quitéria: 

 

É recente a questão da Lei abranger as mulheres trans e pras mulheres lésbicas 

acho que ela é passível das interpretações de quem tá ali na linha de frente da 

denúncia [...]. Essas questões elas estão sendo discutidas agora [...] agora que a 

gente tá discutindo da violência contra as mulheres trans e agora também que a 

gente tá discutindo da violência contra as mulheres lésbicas (ENTREVISTA 3 

– MARIA QUITÉRIA).  

 

      Prosseguindo na análise voltada aos entraves da Lei Maria da Penha para garantia de 

direitos humanos a partir de João Pessoa, sobre o teor dos entraves institucionais 

elencados pelas entrevistadas, a ativista citada explica: 

 

Institucionais no sentido de que quem tá ali na linha de frente gerindo esses 

mecanismos não tão preparados pra isso, acho que um entrave principal é esse. 

[...] As instituições elas não estão preparadas pra lidar com as violências que as 

mulheres sofrem, justamente por secundarizar essas violências [...]. Não 

partindo também pra lógica psicologizante da vida social, mas acho que o 

acolhimento pra uma mulher em situação de violência, nao partindo no sentido 

de: “ah, coitadinha, sofreu uma violência, meu Deus do céu!”, mas o próprio 

acolhimento, um acolhimento pra essa mulher que tá chegando, ele teria que 

ser necessário e não há! Não há! Eu não me sentiria acolhida se eu fosse numa 

Delegacia e um cara chegasse lá e me tratasse tão mal quanto eu fui tratada lá 

fora né (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

      As pesquisadas Margarida, Rachel e Esperança complementam: 

 

É a falta de qualificação e capacitação profissional das pessoas que atendem 

(ENTREVISTA 1 – MARGARIDA MARIA ALVES). 

A forma como eles interpretam esses mecanismos, o não reconhecimento da 

complexidade da violência doméstica, às vezes se quer resolver muito fácil, 

então, por exemplo, elas chegam e falam: “porque tu não vai embora?”, 

“porque tu não vai embora, já que ele vai te matar?”. É tudo muito simples, 

muito desconectado da realidade. E aí o entrave é a ausência de uma política 

institucional que receba a mulher, que na minha opinião ainda são algumas 

profissionais que fazem a diferença, não é a instituição (ENTREVISTA 4 – 

RACHEL DE QUEIROZ). 

Acho que a Lei poderia se expandir dentro dessa diversidade de gênero sabe, 

da obrigatoriedade da formação das pessoas que trabalham com isso. Por 

exemplo, uma prova, no mínimo uma prova sobre gênero, sobre violência 

contra a mulher pra que quem fosse trabalhar na Delegacia. Não há nem 

concurso, ou numa situação que tivesse que lidar diretamente com a LMP pra 

saber o nível dessas pessoas em relação ao conhecimento, não simplesmente 

colocar qualquer gente e de qualquer forma. Também a falta de assistente 

social, a falta de psicólogo, a falta de um atendimento incial bom, do 

acolhimento, de uma forma de fazer com que a mulher se sinta segura ali 

dentro. Fata isso na Lei, não na Lei, mas na aplicação (ENTREVISTA 5 – 

ESPERANÇA GARCIA). 
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Assim, na perspectiva institucional, embora alguns agentes realizem bons 

atendimentos, a equipe multidisciplinar na maior parte dos serviços é incompleta, além 

de faltar formação, capacitação e qualificação dos profissionais, havendo dificuldades 

associadas à própria gestão, no que condiz a inexistência de atendimento humanizado e 

acolhimento adequado. Maria Bonita ainda conecta essas problemáticas da realidade de 

João Pessoa, com a lógica da precarização da infraestrutura de trabalho, bem como do 

funcionalismo público. Como ela expõe: 

 

Falta de infraestrutura dos serviços! Em todos eles foi detectado a falta de 

infraestrutura. Em umas é carro, em todas elas o número de profissionais. O 

quantitativo de profissionais é pequeno em todos! Pra você ter uma ideia, no 

Juizado, um Juiz pra dois mil processos. Na Defensoria, são estagiárias, não é 

o próprio Defensor que tá ali atendendo a mulher. Em todos os serviços tem 

um baixo número de profissionais e aí em uns falta carro, em outros a casa, a 

estrutura da casa não acolhe a mulher de forma adequada, então assim a falta 

de infraestrutura foi gritante (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

Ainda de uma concepção macroestrutural dessas mazelas, cuja prevenção é 

protagonista, a participante verbaliza: 

 

O maior entrave é o não investimento financeiro e massivo na prevenção, mas 

eu não quero dizer que pevenção sejam campanhas apenas. Eu quero falar de 

prevenção estrutural, uma academia com uma grade curricular que trabalhe 

essas questões dos direitos humanos das mulheres, de gênero, um currículo 

escolar onde os professores tenham acesso a formação e possam oferecer aos 

seus alunos, uma saúde, na saúde uma educação popular permanente as 

questões de gênero e direitos humanos das mulheres, uma assistência social, 

uma grade de educação permanente, aí a gente vai tá trabalhando com 

prevenção, não com campanhas isoladas. Uma capacitação só de um setor 

isolado, por exemplo, a Secretaria das Mulheres e o setor de Segurança 

Pública, através das Delegacias, têm feito muitas capacitações, mas isso não 

atende a demanda do problema. É melhor do que ontem? É, porque ontem a 

gente tinha zero. Ontem, eu quero dizer, antes dessas gestões do campo 

democrático, porque antes a gente tinha zero. Então, é melhor? É, mas essa 

ainda não é a prevenção. A prevenção é essa estrutural, onde a gente vai ter 

essas questões. Enquanto isso, a gente tá com essas prevenções mais pontuais 

(ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

      Pode-se notar que os entraves institucionais no território de João Pessoa não estão 

apenas nos serviços especializados de atendimento a mulher. Estão no âmbito da 

educação, da saúde, da assistência social. Como a participante acima coloca, estão 

permeados de modo estrutural. Não obstante, diante da dimensão do problema da 

violência doméstica, ela salienta que o fato de existir de uma rede de atendimento já é 

algo significativo, tendo em vista que anteriormente não tinha espaço institucional algum 

para notificação de tais atos. 
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      Ainda, o último entrave dentre os listados nas entrevistas, consiste na falta de 

informação e disseminação dos direitos contemplados pela Lei Maria da Penha, 

especialmente nas comunidades mais afastadas da urbanização. A ativista Margarida 

Maria Alves alega que “ainda falta muita informação da Lei e dos direitos das mulheres 

nas populações mais distantes, nos interiores, as mulheres, ninguém tem acesso aos bens 

de consumo, isso também dificulta pras mulheres poderem denunciar”. 

      Tendo em vista que as entrevistadas foram convidadas para responder ao questionário 

dessa pesquisa por estarem envolvidas na construção do Livro “Mulheres em Situação de 

Violência: olhares feministas sobre a Rede de Atendimento” (FERREIRA, BARBOSA e 

OLIVEIRA, 2015), também se buscou levantar o que mudou na compreensão das 

mesmas enquanto ativistas, depois da finalização do projeto e do livro, em relação à 

dimensão do problema da violência doméstica. Fazendo uma ponte com o trecho exposto 

acima, a participante Maria Quitéria responde justamente que sua maior reflexão foi 

sobre como fazer para que a Lei Maria da Penha alcance as mulheres de comunidades 

afastadas e da periferia. Como ela questiona: “mas e aí? Como é que eu chego na 

Mariazinha lá da comunidade?”. Do ponto de vista da participante Margarida: 

 

Acho que a gente conseguiu confirmar as hipóteses da baixa resolutividade, da 

baixa qualificação e capacitação dos profissionais, sabe? A gente tinha também 

uma hipótese, que é essa história da baixa adesão das mulheres aos 

encaminhamentos, acho que isso foram confirmadas. [...] Também acho que 

foi mais bacana que teve essa dimensão mais macro, das mulheres que 

sofreram violência e conseguiram sair da história, que deram um salto. [...] 

Saíram do ciclo por conta da LMP (ENTREVISTA 1 – MARGARIDA 

MARIA ALVES). 

 

A ativista Rachel complementa agregando a importância de que os movimentos 

sociais feministas efetivem o controle social e monitoramento das instituições públicas. 

Conforme ela verbaliza: 

 

Se ficou uma lição é de que o controle social do movimento é necessário! 

Porque se não são esses olhares da a impressão de que tá tudo funcionando 

muito bem. Por exemplo, eu tenho uma crítica, eu faço na REAMCAV, a gente 

faz uma reunião e como são muitas profissionais e que são boas e que tem um 

compromisso, você senta lá e diz que é a melhor rede que tem, que funciona 

pra caramba... Os resultados, não dizem isso! Apesar de terem pontos 

positivos, mas existe uma lista de problemas relacionados a cada uma dessas 

instituições que são os mesmos de muito tempo, são os mesmos de outros 

relatórios, corroboram outros problemas e não modificaram. Então me fez ver 

que é importante ter profissionais comprometidos lá dentro, mas é preciso esse 

olhar de fora, porque senão o fato de elas tarem trabalhando em rede, com 

pessoas que se identificam nesse sentido, precariza o trabalho nas instituições 

de controle social, de monitoramento, porque eu não acredito em 
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funcionamento do Estado, que o Estado um dia vai funcionar porque tem um 

monte de gente comprometida lá dentro e a gente pode ficar calado porque vai 

ser executado tudo legal! Como eu não acredito nessa perspectiva, eu acho que 

reforçou a ideia de que a gente precisa fortalecer monitoramento e controle 

social nas perspectivas feministas, porque fazer controle social baseado no 

gênero, sem politizar a ideia de gênero ia ficar tudo lindo (ENTREVISTA 4 – 

RACHEL DE QUEIROZ). 

 

Nessa perspectiva, com base na entrevistada Maria Bonita, o envolvimento nesse 

trabalho reforça a ideia da amplitude do fenômeno da violência doméstica, bem como a 

necessidade de efetuar um trabalho conjunto para buscar combate-lo. Como ela expressa: 

 

Aprofundou a compreensão, mas ela continua a mesma, de que ela é um 

fenômeno mundial, gigantesco, multifatorial e que precisa ser tratado nessa 

mesma dimensão mundial, multifatorial e de forma agigantada, agigantada eu 

quero dizer dessa forma intersetorial com todas as mãos, com todas as áreas, 

dessa forma muito profissional com todas as mãos, só fez aprofundar isso, que 

práticas isoladas, não conseguem romper com esse monstro que é a violência e 

que é o patriarcado. E que a violência ela é inerente à sociedade humana, a 

nós, seres humanos, faz parte de todas as culturas, mas que em muitas culturas 

conseguiram amenizar o máximo possível essa faceta humana, esse fenômeno. 

Então, é possível pra nós também, é possível, agora só é possível, continuo a 

minha visão, se aprofundou ainda mais nesse sentido, só é possível que ela seja 

encontrada da mesma forma que ela é gigante, ser enfrentada dessa forma 

gigante, com todos os setores juntos e articulados, com todas as profissões 

juntas e articuladas, as áreas profissionais que atuam na área, com muitas 

articulações de mulheres, com muito diálogo entre a sociedade civil e poder 

público, com muito diálogo teórico, com muita troca de experiências entre 

quem passa por onde a gente reproduziu, em nível mundial e nível brasileiro 

sabe, a gente só vence com esse negócio grande assim (ENTREVISTA 2 – 

MARIA BONITA). 

 

      Nesse viés, Maria Quitéria ainda avalia que acredita na mobilização para garantia 

de direitos humanos, mas não vê perspectivas de melhoria, devido ao contexto político 

atual do Brasil, com um processo de impeachment em andamento, que se concluído, 

indica cortes e retrocessos, perigando alterações negativas inclusive na Lei Maria da 

Penha. Como ela sublinha, está muito preocupante a situação, pois os movimentos sociais 

estão nas ruas e nos espaços, com muitas mulheres protagonizando as lutas em João 

Pessoa e no Brasil todo, mas com reivindicações sem surtir os efeitos almejados. 

 

Então, enquanto movimento eu acredito que a gente tem que mobilizar, eu só 

não sei como fazer isso. Eu não sei muito apontar qual é a saída, 

principalmente na conjuntura em que a gente tá né, que a gente vê. O que a 

gente vê é só perda de direitos historicamente conquistados né. E se esses dias 

mexem na LMP? A gente vai fazer o que? (ENTREVISTA 3 – MARIA 

QUITÉRIA). 
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Nesses fundamentos, justifica-se a relevância das pesquisas e trabalhos que abracem 

temáticas dos direitos humanos, violência doméstica e demais violências de gênero, 

orientação sexual e racial. Para tanto, ao findar do questionário, as testemunhas foram 

convidadas a comentar de que forma o livro e as produções acadêmicas sobre esse tema 

podem contribuir para combater e enfrentar as violências de gênero e orientação sexual. 

Em concordância com Rachel de Queiroz: 

 

A gente tá muito longe de compreender todas as dinâmicas que envolvem as 

relações sociais [...]. Pressupor que conquistas legislativas são suficientes pros 

processos de efetivação de direitos é um equivoco, porque elas se dão, às 

vezes, nem sempre, com base na realidade e mesmo assim são realidades que 

são pensadas, refletidas do ponto de vista de investigação há muito pouco 

tempo e são muito complexas pra dizer que deu conta. Então, toda a produção 

de investigação voltada pra esse fenômeno, o fenômeno da violência 

doméstica, fenômenos envolvendo o reconhecimento de direitos e direitos 

humanos ela é bem vinda, agora ela é bem vinda se ela tiver, na minha opinião, 

um compromisso político com a efetivação desses direitos, porque o que não 

falta é pesquisas de direitos muito “fashion week”, atribuindo direitos humanos 

á legislação, que não é. Pra mim, direitos humanos são direitos muito mais 

enfim, devem ser olhados numa perspectiva muito mais crítica e enfim as 

pesquisas tem que ter comprometimento político e tem que ser propositivas, 

então, acho que é a proposta desse livro, esse livro tem propostas 

(ENTREVISTA 4 – RAQUEL DE QUEIROZ). 

 

Nesse caminho, a participante Margarida Maria Alves explica: “tem que discutir 

nessa perspectiva de mudar sabe, a questão do patriarcado e de gênero na universidade, 

na própria universidade e pra fora dela”. Porém, esse debate necessariamente tem de estar 

amarrado com a realidade. Como as entrevistadas Maria Bonita e Maria Quitéria 

complementam:  

 

A gente vai ter que dialogar com a realidade pra poder transformá-la pra nós e pras 

companheiras que estão nos serviços (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

Eu acho importante a gente teorizar, eu acho importante a teoria, em nenhum 

momento eu deslegitimo não, os livros que eu já li, as autoras que eu já li, muito pelo 

contrário, eu acho que elas são muito importantes mesmo! Mas assim, eu creio que a 

academia ela tem que estar ligada a realidade concreta e a realidade concreta ela é o 

que tá escrito aqui nesse livro. Então por isso que eu não deslegitimo, esse livro ele 

foi escrito a partir da realidade, os outros livros também, mas acho que não dá pra 

gente parar só na teoria (ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

Para realmente ancorar o trabalho empírico a realidade, ainda é essencial atentar para 

a importância do retorno das pesquisas. Coadunando com a participante 3: 

 

A gente vai lá, a gente pesquisa, a gente colhe dados e tal, mas a gente não 

apresenta retornos, às vezes a gente nem tem esses retornos, mas acho que a 

academia ela é importante, se ela não fosse eu não estaria nem aqui, não estaria 
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nem me graduado, nem fazendo mestrado, essas coisas, mas acho que a gente 

tem que dimensionar o nosso campo de atuação, senão a gente vai ficar fadado 

a nossa salinha de aula discutindo violência contra a mulher, sofrendo 

violência contra a mulher, dentro da sala de aula inclusive, mas a gente não vai 

te incidido sobre realidade nenhuma e acho que o papel da universidade é isso, 

é incidir na realidade, não só na realidade aqui dentro, mas fora dela também 

(ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

É preciso ir além dos muros da universidade. No caso de alcance desses pressupostos 

levantados pelas entrevistadas, seguramente haveria transformações na ordem social. 

Como é explicado pela pesquisada Maria Bonita: 

 

Essa construção é um rever a sua prática, é um diálogo, é aquela coisa da 

educação popular, ação-reflexão-ação né, e essa ação-reflexão-ação é tanta que 

vai se expandir pra outras companheiras que tem as mesmas necessidades que 

nós e não conseguiram chegar na Delegacia. É um olhar de novo pra sua 

prática, é um olhar de novo pra como você dialoga com as mulheres, pra como 

que nós mulheres, não vou dizer para com as mulheres, eu não gosto de me 

excluir né, então é como a gente, que práticas são essas que a gente tá 

dialogando com a gente mesmo, se gente tá afastando ou não a nós mesmas, se 

a gente tá avançando ou não nessas questões, que práticas são essas nossas, pra 

quem tá no exercício é um dos princípios da educação popular ação-reflexão-

ação, avaliação né (ENTREVISTA 2 – MARIA BONITA). 

 

Ademais, é inegável que a propagação de conhecimento efetuado pelas produções 

acadêmicas inclui certo nível de repercussão que pode ser bastante positivo. A 

entrevistada Esperança ainda levanta essa observação: 

 

Através de uma produção acadêmica, várias pessoas que também tão 

estudando, que tão produzindo projetos vão ler, vão se basear, vão produzir 

mais projetos, vão produzir mais pesquisas e as pesquisas fomentam 

mudanças. Pelo menos elas se propõem né, podem ter várias pesquisas nesse 

aspecto, quanto mais pesquisas, quanto mais pressão tiver, mais facilmente a 

gente vai poder ter um avanço e uma melhora mais rápida e eficaz. Então acho 

que as produções acadêmicas também tem essa função de mostrar, de dialogar 

com a população, de dialogar com o público acadêmico, de fazer essa ponte né 

(ENTREVISTA 5 – ESPERANÇA GARCIA). 

 

Ao findar do questionário, ainda foi ofertado as participantes um espaço para demais 

comentários que desejassem declarar. Apenas a entrevistada Maria Quitéria acrescentou: 

 

Eu acho muito importante todas as pesquisas, todos os estudos que a gente faz, 

que muitas vezes não são interessantes pra outros setores. Acho que a gente 

vem aí numa linha de resistência quando a gente decide trabalhar violência 

contra a mulher, violência contra LGBT [...] a gente tá estudando coisas que 

não são palpáveis né, não se materializam [...] teoricamente né, eu acho que a 

gente produz materiais muito ricos pra análises que são muito ricas também, 

mas materialmente a gente não produz nada. Então, acho que a nossa linha é 

uma linha de resistência e acho que a gente tem que continuar resistindo, eu 
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parabenizo todo trabalho que eu vejo que é nessa perspectiva, eu super 

parabenizo, encorajo também as pessoas a continuarem estudando, porque 

tempos difíceis estão vindo, mas a gente tem que problematizar 

(ENTREVISTA 3 – MARIA QUITÉRIA). 

 

Ainda cabe salientar que a devolução do estudo foi feita a todas as testemunhas, 

objetivando um retorno sobre as conclusões do mesmo. Visando fortalecer o vínculo 

entre universidade e à sociedade de seu entorno, a temática abordada e os resultados 

obtidos pela pesquisa foram evidenciados através da apresentação de conclusão do 

mestrado, que foi divulgada através das redes sociais e se realizou abertamente no espaço 

do PPGDH, momento no qual todas as entrevistadas foram previamente convidadas a 

participar. Além disso, assim que se deu o término da presente pesquisa, todas receberam 

um exemplar do estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito igual! 

(Rua da Passagem - Lenine e Arnaldo Antunes) 

 

      O processo de construção de uma pesquisa é longo e demanda muitas escolhas. 

Desde o projeto inicial, contemplando a formulação de um problema, a delimitação das 

bases teóricas e metodológicas até a coleta de dados e as considerações finais. Esse 

caminho não é retilíneo, sofrendo muitas interferências e variações.  

      No presente trabalho, a primeira grande questão foi voltada para o referencial teórico 

a ser utilizado. Majoritariamente feminista, a revisão bibliográfica também abarcou a 

contribuição de referências da teoria queer, para prevalecer no norte da visibilidade não 

somente das mulheres cis, como também da população LGBT, acenando as intersecções 

existentes no campo de atuação da Lei Maria da Penha e a necessidade de ampliar a 

interpretação sobre a diversidade de situações que estariam na alçada de tal legislação.  

      Ressaltando que o sistema que submete essas diferentes identidades é o mesmo, não 

haveria incompatibilidade, do ponto de vista político, em considerar essas opressões 

como aliadas na reivindicação de direitos. Já no viés acadêmico e teórico, poderiam ser 

atribuídas algumas críticas, já que, em tese, nem todas as teorias de gênero feminista 

considera a existência dos gêneros enquanto performances, como na teoria queer. Porém, 

ocorre que ha muito de complementar nessas duas vias. Pode-se dizer que a construção 

do gênero se dá pela repetição de determinadas performances de gênero, que são 

construídas por meio de discursos e práticas recorrentes, culminando em relações 

desiguais entre as diferentes identidades. 

      Como a ideia nesse trabalho foi refletir sobre a garantia de direitos humanos, numa 

concepção de diversidade sociocultural, optou-se por um olhar mais aberto e ampliado, 

que provocasse essa inquietação sobre esse código de normas que determina a 

(re)produção de identidades como algo rígido, passível de classificação, de 

enquadramento, de limitação. Consequentemente, essa padronização, que praticamente 

cria um processo de genitalização das pessoas, induz uma hierarquização binária e a 

submissão de um modelo sobre outro. Buscando descontruir essa lógica, que é 

heteronormativa e essencialista, despertou-se a necessidade de analisar a Lei Maria da 

Penha e a garantia de direitos humanos das pessoas acometidas por violência motivada 

por gênero ou orientação sexual.  
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     Nesse panorama, o que se pode constatar é que a Lei Maria da Penha contempla aos 

casos de violência doméstica, o que não equivale necessariamente às violências de 

gênero e orientação sexual. Apesar de as violências domésticas virem acompanhadas de 

um caráter de opressão de gênero e muitas vezes até de orientação sexual, a proposta da 

legislação é clara em limitar o atendimento a situações de violência doméstica. Ou seja, 

não cabe a Lei 11.340/06 casos onde houve violência motivada por gênero e orientação 

sexual, sem que haja algum vínculo ou relação entre a pessoa que agrediu e a que foi 

violentada. Ainda, com a condição de que tenha uma ligação intrafamiliar entre os 

envolvidos, a Lei não fala que independe de gênero, mas institui que independe de 

orientação sexual, o que dá a obrigatoriedade de amparar as violências envolvendo 

mulheres transexuais, lésbicas e bissexuais. 

      Assim, se esclarece que não havendo essa relação “doméstica” ou “intrafamiliar”, as 

violências propagadas contra a mulher ou com cunho lgbtfóbico, não são competência da 

Lei Maria da Penha, muito embora isso esteja bastante ligado à interpretação do 

legislador. É possível que essa limitação ocorra em função de que os casos de violência 

se dão predominantemente contra as mulheres e dentro dos lares, compreendendo atores 

que possuem laços familiares. Mas isso também não impede que em casais de lésbicas e 

pessoas transexuais essas situações não venham a acontecer. Então se o foco é a violência 

doméstica, ela precisa estar adaptada nas suas diferentes facetas, prioritariamente 

protegendo as mulheres, porque é o objetivo principal e é a situação na qual há maiores 

indícios, mas sem desconsiderar as demais especificidades, pois nestas também podem 

ocorrer tais atos.  

      Após esses primeiros apontamentos, infere-se que nesse universo, tomando como 

exemplo o recorte territorial de João Pessoa, foi possível se chegar a muitas descobertas e 

conclusões. Primeiramente, pode-se afirmar que a Lei Maria da Penha surge trazendo em 

seu bojo a mensagem de que “a violência contra as mulheres não é mais aceita 

socialmente” (OLIVEIRA e TAVARES, 2015, p. 23). Ganhando destaque internacional 

pelo seu caráter de combate a violência doméstica, está no hall das melhores legislações 

brasileiras e concretamente é um avanço dentro da dinâmica de um Estado que deveria 

ser democrático, mas cuja gênese e estrutura são estreitamente burguesas e excludentes. 

      O Estado, devido à intensa reivindicação social concretizada pelo movimento 

feminista, se rende e inclui uma Lei visando à proteção de uma parcela desfavorecida do 

direito a viver sem violência. Personificadas na pele de Maria da Penha, que foi 

simbolicamente homenageada, como forma de retratação da negligência do Estado 
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brasileiro, muitas outras mulheres viveram histórias semelhantes de agressão, omissão, 

intimidação, humilhação e até morte, até que se consolidasse um mecanismo legal de 

coibição desses atos, geralmente proferidos por alguém do círculo de relações da mulher. 

      Historicamente oprimidas e violentadas, havia uma dívida do Estado com as 

mulheres, na busca da sua permanente igualdade, que desde muito antes da Constituição 

Federal vinha sendo reivindicada. Dentre críticas e negações sobre a constitucionalidade 

dessa Lei legítima, ela é promulgada e revoluciona o campo legal, trazendo de modo 

tangível para a dimensão social, um problema cultural que até então, ao menos do ponto 

de vista jurídico, não era real. Anteriormente, com o simples pagamento de uma cesta 

básica, ou numa rápida proposta de conciliação entre os envolvidos no Juizado de 

pequenos crimes, estavam compensadas todas as violações antecedentes cometidas 

contra a mulher pelo homem agressor. Com a denúncia desses crimes numa legislação 

específica, uma década passou e hoje já pode se compreender que a resolução desse 

fenômeno plural, engloba mais elementos do que se previa. 

     Em detrimento disso, uma série de instrumentos legais, pragmáticos através de 

políticas públicas e de uma rede de serviços para atendimento às vítimas de violência 

doméstica, foram sendo conquistados e amplificados. Dessa realidade prática, que parte 

de proposições legal, documental e jurídica, podem ser desdobrados avanços e entraves 

em ambos os sentidos.  

      No que se refere ao aspecto textual da Lei Maria da Penha é preponderante o balanço 

geral de que é um avanço. Construída com embasamento feminista, a escrita da Lei é 

completa e descreve as formas de violência de modo amplo e preciso. É uma das Leis 

brasileiras mais inovadoras, trazendo a visão da violência doméstica com a inclusão de 

mulheres trans e independendo de orientação sexual. Além disso, inclui muito mais do 

que a punição do agressor, tendo em vista que ela busca também a proteção da vítima, a 

prevenção e a coibição da violência. Não é a responsável por criar o crime de violência 

doméstica, mas é um instrumento jurídico que origina medidas de atendimento e 

procedimentos diferenciados para lidar com a complexidade de tal fenômeno, buscando 

reduzi-lo ou quiçá extingui-lo.  

      É cabível refletir que cada artigo trazido pela Lei 11.340/06 abarca conteúdos tão 

profundos que poderiam ser gerados trabalhos científicos únicos para cada um deles. Em 

prol da garantia de direitos humanos, a Lei Maria da Penha vai à contra mão de 

ideologias propagadas pela sociedade patriarcal e a princípios perpetrados por um Estado 

hegemônico burguês, racista e machista. Nesse viés, a própria existência dessa legislação 
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já pode ser elencada como um avanço, como um ato de resistência em oposição a um 

código de normas que vai inteiramente contra ao que ela preconiza. Sendo assim, não é 

de surpreender que a sua efetivação, mesmo acompanhada por um conjunto de avanços, 

encontre tantos obstáculos e tamanhos entraves. 

      Tomando como base o município de João Pessoa, pode ser elucidado que a Lei Maria 

da Penha trouxe muitos avanços para a garantia de direitos humanos. Um primeiro ponto 

é que a existência da Lei proporcionou uma crescente visibilidade da problemática da 

violência doméstica, contribuindo para denúncia, notificação, contabilização e 

manutenção estatística desses casos. É um avanço e mérito da legislação, atrelada ao 

movimento feminista, a popularização e o aumento do debate público sobre tal violência.  

      Ao mesmo passo, a criação dos serviços especializados para as vítimas de violência 

doméstica, composto por uma equipe de atendimento interdisciplinar, conforme 

instituído pela Lei em pauta, pode ser listada como uma relevante conquista. Todavia, 

com esse trabalho, pode-se detectar que é justamente na consolidação dos serviços que 

residem alguns dos maiores entraves. Primeiro porque a Lei preconiza que eles devem 

existir e isso é um inegável avanço, mas não significa que o que está previsto na 

legislação vai realmente se dar na prática. Conquistas não necessariamente são sinônimos 

de garantias e o que essa pesquisa mostra, tomando como base João Pessoa, é que se está 

muito longe de vivenciar a realidade conforme o que dizem os papéis. 

      Os serviços da rede de atendimento a mulher em situação de violência de João 

Pessoa, os quais são responsáveis por uma demanda significativa, já que se trata de uma 

capital com aproximadamente oitocentos mil habitantes, são frágeis, com equipe 

profissional muito abaixo da média exigida, atuando em estruturas precárias e com 

orçamentos minguados. Logicamente, “as dificuldades para que a Lei seja devidamente 

cumprida não se restringem aos recursos insuficientes que lhe são destinados” 

(CALAZANS e CORTES, 2011 p. 62), mas são aspectos extremamente valorosos e que 

se não fossem importantes, não estariam preconizados na Lei.  

      A legislação avança em planejar a estrutura, equipe e orçamento, mas o Estado 

entrava, não possibilitando a plena execução desses artifícios. Como reflexo desse 

funcionamento, mais obstáculos vão surgindo. A ausência de acolhimento adequado, 

atendimentos defasados e revitimização podem ser listados como graves consequências 

desse cenário.  

      Verificando-se alta demanda e pouco corpo técnico, os profissionais foram lembrados 

na aplicação dos questionários inúmeras vezes traduzidos numa visão com alto teor de 
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responsabilização dos entraves da aplicação da Lei Maria da Penha. Contudo, cabe frisar 

que não só as vítimas são prejudicadas, como também os próprios funcionários podem 

ser levados a situações de adoecimento devido a essa soma de falhas e precarização do 

ambiente de trabalho.  

      Seguramente, a postura de muitos agentes faz a diferença na hora do atendimento e 

pode até ser colocado como um avanço a forma como muitos profissionais já conseguem 

entender a violência doméstica. Por outro lado, o atendimento prestado por muitos 

agentes também caracteriza graves entraves para efetivação da Lei Maria da Penha e para 

garantia de direitos humanos.  

      De modo geral, seria muita pretensão colocar somente nos trabalhadores o encargo de 

fazer valer ou não a Lei Maria da Penha, pois para além dos agentes, há acima toda uma 

estrutura de poder. Porém é evidente que eles ocupam um papel fundamental e de 

incomparável valia, até mesmo porque tudo na nossa sociedade depende da força de 

trabalho e desmerecer a importância da atividade laboral desempenhada por esses 

profissionais seria incoerente.  

      Suplementar a essa dinâmica, se agravam ainda mais entraves, ao diagnosticar-se a 

inexistência de formação, qualificação e capacitação dos profissionais nos temas de 

gênero, orientação sexual, violência doméstica e direitos humanos. Simplesmente não há 

atualização no conhecimento dos profissionais e muitos não tem a menor noção da 

amplitude de fatores e complexidades que estão envoltas nos casos com os quais estão 

lidando.  

      Nesse viés da educação, a Lei Maria da Penha também entrava ao se examinar que as 

temáticas supracitadas também não estão eminentemente imersas em nenhuma categoria 

de ensino, nem no ensino superior e menos ainda na educação básica. Igualmente, não 

são desenvolvidos cursos e capacitações profissionais de educação permanente sobre 

essas questões, nem na área da saúde e nem no setor de assistência social, locais de suma 

importância para plena execução da Lei 11.340/06.  

      É possível observar que o conceito de gênero ainda não se disseminou de maneira 

concreta nas instituições, que seguem a tendência de menosprezar ou ignorar as questões 

de gênero, contribuindo para a reprodução de crenças ultrapassadas, que permanecem 

inquestionáveis. Críticas semelhantes se aplicam a realização das campanhas educativas, 

que ainda são muito inofensivas, compondo nesse quadro atividades preventivas que se 

afiguram apenas como iniciativas pontuais, que não dão conta de alcançar tamanha 

dimensão do problema em questão.  
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      No percurso dos avanços, a Lei Maria da Penha soma na garantia de direitos humanos 

ao agrupar a possibilidade de acionar a medida protetiva de urgência. Entretanto, pode-se 

verificar que ainda há entraves para plena execução desse mecanismo, que nem sempre é 

deferido com a urgência necessária, havendo situações até de descumprimento por parte 

do agressor, chegando a cessar na morte da vítima. Na ocorrência da medida protetiva 

tanto o agressor pode ser retirado do lar, quanto à vítima pode ser encaminhada para um 

abrigo. Na primeira hipótese, não é dado nenhuma cobertura ao acusado, deixando todas 

as brechas pra que ele torne a violar a vítima. Na segunda possibilidade, a própria vítima 

é retirada do seu lar, como se ela fosse a culpada que devesse ser retirada do convívio 

social. Assim, parece que essa alternativa também precisa ser melhor avaliada, pois ao 

mesmo tempo que avança ao propor uma proteção supostamente integral, ela também 

entrava, revitimizando a mulher agredida de diferentes formas e as vezes até suscitando a 

ocorrência de novos crimes.  

      Nessa perspectiva, observando o contexto pessoense, ainda reitera-se que a Lei Maria 

da Penha precisa avançar de encontro às mulheres que residem em áreas rurais, no sertão 

e regiões mais afastadas da urbanização, locais onde a violência também existe e deve ser 

amparada pela legislação, tendo como basilar o princípio da intersetorialidade. 

      Outro ponto dúbio da Lei é a representação condicionada à decisão da vítima, ou seja, 

a escolha por dar continuidade ao processo ou não como exclusiva da vítima. Igualmente, 

uma questão obsoleta em relação a essa legislação é sobre a punição. Os acusados, 

quando punidos e encaminhados aos presídios, não recebem nenhum outro tipo de 

estímulo a ressocialização ou suporte educacional para compreender melhor as 

desigualdades de gênero e orientação sexual. Simplesmente prender não basta. A Lei 

Maria da Penha determina o viés educativo também como parte do encaminhamento aos 

acusados, mas o que se constata, a partir de João Pessoa, é que as prisões ocorrem em 

número irrisório e o apoio educativo e até psicológico é inexistente aos agressores. Além 

disso, quando efetivado o enquadre, há todo o contexto prisional, onde somente o fato de 

estar naquele local é degradante e punitivo de um modo muito negativo a qualquer 

premissa de garantia de direitos humanos. 

      As duas partes (vítima e agressor) precisam ser amparadas para inclusive fomentar a 

prevenção da incidência de novos casos, com os mesmos envolvidos. Isso implica 

sublinhar que todo o círculo familiar afetado deve ser contemplado recebendo o 

necessário apoio e amparo não só psicológico, como outras demandas emergentes que, se 

existentes, devem ser sanadas, tais como: garantia de vagas em creche, encaminhamento 
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ao mercado de trabalho, concessão de imóvel caso a vítima não tenha onde morar, 

resolução de não pagamento de pensão alimentícia, dentre outros auxílios, que conforme 

identificados, devem ser plenamente atendidos e sanados. Todos esses aspectos são 

relevantes para garantia de direitos humanos. 

      O machismo também mora nos detalhes e a violência doméstica engloba um 

somatório de fatores agravantes, não se configurando somente no ato da violência física. 

Para tanto a Lei Maria da Penha associa em seus artigos as diferentes formas de agressão, 

que não se restringem ao aspecto físico. O que se verificou nesse estudo é que há uma 

dificuldade para enquadrar as violências, com risco até de desqualificar comportamentos 

machistas e atos que são de extrema agressividade que em primeiro momento parecem 

não se afigurar como uma ocorrência da Lei Maria da Penha.  

      Há muitos casos onde o homem não bate na mulher, mas a proíbe de ir a 

determinados lugares, a impede de usar certas roupas, faz chantagens, ridiculariza os 

hábitos, a omite, a manipula e paulatinamente destrói a identidade e a autoestima da 

mulher. A Lei Maria da Penha enquadra todas essas situações nos diferentes tipos de 

violência que ela preconiza. O que se pode concluir é que há uma cultura de que somente 

essas violências numa proporção extrema devem ser autuadas. Em decorrência dessa 

lógica, geralmente a denúncia culmina em níveis de alta gravidade e já com o 

intercruzamento de diferentes violações. 

      Além de sobrepor variadas formas de violência, as demandas da Lei Maria da Penha 

também são constituídas pela intersecção entre classe, raça, etnia e orientação sexual. 

Todavia, nesse quesito reside outro entrave da mencionada legislação. Não foram 

constatadas ações específicas para atender as demandas das mulheres pobres e negras, 

que são predominantes na busca dos serviços, tampouco se visualizou uma estratégia 

para acolher as mães violentadas, que são muitas. De igual maneira, não se averiguou 

ações inclusivas para as mulheres trans, lésbicas e bissexuais, população na qual também 

existe violência doméstica, de gênero e orientação sexual, mas que é invisibilizada não só 

socialmente, como judicialmente. 

      Em síntese, observa-se que há uma Lei para violência doméstica, mas não há uma Lei 

para criminalizar especificamente as violências de gênero e de orientação sexual. 

Também não se tem a pretensão de impelir que isso deveria ocorrer. Mas isso reforça o 

pressuposto levantado pelas participantes sobre a dificuldade de trabalhar a garantia de 

direitos humanos através da Lei Maria da Penha ressaltando as diferentes nuances e 

intersecções. 
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      Como se constatou nas entrevistas, há vários prejuízos em não achar o ponto de 

encontro onde se somam as subjetividades, o que é também uma constante no mundo 

acadêmico e que reverbera no âmbito jurídico, a exemplo da Lei Maria da Penha que na 

sua aplicabilidade ainda não consegue contemplar todas as especificidades de situações, 

que incluem não só a questão da diversidade sexual, como também a questão racial e 

econômica.  

      Ainda, há de se repensar sobre a especificação da categoria gênero na Lei, evitando 

que se abra precedente para legislar em favor de homens cis que tentam se apropriar 

dessa legislação que não os pertence. Porém, cabe frisar, que no caso de um homem 

trans, por exemplo, a vítima se enquadraria como transexual e tendo em vista a repressão 

que essas pessoas são acometidas por sua identidade sexual, se vierem a sofrer uma 

violência no campo doméstico, devem ser protegidas pela Lei Maria da Penha também. 

      Esse debate é relevante até mesmo pelo fato de que se rememora que a Lei 

11.340/2006, emana em cumprimento da punição estabelecida de acordo com a 

Convenção de Belém do Pará e com a Convenção Americana de Direitos Humanos, os 

quais trazem em suas normas a obrigatoriedade de prevenir, proteger e punir a violência 

contra a mulher, mantendo em salvaguardo os direitos da vítima com base no gênero. 

Desse modo, se a Lei Maria da Penha vem em cumprimento desses acordos dos quais o 

Brasil é signatário, ela ainda não está cumprindo totalmente com as suas devidas 

atribuições, já que não atende de modo específico a todas essas caracterizações. 

      Certamente ainda há muito que avançar nessa compreensão sobre as intersecções, o 

que também é um reflexo do movimento feminista que ainda parece não saber lidar com 

essas diversidades e encontrar o ponto em comum entre essas diferentes identidades 

sexuais oprimidas. Tanto é assim, que para contemplar esse viés, teve de se recorrer às 

teorias queer, já que nas teorias feministas essa compreensão ainda não está amplamente 

alcançada, haja vista a exclusão das intersecções.   

      Ademais, enfatiza-se que os maiores entraves da Lei Maria da Penha para garantia de 

direitos humanos estão em fatores externos, para além da própria legislação e da sua 

aplicação. Ou seja, estão na cultura patriarcal e machista, no sistema capitalista e na 

estrutura do Estado. Esses são os três pilares que sustentam a existência e manutenção 

não só da violência doméstica, como também das demais violências de gênero e 

orientação sexual. 

      Para lidar com os problemas da cultura machista é urgente adotar uma postura crítica 

e olhar para além dos limites das estratégias legais que ainda não respondem de forma 
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satisfatória a este cenário que vem se arrastando durante tanto tempo na sociedade. A 

penalidade de aprovar uma Lei possui caráter simbólico, mas as violências são concretas. 

      Sendo assim, pode-se concluir que a ameaça de coerção incitada pela Lei (não só pela 

Lei Maria da Penha, mas por todas as Leis) até contribui para reprimir e inibir 

comportamentos, contudo não tem uma capacidade de mudança propriamente cultural. 

Prova disso é que mesmo com a promulgação da Lei Maria da Penha recentemente, no 

ano de 2015, aprovou-se a Lei 13.104/2015, intitulada Lei do Feminicídio, alterando o 

Código Penal e enquadrando o homicídio de mulheres como circunstância qualificadora 

do crime, com penas mais severas, incluindo tais atos no rol de crimes hediondos 

(BRASIL, 2015b).  

      Nessa perspectiva, também se pode atentar que aumentar a visibilidade da violência 

doméstica é algo importante, mas não é suficiente para garantia de direitos humanos. 

Para alcançar as problemáticas dos direitos humanos, que são configurações complexas e 

multidimensionais, a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade precisam estar 

presentes nas suas concepções, sendo preciso consolidar uma cultura e educação em 

direitos humanos por intermédio de múltiplos espaços para sua formação.  

      Dessa maneira, a construção de uma socialização e da garantia dos direitos humanos 

implica não só em relevar as conquistas de direitos já acumuladas e considerar os 

processos de seu alargamento ao longo da história, mas também refletir sobre a 

perspectiva de novos avanços (SILVEIRA, 2007). Assim, esses princípios e diretrizes, 

embora sejam fundamentais, são infundáveis se ocorrerem sem uma mudança no regime 

econômico vigente. Inclusive, não se darão na sua totalidade se persistirem as 

desigualdades sociais existentes. À luz de Benevides pode-se pensar: 

 

Um sistema econômico que provoca violência, não pode ser mantido; nenhum 

sistema social é da ordem da natureza, imutável, mas são criações humanas 

que podem ser transformadas. Trata-se, portanto, de construir um novo 

sistema, em contraponto ao existente, no qual se enfrente, radicalmente, a 

questão da propriedade dos meios de produção e o sistema de decisões de 

poder, ambos pertencentes, em última instância, aos detentores do capital 

(BENEVIDES, 2007, p. 343). 

 

      Uma mudança no sistema econômico e político é algo imprescindível para que se 

possa desenvolver as alterações emergentes no campo dos direitos humanos. Mas o que 

agrava ainda mais esse cenário é que as perspectivas existentes de mudança indicam 

retrocesso. Das várias propostas de alteração da Lei Maria da Penha tramitando no 

Congresso brasileiro, nenhuma possui a aprovação do movimento feminista.  
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      Ademais, essa conjuntura fica ainda mais complexa com o caos político que aterrissa 

no Brasil, devido a um novo golpe já consolidado, que legitimou um pedido incoerente 

de afastamento (impeachment) da Presidenta da República, conspirado por setores de 

direita, com ideais conservadores e acordados com objetivos economicamente 

dominantes. Utilizando-se de uma manobra dentro da Constituição Federal que até então 

nunca havia sido perpetrada e que é acompanhada de um caráter evidentemente 

misógino, assiste-se a mais um episódio lamentável da política no Brasil. Uma verdadeira 

fraude parlamentar apoiada por parte da elite nacional e internacional.   

      Em todas as entrevistas as ativistas alertam que esse é um sinal importante a ser 

considerado nas políticas para as mulheres e população LGBT, havendo risco eminente 

de retirada dos direitos dessa população, os quais nem bem se consolidaram, já estão sob 

ameaças de corte, culminando em graves interferências na recente, frágil e limitada 

democracia brasileira. 

      De todo modo, verificando a relação entre a instauração da Lei 11.340/2006 e a 

garantia de direitos humanos, encontram-se muitos efeitos nas dimensões culturais, 

econômicas e políticas que garantem a promoção dos direitos humanos, mas todos em 

um processo de formação e numa busca constante para alcançar a plena efetivação, 

contestando o Estado e tentando eximir a influência do patriarcado. 

      Analisando os avanços e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos 

humanos, a partir da cidade de João Pessoa na Paraíba, pode-se verificar que essa 

legislação se apresenta como avanço e deve ser mantida e fortalecida, pois é um marco 

para os direitos das mulheres, talvez mais ainda do que em outros Estados, pela alta 

densidade desses crimes na Paraíba. É um instrumento e uma alternativa, talvez não a 

mais adequada para extinção da problemática das violências de gênero e orientação 

sexual, mas é uma porta que se abre para impulsionar o empoderamento de muitas 

mulheres, bem como a busca pela garantia e universalidade dos direitos humanos. É 

possível afirmar que suas limitações não residem exatamente no corpo técnico do seu 

texto jurídico, mas sim na estrutura política e legal que a engloba e principalmente no 

sistema econômico e cultural que produzem e propagam a misoginia, o machismo, o 

racismo, a LGBTfobia e todo fardo das demais disparidades sociais entre as pessoas.  

      Partindo do território de João Pessoa, mas podendo ser adaptado a outras realidades, 

o mesmo acontece com a presente pesquisa, que vem na intenção de denunciar a opressão 

machista, proporcionar maior entendimento sobre a violência doméstica e construir um 

caráter propositivo de soluções através da garantia de direitos humanos, porém não tem 
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um caráter de firmar uma mudança propriamente dita, afinal isso só irá acontecer através 

de uma transformação completa das bases materiais e culturais que sustentam a 

sociedade.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

             Prezado(a) Senhor(a) ...............................................................................................    

 

      Esta pesquisa é sobre os avanços e entraves da Lei Maria da Penha para garantia de 

direitos humanos, com base no munícipio de João Pessoa - Paraíba e está sendo 

desenvolvida pela pesquisadora Juciane de Gregori, aluna do Curso de pós-graduação em 

Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba, 

sob a orientação do Professor Dr. Elio Chaves Flores. 

Os objetivos do estudo são: analisar os avanços e entraves da Lei Maria da Penha 

(11.340/2006) para garantia de direitos humanos, a partir da cidade de João Pessoa na 

Paraíba; verificar a relação entre a instauração da Lei 11.340/2006 e a garantia de direitos 

humanos; refletir acerca do papel do Estado e da influência do patriarcado na dinâmica 

da violência motivada por gênero e orientação sexual; refletir a temática do gênero e sua 

relação com processos de formação da identidade e efetivação de direitos humanos; 

analisar os efeitos da Lei Maria da Penha (11.340/2006) nas dimensões culturais, 

econômicas e políticas que garantem a promoção dos direitos humanos. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para dar visibilidade à violência machista 

que acomete as mulheres, bem como expandir o conhecimento acerca dessa temática, 

contribuindo para o desenvolvimento de futuras pesquisas acadêmicas e para discussões 

que possam produzir ações na busca de relações igualitárias e garantia de direitos 

humanos. 

      Dessa forma, os participantes da pesquisa e a comunidade em geral serão 

beneficiados, pois a construção de uma análise critica sobre a Lei Maria da Penha no 

âmbito acadêmico constitui-se como uma ferramenta para aperfeiçoar a aplicação dessa 

legislação e buscar alternativas para que o Estado possa garantir sua efetividade. Além 

disso, na medida em que a presente problemática é exposta e questionada, também se 

propicia a criação coletiva para o combate da violência de gênero. 

      Solicitamos a sua colaboração para responder de forma oral ao Questionário Sobre os 

Avanços e Entraves da Lei Maria da Penha Para Garantia de Direitos Humanos, como 
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também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em sigilo. Ressalta-se que as respostas serão gravadas para 

posteriormente serem transcritas e analisadas. Informamos que essa pesquisa não oferece 

riscos, previsíveis, para a sua saúde.  

      Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

      Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

      Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                           

 

 

 

 

 OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                       

Espaço para impressão                                                                                                                                      

dactiloscópica 

______________________________________ 

                Assinatura da Testemunha                                                                                                                                                            

    

Contato da Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Juciane de Gregori. 
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Endereço (Setor de Trabalho): Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, 

Cidadania e Políticas Públicas – PPGDH-CCHLA-UFPB Central de Aulas – Bloco B – 

Campus I – Cidade Universitária – João Pessoa – PB – CEP: 58051-900 Telefone: 

83.3209.8799 / 3216.7468 – E-mail: ppgdh.ufpb@gmail.com / Site: 

www.cchla.ufpb.br/ppgdh 

Telefone: 83 - 9 9191 2442 

E-mail: juciane.psicologia@gmail.com 

Ou 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da 

Paraíba Campus I - Cidade Universitária - 1º Andar – CEP 58051-900 – João Pessoa/PB  

 (83) 3216-7791 – E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

 

Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 

 

Obs.: O sujeito da pesquisa ou seu representante e o pesquisador responsável deverão 

rubricar todas as folhas do TCLE apondo suas assinaturas na última página do referido 

Termo.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 - PRINCIPAIS LEIS RELACIONADAS À MULHER APROVADAS 

NO ESTADO DA PARAÍBA NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO DE 1989 A 20 

DE MARÇO DE 2013 

 

QUADRO 3 - Principais Leis relacionadas à mulher aprovadas no Estado da Paraíba no 

período de 05 de outubro de 1989 a 20 de março de 2013 

 Lei Ano Ementa Observações 

1 Lei nº 5.432 1991 Dispõe sobre a criação de abrigos para 

acolhimento provisório de mulheres e 

crianças vítimas de violência. 

Alterada pela Lei 

nº 9.077 de 2010 

2 Lei nº 5.488 1991 Autoriza o Poder Executivo a criar o 

Conselho Estadual dos Direitos da 

Mulher – CEDM e dá outras 

providências. 

Alterada pelas 

Leis nº 5.784 de 

1993 e 7.392 de 

2003 

3 Lei nº 5.602 1992 Estabelece penalidades aos 

estabelecimentos que discriminem 

mulheres e dá outras providências. 

 

4 Lei nº 5.776 1993 Dispõe sobre a proibição de educação 

diferenciada nas escolas da rede pública 

Estadual de ensino e dá outras 

providências. 

 

5 Lei nº 5.784 1993 Altera dispositivos da Lei nº 5.488 de 

1991, que criou o Conselho Estadual dos 

Direitos da Mulher – CEDM e dá outras 

providências. 

 

6 Lei nº 6.624 1998 Institui a obrigatoriedade de informar às 

mulheres vítimas de abuso sexual os 

procedimentos que faculta o Decreto-Lei 
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nº 2848 (Código Penal). 

7 Lei nº 6.754 1999 Institui a Semana Estadual de Saúde da 

Mulher e determina outras providências. 

(Primeira semana do mês de agosto) 

 

8 Lei nº 6.789 1999 Dispõe sobre a colocação de cartazes 

nos hotéis da Paraíba contendo o texto 

“Diga não ao turismo sexual” e dá 

outras providências. 

 

9 Lei nº 6.816 1999 Cria sedes próprias para as Delegacias 

da Mulher. 

 

10 Lei nº 6.817 1999 Cria a Central de Informação sobre a 

Violência Sofrida pela Mulher e dá 

outras providências. 

 

11 Lei nº 6.846 2000 Institui a Semana Estadual dos Direitos 

Humanos na rede pública estadual de 

ensino, e dá outras providências. 

(Semana que contenha o dia 10 de 

agosto) 

 

12 Lei nº 7.035 2001 Cria Delegacias da Mulher em 

Cabedelo, Bayeux e Santa Rita. 

 

13 Lei nº 7.279 2002 Determina prioridade para mulheres nos 

recursos destinados a programas 

habitacionais. 

 

14 Lei nº 7.373 2003 Cria na programação da Rádio Tabajara, 

o Espaço Institucional “Minuto da 

Mulher” para o uso do Conselho 

Estadual dos Direitos da Mulher – 

CEDM e dá outras providências. 
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15 Lei nº 7.392 2003 Altera dispositivos da Lei nº 5.448 de 

1991, que criou o CEDM/PB e dá outras 

providências. 

 

16 Lei nº 7.465 2003 Institui a Semana da Não Violência 

contra a Mulher e determina outras 

providências. (Última semana do mês de 

novembro) 

 

17 Lei nº 7.513 2003 Estabelece a Notificação Compulsória 

da Violência Contra a Mulher atendida 

em Serviços de Urgência e a criação da 

Comissão de Monitoramento da 

Violência contra a Mulher na Secretaria 

Estadual de Saúde. 

 

18 Lei nº 7.515 2003 Veda qualquer forma de discriminação 

racial ao idoso, à pessoa portadora de 

necessidades especiais, à mulher, e dá 

outras providências. 

 

19 Lei nº 7.862 2005 Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

notificação de maus tratos em crianças, 

adolescentes, deficientes físicos, 

mulheres, pessoas idosas, e dá outras 

providências. 

 

20 Lei nº 7.878 2005 Institui a obrigatoriedade da Exibição da 

Inscrição “Violência contra a Mulher é 

Crime!” Disque Denúncia – Ligue 3218-

5316 e/ou 3218-5317 na Propaganda 

Oficial Escrita. 

 

21 Lei nº 7.933 2006 Institui a Semana Estadual de Combate à 

Mortalidade Materna no Estado da 

Paraíba e dá outras providências. (Dias 
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18 de maio a 03 de junho) 

22 Lei nº 7.996 2006 Institui o Dia Estadual da Mulher 

Evangélica. (4º Domingo de maio) 

 

23 Lei nº 8.038 2006 Institui o dia 12 de agosto como Dia 

Estadual da Mulher do Campo no 

Estado da Paraíba e dá outras 

providências. 

 

24 Lei nº 8.170 2007 Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

Empresas Nacionais ou Estrangeiras, 

que veiculem anúncios referentes à 

oferta de trabalho no exterior para 

mulheres, a se cadastrarem na Secretaria 

de Segurança Pública no Estado da 

Paraíba. 

 

25 Lei nº 8.324 2007 Dispõe sobre a Campanha Continuada 

de Repúdio aos Crimes de Violência 

praticados Contra a Mulher. 

Alterada pela Lei 

nº 9.916 de 2012 

26 Lei nº 8.391 2007 Autoriza o Poder Executivo a criar o 

Programa Especial de Atendimento para 

fins de Renda e Emprego, às mulheres 

vítimas de violência doméstica. 

 

27 Lei nº 8.619 2008 Autoriza o Poder Executivo a instalar 

berçários e creches nos presídios e 

penitenciárias femininos. 

 

28 Lei nº 9.077 2010 Cria a Secretaria Especial de Estado de 

Políticas Públicas para as Mulheres – 

SEPM, com alteração de dispositivos da 

Lei nº 8.186 de 2007; Dispõe sobre o 

CEDM; Altera dispositivos da Lei nº 

5.432 de 1991, que dispõe sobre a 
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criação de abrigos para acolhimento 

provisório de mulheres e crianças 

vítimas de violência; Revoga a Lei nº 

7.930 de 2006, e dá outras providências 

correlatas. 

29 Lei nº 9.186 2010 Institui no Calendário Oficial do Estado 

da Paraíba o Dia da Mulher Militar. (Dia 

26 de janeiro) 

 

30 Lei nº 9.187 2010 Institui no Calendário Oficial do Estado 

da Paraíba o Dia de Comemoração da 

Lei Maria da Penha. (Dia 7 de agosto) 

 

31 Lei nº 9.229 2010 Dispõe sobre a criação do Dia Estadual 

da Mulher Negra e dá outras 

providências. (Dia 25 de julho) 

 

32 Lei nº 9.511 2011 Institui a Semana Estadual da Mulher. 

(Dias 08 a 14 de março) 

 

33 Lei nº 9.546 2011 Dispõe acerca da elaboração de 

estatística e divulgação sobre a violência 

contra a mulher, na forma em que 

específica. 

 

34 Lei nº 9.607 2011 Dispõe sobre a inclusão do critério de 

prioridade à mulher vítima de violência 

na inscrição para aquisição de unidade 

habitacional destinada às mulheres 

inseridas em programas de assistência. 

 

35 Lei nº 9.636 2011 Determina ao Governo do Estado da 

Paraíba fazer publicar em seu portal 

institucional (www.paraiba.pb.gov.br), 

na internet, e em material de divulgação, 

a frase “Violência contra a Mulher, 
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jamais! Denuncie!” e dá outras 

providências. 

36 Lei nº 9.725 2012 Obriga os hospitais públicos ou 

particulares a comunicarem às 

Delegacias de Polícia mais próximas, 

sobre os atendimentos de casos de 

mulheres, crianças e adolescentes 

vítimas de agressão física realizados em 

seus pronto-socorros. 

 

37 Lei nº 9.851 2012 Institui no estado da Paraíba a “Semana 

de Prevenção e Combate à Depressão 

Pós-Parto”. (No período em que constar 

o dia 28 de maio) 

 

38 Lei nº 9.916 2012 Altera a Lei nº 8.324 de 2007, e dá 

outras providências. (Campanha de 

Combate à Violência contra a Mulher) 

 

Fonte: PARAÍBA. Legislação Estadual sobre a Mulher inclusa a Lei Maria da Penha. Período: 05 

de outubro de 1989 a 20 de março de 2013. João Pessoa: Assembleia Legislativa do Estado da 

Paraíba, 2011/2015. 
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APÊNDICE 2 - PRODUÇÃO INTELECTUAL RELACIONADA À LEI MARIA 

DA PENHA E AO TERRITÓRIO DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS ANOS DE 2007 

E 2014 

 

QUADRO 4 - Produção intelectual relacionada à Lei Maria da Penha e ao território de 

João Pessoa, entre os anos de 2007 e 2014 

 Autoria Título Ano Área 

1 ALMEIDA, 

Juliana Barbosa 

Lins de 

Crenças sociais acerca das diferenças 

entre homens e mulheres e suas relações 

com a percepção da violência do homem 

contra à mulher 

2007 Psicologia 

2 FLORÊNCIO, 

Márcia Virgínia 

di Lorenzo 

Violência contra idosos e risco de 

adoecimento mental em João Pessoa - PB 

2007 Enfermagem 

3 NONATO, 

Karliana 

Fernandes 

Violência contra a criança: violência em 

crianças periciadas no Departamento de 

Medicina Legal de João Pessoa 

2007 Saúde 

4 BATISTA, 

Wellington de 

Lima 

A Lei Maria da Penha enquanto 

instrumento para a defesa e promoção 

dos direitos humanos das mulheres 

2009 Direitos 

Humanos 

5 VIEIRA, Maria 

de Fátima do 

Nascimento 

Violência contra a mulher praticada pelo 

companheiro 

2009 Direitos 

Humanos 

6 OLIVEIRA, 

Michele 

Ribeiro de 

Avanços e limites da política de 

enfrentamento à violência de gênero e 

serviços de atendimento às mulheres no 

município de João Pessoa – PB 

2010 Serviço 

Social 

7 BEZERRA, 

Hygina Josita 

Simões de 

Almeida 

A aplicação da Lei Maria da Penha à luz 

da perspectiva gênero-sensitiva: o acesso 

à justiça da mulher vítima de violência 

doméstica em João Pessoa – PB 

2011 Ciências 

Jurídicas 

8 LUCENA, 

Kerle Dayana 

Tavares de 

Análise espacial da violência doméstica 

contra a mulher entre os anos de 2002 e 

2007 em João Pessoa 

2011 Estatística 

9 RAMOS, Nilce 

Elaine Byron 

A mediação de conflitos cíveis como 

instrumento de empoderamento da 

2011 Ciências 

Jurídicas 
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mulher vítima de violência doméstica 

10 ALMEIDA, 

Jank Landy 

Simoa 

Violência contra enfermeiras da 

estratégia de saúde da família: 

caracterização e implicações 

2012 Enfermagem 

11 LIMA, Débora 

Michele Sales 

de 

As mães e as grávidas estudantes no 

curso de Ciências Biológicas/CCA/UFPB 

2012 Ciências 

Biológicas 

12 SOARES, 

Maria Cidney 

da Silva 

Significados e influências da violência de 

gênero e da Lei Maria da Penha: relatos 

de experiências de mulheres em uma 

delegacia 

2012 Enfermagem 

13 FERREIRA, 

Ângela Paula 

Nunes 

O sujeito em palavra: uma análise do 

discurso dos réus acusados de violência 

contra a mulher 

2013 Letras 

14 SOUZA, 

Jackeline 

Abílio de 

Fatores associados à violência conjugal 

no município de João Pessoa - PB 

2013 Estatística 

15 AQUINO, 

Heclésya 

Guedes de 

Violência doméstica e suas implicações 

diante do processo ensino-aprendizagem 

na comunidade Ilha do Bispo 

2014 Direitos 

Humanos 

16 BARREIRO, 

Niedja Maria de 

Figueiredo 

Assistência a mulher em situação de 

violência doméstica em João Pessoa 

2014 Direitos 

Humanos 

17 SANTOS, 

Camilla Guedes 

Pereira Pitanga 

 

A proteção à mulher segurada da 

previdência social: uma abordagem sobre 

as ações regressivas decorrentes de 

violência doméstica 

2014 Ciências 

Jurídicas 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados extraídos do acervo da biblioteca central e das 

bibliotecas setoriais do campus I, da Universidade Federal da Paraíba. Acesso em: 7 dez. 2015. 
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1
1
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Ciências Biológicas

Ciências Jurídicas

Direitos Humanos

Enfermagem

Estatística

Letras

Psicologia

Saúde

APÊNDICE 3 - ÁREA DE CONCENTRAÇÃO DAS PRODUÇÕES 

INTELECTUAIS RELACIONADAS À LEI MARIA DA PENHA E AO 

TERRITÓRIO DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS ANOS DE 2007 E 2014 

 

GRÁFICO 2 - Área de concentração das produções intelectuais relacionadas à Lei Maria 

da Penha e ao território de João Pessoa, entre os anos de 2007 e 2014 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados extraídos do acervo da biblioteca central e das 

bibliotecas setoriais do campus I, da Universidade Federal da Paraíba. Acesso em: 7 dez. 2015. 
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APÊNDICE 4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL RELACIONADA À LEI MARIA 

DA PENHA E AO TERRITÓRIO DE JOÃO PESSOA, ENTRE OS ANOS DE 2007 

E 2014, VINCULADA AO NCDH E AO PPGDH 

 

QUADRO 5 - Produção intelectual relacionada à Lei Maria da Penha e ao território de 

João Pessoa, entre os anos de 2007 e 2014, vinculada ao NCDH e ao PPGDH 

Pesquisa Autoria Título Ano Curso 

PESQUISA 1 BATISTA, 

Wellington 

de Lima 

A Lei Maria da Penha 

enquanto instrumento para a 

defesa e promoção dos 

direitos humanos das 

mulheres 

2009 Especialização 

em Segurança 

Pública e 

Direitos 

Humanos 

PESQUISA 2 VIEIRA, 

Maria de 

Fátima do 

Nascimento 

Violência contra a mulher 

praticada pelo companheiro 

2009 Especialização 

em Segurança 

Pública e 

Direitos 

Humanos 

PESQUISA 3 AQUINO, 

Heclésya 

Guedes de 

Violência doméstica e suas 

implicações diante do 

processo ensino-

aprendizagem na 

comunidade Ilha do Bispo 

2014 * 

PESQUISA 4 BARREIRO, 

Niedja Maria 

de Figueiredo 

Assistência a mulher em 

situação de violência 

doméstica em João Pessoa 

2014 Especialização 

em Segurança 

Pública e 

Direitos 

Humanos 

* Não foi possível constatar a especificação do curso. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados extraídos do acervo da biblioteca central e das 

bibliotecas setoriais do campus I, da Universidade Federal da Paraíba. Acesso em: 7 dez. 2015. 
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APÊNDICE 5 - QUESTIONÁRIO SOBRE OS AVANÇOS E ENTRAVES DA LEI 

MARIA DA PENHA PARA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS AVANÇOS E ENTRAVES DA LEI MARIA DA 

PENHA PARA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL nº___ 

1. Tipo de vínculo e nome da organização: 

2. Idade:  

3. Deseja autodeclarar sua raça/cor e/ou etnia?  

( ) Branca ( ) Preta ( ) Amarela ( ) Parda ( ) Indígena 

( ) Não deseja declarar  ( ) Outra: 

4. Situação conjugal: 

5. Escolaridade:  

6. Religião:  

7. Possui emprego? Se sim, exerce qual função?  

8. Renda pessoal: ( ) Não remunerada 

                             ( ) Até 1 salário mínimo 

                             ( ) 1 à 3 salários mínimos 

                             ( ) 3 à 5 salários mínimos 

                             ( ) 5 ou mais salários mínimos 

9. Número de filhos/as:  

10. Reside com:  

QUESTIONÁRIO SOBRE OS AVANÇOS E ENTRAVES DA LEI MARIA DA 

PENHA PARA GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 

1. Há quanto tempo você tem vínculo com esta organização? Por quê? 

2. Você já sofreu algum tipo de violência motivada por questões de gênero ou orientação 

sexual ou algum outro tipo de violação de direitos humanos que deseja declarar? Quais? 

2.1 Quando isso ocorreu você registrou boletim de ocorrência?  

( ) Sim ( ) Não Por que? 

3. Você já sofreu violência doméstica? 

( ) Sim ( ) Não 

3.1. Em caso de já ter sofrido violência doméstica: 
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a) Que tipo de violência sofreu?  

( ) Física ( ) Psicológica ( ) Sexual ( ) Patrimonial ( ) Moral ( ) Outras: 

b) Quem foi/foram a/as pessoa/as que lhe agrediram? 

c) Quando isso ocorreu você registrou boletim de ocorrência?  

( ) Sim ( ) Não Por que? 

c) Caso tenha realizado o boletim de ocorrência:  

- Como foi a experiência de acessar a Delegacia da Mulher?  

- Como foi o atendimento prestado a você na Delegacia? 

- Quais direitos lhe foram garantidos com a realização do B.O.?  

- A Lei Maria da Penha lhe ajudou a solucionar a situação de violência que a levou até a 

Delegacia da Mulher?  

d) Caso não tenha realizado o boletim de ocorrência:  

- Como se desenrolou a situação de violência que você sofreu?  

- Você buscou alguma outra forma de solução? Se sim, quais? 

4. Na sua opinião, qual seria o papel do Estado nos casos de violência motivada por 

gênero e orientação sexual?  

4.1 Você acha que o Estado cumpre com esse papel? 

5. Na sua opinião, qual o papel da Lei Maria da Penha? 

6. Quais efeitos a Lei Maria da Penha provoca nas dimensões culturais, econômicas e 

políticas da sociedade? 

7. Na sua percepção, a Lei Maria da Penha tem contribuído para diminuir o número de 

casos de violência doméstica?  

8. A partir da experiência como pesquisadora do livro sobre mulheres em situação de 

violência, como você avalia os serviços de atenção às mulheres em situação de violência 

em João Pessoa – PB? Por quê? 

9. Do mesmo modo, como você avalia a atuação dos profissionais nos serviços de 

atenção às mulheres em situação de violência em João Pessoa – PB? Por quê?  

10. Como foi a experiência de acessar os serviços de atendimento às mulheres em 

situação de violência? 

11. Com base na realidade de João Pessoa – PB visível na pesquisa que vocês realizaram, 

quais os avanços da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos? 
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12. Com base na realidade de João Pessoa – PB, visível na pesquisa que vocês 

realizaram, quais os entraves da Lei Maria da Penha para garantia de direitos humanos?  

13. O que mudou na sua compreensão enquanto ativista, depois da finalização do projeto 

e do livro, em relação à dimensão do problema investigado? 

14. De que forma o livro e as produções acadêmicas sobre esse tema podem contribuir 

para combater e enfrentar as violências de gênero e orientação sexual?  

15. Há algo que gostaria de acrescentar? Aberto para demais comentários. 

  


