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RESUMO 
 
O presente artigo tem a intencionalidade de problematizar a 
realidade do enfrentamento à violência contra a mulher no 
município de Miracema/Tocantins. O processo investigativo 
fora permeado pela realização de entrevistas semiestruturadas 
com os sujeitos que compõem a rede de proteção do município 
e estudo bibliográfico na literatura especializada sobre as 
relações de gênero e violência contra a mulher. Os resultados 
parciais demostraram um cenário perverso de invisibilidade e 
omissão tanto do Estado quanto da sociedade no diz respeito 
ao enfrentamento às múltiplas expressões de violência contra 
mulher no município de Miracema do Tocantins. 
 
Palavras-chaves: Relações de Gênero. Violência contra a 
Mulher. Rede de Proteção.  

 
ABSTRACT 
 
This article has the intention of questioning the reality of 
combating violence against woman in the city of Miracema / 
Tocantins. The research process was permeated by conducting 
semi-structured interviews with the subjects that make up the 
city's safety net and bibliographical study in the literature on 
gender relations and violence against woman. Partial results 
show a perverse scenario of invisibility and omission both the 
state and society in relation to coping with the multiple 
expressions of violence against woman in Tocantins Miracema 
municipality. 
 
Keywords: Gender Relations. Violence against Women. 
Protection Network. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No atual contexto de intensas mudanças sociais e reformulações do capitalismo, 

em sua versão financeirizada e mundializada, os rebatimentos na questão social são 

expressivos e degradantes, produzindo a intensificação das desigualdades e opressões, 

bem como os processos de resistências. Isso traz à tona discussões sobre temas 

pertinentes, como a violência contra a mulher, fenômeno crescente em nossa sociedade, 

expresso, por exemplo, nas pesquisas científicas e dados estatísticos.  

Conforme, os dados do Mapa da Violência 2012, que analisou o período 

histórico entre 1980 a 2010, nesses 30 anos foram assassinadas no Brasil, 

aproximadamente, 91 mil mulheres, destas, 43,5 mil apenas na última década. Nesse 

quadro desfavorável, contraditoriamente, as políticas públicas e sociais se ampliam, fruto 

das pressões dos movimentos feministas e organizações de mulheres.  

A ampliação das políticas públicas destinadas à promoção da equidade de 

gênero, especialmente, no que se refere ao enfretamento à violência contra a mulher, 

contam com um aporte legal que norteia a intervenção estatal. No caso da violência contra a 

mulher, seu reconhecimento como crime requereu a intervenção do Estado mediante a 

criação de políticas públicas e sociais designadas ao enfrentamento, prevenção e 

atendimento direto aos casos de violência.   

Esse reconhecimento deu-se em 2001, após denúncia realizada por Maria da 

Penha Maia Fernandes, vítima de sucessivas tentativas de homicídio por parte do seu 

companheiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). O fruto dessa ação ocasionou a condenação do Brasil por negligência e 

omissão em relação à violência doméstica, tendo a partir daí sancionado a Lei 11.340/2006, 

denominada popularmente de Lei Maria da Penha (LMP). 

A aprovação da LMP permitiu que a violência contra a mulher fosse tratada 

como um problema social de ordem pública, e não privada, como se costumava afirmar: por 

ocorrer no âmbito privado das relações afetivas, defendia-se que cabia ao casal resolver as 

situações de violência e, por isso muitas mulheres permaneciam nas relações violentas sem 

realizar denúncia. 

O panorama da violência, em conjunto com as lutas do movimento feminista e 

de mulheres, passou a requerer do Estado respostas no que se refere à desigualdade de 

gênero, especialmente, no caso da violência – de tal modo que, ao ser criada a Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM), em 2003, no âmbito do Governo Federal, tem-se um 

aumento nos serviços e programas de atendimento à mulher tanto nas questões da 



 
 
 

                  
violência como em outros eixos e temas prioritários, como a autonomia econômica e 

igualdade no mundo do trabalho. 

A violência contra a mulher é um fenômeno social que tem bases concretas no 

modelo atual de sociedade. Os dados estatísticos materializam essa questão que merece 

cada vez mais pesquisas e análises que reflitam essa realidade, problematizando os 

mecanismos de enfrentamento existentes, os serviços de atendimentos, as intervenções 

profissionais, indicando respostas e outras saídas que se direcionem para a superação 

desse fenômeno.   

A Universidade é lócus de análises, estudos e pesquisas sobre a realidade e os 

fenômenos sociais. De tal modo, que deve atentar-se para problemas que carecem 

aprofundamento teórico e analítico, oferecendo elementos que propicie a reflexão e 

apontem estratégias de enfrentamento. No caso da violência contra a mulher, a 

universidades brasileiras vêm contribuindo com esse debate, bem como realizando a crítica 

as políticas destinadas ao seu enfrentamento.  

Diante disso, é que o Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 

Violência (GEPEVI) da Universidade Federal do Tocantins, pertencente ao curso de Serviço 

Social, campus de Miracema, vem dedicando-se a estudar e pesquisar sobre as variadas 

expressões de violência presentes na sociedade contemporânea, a exemplo, da violência 

contra a mulher, tendo se proposto a analisar esse fenômeno no município de Miracema, 

mediante a análise da materialização do enfrentamento à violência contra a mulher, 

buscando investigar a rede de proteção à violência.  

A pesquisa empreendida pelo GEPEVI foi contemplada com uma bolsa do 

Programa de Iniciação Científica – PIBIC - e desde então vem intensificando sua 

investigação e análises sobre as configurações da violência contra a mulher no munícipio de 

Miracema do Tocantins, focalizando no processo de enfrentamento deste fenômeno pelo 

Poder Público local.  

Os resultados parciais da pesquisa, realizada no segundo semestre de 2014, 

foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos que compõem a 

rede de proteção do município, de pesquisa documental junto aos principais documentos e 

estatísticas das instituições, de estudos bibliográficos sobre as relações de gênero e 

violência contra a mulher.  O processo investigativo desvelou que o município de Miracema 

do Tocantins carece de uma cultura de pesquisa e isso se refletiu diametralmente no  

acesso às informações necessárias para a produção do conhecimento nessa expressão da 

violência contemporânea. Assim, o processo de coleta de dados também se caracterizara 

pela prática educativa, no sentido de propiciar aos sujeitos sociais a percepção acerca da 

importância da realização de pesquisas e estudos para o desvendamento das contradições 

emergidas na realidade concreta. 



 
 
 

                  
Outro elemento identificado pela pesquisa diz respeito a dificuldade que as (os) 

profissionais encontram para atenderem às mulheres em situação de violência em Miracema 

do Tocantins e os escassos equipamentos destinados a este atendimento. Os achados da 

pesquisa e as análises preliminares demonstram o quanto o Estado do Tocantins precisa 

avançar no que concerne à implementação das políticas para as mulheres no eixo do 

enfrentamento a violência contra a mulher.  

Diante disto, almejamos com essa investigação além de produzir conhecimento 

sobre essa expressão da questão social contribuir com o Poder Público na análise e 

problematização o atendimento que às mulheres em situação de violência vem recebendo 

pelo Estado e município, apontando os limites, desafios e possibilidade das ações e/ou não 

ações empreendidas. 

 

2 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

A pesquisa teve enfoque qualitativo, assim buscou mais do que descrever 

objetos, mas também conhecer trajetórias de vida e experiências sociais dos sujeitos nela 

envolvidos. Por isso, ela privilegiou os instrumentos que objetivam superar o questionário no 

qual não existe contato direto com o sujeito, substituindo-o pelo formulário e pela entrevista 

nos quais se realizam um contato face a face com o sujeito a ser pesquisado 

(BOURGUIGNON, 2008). 

O tipo de amostra utilizada para a escolha dos sujeitos que participaram da 

pesquisa fora a não-probabilística, que de acordo com Marconi (2002, p.52) consiste em 

“não fazer uso de formas aleatórias de seleção”, assim não foi utilizada aplicação de 

fórmulas estatísticas para o cálculo dos sujeitos compreendidos pela amostra. O tipo de 

amostra não probabilística foi a intencional que segundo Gil (2007, p.145) é uma amostra 

em que os “indivíduos são selecionados com base em certas características tidas como 

relevantes pelos pesquisadores, mostra-se mais adequada para a obtenção de dados de 

natureza qualitativa”. 

No processo de construção do projeto de pesquisa levou-se em consideração a 

escolha de sujeitos que atendessem o seguinte critério: serem sujeitos atuantes em ações 

de enfrentamento à violência contra a mulher no município de Miracema e mulheres vítimas 

de violência doméstica.  Nesse sentido, estava previsto para compor a amostragem: 01 

Promotor de Justiça, 01 Defensor Público, 01 Delegado da Polícia Civil, 01 Assistente Social 

da Política Municipal de Assistência Social, 01 Assistente Social da Política de Saúde, 01 

Conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 04 usuárias, totalizando 10 

sujeitos.  



 
 
 

                  
No entanto, a realidade se mostra sempre mais rica e complexa do que as 

possibilidades de apreendermos ela. Desse modo, devido à fragilidade da rede de proteção 

à mulher em situação de violência em Miracema, ou melhor, diante da ausência de serviços 

sociais públicos para atendimento a essa expressão da questão social, as entrevistas 

aconteceram somente com os seguintes sujeitos: Promotor, Delegado e Assistente Social 

do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Salienta-se que não conseguimos 

realizar entrevista com nenhuma usuária do CRAS, pois de acordo com o/a profissional 

entrevistado/a não haviam mulheres em atendimento na instituição. 

Dentre as técnicas utilizadas para a coleta de dados esteve à entrevista, que 

permitiu as pesquisadoras conhecerem a realidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa por 

meio do diálogo. Para analisar os dados coletados na pesquisa, optou-se pela técnica de 

análise de conteúdo que busca contextualizar as informações obtidas de modo a garantir a 

relevância dos resultados a serem socializados. Dentre os autores que utilizam à análise de 

conteúdo, optou por Bardin (1977), que entende a análise de conteúdo implica ter rigor 

metodológico como modo a propiciar a organização e a compreensão aprofundada do 

método. Nesse sentido, a análise de conteúdo é um método que historicamente e 

cotidianamente, produz sentidos e significados na diversidade de amostragem presentes 

nas pesquisas científicas. 

3 OS DESAFIOS DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA EM MIRACEMA DO TOCANTINS  

 

Primeiramente é importante situar que a pesquisa realizou-se no município de 

Miracema do Tocantins localizado na região central do Estado do Tocantins, com uma 

extensão territorial de aproximadamente 2.656 Km², distante a 80 km da capital – Palmas. 

Segundo o Censo de 2012 a população miracemense é constituída por 20.692 pessoas, 

sendo que 10.344 são homens e 10.348 são mulheres. A população urbana é de 17.945 e a 

rural de apenas 2.747 pessoas.  

Os dados demográficos revelam ainda que grande parte da população de Miracema 

vive em situação de pobreza extrema, em torno de 39,65%, sendo assolada pelo alto índice 

de analfabetismo com 10,84%. Diante dessa realidade, ressalta-se que o município possui 

parcas políticas sociais para o atendimento das necessidades básicas da população, dentre 

elas as situações de violência, que são invisibilizadas pela atenção público-estatal no 

município.  

A Política de Assistência Social, conforme prevê o Plano Nacional de Enfrentamento 

à Violência contra as Mulheres (2011) é política social que compõem a rede de atendimento 

às situações de violência contra mulher, devendo ser organizada em serviços de 

acompanhamento e acolhimento institucional de mulheres e seus filhos. Entretanto, o 



 
 
 

                  
município de Miracema apresenta uma realidade adversa às preconizações do Plano 

Nacional, contando apenas com 01 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

localizado no Setor Novo Horizonte. O CRAS enquanto equipamento da Política de 

Assistência Social tem como objetivo: 

 
[...] prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos 
territórios, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos 
direitos de cidadania. É um serviço de caráter preventivo, protetivo e proativo. 
(BRASIL, 2009, p.11). 

 

Portanto, o CRAS atua quando o direito ainda não fora violado, trabalhando no 

sentido de fortalecer os indivíduos e seus vínculos familiares e comunitários em um 

processo que incida em estratégias de prevenção a ocorrências de riscos sociais, seu 

agravamento e/ou reincidência por meio da oferta de serviços socioassistenciais que 

possibilitem a melhoria da qualidade de vida das famílias. Em entrevista realizada com 

assistente social do CRAS Novo Horizonte, fora revelado que: 

 
Desde que eu comecei aqui no CRAS aqui ainda não aconteceu essa rede. Eu não 
tive nenhuma denúncia, se a mulheres chegaram lá delegacia não recebi nenhum 
tipo de encaminhamento. Eu acho que falha a rede porque eu não fiquei sabendo de 
nada [...] rede não acontece aqui com o CRAS só se for com a defensoria Pública, 
mas no CRAS não acontece. (SUJEITO D, 2014).  

 
Entre os diversos desafios e limitações no que se refere ao enfrentamento à violência 

contra a mulher em Miracema, a ausência de equipamentos públicos para o atendimento 

dessas mulheres, é que mais chama a atenção. Ou seja, se notificado uma situação de 

violência, a mulher não terá garantido o seu direito a receber atendimento em local 

especializado e assim buscar formas de construir um novo projeto de vida que lhe possibilite 

refletir e superar acerca da violação vivenciada. A ausência do Centro Especializado de 

Assistência Social (CREAS) é um dos principais entraves para a garantia dos direitos das 

mulheres a uma vida sem violência em Miracema. O CREAS é o equipamento da Política de 

Assistência Social, responsável pela execução do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias e Indivíduos, que caracteriza-se por ser um: 

 
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus 
membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento 
da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as 
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social. (BRASIL, 
2012, p.19).  

 

Nessa perspectiva, o PAEFI tem como principal objetivo atuar no processo de 

construção de estratégias que possibilitem aos indivíduos (crianças, adolescentes, 



 
 
 

                  
mulheres, idosos, etc.) superar a situação de violência, prevenir a reincidência e romper com 

padrões violadores de direitos no interior do ambiente familiar. As ações realizadas pelo 

PAEFI buscam efetivar o eixo estratégico da “Assistência” disposto na Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2011), que visa garantir um atendimento 

qualificado e humanizado, que rompa com padrões sexistas e machistas que reproduzem 

valores discriminatórios e patriarcais. 

No que se refere ao eixo assistência, durante a pesquisa empírica, em breve diálogo 

para solicitação de realização de entrevista com profissional da Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos, responsável pelo atendimento das situações de violência no município de 

Miracema, questionou-se sobre os atendimentos às mulheres que sofrem violência, sendo 

informado que atualmente (segundo semestre de 2014) “não estão recebendo esse tipo 

demanda”. Nesse sentido, o profissional informou que não poderia contribuir com a 

pesquisa, pois objeto de estudo não se consubstancia em seu objeto de intervenção. 

Nesse sentido, é possível apreender que a histórica separação entre o público e o 

privado contribuíra significativamente para que as situações de violência não cheguem à luz 

pública e, logo, permaneçam aprisionadas nas paredes do lar. O último Mapa da Violência 

contra Mulheres (2012, p.10) revela que “entre os homens, só 14,3% dos incidentes 

aconteceram na residência ou habitação. Já entre as mulheres, essa proporção eleva-se 

para 41%”, evidenciando que quase a metade das mortes de mulheres aconteceu na 

residência, ou seja, resulta predominante de violência familiar. 

 
[...] a violência se apresenta de forma diferenciada para homens e mulheres, pois, 
enquanto o homem, sofre a violência nas ruas, nos espaços públicos, via de regra 
praticada por outro homem, a mulher, na maioria absoluta dos casos, torna-se vítima 
da violência masculina, primeiramente dentro de casa, no espaço privado, e seus 
agressores, geralmente, são (ou foram) seus namorados, maridos, filhos, 
companheiros, amantes ou indivíduos outros de alguma forma seus conhecidos. 
Ocorre com mulheres, independentemente, de suas idades, graus de instrução, 
classe sociais, raça e orientação sexual [...]. (OSTERNE, 2007, p.170). 

 

Quando o/a profissional refere que as situações de violência contra a mulher não 

estão chegando para o atendimento de média complexidade, revela que existe uma grande 

lacuna entre o processo de denúncia e o encaminhamento dessa mulher para a rede de 

proteção. De acordo com a fala do Sujeito A, fica evidente a ausência de uma rede de 

proteção em Miracema e isso implica na precarização dos serviços ofertados (falta de 

equipe técnica especializada, falta de serviços sociais públicas e comunicação entre as 

instituições responsáveis pelo enfrentamento à violência). 

 
Acho que está faltando formação da rede porque basicamente a mulher dispõe 
dessa rede somente a delegacia da mulher, a Promotoria de Juizado de violência 
doméstica. Nós somos desintegrados aqui, a assistente social não temos a nível da 
delegacia, [...] mas aqui na nossa estrutura da segurança pública falta é lotação de 
assistente social e de psicóloga.  A rede e falha também em órgãos afetos na 



 
 
 

                  
apuração dos crimes de violência doméstica da estrutura da segurança pública. [...] 
nós não temos um IML, temos que usar a estrutura de Palmas, [...] é muito 
acanhada nossa rede [...] o combate a violência contra a mulher aqui precisa 
realmente de uma equipe de integração desses outros órgãos, isso é a verdade. 
(SUJEITO A, 2014). 

 

Outro ponto emblemático, diz respeito a ausência de um Conselho Municipal de 

Defesa dos Direitos da Mulher, um espaço importante de controle social no processo de 

construção das políticas para as mulheres.  Vale ressaltar ainda que o atendimento que o 

CRAS realiza é bem limitado, por não ser um serviço específico de atendimento e 

acompanhamento às mulheres em situação de violência, como um Centro de Referência de 

Atendimento à Mulher legitimado pelo Política Nacional de Enfrentamento à violência contra 

a mulher que se destina a acolhida, atendimento psicológico, social e orientação jurídica às 

mulheres.   

Outro fato a ser destacado foi à negativa da instituição de saúde em participar da 

pesquisa alegando que não realizam atendimentos às mulheres, pois as encaminham para 

os serviços de Palmas (capital do Estado do Tocantins), o que se torna um elementos 

dificultador para as usuárias que nem sempre podem percorrer os 80 km que distanciam 

Miracema do Tocantins da capital para conseguir um atendimento que qualquer instituição 

de saúde que deveria apresentar algum tipo de intervenção nesses casos, como prevê a 

Política Nacional de Enfrentamento à violência contra à mulher.  

Os achados da pesquisa revelam que no município de Miracema não há uma rede 

de enfrentamento à violência contra a mulher, sendo que a atenção à mulher está restrita a 

atuação da Delegacia Especializada da Mulher para denúncia e abertura de inquérito, a 

Defensoria Pública e a Promotoria nas questões relacionadas ao sistema de justiça. 

Salienta-se que ausência de acompanhamento e a assistência à mulher em situação de 

violência revela um cenário perverso de invisibilização dessa problemática em Miracema. Os 

reflexos da omissão estatal e da falta de uma postura político-reivindicativa da população 

incidem para que as situações de violência continuem ocultas negando as mulheres sua 

condição de sujeitos de direitos. 

A rede de enfrentamento de acordo com a Política Nacional deve ser apreendida 

como uma: 

 
[...] ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão (saúde, segurança 
pública, justiça, educação, assistência social, entre outros), no sentido de propor 
ações que: desconstruam as desigualdades e combatam as discriminações de 
gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões sexistas/machistas 
ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o empoderamento das 
mulheres; e garantam um atendimento qualificado e humanizado àquelas em 
situação de violência. (BRASIL, 2011, p.26). 

 



 
 
 

                  
Portanto, não basta somente disponibilizar serviços sociais para atender as situações 

de violência, torna-se imprescindível apreender esforços que visem a integralidade no 

atendimento a essas mulheres, buscando-se assim construir ações calcadas numa 

perspectiva acolhedora, humanizada e de ruptura com o padrão hegemônico de atenção do 

Estado a essa violação de direitos, que ora revitimiza por meio de ações fragmentadas e 

paliativas e ora se omite não oferecendo aos sujeitos políticas e serviços sociais capazes de 

propor estratégias de enfrentamento a violência em suas múltiplas faces. 

No que se refere a apreensão dos sujeitos sociais sobre a Lei Maria da Penha, 

principal mecanismo jurídico-político de proteção aos direitos da mulher e de enfrentamento 

a violência, os/as entrevistados/as revelaram que: 

 
É uma Lei é interessante, embora ela venha sendo aplicada, o problema não é a Lei, 
mas a aplicação dela, ela vem ainda sendo aplicada não pelo judiciário, mas por 
algumas supostas vítimas de maneira destorcida visando um distanciamento, 
sobretudo dos pais com os filhos então isso vem sendo destorcido, mas, é uma boa 
lei. (SUJEITO A, 2014).  
 
[...] um instrumento que veio realmente ao anseio das mulheres onde melhorou a 
questão do apenhamento da pessoa acusada de violência contra mulher e agravou 
a pena onde são os casos de violência domesticas e família tem restrição de 
aplicação de penas alternativas como pagamentos de multas prestação de serviços 
com a sociedade então isso é coibiu, mas a violência contra a mulher e os homens 
ficam mas receosos de cometer violências contra a mulher por causa do 
agravamento da pena eu acho um instrumento muito bom que isso surgiu pra defesa 
dos direitos da mulher da lei Maria da penha. (SUJEITO B 2014). 

 

Importante salientar que até o ano de 2006, no Brasil não havia uma lei específica de 

enfrentamento à violência doméstica, pois os crimes dessa natureza eram julgados pela Lei 

dos Juizados Especiais Civis e Criminais Nº 9.099/1995, não sendo uma ordem específica 

para essa questão provocara diversos questionamentos quanto a responsabilização do 

autor da violência. Ressalta-se que a lei em tela, não previa a reclusão do autor da violência, 

mas somente a aplicação de penas alternativas, tais como o pagamento de cestas básicas e 

a prestação de serviços comunitários. 

Portanto, a Lei Maria da Penha sinaliza uma grande conquista para a proteção dos 

direitos das mulheres a uma vida sem violência, exigindo para sua materialização uma 

atuação conjunta entre o Sistema de Justiça, Políticas Sociais, Conselhos de Direitos, 

Movimentos Sociais e Organizações Não Governamentais. Quando questionados sobre se a 

Lei Maria da Penha realmente consubstancia como um mecanismo de enfrentamento a 

violência, os/as entrevistados/as referem que: 

 
Sim porque tem mecanismo dentro da lei que favorecer a mulher, por exemplo, as 
medidas protetiva de urgências que possibilita a mulher a exercer logo o registro do 
boletim de ocorrência e que possibilita afastar o homem da casa o agressor 
geralmente é o homem o agressor da casa e proíbe ele se aproxima dela, das 
testemunhas, dos familiares,  e nesse momento que a mulher não quer representa a 
se responsabiliza por pela conduta criminosa  abre as possibilidades para ela 



 
 
 

                  
exercer esse direito de medidas protetiva de urgência e conseguir afastar o agressor 
no seu convívio eu acho que a lei Maria da penha realmente bem efetiva. (SUJEITO 
B, 2014). 

 
 [...] empresta a essa dinâmica doméstica algumas ferramentas processuais que nos 
outros crimes não tem, como por exemplo, a prisão preventiva e as medidas 
cauteláveis, como por exemplo, as medidas preventivas de afastamento do suposto 
agressor do lar conjugal e evitando manter contato telefônico ou qualquer outro. 
(SUJEITO C, 2014).  

 

Ou seja, não basta ter uma boa lei, tem-se que utiliza-la conforme é previsto, aonde, 

a Lei Maria da Penha, lei nº 11.340 vem com o objetivo principal de criar mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, essa pautada na Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 226, quando diz que cabe ao Estado uma proteção especial à família, 

pois essa é à base da sociedade, assim, a lei prever a criação de juizados de proteção 

integral a mulher em situação de violência bem como medidas socioassistenciais (BRASIL, 

2012).  

Diante do exposto, verificamos que os desafios são imensos no Estado do 

Tocantins, especialmente, no município de Miracema, no que se refere ao enfrentamento à 

violência contra a mulher. Os relatos evidenciam a carência da atenção do Poder Público 

para a análise do fenômeno e construção de ações articuladas para o seu enfrentamento. 

Perante esse cenário perverso, torna-se imprescindível a ampliação e fortalecimento de 

serviços sociais públicos para a organização de uma rede de proteção que realmente incida 

sobre a mulher e lhe propicia a garantia do direito a uma vida sem violência. 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O enfrentamento à violência contra a mulher de acordo com a Política Nacional 

(2011), compreende a implementação de políticas de caráter amplo e essencialmente 

articuladas, atuando de forma intersetorial e interdisciplinar, primando por uma atenção que 

seja capaz que apreender o fenômeno da violência contra a mulher na sua totalidade e 

complexidade.  

Os resultados da pesquisa revelaram que o pequeno índice de notificações e 

denúncias de violência contra a mulher em Miracema, diz respeito a uma perversa realidade 

de omissão do Estado no atendimento às necessidades sociais da população, em especial, 

as mulheres que sofrem violência.  A ausência do Estado na garantia dos direitos sociais 

incide como fator agravante para que as expressões de violência se manifestem 



 
 
 

                  
constantemente na vida dos sujeitos.  Nesse sentido, a construção de políticas e serviços 

sociais bem como mecanismos de controle social como Conselhos de Direitos contribuem 

não somente para garantir o atendimento, mas também para o desocultamento da violência 

contra a mulher, uma vez que permite aos sujeitos a construção de espaços democráticos 

de discussão e tomada de decisão. 

É inconteste que quando o Estado torna-se ausente, as violações de direitos 

submergem as esferas da vida cotidiana e seus efeitos são deletérios na vida dos sujeitos. 

O debate sobre a violência no atual contexto societário requer apreender suas 

manifestações no âmbito privado, ou seja, no seio da família, em que historicamente 

reforçam-se estereótipos que tendem a naturalizar as relações de opressão e assimetria, 

entre homens e mulheres e entre adultos e crianças, atribuindo às mulheres e crianças, 

conforme Strey (1998) a submissão, a fragilidade e a dependência. 

O enfrentamento à violência doméstica requer a mudança de valores e padrões 

normativos que inviabilizam a mulher a exercer sua autonomia cerceando-a em seus direitos 

fundamentais: à vida, à dignidade, à liberdade, etc. Enfrentar essa violência é romper com a 

cultura do silêncio, com as barreiras impostas pela esfera privada – lócus privilegiado para o 

acometimento da violência -, e principalmente lutar contra a naturalização e banalização 

desse fenômeno na sociedade contemporânea. 

A construção de estratégias para o enfrentamento da violência contra mulheres, 

impõe apreender as relações históricas de opressão que se estabeleceram no decorrer do 

desenvolvimento da sociedade brasileira: do branco sob o negro, do homem sob a mulher, 

do rico sob o pobre, do adulto sob a criança. Essas relações atuam como eixo estruturador 

da díade dominação-exploração, não se situando apenas no âmbito econômico, mas 

principalmente, no âmbito cultural e social. 
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