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RESUMO 
 
O presente artigo propõe uma reflexão acerca do trabalho de 
enfrentamento à violência contra a mulher no Centro de 
Referência Francisca Clotilde em Fortaleza-CE. Utilizando-se 
das pesquisas bibliográfica, documental e de campo, 
fundamentado na perspectiva histórico-crítica, este artigo 
busca destacar a operacionalização do trabalho desenvolvido 
pelo Centro de Referência Francisca Clotilde em Fortaleza-CE, 
a partir da percepção das profissionais, apresentando os 
desafios e as possibilidades que se colocam no cotidiano do 
equipamento para que seja possível efetivar os direitos das 
mulheres, reconhecer sua cidadania, combater a violência e 
articular políticas públicas.  
 
Palavras-chave: Gênero. Violência contra à mulher. Política 
Pública. 
 
ABSTRACT 
 
This article proposes a reflection about the work of combating 
violence against women in Francisca Clotilde Reference Center 
in Fortaleza, which is the result of a monographic study. Using 
the bibliographical and documentary research, based on 
historical and critical perspective, this article seeks to highlight 
the operationalization of the work of Frances Clotilde Reference 
Center in Fortaleza, from the perception of professional 
presenting the challenges and possibilities stand in the way of 
the equipment so that it can effect to the rights of women, 
recognize their citizenship, combating violence and articulate 
public policies.  
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I INTRODUÇÃO 

 

 

Durante muito tempo a violência de gênero, baseada nas desigualdades entre 

homens e mulheres, foi praticamente tolerada e naturalizada pela sociedade de forma que 

se configurava como uma violência invisível, tendo em vista que não era percebida ou era 

banalizada por fazer parte do cotidiano das pessoas.  

Essas desigualdades se constituem de forma naturalizada por sua incidência 

recorrente, entretanto, cabe destacar que é algo historicamente construído. Neste sentido, a 

desigualdade se funda na sistematização de papeis sociais diferenciados para homens e 

mulheres, os quais permitem a reprodução dessa desigualdade nas dimensões econômicas, 

sociais, políticas e culturais. Isso ocorre porque os papeis sociais diferenciados indicam em 

quais espaços homens e mulheres podem se inserir e quais características eles devem 

incorporar.    

A sociedade dissemina e impõe estereótipos, formas de ser, formas de se 

comportar, de falar e de tratar o outro, intervindo diretamente no eu, no como devo ser e na 

subjetividade do individuo através da sociabilidade. Inculcamos conceitos, características e 

atribuições que devemos aderir como sujeitos. Essa ideologia é reforçada pela cultura e está 

sujeita a mudanças no decorrer dos processos históricos que a sociedade vivencia. É nas 

relações experienciadas entre homens e mulheres que se manifestam os papeis e 

construções históricas idealizadas sobre ser homem e ser mulher, cabendo ao homem as 

características como a força e à mulher como a sensibilidade. 

Desta maneira, a sociedade legitima um padrão social, do qual devemos nos 

aproximar. Nesse padrão, a positividade corresponde ao modelo dominante da 

masculinidade, do ser homem, adulto, heterossexual e aqueles que estiverem fora desse 

modelo são relegados e excluídos, estando vulneráveis nas relações de poder postas 

socialmente. Assim, os segmentos como mulheres, crianças, idosos e homossexuais são 

segmentos considerados inferiores a esse modelo dominante, estando sujeitos à submissão 

e ao controle daqueles que mais se aproximam dos estereótipos de masculinidade criados 

pela sociedade, sendo tratados como diferentes, inferiores e muitas vezes com preconceito 

(SAFIOTTI, 1987: p.30). 

Nesse contexto o preconceito se torna sinônimo de violência, a qual será 

legitimada pela sociedade e irá perpassar as relações entre os homens e demais 

segmentos.  A valorização da condição de gênero masculino permite que o homem use a 



 

 

 
                  

força que lhe é atribuída e faça da violência instrumento de controle e dominação. Assim as 

relações entre homens e mulheres estão permeadas, sobretudo, por essa violência e pelas 

correlações de força.  

São as mulheres as mais atingidas nessas relações, na medida em que a elas 

são atribuídos os espaços privados, o espaço doméstico, e ao homem o espaço público das 

decisões, demonstrando o quanto a desigualdade influência tanto na sociedade, como nas 

relações sociais, nas quais, o homem e a mulher recebem atribuições diferentes e 

desiguais. Essas atribuições revelam que socialmente a mulher é considerada inferior ao 

homem, lhe devendo obediência, pois é ele quem tem o poder de mando.  

A lógica societária ao impor esses padrões, sinaliza que as mulheres devem 

segui-los; se revestindo de estereótipos que as enquadram em imagens e representações 

sociais de gênero. Aquelas mulheres que tentam romper com esse ideal, com esse modelo 

de ser aprisionante, são imediatamente chamadas a revestir-se das atribuições e 

características definidas, seja através da dominação, controle e da própria violência que é 

uma forma de exercer a masculinidade no intuito de sujeitar o outro à sua vontade 

(SCHRAIBER, 2005, p.70). 

Desta maneira, as mulheres sofrem violência doméstica, sexual, física, 

psicológica, patrimonial, moral e urbana que estão baseadas em uma forma de controlar o 

seu comportamento e o seu corpo. Negando-lhes a possibilidade de ter direitos garantidos, 

lhes eximindo do poder sobre a sua própria sexualidade, sobre o seu corpo, enfim, sobre a 

sua vida. 

Essa negação de direitos às mulheres só ganhou importância e visibilidade 

perante a sociedade através de muita luta dos movimentos de mulheres. Rocha (2007, p.10) 

afirma que apenas com a atuação fervorosa dos movimentos de mulheres é que a violência 

contra a mulher se tornou questão de discussão pública. 

Compreendendo que a violência contra a mulher atualmente possui maior 

visibilidade, que existem muitos mecanismos para coibi-la e com base nas lutas e nas 

conquistas que se alcançaram no decorrer dos anos, é que este trabalho se propõe a 

realizar um estudo reflexivo acerca da violência contra a mulher sob a ótica das políticas de 

enfrentamento à violência, constituindo-se como recorte espacial o Centro de Referência e 

Atendimento à Mulher Francisca Clotilde (CRAM), mantido pelo município de Fortaleza, 

percebendo este equipamento como um serviço de apoio e enfrentamento à violência contra 

a mulher.  

 

II PERCURSO METODOLÓGICO. 



 

 

 
                  

 

 

A presente pesquisa envolve recursos metodológicos diversos. Inicialmente uma 

análise de tipo bibliográfica e documental, que buscou reunir leituras teóricas a respeito das 

temáticas relações de gênero e violência contra a mulher e a respeito do próprio 

equipamento que tomo como recorte espacial. Em seguida, desenvolveu-se a pesquisa de 

campo que contemplou a observação sistemática e entrevista semiestruturada. 

A observação sistemática foi construída a partir do cotidiano das profissionais, 

fazendo também a utilização do diário de campo, como instrumento de registro de todas as 

atividades, inclusive do acompanhamento dos atendimentos. A pactuação inicial foi de que a 

observação sistemática estava centrada na atuação das técnicas, e o acompanhamento dos 

atendimentos só poderia ser feito se a equipe ou a profissional permitisse, já que o foco não 

eram as mulheres que são atendidas pelo centro de referência. As observações foram 

realizadas dias de terças-feiras no horário da manhã e quintas-feiras no período da tarde e 

noite, já que o equipamento funciona de 08:00h às 20:00h e era necessário fazer contato 

com todas as profissionais do equipamento. A permanência no campo foi entre os meses de 

Setembro e Novembro de 2014.   

Depois da inserção no campo, foram realizadas as entrevistas semiestruturadas 

com as profissionais para compreender tanto a dinâmica profissional, percebendo as 

dificuldades, desafios, limites e possibilidades do cotidiano laboral, a qualidade dos serviços 

prestados pelo equipamento, no sentido de contextualizar o alcance do trabalho do 

equipamento, no que ele propõe segundo a legislação, partindo da percepção das 

profissionais. 

O roteiro de pesquisa tinha como objetivo buscar informações acerca da atuação 

profissional e sobre a operacionalização do centro de referência, percebendo os desafios e 

possibilidades que se colocam para que o equipamento possa alcançar os seus objetivos. O 

equipamento possui em seu quadro de profissionais 3 assistentes sociais; 3 psicólogas e 3 

advogadas em cada turno de funcionamento do equipamento. As entrevistas foram feitas 

com 5 profissionais do equipamento, 2 advogadas, 1 assistente social e 2 psicólogas. É 

preciso salientar que quando da realização das entrevistas, uma assistente social do 

equipamento estava afastada e uma psicóloga havia chegado há pouco tempo no 

equipamento e logo saiu. Foi a partir dos diários de campo, da experiência no centro de 

referência e as entrevistas com as profissionais que foi possível obter as informações 

substanciais para a realização desta pesquisa.   



 

 

 
                  

Esta pesquisa se orienta pelo princípio ético de que as informações colhidas 

fossem analisadas, discutidas e interpretadas baseadas em autores que já realizaram 

estudos em relação à temática e foram tratadas com sigilo, baseadas no respeito aos 

sujeitos que foram entrevistados e respeitando o que está preconizado na Resolução 

466/2012, principalmente no que salienta o respeito ao sujeito, à sua autonomia e o sigilo 

das informações que são prestadas para a pesquisa.   

 

III ENTRE PEDRAS E FLORES: O TRABALHO DO CRM NO ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 
 

 

 

A instituição Centro de Referência e Atendimento à Mulher existe no Brasil 

desde a década de 1990. A cidade pioneira foi São Paulo, onde surgiu a primeira rede de 

atendimento à mulher em situação de violência, com a primeira delegacia especializada, a 

criação da casa-abrigo e o centro de referência. A criação dessa rede foi fruto de muita luta 

dos movimentos feministas, que tinham o intuito de combater a violência compreendiam que 

as mulheres nessa situação necessitavam de um acompanhamento jurídico, psicológico e 

social, bem como de serviços que pudessem assegurar os seus direitos para que elas 

conseguissem romper com o ciclo da violência e se perceberem como sujeitos de direitos. 

No Ceará, existem dois centros de referência, o Centro Estadual de Referência e 

Apoio à Mulher – CERAM que possui serviços no âmbito estadual e o Centro de Referência 

e Atendimento à Mulher em situação de Violência Francisca Clotilde – CRAM que atende 

mulheres em situação de violência no município de Fortaleza, este último se constituiu como 

campo de pesquisa para a construção do presente trabalho. 

O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em situação de violência 

Francisca Clotilde – CRAM foi inaugurado em 08 de Março de 2006, porém, sua criação só 

foi legalizada cinco anos depois em 2013 com o Decreto 13.102/2013. No início o 

equipamento estava vinculado à Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, que 

tinha status de secretaria e estava ligada diretamente ao gabinete da prefeitura, porém sua 

unidade administrativa era regulada pela antiga Secretaria Municipal da Assistência Social – 

SEMAS. Atualmente, o CRAM continua vinculado à Coordenadoria de Política Pública para 

mulheres, agora com unidade administrativa na Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos 

– SCDH e compõe o sistema municipal de serviços e atendimento à mulher em situação de 

violência, juntamente com a rede de atendimento, tendo como objetivo central prestar 

atendimento multiprofissional às mulheres em situação de violência.  



 

 

 
                  

A instituição funciona de 08h às 20h, de segunda à sexta e finais de semana e 

feriados em regime de plantão de 08h às 18h. No período de 3 meses em que a pesquisa se 

realizou com as profissionais do equipamento, a instituição mudou 2 vezes de endereço. 

Originalmente, quando de sua fundação, o equipamento funcionava na Rua Gervásio de 

Castro, número 53 no Bairro Benfica. 

Na primeira visita para a pesquisa, no dia 27 de Agosto de 2014, o centro de 

referência já havia mudado de endereço, situando-se em local provisório no bairro Monte 

Castelo, Rua João Tomé, 261, e estava instalado no Centro Educacional Profissionalizante 

M. Dias Branco, juntamente com outros serviços que funcionavam no mesmo local. Quando 

funcionava neste espaço, o CRAM dispunha da seguinte estrutura: uma sala onde ficavam 

os armários com os prontuários e a recepção e 2 salas em um corredor onde funcionavam a 

coordenação e a sala de atendimento, esta não possuía nenhum sigilo dos atendimentos 

que eram realizados, pois tinham pessoas constantemente no corredor.  Outro aspecto 

relevante a ser destacado é que o espaço era aberto e qualquer pessoa, inclusive um 

agressor, poderia ter acesso ao local. Na ocasião foi informado que a prefeitura estava 

providenciando outro espaço e faltavam alguns acabamentos para que o equipamento 

fizesse a mudança e passasse a funcionar no novo endereço.  

 O equipamento mudou de endereço dia 29 de Agosto de 2014 para uma casa 

alugada pela prefeitura, no Bairro Benfica, Rua Julio Cezar, 192. A casa possui 2 andares, 

no térreo funcionam a recepção, uma sala (brinquedoteca, sala de visitas), 2 banheiros, uma 

cozinha e o almoxarifado, no 1º andar funcionam a coordenação, a sala dos computadores, 

a sala das técnicas, a sala onde ficam os armários com os prontuários e a sala de 

atendimento. Somente as salas do 1º andar possuem portas, as profissionais estão 

esperando a instalação das portas nas salas debaixo. 

No que tange à infraestrutura, esse espaço também se coloca para as usuárias 

como um obstáculo e um limite para que seus direitos sejam legitimados. Pois a estrutura 

física e a forma como a casa foi dividida os cômodos onde funcionam as salas de 

atendimento acabam não sendo acessíveis àquelas mulheres que estão em situação de 

violência possuem alguma deficiência física, tendo em vista que os atendimentos acontecem 

na parte superior da casa, pois apenas as salas de cima possuem portas. Assim, a usuária 

que por ventura for cadeirante será atendida na sala que possui no térreo, sala esta que não 

possui portas e fica próxima à recepção onde outras mulheres esperam por atendimento e 

muito próxima ao espaço de fora da casa, local totalmente desprotegido e sem sigilo 

nenhum. Desta forma acaba expondo a mulher, podendo causar constrangimento. 



 

 

 
                  

Com as mudanças de endereço3, as profissionais tiveram de fazer contato com 

as mulheres que eram atendidas e acompanhadas pelo centro de referência para informá-

las a respeito da mudança, o novo endereço e marcar novos atendimentos. As profissionais 

relataram que essas mudanças dificultavam os atendimentos pelo fato do próprio 

reconhecimento do espaço, a ideia de pertencimento e de conhecer o local. Entretanto, no 

decorrer dos meses as profissionais conseguiram perceber que as mulheres estavam se 

apropriando desse espaço novo, pois se localiza próximo de outras instâncias que fazem 

parte do sistema de atendimento às mulheres em situação de violência e isso permitiu uma 

afirmação do território como espaço da mulher.  

O equipamento possui atualmente no seu quadro de profissionais 01 

coordenadora (Psicóloga) e 01 coordenadora adjunta, 03 assistentes sociais, 03 psicólogas, 

03 advogadas, (estas trabalham em regime de 20h semanais), 04 apoios administrativos, 02 

profissionais de serviços gerais, (estas trabalham em regime de 30h semanais), 02 guardas 

municipais (uma mulher e um homem que trabalham apenas no período noturno), 01 

estagiária de serviço social e 01 motorista (uma motorista própria do serviço). É preciso 

salientar que todas as profissionais do equipamento são mulheres, tirando apenas 1 guarda 

municipal que trabalha no período noturno, no horário em que o equipamento não está 

funcionando. Por ser um espaço de acolhimento e apoio a mulheres em situação de 

violência se faz necessário prestar um serviço em que essa mulher possa sentir-se acolhida, 

compreendendo que aquele espaço é dela e que essa possa se sentir protegida e sem 

medo.  

O CRAM funciona em uma casa sem identificação e isso ocorre pelo fato de ser 

um espaço sigiloso de apoio à mulher vítima de violência. O intuito maior para que isso 

ocorra é de evitar que o agressor possa identificar o espaço, pela segurança da mulher e 

das próprias profissionais, pois no equipamento só trabalham mulheres. O agressor ou 

qualquer homem é proibido de adentrar ou permanecer no espaço do CRAM. 

A dinâmica institucional no CRAM se dá a partir do momento em que a mulher 

que se encontra em situação de violência chega ao equipamento, ela é atendida, 

primeiramente, na recepção se identificando, informando que tipo de violência sofreu, quem 

é o agressor ou o grau de parentesco e apresenta a demanda ou o tipo de serviço que ela 

necessita naquele momento. Logo após, ela é atendida por uma técnica que irá fazer uma 
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 O centro de referência quando mudou de endereço ficou próximo de outros equipamentos como o 

Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher que fica na Av. da Universidade, nº 3288, 
Bairro Benfica à quatro quarteirões do endereço do centro de referência, próximo também do Núcleo 
de Enfrentamento à Violência contra a Mulher – NUDEM que fica na Rua Padre Francisco Pinto, nº 
363, Benfica, esses são alguns dos equipamentos que estão próximos as mediações do endereço do 
centro de referência e que possibilitam e facilitam o acesso aos serviços. 



 

 

 
                  

escuta qualificada, momento em que são (a)colhidas todas as informações, demandas, 

necessidades que essa mulher apresenta para que então sejam dadas as orientações 

cabíveis, explicando que ela possui direitos, e as encaminhando para a rede de 

atendimento, a fim de que elas possam acessar as políticas públicas e verdadeiramente ter 

uma autonomia para legitimar os seus direitos.  

Depois desse atendimento é feito o prontuário da mulher o qual vai conter todas 

as informações sobre a ela, o agressor e a violência que sofre ou sofreu. Os prontuários são 

confeccionados de acordo com o número de atendimentos no decorrer do ano, gerando 

assim um número de identificação para o caso daquela mulher. O primeiro atendimento 

sempre deve ser feito por uma assistente social ou psicóloga, por serem as profissionais 

que possuem uma escuta ativa e qualificada, e caso haja uma demanda jurídica o caso é 

repassado para a advogada do serviço para que ela possa seguir com as orientações e 

encaminhar essa mulher para a rede de atendimento. 

É importante salientar que no CRAM há duas maneiras de realizar atendimento: 

1) o acolhimento quando essa mulher tem o primeiro acesso ao equipamento e 2) o retorno 

quando a mulher já é acompanhada pelas profissionais do CRAM. As profissionais possuem 

instrumentais específicos para cada demanda: a) Realizam visitas domiciliares, b) Visitas 

institucionais quando necessário para realizar o acompanhamento dessa mulher e c) a visita 

de averiguação de denúncia, que ocorre quando esta é feita ao disque direitos humanos ou 

quando algum órgão público faz essa denúncia. Nesse último caso, as profissionais 

precisam averiguar as informações e se o fato é verídico para que se a mulher estiver 

realmente sofrendo violência possa ser acompanhada pelo CRAM. 

O CRAM atende apenas a mulheres adultas, as crianças ou adolescentes são 

encaminhadas para a rede de proteção à criança e adolescente como o Conselho Tutelar, o 

Centro Especializado da Assistência Social – CREAS ou Rede Aquarela4, dentre outros 

equipamentos. O equipamento também atende a mulheres de outros municípios, esse papel 

é do CERAM, porém este funciona em horário comercial de 08h às 17h, e como o horário do 

CRAM é mais estendido por ter um atendimento de referência, as profissionais atendem as 

mulheres de outros municípios também quando o CERAM não está em seu horário de 

funcionamento. 

O CRAM realiza atendimentos psicossociais, jurídicos e encaminhamentos para 

a rede de atendimento socioassistencial como a Delegacia de Defesa da Mulher – DDM 

                                                           
4
 A Rede Aquarela é um programa da Coordenadoria da Criança e Adolescente, responsável por 

executar ações sobre as políticas de enfrentamento e combate a violência sexual contra a criança e o 
adolescente. 

 



 

 

 
                  

quando essa está preparada para realizar a denúncia contra o seu agressor; para o Instituto 

Médico Legal – IML para fazer os exames de corpo de delito; para a política de saúde 

quando a mulher apresenta sintomas da violência ou quando acontece violência sexual para 

fazer exames de profilaxia, dentre outros procedimentos; para a política de assistência 

social para que ela possa ser inserida em programas assistenciais do governo, sendo os 

Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e o Centro Especializado da 

Assistência Social – CREAS grandes parceiros do CRAM; para a política de habitação, bem 

como o Ministério Público, a Defensoria Especializada para as mulheres, os juizados e a 

casa abrigo. Esses acessos às políticas públicas são essenciais, pois permitem que essas 

mulheres conheçam seus direitos e contribuem para que elas superem o ciclo de violência 

que vivenciam.  

Para aprimorar o atendimento as profissionais passam por capacitações como 

palestras, cursos, seminários que estejam relacionados à violência contra a mulher e são 

realizadas reuniões periódicas entre as profissionais e a coordenação para discussão dos 

casos que chegam ao centro de forma que juntas elas busquem caminhos e estratégias 

para dar respostas eficazes às demandas que aparecem. São realizadas ainda reuniões 

com as várias instâncias e equipamentos que fazem parte da rede de atendimento e apoio à 

mulher, para que as ações possam ser fortalecidas e através da discussão sobre as 

políticas públicas, refletir sobre como estreitar os laços e afirmar essa transversalidade nas 

ações a ponto de ter um fluxo mais maleável, permitindo que a mulher tenha seus direitos 

garantidos. 

 

III.I O trabalho no CRAM – o olhar das profissionais  

 

As profissionais entrevistadas foram as assistentes sociais, psicólogas e 

advogadas. Elas estão na faixa etária de 26 aos 34 anos, todas possuem nível superior 

completo e estão engajadas em alguma atividade de especialização ou mestrado. O tempo 

de trabalho no CRAM é de aproximadamente 01 ano e 01 ano e meio, trabalham 20h 

semanais e a renda das profissionais varia de R$ 1.300 à R$ 1.700. Para mencioná-las no 

decorrer do trabalho utilizarei nomes de mulheres que fizeram história no Brasil, 

compreendendo que essas mulheres foram de suma importância para a formação da 

imagem feminina e para a construção e legitimação dos direitos das mulheres, faço essa 

comparação com as profissionais do CRAM, compreendendo que elas são mais do que 



 

 

 
                  

profissionais, são mulheres que a todo dia em seu cotidiano de trabalho também participam 

dessa construção.  

Os desafios em torno do trabalho desenvolvido no CRAM, além dos já citados 

como infraestrutura, envolvem também o financiamento do equipamento que advém da 

Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos – SCDH. Tendo em vista que a Política de 

Enfrentamento à Violência contra a mulher possui várias outras políticas, os recursos 

precisam ser compartilhados nas suas várias instâncias. Esse recurso financeiro é 

repassado para a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres e após é dividido 

entre os equipamentos e repassado para o CRAM. Uma das profissionais entrevistadas 

colocou que existe um desafio de lidar com o recurso financeiro compartilhado entre outras 

várias políticas, por ser um recurso baixo acaba reduzindo o potencial das ações do CRAM: 

(...) Por ser uma política pública para a mulher transversal o orçamento que vem 
para o serviço ainda não é suficiente, não vem o que deveria ser, é... o salário que 
não é adequado, né? De certa forma a gente ainda é muito exposta, pois a gente 
trabalha com visita domiciliar também, né?... a gente trabalha com visita de 
averiguação de denúncia, então assim, a gente se expõe, né?  Enquanto mulher 
mesmo, enquanto profissional que vai para lugares perigosos, então é algo delicado 
realmente um trabalho nesse sentido. (...) A questão principal é a questão do 
orçamento que deveria ter um orçamento próprio né?... Que o orçamento do CRM 
de Fortaleza está ligada à Coordenadoria de Políticas para às Mulheres a Secretaria 
de Cidadania e Direitos Humanos... É um orçamento muito compartilhado né?...  
pequeno. E para trabalhar bem tem que ter dinheiro (...) – Nísia Floresta. 

 

Outra problemática que também se coloca como empecilho para a realização do 

trabalho das profissionais e que elas relataram nas entrevistas refere-se à falta da internet. 

Desde a chegada ao novo endereço o equipamento está sem este recurso tecnológico 

impossibilitando as profissionais de realizarem pesquisas a respeito da violência contra a 

mulher, da legislação, dos processos judiciais que estão em vigor na justiça, pesquisar os 

endereços e telefones dos equipamentos da rede de atendimento, mesmo que elas 

possuam uma lista dos equipamentos da rede, alguns telefones são antigos, algumas 

instituições mudaram de endereço e isso impossibilita que as profissionais possam fazer um 

atendimento de qualidade que garanta à mulher usuária acessar as políticas públicas. Isso 

dificulta que seja assegurado o direito da mulher de obter uma orientação, uma informação e 

até um encaminhamento correto e na busca de resolver esse problema as profissionais 

fazem o uso de seus próprios recursos tecnológicos como celulares ou em suas próprias 

casas para ter acesso à internet e realizar as pesquisas. 

Através das visitas foi percebido também que existem alguns descompassos na 

locação de recursos humanos no equipamento, pois a Norma Técnica de Uniformização dos 

Centros de Referência (2006) e o Decreto 13.102/2013 dispõem que o número de 

profissionais deve ser estabelecido de acordo com a dimensão demográfica da cidade e a 



 

 

 
                  

equipe básica deve ser 1 coordenadora, 2 secretárias, 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, 1 

advogada, 2 educadores sociais, 1 ajudante-geral e 1 segurança e no equipamento deve 

possuir uma brinquedoteca que possa atender às crianças que vêm com suas mães. O 

centro de referência do município de Fortaleza possui brinquedoteca e o quadro de 

profissionais é relativamente amplo em técnicas, pois possuem 3 assistentes 

sociais/psicólogas/advogadas, 1 coordenadora, 1 coordenadora adjunta, 4 apoios 

administrativos, 2 profissionais de serviços gerais, 1 motorista e 2 seguranças no período 

noturno. A deficiência percebida na equipe é que não possuem educadoras sociais, não 

possuem profissionais apropriados como terapeutas ocupacionais para lidar com pessoas 

com deficiência, caso apareçam ocorrências com esse tipo de demanda. 

Uma fragilidade relevante a ser destacada é que o equipamento não possui 

segurança no horário de trabalho das profissionais, o que significa uma insegurança tanto 

das mulheres que estão fazendo uso dos serviços do centro de referência como para as 

profissionais. A segurança das mulheres e das profissionais é imprescindível e está 

preconizado na Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência (2006, p.18): o 

Estado tem a responsabilidade e missão de manter a segurança do público em geral. É 

preciso salientar que enquanto permaneci no campo uma das lutas da coordenadora era 

conseguir profissionais de segurança para o equipamento no horário de funcionamento e 

para isso ela mobilizou várias reuniões com a guarda municipal, mas não obtiveram êxito.    

Outra problemática que está embutida nesse contexto é a precarização do 

próprio trabalho das profissionais que são terceirizadas por uma empresa privada. Esse tipo 

de vínculo trabalhista é totalmente flexível e interfere negativamente no atendimento. Na 

Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência (2006, p.26) dispõe que os 

profissionais devem ter uma formação continuada e devem ser valorizados.  

Eu acho que um desafio maior é a precarização do contrato da gente que é uma 
coisa, é... um desafio estrutural, onde nós somos terceirizadas. A equipe técnica foi 
toda modificada no ano passado e a gente tem uma carga horária pequena semanal 
né? E aí acaba que a gente não tem tanto tempo para acompanhar aquelas 
mulheres do jeito que a gente queria. (...) E essa questão da precarização do 
trabalho da gente não saber se a gente fica ou sai, isso também prejudica o serviço 
(...) – Pagu 

 

Além dos desafios estruturais, políticos e de recursos financeiros, materiais e 

humanos, as profissionais também lidam com os desafios subjetivos, delas mesmas. Em 

algumas visitas nas conversas informais com as profissionais, ficou evidente que elas 

também sentem e se deixam influenciar pelas experiências da vida profissional na vida 

pessoal.  

Em um dos dias de visita, chegou um atendimento com características de abuso 

sexual e foi notório que uma das profissionais tinha ficado muito abalada com o 



 

 

 
                  

atendimento, questionada se elas tinham algum tipo de acompanhamento psicológico no 

equipamento e ela informou que não, e que isso era muito ruim, pois quando ela começou a 

trabalhar no equipamento e realizava os atendimentos, ela não conseguia esquecer aquelas 

histórias que estavam sendo relatadas, porque ela se colocava no lugar daquelas mulheres 

e pensava que um dia ela estava passível a um acontecimento daqueles. A profissional 

relatou ainda que agora ela tentava não levar esses pensamentos para casa, mas tinha 

noites que ela tinha pesadelos. Esse fato chamou atenção, por que as profissionais não 

possuem nenhum tipo de acompanhamento, sendo que elas também são mulheres que se 

encontram nesse contexto de relações desiguais e no trabalho delas ouvir os relatos de 

violência é recorrente, o que influencia no emocional da profissional que se reconhece 

naquela mulher.  

 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eis o desafio: remover pedras e plantar flores. Essa metáfora da poesia de Cora 

Coralina pode expressar a compreensão construída ao término dessa pesquisa. Ao tomar os 

desafios, limites e possibilidades do trabalho num Centro de Referência e Atendimento à 

Mulher em situação de Violência. 

A experiência da pesquisa junto às profissionais do CRAM Francisca Clotilde 

proporcionou uma perspectiva ampliada sobre os desafios postos ao trabalho no 

enfrentamento à violência, como também permitiu compreender como esse trabalho é 

perpassado por compromissos ético-políticos. 

Os desafios figuram as pedras que se colocam no decorrer do trabalho das 

profissionais do CRAM que são de várias ordens: estruturais, de articulação da rede de 

atendimento, subjetivos, entre outros. Esses desafios muitas vezes distorcem, 

desencaminham e obscurecem os resultados que o CRAM se propõe a alcançar.  

São estruturais na medida em que são desafios que estão para além do 

exercício profissional. São deficiências do próprio Estado em suprir as demandas 

específicas das mulheres que estão em situação de violência e que lutam diariamente para 

superar essa situação.  

Desta forma, o CRAM enfrenta dificuldades para se afirmar como um 

equipamento da rede de atendimento e apoio às mulheres em situação de violência, por 

conta das próprias fragilidades que acometem o equipamento. Esses desafios que se 

apresentam como percalços no decorrer do trabalho das profissionais, configuram a base da 

fragilidade da rede de atendimento, que possui suas falhas como a falta de recursos 



 

 

 
                  

materiais, humanos, financeiros, dentre outros, que impossibilitam a ampliação e legitimação 

dos direitos das mulheres. 

Esses desafios se colocam como obstáculos que deixam a caminhada mais 

árdua, pois se revelam também subjetivos, na medida em que as profissionais lidam com 

relatos densos e chocantes de mulheres que estão em situação de violência e que elas que 

vivenciam a mesma condição de gênero se espelham e se colocam na posição dessas 

mulheres. Isso implica no exercício profissional e, portanto, se configura como um desafio a 

ser superado todos os dias pelas profissionais, já que isso faz parte do cotidiano do 

trabalho. 
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