
 
 
 

                  

O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CENÁRIO NEOLIBERAL 

 

Silvia Catarina Dourado Vasconcelos1 
 
 

RESUMO 
 
A violência contra a mulher, considerada uma expressão da 
questão social, configura-se enquanto demanda do Serviço 
Social, representando um desafio na atualidade. No contexto 
político-econômico atual, as políticas sociais sofrem um 
rebatimento negativo especialmente em termos de 
financiamento, além da seletividade no acesso aos serviços e 
programas. É neste cenário que se encontra a Política para 
Mulheres, a qual necessita avançar, em termos da abrangência 
dos serviços, partindo do pressuposto de que a violência não é 
uma demanda restrita à Segurança Pública, mas às demais 
políticas públicas que abarcam o atendimento das 
necessidades apresentadas pelo público feminino. 
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Gênero. Política 
para as Mulheres. 

 
ABSTRACT 
 
Violence against women, considered an expression of the 
social question, appears as demand of Social Work, is a 
challenge today. In the current political and economic context, 
social policies suffer a negative repercussion especially in 
terms of funding, in addition to selectivity in access to services 
and programs. Against this backdrop is the Policy on Women, 
which needs to advance in terms of the scope of services, on 
the assumption that violence is not a restricted demand to 
Public Safety, but to other public policies covering the meeting 
needs presented by the female audience. 
 
Key words: Violence against women. Genre. Policy for 
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1 INTRODUÇÃO 

A categoria gênero, de origem histórica e social, representa um conceito amplo 

quanto à construção do feminino e do masculino. Sendo esta elaboração gerada 

socialmente, atribuiu-se - ao longo dos séculos - caracterizações específicas a serem 

apresentadas por ambos os sexos. Nesse sentido, a categoria supracitada detém um 

conteúdo abrangente e complexo, em especial, ao tratar das relações de gênero, as quais 

se desenvolvem por meio de aspectos de dominação, poder e hierarquia entre os sexos. 

A definição de masculino e feminino é atribuída aos determinantes biológicos, os 

quais diferenciam cada um deles. Entretanto, ser homem e ser mulher denota aspectos 

sociais e culturais, referindo-se aos comportamentos e capacidades consideradas 

adequadas ou aceitas socialmente a cada par. A designação de tais comportamentos 

femininos - centrados na sensibilidade, no cuidado - e masculinos - na racionalidade e força 

- determinaram o espaço em que cada um ocuparia na sociedade, como também no 

mercado de trabalho de forma desigual. 

A distinção de papéis masculinos e femininos, resignados a um âmbito 

específico, determinam também aspectos de relações de poder entre homens e mulheres 

expressas, por vezes, mediante episódios de violência. A violência contra a mulher, como 

uma das expressões da questão social, a que se propõe tratar este artigo, é também uma 

demanda a ser enfrentada por meio das políticas sociais. 

Sendo este tipo de violência recorrente no âmbito doméstico, constitui-se como 

uma das principais formas de violação aos direitos à vida, saúde e integridade física, 

atingindo inúmeras mulheres de diferentes classes sociais e faixa etária. Ao longo de muitos 

anos, o crime contra a mulher foi tratado como crime comum não havendo, para tanto, 

órgãos especializados da Justiça, Segurança Pública, Saúde e Assistência Social para 

priorizar esta questão. Assim, será realizado, neste texto, um debate acerca da violência 

contra a mulher e o enfrentamento dessa demanda, a partir da Política de Assistência 

Social, além da breve discussão quanto à Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra à mulher e os desafios para os assistentes sociais inseridos nas políticas sociais 

nesse contexto neoliberal. 

 

 

2 A violência e relações de gênero sob a ótica da Assistência Social. 



 
 
 

                  

A violência se constitui na prática de atos que incidem diretamente sobre a 

integridade física, psíquica e moral de forma negativa. Em menção à violência de gênero, 

Saffioti (2004) destaca alguns elementos presentes nesse processo podendo ser expressos 

através da dominação e submissão ou, como a própria autora coloca “potência e 

impotência”, sendo o primeiro referente aos homens e o segundo as mulheres (p. 51). São, 

na realidade, termos utilizados para expressar a relação de poder estabelecida entre os 

indivíduos nas sociedades.  

O crime contra a mulher se ancora em diversas justificativas disseminadas no 

meio social, historicamente, dentre elas, a desonra do esposo, isto é, quando este supunha 

haver indícios de traição no relacionamento ou, tão somente, é motivado pelo ciúme e pela 

não aceitação do final da relação amorosa. Além dessa questão, a cultura e os aspectos 

religiosos são também citados nesse contexto de violência contra a mulher, os quais 

impedem o avanço da discussão em torno dos Direitos Humanos, em algumas regiões em 

que as mulheres são mutiladas com a finalidade de ser privada do prazer na relação sexual 

- revelando à sombra da violência - a subjugação da mulher ao homem. 

É certo que a diferença entre os sexos, assim como as manifestações da 

violência sempre existira nas sociedades de forma geral, contudo, atenta-se para o fato de 

que a dominação masculina tornou-se mais evidente com a introdução de uma nova 

sociabilidade advinda do capitalismo, decorrente da sociedade burguesa com características 

patriarcais. Saffioti (2004) esclarece que este modelo de sociedade expressa o poder 

exercido pelo homem em todas as relações sociais e, de forma mais abrangente, no âmbito 

privado. É o patriarcado delimitador das particularidades desenvolvidas no espaço público e 

privado, delineando os papéis sociais a serem desempenhados na cena pública. 

O patriarcado se configura, portanto, na relação de poder exercida do pai sobre 

os demais membros familiares. Entretanto, a autora supracitada, estando em consonância 

com os ideiais do movimento feminista, expõe que as relações patriarcais expressam 

significados ainda mais amplos, uma vez que a dominação do homem adulto sobre a mulher 

também adulta (esposo e esposa) antecede àquela praticada desse sobre as crianças 

(meninos e meninas). Assim, compreendido numa perspectiva unilateral, restrita ao direito 

do pai, o fundamento do patriarcado inviabilizaria a posição feminina neste processo, 

naturalizando as relações sociais decorrentes dessa ordem social. 

As atribuições masculinas e femininas consolidam o papel em que os indivíduos 

assumirão na sociedade e revelam, por sua vez, relações de opressão e dominação sobre o 

gênero. Compreende-se o termo gênero, como uma denominação ampla designadora das 

diferenças existentes entre os sexos, as quais se constituíram na sociedade, culturalmente, 

definindo as atribuições específicas reproduzidas em todos os espaços sociais, seja no 



 
 
 

                  

mercado de trabalho, seja na esfera familiar. As determinações masculinas dotaram o 

homem da força física, por exemplo, e a feminina reduziu as funções da mulher à 

reprodução humana, restringindo-a ao espaço doméstico. Estas determinações tomaram por 

base as diferenças biológicas e anatômicas existentes entre os sexos masculino e feminino, 

estabelecendo uma relação dicotômica entre ambos, fundamentada na inferioridade do sexo 

feminino.   

Campos e Texeira (2010) abordam a ausência do recorte de gênero em relação 

ao sistema de proteção social brasileiro. Esse sistema, de cunho meritocrático, destina o 

acesso aos benefícios e serviços aos indivíduos vinculados formalmente ao mercado de 

trabalho, em sua maioria. Dentre as políticas sociais que compõem o tripé da Seguridade 

Social, a Saúde é a responsável pela oferta de serviços de forma universal, uma vez que a 

Assistência Social estabelece critérios de renda para acesso aos benefícios e programas, 

enquanto a Previdência Social se mantém de caráter contributivo.  Nesse contexto, as 

mulheres se encontram em desvantagem, especialmente as mulheres pobres, donas de 

casa e mães solteiras, as quais são inseridas, na previdência social, como dependentes ou 

com filhos dependentes; não possuem renda fixa; dependem de benefícios sociais da 

Assistência Social; auxílios governamentais, de diversas ordens.  

As novas configurações familiares, na atualidade, abrem espaço a outras formas 

de organização em que é exigida a maior participação da mulher no âmbito privado, sendo a 

responsável pelos cuidados com filhos, idosos, deficientes, além da execução das 

atividades domésticas. Tais situações as impede de se inserir no mercado de trabalho, 

como também de exercer a participação social, estando reclusas ao espaço doméstico.  

 

As mulheres pobres são excluídas dos direitos mínimos porque suas famílias não 
tiveram ou não têm acesso ao poder social para melhorar as condições de vida de 
seus membros; elas não têm acesso ao poder político porque não compartilham as 
tomadas de decisões; não possuem o poder da voz, nem o da ação coletiva. Da 
mesma forma, não têm acesso ao poder psicológico que decorre da consciência 
individual de força e manifesta-se na autoconfiança. Em suma, não são 
consideradas cidadãs (LISBOA e MANFRINI, p. 74, 2005). 
 
 

A dissociação entre o “público e privado”, afirmada na sociedade moderna, 

proporcionou a naturalização da opressão e abusos ocorridos no âmbito doméstico contra a 

mulher. O espaço público fora destinado ao sexo masculino, já que expressa relações 

políticas, administrativas, econômicas, sendo também o lócus da razão e poder. Já o espaço 

privado, restrito ao sexo feminino, representaria o cuidado com os afazeres domésticos e 

familiares. Vale ressaltar ainda que, o poder dominante masculino transita em ambos os 

espaços, diante disso, considerando a sociedade de origem patriarcal, a discriminação e 

violência cometida contra a mulher no âmbito doméstico são veladas. 



 
 
 

                  

Muitos profissionais se deparam cotidianamente com a demanda da violência 

doméstica nos mais variados espaços ocupacionais, como na Política de Saúde, Educação, 

Assistência Social, dentre outros. Tal fato gera inúmeras discussões quanto à efetividade 

dos encaminhamentos e precisão das respostas ofertadas nos atendimentos e 

acompanhamentos às mulheres em situação de violência. 

No âmbito da Assistência Social, especificamente, nos serviços de Proteção 

Social Especial, os assistentes sociais estabelecem contato direto com demandas 

concernentes a violação de direitos, sendo a violência a maior expressão dessa violação. O 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS presta atendimento às 

pessoas em risco social e pessoal. O atendimento e acompanhamento familiar são 

direcionados a todos os públicos (sejam crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 

deficiência e mulheres) vítimas de violência intrafamiliar, como é tratado nesta política, 

cometida a qualquer um dos membros familiares, no espaço doméstico. O abuso, 

exploração sexual de mulheres e meninas e o tráfico de pessoas são algumas das 

especificidades e expressões da questão social a serem enfrentadas neste serviço.  

As mulheres são maioria nos atendimentos, não somente por terem vivenciado 

uma situação de violência, mas também por serem responsáveis pelos familiares, conforme 

fora tratado acima. São encaminhadas pelos Conselhos de Direitos (criança e adolescentes, 

Conselho Tutelar, Conselho dos Idosos, etc) para acompanharem o atendimento familiar. 

Por outro lado, estas buscam o CREAS pelas mais diversas ordens: violência física, sexual 

e, predominantemente, psicológica, sendo os agressores companheiros ou conjugues. As 

mulheres em situação de violência são acompanhadas no serviço, mediante atendimento 

psicossocial, sociojuridico e em grupo de convivência com vistas ao empoderamento, 

autonomia, protagonismo social, na tentativa de romper o ciclo de violência. 

Todavia, este serviço não se configura como “serviço especializado” ao 

atendimento à mulher em situação de violência, isto porque, a Proteção Social da 

Assistência Social é destinada à família de forma geral. A matricialidade familiar é um dos 

princípios fundamentais a ser desempenhado, a partir das ações executadas pelo PAEFI – 

Serviço de Atendimento Especializado a Famílias e indivíduos, com o propósito de resgatar 

os vínculos familiares e comunitários. 

A centralização das ações nas famílias, por vezes, pode acarretar o retorno da 

prática do conservadorismo, mediante a responsabilização familiar quanto ao 

encaminhamento dado aos atendimentos de adolescentes em conflito com a lei, 

descumprimento de condicionalidades decorrentes do trabalho infantil, abuso sexual 

cometido por um ente familiar e demais formas de violência, demandas próprias aos 

serviços socioassistenciais. 



 
 
 

                  

No entanto, tanto o CREAS, como os demais serviços socioassistenciais não 

centralizam suas ações na questão do gênero. Tais serviços são dispostos em rede para a 

oferta de atendimento integral às necessidades das famílias e indivíduos usuários da 

Assistência Social. Todavia, em se tratando das mulheres em situação de violência, a 

referida política concentra as ações no atendimento às vulnerabilidades extremas dessa 

população (atendimento a insuficiência alimentar, apoio à gestante, crianças e adolescentes, 

inserção em grupos de convivência e encaminhamentos para os órgãos de defesa e 

proteção à mulher).  

Para Lisboa e Manfrini (2005), as mulheres pobres são marginalizadas, devido 

ao acesso precário a estes serviços socioassistenciais e aos equipamentos sociais que se 

referem ao saneamento básico, educação, saúde, creche e segurança pública. Em sua 

grande maioria, dependem economicamente dos programas de transferência de renda, sem 

possibilidades de ascensão econômica e reduzida ou nula participação em espaços de 

decisão, como conselhos e associações comunitárias. Caberia, então, a efetivação do 

trabalho em rede para a complementaridade dos serviços, visando o atendimento integral às 

necessidades apresentadas pelas usuárias e a transversalidade da questão de gênero nas 

demais políticas públicas. 

 

3 Política pública para mulheres: desafios para o assistente social na cena 

contemporânea. 

A partir de 1990, com processo de globalização e avanço dos ideiais neoliberais 

no campo político, social e econômico, as implicações sobre a implantação e execução das 

políticas sociais e impactos sobre o mundo do trabalho, tornam-se evidentes. É reduzida a 

participação do Estado no âmbito social, relegando esse protagonismo às organizações não 

governamentais, filantrópicas e religiosas, alimentando ainda um sentimento solidário entre 

a sociedade civil, conclamando-a a desempenhar ações sociais, juntamente a essas 

instituições. 

Os programas e serviços sociais sofrem o impacto da precarização do trabalho 

que se dispõe por meio da inviabilização de vínculos empregatícios, estabelecimento de 

contratos temporários e terceirização em todos os campos. É neste cenário que atuam os 

assistentes sociais, os quais repetidas vezes, são inseridos num determinado serviço, 

mediante um vínculo contratual diverso. Numa mesma equipe, inserem-se profissionais 

terceirizados, estatutários e temporários. Essa precarização no universo do trabalho se 

repercute negativamente sobre a intervenção profissional, a qual exige acompanhamento 

frequente das famílias, indivíduos e constituição de vínculos com os mesmos, a exemplo 



 
 
 

                  

dos serviços socioassistenciais e os atendimentos voltados às mulheres em situação de 

violência, dificultando a materialização do exercício da cidadania desses sujeitos sociais. 

Além da precarização dos vínculos trabalhistas, são postos outros desafios para 

execução das políticas sociais pelo assistente social: a redução dos recursos destinados às 

mesmas, o surgimento de novas demandas sociais advindas da violência, relações 

familiares conflituosas e novos agrupamentos sociais, convivência com a filantropia e 

tecnificação dos serviços, desarticulação da rede de atendimento socioassistencial, e 

despolitização dos espaços democráticos de participação popular, os Conselhos Sociais. 

Em se tratando da violência de gênero, Lisboa (2005) aponta a necessidade de 

discussão constante acerca da possibilidade de execução de ações que busquem 

estratégias de atendimentos que visem à garantia de direitos das mulheres, incentivo à 

participação de ações públicas e movimentos de enfrentamento à violência contra a mulher 

que se pautam, na atualidade, no respeito às diferenças. 

No enfrentamento a violência contra a mulher, o assistente social, inserido nas 

mais diversas políticas públicas que compõem a rede de atendimento à mulher em situação 

de violência, seja através dos serviços especializados (Delegacias, Promotorias, Juizados), 

como também nos serviços não especializados (CRAS, CREAS, Hospitais), elabora 

estratégia de articulação com as diferentes políticas públicas, para que o acompanhamento 

das demandas, levadas pelas mulheres em situação de violência, seja desenvolvido com 

êxito, de forma integral. Isto é, perceber que a violência de gênero possui raízes sociais e 

culturais e acarretam em processos de vulnerabilidade social em diferentes graus. 

 A dependência econômica é um elemento dificultador da superação do ciclo de 

violência, uma vez que engessam as mulheres numa relação sem perspectivas. A 

responsabilização com os entes familiares, o papel representado no ambiente doméstico e o 

desemprego, as colocam enquanto dependentes financeiramente dos 

companheiros/conjugues. Não possuir vínculo empregatício devido a estas questões citadas 

torna-se uma barreira para o desenvolvimento da autonomia feminina. 

As famílias empobrecidas encontram-se mais expostas ao efeito da 

vulnerabilidade social, devido à localização em bairros periféricos com acesso precário aos 

serviços básicos. A baixa escolaridade reduz ainda mais as possibilidades de inserção de 

mulheres no mercado de trabalho, as quais se empregam em “casas de família” como 

diaristas, gerando proventos insuficientes para a manutenção da subsistência familiar,. A 

atenção à família, geralmente numerosa, a educação dos filhos tornam-se incompatíveis 

com o mundo do trabalho. Nesse cenário contraditório, ainda que a modernidade tenha 

criado facilidades para a vida doméstica, a exemplo de eletrodomésticos, alimentação semi-

pronta, além de creches para crianças de zero a seis anos, o ato de adquiri-las - essas 



 
 
 

                  

facilidades - não compreende a todas as mulheres, somente àquelas detentoras do poder de 

consumo.  

De acordo com Saffioti (1979), a estrutura de classes sociais estabelecidas no 

modo de produção vigente interfere também nas relações de gênero, afirmando a 

desigualdade entre os sexos. Num mesmo agrupamento há diferença quanto à idade, sexo 

e autonomia socioeconômica. Mulheres são dispostas em situações divergentes, de acordo 

com a posição social que possuem. Isto é, as mulheres da classe economicamente 

desfavorecida se relacionam com as representantes da classe média e alta de forma 

desigual.  

A autonomia financeira pode se tornar, portanto, um dos fatores garantidores da 

inserção social das mulheres numa posição menos subordinada ao homem. Historicamente 

a impossibilidade dessa autonomia afirmava a tutela dos homens sobre as mulheres. O 

casamento exerceu essa função por longos períodos. Nas famílias pobres, o casamento tido 

como alternativa de vida, ou seja, para fins econômicos, garantia de sobrevivência ou por 

anseio de independência, constituiu-se através da definição clara de “papéis femininos e 

masculinos”.  

Os motivos fundamentais ao estabelecimento das uniões conjugais se 

modificaram, no entanto, ainda é notória a sujeição de mulheres às relações degradantes 

desenvolvidas sobre o pilar da violência. O casamento equivalia, então, a uma via de mão 

dupla, ora representando a estabilidade econômica, ora exigindo a obediência ao homem.  

Dessa forma, observa-se a diversidade de mulheres em situações comuns 

envolvendo a violência. São essas, demandantes dos serviços das políticas sociais, as 

quais necessitam ser atendidas neste processo contraditório. A Política Pública para 

Mulheres representou uma grande conquista, especialmente para o Movimento Feminista 

que pressionou o Estado para a implementação de uma intervenção no âmbito da violência 

doméstica contra as mulheres.  

O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher prevê a 

implantação do Pacto Nacional – ambas diretrizes da política - para atendimento integral à 

mulher em situação de violência, enfatizando os aspectos étnicos, sociais, econômicos e de 

orientação sexual, acesso a assistência jurídica de forma gratuita, além da tentativa de 

desconstruir concepções estereotipadas quanto à violência de gênero, promovendo a 

disseminação de atitudes igualitárias, dentre outras questões.  

Pretende-se qualificar os serviços que ofertam atendimento a mulher em 

situação de violência, tanto na área de segurança, justiça, como também saúde, educação e 

assistência social. Acresce, aos serviços públicos, a perspectiva do recorte de gênero, com 

a finalidade de inserir as mulheres nos espaços das políticas públicas, como também 



 
 
 

                  

incentivá-las à participação social em espaços decisórios, além de promover a proteção e o 

combater as atitudes discriminatórias. 

Dessa forma, a política pública proposta neste documento (Pacto Nacional) visa 

implantar ações afirmativas viabilizadoras de direitos às mulheres de maneira geral. Numa 

perspectiva de totalidade, trata do acesso aos diferentes serviços de diversas políticas 

públicas, tendo como pressuposto a redução da desigualdade de gênero. No âmbito da 

educação, por exemplo, pretende-se introduzir a temática “Gênero” no ensino escolar, 

extinguindo os conceitos de teor discriminatório e preconceituoso dos materiais escolares. 

Com isso, contribuirá com a formação mais igualitária em longo prazo. 

Além da educação, são previstas ações em outros campos das políticas 

públicas. No que concerne à saúde, têm-se não somente a proposição de ações vinculadas 

ao atendimento nos serviços básicos, direitos reprodutivos, dentre outras questões, mas 

propõe também o atendimento qualificado às mulheres que sofreram violência, ressaltando 

a qualificação e o caráter humanizado das ações. Todas as ações propostas priorizam as 

mulheres em situação de violência, bem como a ampliação, consolidação da rede de 

atendimento em todo o território nacional. E, para a Assistência Social propõe a inclusão em 

programas sociais e prioridades para inserção nos serviços e benefícios. 

Estas são orientações para o atendimento à mulher em situação de violência em 

diversos serviços ofertados pelas políticas públicas de forma geral. A criação da Secretaria 

Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, no ano de 2003, foi fundamental para a 

elaboração da política pública que visa à garantia de direitos sociais e redução/eliminação 

da desigualdade de gênero, uma das conquistas do Movimento Feminista, o qual foi 

responsável por revelar à sociedade a ocorrência da violência de gênero. 

Embora tenha havido avanço quanto aos pressupostos dessa política pública, 

atualmente, no contexto neoliberal, em que se percebe o desmantelamento das políticas 

sociais, bem como a regressão de direitos sociais, o enfrentamento da violência de gênero 

implica um desafio para os assistentes sociais partícipes desse processo, numa sociedade 

em que há disputa de diferentes projetos societários. Este desafio, conforme aborda Stein e 

Pereira (2010), trata de ampliar e consolidar a cidadania por meio da viabilização de direitos 

sociais, a partir da universalidade com equidade, num contexto de racionalização de gastos 

sociais. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
 
 

                  

A violência, considerada como uma das maiores expressões da violação dos 

direitos humanos, é também expressão da questão social. Sendo essa cometida contra a 

mulher revela, em seus expoentes, o estabelecimento de relações desiguais entre os sexos, 

construídas socialmente. Tais relações são impregnadas de elementos de dominação e 

poder exercido pelo sexo masculino sobre o feminino. 

Assim, o enfrentamento da violência de gênero demanda intervenção Estatal, 

através de políticas sociais, no intuito de coibir a violência e proporcionar a garantia dos 

direitos sociais das mulheres em situação de violência. Os assistentes sociais, vinculados a 

estas políticas, como a Saúde, Segurança Pública, Justiça, Educação e Assistência Social, 

devem favorecer a oferta de atendimento de forma integral a este público específico. 

Todavia o atendimento/acompanhamento à mulher, em situação de violência, 

mediante as políticas sociais diversas, busca se desenvolver na perspectiva intersetorial 

atrelando os serviços para a ampliação e consolidação da rede de atendimento à violência 

de gênero. No entanto, no cenário atual, o enfrentamento da violência de gênero, mediante 

a execução de políticas sociais, se depara com a regressão dos direitos já conquistados, 

devido ao desmonte das políticas públicas por conta da influência neoliberal na economia do 

país. 

Estas políticas sociais passam a ser operacionalizadas com parcos recursos, 

centralizando as ações nos indivíduos, as quais são fragmentadas, pontuais e esvaziadas 

de caráter político. Percebe-se a transformação das expressões da questão social em 

“problemas sociais”, além do reforço à responsabilização das famílias frente às 

vulnerabilidades diversas, especialmente em se tratando de violação de direitos. 

 Portanto, este contexto expressa um desafio para o enfrentamento da violência 

de gênero, através das políticas sociais e, implica diretamente nas ações desempenhadas 

pelos assistentes sociais operadores dessas políticas. O empoderamento e a autonomia da 

mulher deverão ser construídos no cotidiano, desfazendo a especificidade de papéis sociais 

femininos e masculinos para assim, incorporar a equidade de gênero nas instituições 

públicas e privadas. 

Tal desafio, se expressa também na compreensão das características 

específicas de cada mulher. A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher apresenta, apenas, diretrizes, as quais serão desenvolvidas por estados e 

municípios, tendo como suporte as peculiaridades regionais e territoriais, ou seja, a 

capilaridade das ações, conforme expresso na referido Política. Ademais, busca-se a 

integralidade das ações e intersetorialidade entre as políticas públicas para o atendimento 

as diversas necessidades das mulheres. 
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