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RESUMO 
 
O trabalho é fruto de uma pesquisa documental e bibliográfica 
e põe em relevo a situação da mulher vítima de violência no 
Brasil e as dificuldades estruturais em materializar ações 
intersetoriais entre as instituições que atuam junto a este 
segmento. É resultado de discussões do SEPSASS da UFPB, 
com ênfase no debate da intersetorialidade no âmbito das 
políticas de proteção social. Relaciona-se com as experiências 
de docentes e discentes nas fases do Estágio Supervisionado 
no “Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra” de João 
Pessoa-PB. Conclui que há necessidade de uma rede 
intersetorial de suporte na resolução das demandas. 
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Social. Violência. Mulher. 
 
ABSTRACT 
 
The work results from bibliographical a documentary research 
and highlights the situation of the women victims of violence in 
Brazil and the difficulties in achieving intersectoral action 
between the institutions operating with this segment. It is the 
result of SEPSASS UFPB discussions, with emphasis on the 
discussion of the intersectoral within the social protection 
policies. It relates to the experiences of professors and students 
in the phases of Supervised Training in the “Centro de 
Referência da Mulher Ednalva Bezerra” of João Pessoa. It 
concludes that there is need for an intersectoral network 
support in the resolution of the demands. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher grassa no cenário mundial. Nessa perspectiva, o 

Brasil não se distingue dos demais países e apresenta um dos maiores índices deste tipo de 

violência. Foi por volta dos anos de 1980 (em meio à criação das delegacias das mulheres) 

que a produção científica começou a elaborar e sinalizar as razões para a violação 

crescente dos direitos das mulheres e, sobretudo, apontar as expressões da violência no 

cotidiano nacional. Inicialmente tais produções se voltavam para a construção dos perfis das 

mulheres vitimizadas e de seus agressores, bem como das queixas mais demandadas no 

âmbito judicial. 

Sobre estes estudos, Santos e Izumino (2005, p. 2) afirmam:  

 

Entre os trabalhos que vieram a se constituir como referência a estes estudos 
identificou-se três correntes teóricas: a primeira, que denominamos de dominação 
masculina, define violência contra as mulheres como expressão de dominação da 
mulher pelo homem, resultando na anulação da autonomia da mulher, concebida 
tanto como “vítima” quanto “cúmplice” da dominação masculina; a segunda corrente, 
que chamamos de dominação patriarcal, é influenciada pela perspectiva feminista e 

marxista, compreendendo violência como expressão do patriarcado, em que a 
mulher é vista como sujeito social autônomo, porém historicamente vitimada pelo 
controle social masculino; a terceira corrente, que nomeamos de relacional, relativiza 
as noções de dominação masculina e vitimização feminina, concebendo violência 
como uma forma de comunicação e um jogo do qual a mulher não é “vítima” senão 
“cúmplice”. 

 

Cada uma dessas correntes influenciou e contribuiu para a expansão da 

produção científica acerca da violência contra as mulheres no Brasil. Ao passo que 

mudanças sociais e políticas iam acontecendo no país, novas percepções eram 

identificadas e abordadas pelos referidos estudos. Os estudos de gênero no Brasil tomam 

como referência os trabalhos da historiadora Joan Scott que traz a definição de gênero, em 

seu artigo intitulado Gênero: “Uma Categoria Útil Para Análise Histórica”. Levados por essa 

nova categoria, os estudos sobre violência contra as mulheres passam a usar a expressão 

“violência de gênero”. As autoras Heleieth Saffioti e Sueli Souza de Almeida foram as 

primeiras a utilizarem este termo, no livro Violência de Gênero: Poder e Impotência, 

publicado em 1995. Em 2004, Saffioti define a violência de gênero em sua publicação 

denominada: Gênero, Patriarcado e Violência (SANTOS; IZUMINO, 2005). 

A partir desses estudos e conceitos, outros trabalhos também foram surgindo, 

passando a utilizar a expressão “violência de gênero” segundo a perspectiva de Saffioti. 

Porém, atualmente o termo vem sendo utilizado como sinônimo de violência contra as 

mulheres, o que termina sendo um equívoco, já que a violência contra a mulher está ligada 



 

 

 
                  

ao paradigma do patriarcado, e a “violência de gênero” vai além da dominação do homem 

sobre a mulher, implicando relações dinâmicas de poder e não relações estáticas, 

abordadas pela dominação patriarcal (IZUMINO, 2003 apud SANTOS; IZUMINO, 2005). 

As transformações no cenário jurídico-político nacional e internacional ocorridas 

nos de 1990, refletiram mudanças nos estudos sobre violência contra as mulheres. No 

Brasil, o processo de redemocratização dá abertura à publicação de novas leis (Constituição 

Federal de 1988) e novas instituições (as delegacias da mulher), ampliando formalmente os 

direitos da mulher. Normas internacionais (Convenção de Belém do Pará, Convenção da 

ONU) que reconhecem os direitos das mulheres como direitos humanos, também são 

introduzidas no Brasil e inseridas nas práticas e estudos feministas. A partir dessas 

transformações, as pesquisas de violência contra as mulheres passam a destacar uma 

preocupação com relação à ampliação dos direitos humanos das mulheres e seu exercício 

de cidadania no âmbito das instituições públicas. 

O que se pode observar é que esses estudos sobre a violência contra a mulher 

no Brasil contribuíram para dar visibilidade ao tema, como também auxiliaram na 

compreensão do mesmo. Assim, as pesquisas empíricas e teóricas demonstram que a 

violência contra a mulher é um problema social em nosso país que necessita da atenção 

das mais diversas áreas, sejam elas jurídica, social, econômica, saúde, educação, 

assistência, política, segurança, entre outras. Conforme dados do Mapa da Violência no 

Brasil (WAISELFISZ, 2012), entre os anos de 1980 a 2010, o número de homicídios 

femininos no Brasil aumentou 230%, o que representa cerca de 92 mil mulheres 

assassinadas no país. Logo após a promulgação da “Lei Maria da Penha” (BRASIL, 2006a) 

até o ano de 2007, as taxas de homicídios obtiveram uma pequena queda, porém após esse 

período os números voltaram a crescer rapidamente até 2010 (WAISELFISZ, 2012). 

A Lei Maria da Penha trouxe contribuições no tocante à legislação para o 

combate à violência contra a mulher. Porém, a sua existência não inibiu os casos de 

homicídios provocados contra as mulheres, o que demonstra a necessidade de repensar as 

políticas públicas de proteção às mulheres em situação de violência.  Segundo dados do 

Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2012), o número de homicídios femininos apresentou um 

crescimento galopante no período de 1980 à 2010, saltando de 2,3% para 4,6%. Nas 

capitais brasileiras, os números de homicídios são mais elevados (5,4), ultrapassando a 

média dos estados que foi de 4,6. As três primeiras colocações, Vitória, João Pessoa e 

Maceió, obtiveram níveis acima de 10 homicídios para cada 100 mil mulheres. Esses 

números revelam a predominância da violência contra a mulher e a não eficiência dos 

instrumentos e mecanismos de combate à violência existentes no país. 



 

 

 
                  

A violência pode se apresentar nas mais diversas formas: física, sexual, 

psicológica, econômica, patrimonial, entre outras. No entanto, todas são expressões da 

violência e devem ser combatidas. Os dados apresentam os variados tipos de violência 

sofrida pelas mulheres que são atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2011. 

Percebe-se que a violência física ainda é a pioneira nos episódios de violência, 

correspondendo a 44,2% dos casos. Em segundo lugar está a violência psicológica ou moral 

que atinge mais de 20% das mulheres que vivem em situação de violência. A violência 

sexual compreende 12,2 % dos atendimentos realizados. Nesta direção, mesmo com a “Lei 

Maria da Penha” em vigor no Brasil, os dados continuam alarmantes, como bem indica 

estudo recente realizado pelo IPEA (2013). Segundo a investigação, o que vem ocorrendo 

na realidade é o que os pesquisadores denominam de “femicídio” ou “feminicídio”, ou seja, 

mortes em decorrência de conflitos de gênero. Ainda na concepção dos estudiosos entre 

2001 e 2011 ocorreram mais de 50 mil feminicídios no país, frutos de violência doméstica e 

familiar contra mulheres. 

 

2. A PROTEÇÃO VOLTADA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: DA 

CONSTRUÇÃO DA REDE À INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES 

 

2.1 Processos de materialização de uma rede de proteção à mulher vítima de violência  

 

As primeiras respostas sociais à violência contra a mulher surgiram nos anos 

1980, como resultado das reivindicações do movimento feminista que amplia o debate da 

violência para além do movimento, possibilitando que a violência contra a mulher passe a 

ser tratada como problema e enfrentada por meio de políticas públicas de combate à 

violência contra a mulher, as quais praticamente eram inexistentes até então. Em um 

primeiro momento, essa temática passou a ser incorporada enquanto objeto das políticas 

públicas, através da criação do Programa Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1983. O 

programa tinha como ideia central a noção de assistência integral à saúde da mulher, 

desenvolvida por meio de ações e serviços direcionados às mulheres. Organismos de 

defesa dos direitos das mulheres em âmbito estadual e municipal também foram criados 

nesta década (1985). Os Conselhos dos Direitos da Mulher são compostos por 

representantes da sociedade civil e do Estado e se constituem como canais de interlocução 

entre esses atores e como meio de articulação dos diferentes movimentos sociais de 

mulheres. 



 

 

 
                  

A partir da criação desses Conselhos, seminários e encontros foram promovidos, 

juntamente com os movimentos sociais e ONGs, para a discussão de temas relacionados à 

condição feminina. Tais encontros contribuíram para a formulação de políticas 

governamentais e para a ampliação do debate acerca da violência contra a mulher. Tem-se 

então o crescente número de denúncias dos casos de violência praticados contra a mulher, 

que resulta em uma política pública voltada para a questão: a criação das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) que, por sua vez, também são fruto das 

conquistas da luta feminista em defesa das mulheres. A primeira Delegacia foi criada em 

São Paulo, em 1995, após o que foram criadas mais 152, das quais metade se encontra no 

estado de São Paulo e as demais estão em outras capitais estaduais. 

Pode-se perceber que a violência contra a mulher sai do cenário domiciliar e 

passa a ganhar visibilidade frente à sociedade. Tal divulgação se dá a partir das ações e 

mecanismos voltados ao combate da violência contra a mulher, como já mencionados 

acima. A partir dessas, novas ferramentas foram surgindo com o objetivo de não só proteger 

as mulheres que se encontram em situação de violência, mas conferir a todas as mulheres 

seus direitos, além de igualdade e liberdade.  

Dentre os instrumentos que conferem direitos às mulheres e atribuem deveres 

aos estados, destacam-se a “Declaração de Viena”; a “Convenção pela Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher”, da ONU, conhecida como CEDAW; e 

a “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher”, 

da OEA, conhecida como “Convenção de Belém do Pará”. A “Declaração de Viena”, de 

1993, foi o primeiro instrumento internacional a trazer a expressão “direitos humanos da 

mulher”. Traz também a violência contra a mulher como expressão da “questão social”, e 

prevê a sua eliminação por meio de medidas legislativas, ações nacionais e de cooperação 

internacional na área econômica, social, da educação, saúde e assistência social. 

A “Convenção de Belém do Pará”, de 1994, incorporou o conceito de “violência 

contra a mulher”, representando um marco contextual e conceitual para a violência de 

gênero.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 instituiu e consolidou importantes 

avanços na ampliação dos direitos das mulheres e no estabelecimento de relações de 

gênero mais igualitárias, tornando-se marco no processo de redemocratização do país, mas 

o Brasil demorou muito para privilegiar o combate à violência doméstica. Até o ano de 2006 

não se tinha uma lei específica de combate a esse tipo de violência, as denúncias eram 

julgadas pela Lei dos Juízados Especiais Civis e Criminais, n° 9.099/1995, o que provocava 

inúmeros problemas em relação à punição adequada a esse tipo de crime, já que ela não 



 

 

 
                  

era específica para o combate à violência doméstica. Em 07 de agosto de 2006 foi aprovada 

a “Lei Maria da Penha’, Lei n° 11.340, que também resultou da luta incessante do 

movimento feminista que buscava responsabilizar os agressores de mulheres e fazer com 

que a violência contra a mulher fosse reconhecida pelo Estado. Esta lei leva o nome de 

Maria da Penha em homenagem a uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, cujo 

marido tentou assassiná-la por três vezes, resultando em lesões irreversíveis a sua saúde, 

como a paraplegia e outras sequelas. 

A lei n° 11.340/06 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher; estabelece a tipificação tanto dos crimes de violência contra a mulher, 

como os procedimentos judiciais e de autoridades policiais; caracteriza a violência 

doméstica como uma das formas de violação dos direitos humanos; como também altera o 

Código Penal, possibilitando que os agressores sejam presos em flagrante, ou tenham a sua 

prisão preventiva decretada quando ameaçarem a integridade física da mulher; e ainda 

prevê medidas de proteção para a mulher que corre risco de vida como, por exemplo, o 

afastamento do agressor do domicílio e a proibição de sua aproximação física junto à mulher 

agredida e aos filhos. Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a “Lei Maria da Penha” 

dá cumprimento à “Convenção para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” 

como também à “Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher”.  

Dessa forma, o Brasil vem assumindo compromissos perante o sistema global 

de proteção dos direitos humanos, visando coibir todas as formas de violência contra a 

mulher e adotar políticas destinadas a prevenir, punir e erradicar a violência de gênero. Em 

2002, vinculada ao Ministério da Justiça foi criada a Secretaria de Estado dos Direitos da 

Mulher, que tinha como prioridade: o combate à violência contra a mulher, a participação da 

mulher no cenário político do país e sua inserção no mercado de trabalho. 

Em 2003, no governo de Lula, foi instituída a Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres, com a finalidade de formular, coordenar e articular as políticas para as 

mulheres. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres em parceria com o 

movimento feminista desenvolveu o Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM). O 

processo de preparação do PNPM teve início com a I Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres (CNPM), realizada entre 15 a 17 de julho de 2004, em Brasília. A 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM) coordenaram a Conferência que teve como participantes os representantes 

dos poderes executivos estaduais e municipais, diversos ministérios e secretarias especiais, 

além de organizações de mulheres e feministas. Esse Plano tem como natureza, princípios 



 

 

 
                  

e diretrizes a perspectiva da igualdade de gênero, considerando a diversidade de raça e 

etnia.  

Em agosto de 2007, foi lançado o “Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher”, como parte da Agenda Social do Governo Federal e consiste 

num acordo federativo entre o governo federal, os governos dos estados e dos municípios 

brasileiros para o planejamento de ações que visem à consolidação da Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (BRASIL, 2011) por meio da implementação 

de políticas públicas integradas em todo território nacional. 

Existe também como ferramenta de combate à violência contra a mulher a 

Central de Atendimento à Mulher que é oferecida pelo governo federal como um serviço que 

auxilia e orienta as mulheres vítimas de violência através do número de utilidade pública 

180. As ligações são gratuitas e podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, em qualquer 

horário, pois existe uma equipe capacitada disponível para o atendimento durante as 24 

horas do dia. Como parte dos instrumentos de apoio e de atendimento à mulher em situação 

de violência doméstica e intrafamiliar, a Secretaria de Políticas para Mulheres cria os 

Centros de Referência que se configuram como estruturas essenciais do Programa de 

prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. 

Desde 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e 

o lançamento do “Programa de Prevenção, Assistência e Combate à Violência contra a 

Mulher”, os Centros de Referência da Mulher têm ganhado maior expressão no que tange à 

Política Nacional. Os Centros de Referência visam promover a ruptura da situação de 

violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento 

interdisciplinar (psicológico, social, jurídico, de orientação e informação) à mulher em 

situação de violência.  

“Devem exercer o papel de articuladores dos serviços de organismos 

governamentais e não governamentais que integrem a rede de atendimento às mulheres em 

situação de vulnerabilidade social em função da violência de gênero” (BRASIL, 2006b). Os 

Centros de Referência prestam acolhimento permanente às mulheres que necessitem de 

atendimento, monitorando e acompanhando a partir de ações que são desenvolvidas pelas 

instituições que compõem a Rede. Seu objetivo principal pauta-se na ruptura da situação de 

violência vivenciada pela mulher atendida, sem ferir o seu direito à autodeterminação. Para 

nortear e padronizar os procedimentos do funcionamento dos Centros de Referência, a 

Secretaria de Políticas para Mulheres lança a Norma Técnica de Uniformização com o 

intuito de estabelecer em âmbito nacional, diretrizes atribuições e padrões gerais de 

funcionamento desse equipamento da Rede de atendimento bem como assegurar a 



 

 

 
                  

qualidade do serviço e produzir informações comparáveis ou equivalentes, buscando 

monitorar e subsidiar constantemente a manutenção e a reformulação das políticas públicas 

de atendimento à mulher. 

Diante da ampliação da rede de combate à violência contra a mulher, percebe-se 

a necessidade de discussão do tema  da “intersetorialidade” que pode proporcionar a 

articulação e a integração de todas as políticas públicas, ocasionando o atendimento integral 

das usuárias que são assistidas por estas. As ações de enfrentamento à violência contra as 

mulheres, desde o “Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, em 

2007, possuem como eixo a transversalidade de gênero, a efetividade de ações referentes à 

temática e a intersetorialidade, buscando a integração das três esferas de governo e a 

descentralização das políticas públicas.  

O termo “enfrentamento” adotado pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (BRASIL, 2011) remete à ideia de implementação de políticas 

amplas e articuladas que busquem dar conta da complexidade da violência contra as 

mulheres em todas as suas expressões. Tal conceito já impõe a estratégia de ações 

intersetoriais, requerendo a ação conjunta dos diversos setores das políticas, são eles: 

saúde, segurança pública, justiça, educação, habitação, assistência social, entre outros. 

Essa articulação não tem somente como objetivo combater a violência, e sim atingir outras 

dimensões: prevenção, assistência e garantia dos direitos das mulheres, componentes 

estruturais da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (BRASIL, 

2011) ao propor ações articuladas e integradas busca desconstruir as desigualdades e 

combater as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; interferir nos 

padrões sexistas/ machistas ainda presentes na sociedade brasileira; promover o 

empoderamento das mulheres; e garantir um atendimento qualificado e humanizado àquelas 

em situação de violência. Contudo, há que se discutir mais amiúde em que consiste a 

concepção de “rede”, tão amplamente utilizada na retórica dos projetos, programas e 

discursos dos atores envolvidos com a temática da violência contra a mulher. Schraiber et 

al. (2012) assinalam que a existência de uma rede de atendimento impõe uma atenção 

integral baseada em ações de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, margeada por 

um processo de integração tanto no interior dos serviços quanto entre os serviços de um 

mesmo setor. 

Ademais, acrescentam as autoras mencionadas (SCHRAIBER et al., 2012, p. 

238): 

 



 

 

 
                  

A atuação em ‘rede’ requer, assim, um determinado modo de funcionamento, que 
não é dado apenas pela existência de um conjunto de serviços, pois o conjunto pode 
expressar só uma somatória de intervenções, com serviços justapostos cuja atuação 
não necessariamente estabelece alguma integração assistencial. E isto é bem 
provável que aconteça, em razão dos serviços operarem como unidades de 
vinculações institucionais e tradições assistenciais distintas entre si, já que estão 
aderidos a intervenções pertencentes a culturas profissionais bastante diversas. 
Nesta configuração, os serviços embora voltados para atuarem em casos de 
violência, efetivam seus desempenhos em torno de problemas percebidos como 
individualizados e distintos entre si. Assim, não se reconhecem mutuamente como 
instituições que reforçam suas intervenções e que de fato possam ter algo a 
compartilhar.  

 

Nesta perspectiva, ao analisarem os serviços de atendimento a mulheres 

vitimizadas em São Paulo à luz do trabalho em rede, concluíram que os maiores entraves ao 

uso da nomenclatura “rede” nesse campo de ação profissional se refere à existência de 

objetivos e culturas institucionais diferentes; autonomia completa dos setores; baixo 

reconhecimento mútuo; fluxos de atendimento calcados no personalismo com relações 

pouco institucionalizadas; ocorrências de mais triagens do que encaminhamentos e 

instabilidade das políticas de governo e das gestões. 

Portanto, o “trabalho em rede” não se esgota no âmbito da gestão ou da 

organização dos serviços ou de uma política específica, mas urge da articulação de várias 

organizações públicas, de conhecimentos, pessoas e seus modos de compreensão sobre o 

processo. Esta mudança de concepção tem implicado mudança nos conhecimentos teórico-

metodológicos de vários atores sociais implicados neste processo, como gestores, técnicos 

e profissionais e o “sucesso” deste dispositivo está também relacionado com a participação 

e a posição que cada indivíduo ocupa em sua operacionalização, dos elementos simbólicos 

que os mobilizam e os interesses que os conduzem neste processo. 

Outras conquistas formais importantes relativas à proteção da mulher vítima de 

violência, foram a aprovação do Projeto de Lei No 8.305/14 e a sanção da lei No 13.104, de 9 

de março de 2015, que classifica o feminicídio como crime hediondo, modificando o Código 

Penal, incluindo o crime entre os tipos de homicídio qualificado (BRASIL, 2015). 

 

2.2 A Intersetorialidade no enfrentamento da violência contra a mulher 

 

O tema da intersetorialidade compreende uma discussão atual e que amplia os 

espaços para fortalecer uma assistência integral e ampliada no campo das políticas de 

proteção social. Portanto, a relevância desse debate está consubstanciada na intenção de 

fomentar uma maior reflexão acerca da importância de se investir e assegurar os processos 

de trabalho e de atendimentos realizados, através de uma rede socioassistencial por 



 

 

 
                  

entender que a intersetorialidade proporciona uma maior qualidade na assistência às 

usuárias em situação de violência e que recorrem às instituições que prestam atendimentos 

e serviços de enfrentamento, de prevenção e de atenção a essa questão. 

Contudo, é necessário aludir que por se tratar de uma estratégia de gestão 

aplicada às políticas públicas em geral, a intersetorialidade é dotada de permeabilidade, 

fundamentalmente em relação às configurações conjunturais que tais políticas assumem. 

Ademais, tal estratégia envolve articulação, planejamento, execução e avaliação de diversos 

atores e setores em resposta a problemas identificados em determinado território. Demanda 

o compartilhamento e a colaboração das diversas especialidades de uma forma horizontal, 

com o enfrentamento dos conflitos, buscando consenso. Pretende romper com a 

fragmentação das políticas públicas, implicando, com isto, na necessidade de novas formas 

de gestão, incluindo também neste processo a participação da comunidade. 

Deste modo, o tema intersetorialidade se constitui em um debate contemporâneo 

e que vem ganhando espaço no Serviço Social e junto aos trabalhadores sociais que atuam 

no campo das políticas sociais públicas, entre elas a Política de Atenção à Mulher em 

Situação de Violência. Atualmente, no campo das políticas de proteção social às mulheres, 

o enfrentamento da violência contra a mulher vem sendo proposto e implementado através 

de um eixo intersetorial, e da oferta de programas e serviços específicos que estejam 

relacionados com os demais setores de atendimento à mulher, a exemplo da saúde, da 

assistência social, da educação, da geração de renda, da segurança pública. Juntamente 

com a questão da intersetorialidade, na política de assistência à mulher vítima de violência, 

é necessário que haja o monitoramento das ações, ou seja, a participação e o controle 

social, fiscalizando e acompanhando as iniciativas desenvolvidas. 

Os estudos acerca da intersetorialidade e da Política de Atenção à Mulher em 

Situação de Violência mostram que ainda existe a lógica de uma gestão verticalizada, 

pontual e fragmentária nas políticas de proteção social brasileira, que permanecem sendo 

concebidas vertical e isoladamente por gestores, profissionais e técnicos (excluindo-se a 

sociedade civil do processo). Assim, a concepção restrita acerca dos mecanismos legais e 

institucionais que deveriam corroborar para a efetivação das práticas intersetoriais, a 

burocratização dos serviços sociais públicos e a dificuldade de acesso dos usuários diante 

do avanço da privatização dos serviços vêm prejudicando a efetivação da intersetorialidade 

também em nível local, junto à Política de Atenção à Mulher em Situação de Violência. As 

avaliações apontadas pela literatura sobre a temática, sinalizam problemas variados, 

principalmente em relação à articulação entre os setores, conforme advertem Gomes et al. 

(2009, p. 3): 



 

 

 
                  

 
A fragmentação nos serviços de atenção à mulher em situação de violência, bem 
como o acesso e a limitada capacidade de tomar resoluções constituem aspectos 
institucionais que dificultam o processo de liberação das mulheres da situação de 
violência doméstica. Por falta de articulação entre os serviços, as mulheres revivem 
as cenas de violência, tornando-se mais e mais frágeis, uma vez que há um 
processo repetitivo: é nesse espaço que elas repetem à exaustão os casos de 
violência sofrida nos diversos espaços institucionais. A ausência de uma rede de 
suporte formada por instituições de referência para o encaminhamento das mulheres 
e dos homens constitui uma das dificuldades para a intervenção dos profissionais 
em situações de violência doméstica. Fazem-se necessárias ações intersetoriais e 
interdisciplinares que propiciem o trabalho colaborativo e, dessa forma, a promoção 
de uma assistência menos passiva. Nessa perspectiva, o enfrentamento da violência 
exige a articulação efetiva entre diferentes setores: saúde, segurança pública, justiça 
e trabalho, assim como requer o envolvimento da sociedade civil organizada em 
redes integradas de atendimento.  

 

Como asseveram Mizuno et al. (2010), a situação de violência contra a mulher 

demanda um conjunto de ações simultâneas que auxiliem no processo de superação. 

Notadamente, a “Lei Maria da Penha” trouxe consigo medidas protetivas relevantes na 

garantia da segurança individual da mulher vitimizada e de seus dependentes. Reside aí 

justamente a necessidade de uma rede de apoio social, através da qual é possível traduzir 

essa proteção via encaminhamentos a programas oficiais e comunitários, oferta de Casas 

Abrigo, atendimento médico especializado, dentre outros. Via de regra se analisarmos a 

situação nacional, esta rede (na acepção da palavra) não se materializou, muito em função 

da fragilidade de operação da Seguridade Social mais ampla.  

Em investigação acerca da opinião dos profissionais sobre a não efetivação da 

intersetorialidade neste universo, Sarinho e Ribeiro (2011) constataram que para os 

entrevistados a diversidade das ações demandadas; a urgência dos serviços, a 

desinformação; o acúmulo de funções e a resistência à prática interdisciplinar e intersetorial 

se configuram como obstáculos para a construção dos arranjos intersetoriais.  

 

CONCLUSÃO 

 

No decurso dos estudos e reflexões realizadas, foi possível identificar que a 

questão da violência contra a mulher na sociedade brasileira vem se constituindo num tema 

atual, tendo em vista os dados alarmantes no que concernem às variadas formas de 

violência pela qual vem passando a mulher no Brasil. Foi identificado que tal situação só 

poderá ser enfrentada pelo Estado se as ações protetivas voltadas às mulheres passarem a 

dialogar entre si, dada a heterogeneidade que a questão traz consigo. 

Neste sentido, constatamos que o os programas e serviços de proteção social 

voltados para o atendimento às mulheres em situação de violência existentes precisam 



 

 

 
                  

melhorar, ou seja, não estão dentro dos padrões previstos pela Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Já em relação ao processo da intersetorialidade, 

apesar desta estar presente na estrutura dessa Política, não vem se efetivando, pois 

segundo os dados consultados, existem desafios, na maior parte estruturais, que não 

permitem que esta estratégia se efetive, sendo o maior deles a falta de informação. 

Assim, identificamos que a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

a Mulher não vem sendo promovida integralmente e também que a intersetorialidade não se 

efetiva dentro desta Política, o que leva a inferir que os problemas enfrentados pelas 

instituições que trabalham com o atendimento às mulheres em situação de violência são 

reflexos das configurações postas pelo modelo neoliberal, a partir do qual as políticas 

sociais seguem a lógica de uma gestão verticalizada, pontual e fragmentária, concebida por 

gestores, profissionais e técnicos.  
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