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RESUMO 
 
O artigo explicita a ação extensionista - Capacitação sobre a 
Lei Maria da Penha e relações sociais de gênero para 
profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação 
de violência no município de Mossoró-RN realizada pela equipe 
do Núcleo de Estudos sobre a Mulher da UERN. A capacitação 
objetivou suscitar uma reflexão crítica sobre as desigualdades 
de gênero socialmente construídas, discutindo as temáticas da 
violência contra a mulher, família e Lei Maria da Penha. Como 
recurso metodológico utilizamos exposições dialogadas, filmes 
e debates, possibilitando um diálogo entre as instituições 
envolvidas e a construção de uma rede integrada de serviços.  
 
Palavras-chave: Violência contra a mulher. Lei Maria da 
Penha. Patriarcado.  
 
ABSTRACT 
 
The article explains the extensionists action-training about the 
Maria da Penha Law and gender social relations for 
professionals from the service network to women in situation of 
violence in the city of Mossoró-RN carried out by the team of 
the Center for the study on women of UERN. The training 
aimed to raise a critical reflection on the socially constructed 
gender inequalities, discussing the issues of violence against 
women, family and Maria da Penha Law. As methodological 
resource use dialogued exhibitions, films and debates,enabling 
a dialogue between the institutions involved and the 
construction of an integrated network of services. 
 
Keywords: Violence against women. Maria da Penha Law. 
Patriarchate 
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01 INTRODUÇÃO 
  
  

O presente artigo expõe as atividades desenvolvidas durante a execução do 

projeto de extensão: “Capacitação sobre a Lei Maria da Penha e relações sociais de gênero 

para profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência do 

município de Mossoró-RN”, que teve como propósito sucitar uma maior reflexão em relação 

as desigualdades de gênero, na atualidade, a partir de um amplo debate que versou sobre a 

violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, família, Estado e relações patriarcais de 

gênero abrangendo como público-alvo profissionais que atuam na rede de serviços de 

atendimento às mulheres em situação de violência no município de Mossoró/RN.  

O projeto6 foi desenvolvido pela equipe do Núcleo de Estudos sobre a Mulher 

Simone de Beauvoir7 – NEM, vinculado à Faculdade de Serviço Social - FASSO, da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, durante o período de abril de 2012 

a janeiro de 2013.  

Para a concretização do projeto em questão, contamos com a participação de 6 

(seis) bolsistas de extensão8  e mais 5 (cinco) profissionais docentes pesquisadoras da área 

das relações sociais de gênero, violência e feminismo.  

O público alvo da capacitação se constituiu em profissionais que trabalham nas 

instituições públicas municipais e estaduais de atendimento às mulheres em situação de 

violência de Mossoró-RN, ao todo participaram 67 profissionais das áreas da saúde, 

assistência social, judiciário e segurança pública (psicólogos (as), assistentes sociais, 

pedagogos (as), advogados (as), policiais, funcionários (as) do Juizado da Violência 

Doméstica e Familiar, além de defensoras públicas e representante da promotoria pública 

estadual). 

Desse modo, no intuito de relatar a ação extensionista inicialmente abordaremos 

as relações patriarcais de gênero, tendo em vista que esta categoria é indispensável para 

fundamentar a compreensão acerca da problemática da violência contra mulher. Em 

seguida explicitaremos de forma sucinta alguns aspectos da Lei Maria da Penha, 

assinalando seus limites e potencialidades no combate da violência doméstica e familiar 

contra as mulheres no Brasil.  

Para finalizar dissertaremos sobre a importância da articulação das instituições 

de atendimento às mulheres em situação de violência, indicando de que forma a presente 

                                                           
6
 Aprovado no edital PROEXT/CNPq  05/2010. 

7
 Fundado em 1993 por um grupo de militantes feministas professoras universitárias e profissionais 

da área de saúde. 
8
 Alunas integrantes do Núcleo de Estudos sobre a Mulher Simone de Beauvoir, sendo três do curso 

de Serviço Social, uma de Enfermagem e uma de Filosofia.  



  

 
                  

ação extensionista contribuiu na capacitação, sensibilização e na estruturação da rede de 

atendimento as mulheres vítimas de violência doméstica no município de Mossoró-RN. 

 

02 RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

A violência contra a mulher enquanto violência sexista9 é fruto das relações 

sociais10 de sexo11 desiguais, passando a ser reconhecida pelo Estado como um problema 

público, a partir do final da década de 1970, fruto das mobilizações protagonizadas pelo 

movimento feminista12 que, incialmente, estiveram mais ligadas à denúncia das violências e, 

em um segundo momento, desenvolveu ações, visando garantir o atendimento e o apoio por 

meio de serviços específicos para essas mulheres, a exemplo da experiência dos SOS 

Mulher e das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs)13. 

Ao longo da década de 1990, foram criados alguns serviços voltados às 

mulheres em situação de violência a exemplo de casas-abrigo, centros de referência 

psicossocial e jurídico, além de políticas públicas de saúde voltadas a este segmento. 

O cerne da violência contra as mulheres está no sistema patriarcal. Seguindo 

essa perspectiva, o patriarcado se constitui como base fundante no qual se mantêm as 

desigualdades entre homens e mulheres, sendo acentuada pela lógica capitalista que se 

apropria da ideologia patriarcal sustentando a ideia de subordinação e opressão das 

mulheres. 

Assim, os estudos que centram suas análises nas relações sociais de sexo 

podem nos auxiliar a entender as normas institucionais ou socialmente estabelecidas, as 

                                                           
9
Denominamos violência sexista, aquela praticada por um homem contra uma mulher, por ser mulher. 

10
 Na língua francesa, o termo relações sociais pode ser traduzido de duas maneiras: rapport social e 

relation social. Relation social refere-se às relações concretas que mantém os grupos e indivíduos; 
são relações interpessoais, cotidianas e “relativamente” fáceis de mudar, que podem ser observadas 
empiricamente. Já rapport social refere a relações estruturais, impessoais e que apenas são 
modificadas por meio das lutas coletivas (a exemplo do movimento feminista). Se constituem relações 
antagônicas e contraditórias entre grupos ou classes sociais, que pré-configuram o social 
(KERGOAT, 2009). 
11

 Sobre as relações sociais de sexo entendemos de acordo com a formulação das teóricas 
feministas francesas Falquet (2008), Kergoat (2009) e Hirata (2000), as quais vinculam-na à ideia de 
divisão sexual do trabalho e relações de classes, evidenciando a existência de relações entre homens 
e mulheres, em especial, as relações de poder e dominação. O conceito de relações sociais de sexo 
rompe com qualquer naturalismo no sentido de que as relações sociais de sexos, como o conjunto 
das relações sociais, não são de modo são passíveis de transformação. 
12

 O feminismo é um movimento social e político cuja ação busca a construção da igualdade entre 
homens e mulheres por meio do fortalecimento e organização política das mulheres visando a sua 
autonomia, liberdade e emancipação, de modo a contribuir para mudanças sociais, econômicas, 
políticas e culturais e, sobretudo, provocando mudanças de valores na sociedade. Nesta época, os 
slogans “Quem ama não mata” e “o silêncio é cumplice da violência” eram emblemáticos das lutas 
pelo fim da violência contra as mulheres. 
13

 Criadas a partir de 1986, sendo o estado de São Paulo pioneiro. 



  

 
                  

quais acarretam níveis desiguais de poder em várias esferas da vida social, tendo a 

violência contra mulheres sua expressão máxima.  

Compreendemos que o sistema patriarcal está imbricado às dimensões de 

classe e raça/etnia formando um conjunto entrelaçado em relações de 

consubstancialidade14 localizados não apenas na hierarquização entre os sexos, mas no 

antagonismo de seus interesses.  

Segundo Saffioti (2004), a separação da sociedade em classes sociais, com o 

predomínio da desigualdade no que tange as possibilidades de galgar melhores condições 

de vida, se mostra como outro pilar de dominação. Nesse sentido, a autora acrescenta que 

o patriarcado não se resume tão somente a um sistema de dominação modelado pela 

ideologia machista, ele é também um sistema de exploração: “enquanto a dominação pode, 

para efeitos de análise, ser situada essencialmente nos campos político e ideológico, a 

exploração diz respeito diretamente ao terreno econômico” (SAFFIOTI, 1987, p. 50). O 

capitalismo têm se apropriado das desigualdades que o caracterizam para expropriar cada 

vez mais as mulheres.  

Neste sentido, o machismo enquanto campo ideológico, presente nas relações 

sociais entre os homens e mulheres, colabora para a manutenção do poder e do quadro de 

desigualdades existentes, no que se refere às relações homem-mulher, homem-homem, 

mulher-mulher, entre as raças/etnias e as classes sociais. Esses três sistemas de 

dominação/exploração fundem-se de tal maneira, que será impossível transformar um deles, 

deixando intactos os demais (SAFFIOTI, 1987). 

A nosso ver, as expressões patriarcais na sociedade, independentemente de 

quem aciona os mecanismos de dominação, devem ser rigorosamente contestadas 

enquanto condição primordial para uma ação transformadora da condição de violência as 

quais as mulheres são vitimizadas cotidianamente. 

Compreendemos violência contra mulher como qualquer ação ou omissão que 

fira a integridade física e/ou psicológica das mulheres seja nos espaços públicos ou 

privados, materializadas nas violências físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. 

Tais práticas se constituem ainda em grave violação dos direitos humanos bem como um 

problema de saúde pública (QUEIROZ, 2008). 

Com a promulgação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), a questão da 

violência contra a mulher novamente teve grande visibilidade na esfera pública, visto que os 

agressores até então se beneficiavam de um abrandamento da penalização, o que causava 
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Categoria cunhada por Daniele Kergoat (2008) que significa o entrecruzamento dinâmico e 
complexo do conjunto de relações sociais de sexo, “raça” e classe, cada uma imprimindo sua marca 

nas outras, ajustando-se às outras e construindo-se de maneira recíproca. Essas relações interagem 

e estruturam a totalidade do campo social e podem, inclusive, entrar em contradição entre si. 
 



  

 
                  

uma grande sensação de impunidade para as mulheres em situação de violência15,  

corroborando para o aumento desta problemática.  

É importante ressaltar que a Lei Maria da Penha teve o mérito de preconizar 

para além das sanções legais, um conjunto de políticas públicas que garantem proteção e 

prevenção à mulher e a seus familiares, de forma a romper com o ciclo da violência, de 

modo que a mesma se inscreve no conjunto de lutas do movimento feminista. 

Contudo, esta lei enfrenta uma série de dificuldades na sua efetivação, tendo em 

vista que é uma lei que visa, além de combater a violência contra as mulheres, transformar 

paradigmas histórico-culturais de dominação masculina, além da criação de uma rede 

integrada de serviços públicos voltados para as mulheres em situação de violência. 

Partindo dos dispositivos jurídicos propostos na referida lei os(as) próprios (as) 

legisladores (as), evidenciaram inquietações no tocante à necessidade de uma capacitação  

dos (as) profissionais que trabalham com mulheres em situação de violência, no intuito de 

possibilitar uma maior compreensão sobre o processo de vitimização das mulheres, a 

exemplo das rupturas e permanências destas nas relações de violência, tendo em vista que 

ainda é recorrente a perpetuação de frases como: “mulher gosta de apanhar” e  “em briga 

de marido e mulher não se mete a colher”, ideias estas que reiteram a mulher não como 

vítima, mas como ré. 

Diante de tais estereótipos, é imprescindível a realização de capacitações 

continuadas para profissionais dos serviços de atendimento às mulheres em situação de 

violência, aliada à luta pela ampliação de políticas públicas voltadas para este segmento. 

Concordamos com o pensamento de Saffioti (2004, p.90), quando a mesma afirma 

que,    

O problema reside no conhecimento das relações de gênero, que não é detido por 
nenhuma categoria ocupacional. Profissionais da saúde, da educação, da 
magistratura, do Ministério Público etc. necessitam igualmente, e com urgência, 
desta qualificação.  

 

Apesar das inúmeras experiências de violência e de maus tratos que levam as 

mulheres a buscarem recurso e apoio nas Delegacias Especializadas no Atendimento às 

Mulheres (DEAMs), Juizados de Violência Doméstica e Familiar e demais serviços públicos, 

percebe-se que a maioria dos (as)agentes de polícia e profissionais encontram-se 

embebidos em discursos e práticas sexistas por fazerem parte da mesma estrutura social e 

                                                           
15

 Referimos-nos à Lei 9.099/95, cuja pena para os agressores eram não restritivas de liberdade. Vale 
salientar que com o advento da Lei Maria da Penha não se aplica mais a Lei 9.099/95, conforme 
prevê o art. 41, para os crimes de violência doméstica e familiar. 



  

 
                  

cultural que constroem as desigualdades entre os gêneros, que desembocam nos vários 

tipos de violência aferidos contra as mulheres16.  

 Devido a isso, revestidas da compreensão do dever da universidade para com o 

enfrentamento das expressões da questão social na sociedade, e mais precisamente, a 

extensão universitária como parte integrante do processo educativo, cultural e científico que 

articulada ao ensino e a pesquisa assumem o tripé do ensino superior, estas devem atuar 

de forma indissociável e para com isso viabilizar a relação transformadora entre 

universidade e sociedade, é que propusemos a capacitação aos (as) operadores da Lei 

Maria da Penha em diversos espaços sócio ocupacionais no município de Mossoró/RN.  

Além disso, compreendemos ser fundamental tal articulação, visto que, assim como 

preconiza a Lei, o atendimento às mulheres devem ocorrer na forma de rede, bem como por 

intermédio de um acolhimento que deve traduzir-se em um atendimento humanizado 

mediante a prestação de serviços sem pré-julgamentos e discriminações que culpabilizem e 

revitimizem as mulheres.  

Apesar da importância inquestionável da Lei Maria da Penha para a prevenção e 

combate à violência contra a mulher, em recente estudo realizado pelo Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) em 2013, que avaliou o impacto da Lei Maria da 

Penha sobre a mortalidade de mulheres por agressões, constatou-se que não houve 

impacto, ou seja, não houve redução das taxas anuais de feminicídio17 (JASPARD, 2005), 

pois, ao compararmos os períodos antes e depois da vigência da Lei, as taxas de 

feminicídio por 100 mil mulheres foram 5,28 no período 2001-2006 (anterior a Lei) e 5,22 em 

2007-2011 (depois da Lei).  

Tal estudo aponta um discreto decréscimo da taxa de feminicídio no ano 2007, 

imediatamente após a vigência da Lei, o que nos leva a refletir acerca do fato de que a lei, 

por si só, não foi capaz de solucionar ou sequer minimizar tais violências.  

Após explicitarmos os fundamentos epistemológicos para a compreensão do 

fenômeno da violência contra a mulher, discorreremos sobre os procedimentos 

metodológicos utilizados para o desenvolvimento da referida ação. 

                                                           
16

 Conforme constatamos em pesquisa realizada pela equipe do NEM aprovada no edital da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres em parceira com o CNPq, intitulada - Aplicação da Lei 
Maria da Penha no Estado do Rio Grande do Norte: possibilidades e limites ao combate à violência 
contra a mulher. UERN, Mossoró, 2010. 
17

 Fruto das lutas feministas recentemente foi sancionada a Lei 13.104/2015, que inclui o crime de 
feminicídio no rol dos crimes hediondos em razão de sexo. Esta lei tipifica o feminicídio, atendendo a 
uma das mais importantes pautas da luta mundial das mulheres e criando mais um instrumento de 
proteção aos direitos e à integridade da maioria da população brasileira, que segundo o Censo do 
IBGE (2010) é do sexo feminino. A pena prevista na lei é de 12 a 30 anos de reclusão, podendo ser 
aumentada em um terço se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores 
ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência; ou ainda na presença 
dos pais ou filhos da vítima. O feminicídio se difere do homicídio por se tratar de um crime cultural 
praticado contra as mulheres, motivado por discriminação de gênero (JASPARD, 2005).  



  

 
                  

03 TRILHAS METODOLÓGICAS PECORRIDAS NA CAPACITAÇÃO 

 

 O projeto em tela teve duração de 10 (dez) meses, dos quais os dois primeiros 

voltaram-se à capacitação da equipe e escolha e organização do material bibliográfico 

adotado, bem como à mobilização das instituições público-alvo, por meio de convites 

presenciais realizados mediante visitas procedidas pela equipe ministrante do curso. 

A capacitação teve início com a participação de 67 (sessenta e sete) profissionais, 

dos quais 64 (sessenta e quatro) concluíram o curso. Os (as) cursistas pertenciam as mais 

variadas instituições - (DEAM), Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(JVDFM), Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia, Casa de Passagem, Defensoria 

Pública, Hospital São Camilo de Lelis, Gerência Executiva da Saúde, Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Núcleo de Apoio da Família, Vigilância Epidemiológica, Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Plantão Social, Centro de Referência 

Especializada de Assistência Social da Mulher (CREAS- Mulher), hoje, Centro de Referência 

da Mulher (CRM), Unidades Básicas de Saúde (UBS), Núcleo Integrado de Apoio à Criança 

(NIAC), Ministério Público (MP) da Comarca de Mossoró e Defensoria Pública.  

 O curso foi ministrado em 5 (cinco) módulos com 20 horas/aula cada, além do 

processo contínuo de avaliação, perfazendo um total 120 horas/aula. 

 A metodologia utilizada em todos os módulos se deu a partir de aulas expositivas 

dialogadas, exibição de filmes relacionados à temática do curso, debates, dinâmicas de 

grupo e trabalhos em equipe. 

 No primeiro módulo intitulado - Relações patriarcais de Gênero como mecanismo de 

compreensão das desigualdades entre homens e mulheres na sociedade, tecemos 

discussões sobre a atuação do Feminismo em nível mundial e brasileiro, trazendo sua 

conceituação, história e sua contribuição aos estudos sobre gênero e mulheres. Ainda neste 

módulo, abordamos o debate sobre o sistema patriarcal e suas várias expressões na 

sociedade.  

 No segundo módulo - As instituições sociais perpetradoras das desigualdades entre 

os gêneros: família, Igreja e Estado pautamos o debate acerca dos diversos tipos de 

famílias, sobre o papel do Estado como reprodutor das desigualdades entre os gêneros e 

sobre a desconstrução do conceito de família tradicional nuclear-burguesa, afirmando a 

diversidades das famílias e suas várias expressões. 

 O terceiro módulo abordou o tema - A violência contra a mulher como expressão 

máxima da desigualdade entre os gêneros. Abordamos a violência contra a mulher como 

problema de saúde pública e violação dos direitos humanos, debatendo os “mitos e 

verdades” que permeiam a violência sexista. Apresentamos ainda, dados de pesquisas 



  

 
                  

nacionais e locais sobre a temática os quais foram abordados juntamente com alguns dados 

da saúde pública brasileira que versam sobre o adoecimento de mulheres em decorrência 

da violência, enfocando os serviços de saúde como porta de entrada principal das mulheres 

em situação de violência, enfatizando a necessidade do procedimento de notificação 

compulsória como parte da efetiva proteção às mulheres. 

 No quarto módulo - A Lei Maria da Penha como mecanismo jurídico de 

enfrentamento à violência contra as mulheres - debatemos a história das lutas feministas no 

combate à violência, as primeiras políticas públicas de enfrentamento a esta problemática e 

a aprovação da referida lei. Abordamos, ainda, os tratados internacionais dos quais o Brasil 

é signatário, a Constituição Federal, enfatizando o debate sobre a constitucionalidade da 

Lei, bem como a atuação do Ministério Público. 

 No quinto e último módulo - Mecanismos de enfrentamento à violência contra a 

mulher, políticas públicas, rede de atendimento, pacto nacional de enfrentamento à 

violência, exibimos os resultados de pesquisas realizadas pelo Núcleo de Estudos sobre a 

Mulher da UERN acerca do mapeamento das políticas públicas para mulheres em situação 

de violência no Rio Grande do Norte, abordando limites e possibilidades de aplicação da Lei 

Maria da Penha no estado. Acrescente- se ainda, a discussão que versou sobre o Plano 

Nacional de Políticas para as Mulheres e o Pacto Nacional de Enfrentamento à violência 

contra a Mulher. Por fim, destacamos a importância da construção da rede de 

enfrentamento à violência contra a Mulher em Mossoró, a partir da construção coletiva do 

fluxograma de atendimento após o mapeamento das instituições que compõem a rede de 

serviços disponíveis na cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Um dos resultados concretos decorrente da capacitação em tela foi a articulação 

entre os serviços de apoio às mulheres em situação de violência em Mossoró/RN 

proporcionada pelo curso. Apesar das limitações dos equipamentos sociais disponíveis, o 

desconhecimento destes era um grande entrave para o atendimento adequado às mulheres 

vitimadas pela violência, que deixavam de procurar alguns serviços disponíveis em 

Mossoró/RN por falta de encaminhamento dos(as) profissionais que a acolhiam na porta de 

entrada, que também desconheciam os serviços existentes no município, fato que foi 

relatado por diversas vezes pelos/as cursistas.  

Ao término da capacitação, percebendo que aquele seria o momento ideal e 

oportuno, realizamos uma dinâmica de grupo na qual os/as profissionais representantes das 

instituições expuseram suas atividades e os serviços ofertavam às mulheres, momento 



  

 
                  

riquíssimo, pois permitiu a construção coletiva de um fluxograma do município de 

Mossoró/RN no que se refere ao atendimento às mulheres em situação de violência, bem 

como foi proposta a criação da Rede Integrada de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência do Município de Mossoró - RIAM, ocasião em que foram agendadas reuniões 

mensais.  

 Assim, a RIAM consolidou-se a partir do empenho dos profissionais das instituições 

que participaram do referido curso, bem como das docentes e bolsistas ministrantes da 

capacitação. Neste sentido, foram marcados encontros para articular atividades da rede, 

bem como para construir uma cartilha informativa18, com o intuito de facilitar o acesso das 

mulheres em situação de violência aos serviços disponíveis em Mossoró/RN, possibilitando 

às usuárias conhecer os serviços prestados por cada instituição. 

Acreditamos que esta ação extensionista se constituiu num agente potencializador 

para a aproximação e articulação entre as instituições, contribuindo para a criação da Rede 

Integrada de Atendimento a Mulher em Situação de Violência do Município de Mossoró/RN 

– RIAM, ao passo em que instigou o debate sobre patriarcado, relações de gênero, 

feminismo, família e o papel do Estado frente à problemática da violência contra mulher, 

categorias fundamentais para a compreensão e intervenção neste fenômeno vivenciada por 

milhares de mulheres cotidianamente.  

A capacitação dos(as) agentes públicos seguramente possibilitou uma melhoria 

na prestação dos serviços, entretanto, isso por si só não garante condições de atendimento 

dignas para as mulheres, pois o enfrentamento à violência que as atinge cotidianamente 

demanda melhoria nas políticas públicas implementadas pelo Estado no que diz respeito à 

prevenção e ao combate a esse grave problema de saúde pública, além da transformação 

dos valores sexistas. 

     É fundamental que sejam superados os limites estruturais impostos à efetivação 

da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência, pois, passados quase oito anos 

desde a aprovação da Lei Maria da Penha, muitos serviços ainda inexistem em várias 

localidades e os que existem são insuficientes, a exemplo das casas-abrigo19.  

     Vale ressaltar que a insuficiência dos serviços ocorre pelo impacto do 

neoliberalismo nas políticas públicas que se reflete na minimização dos recursos a estas, 

aprofundando, cada vez mais, um modelo de “estado mínimo para o social” e “máximo para 

o capital”. Com isso, as condições de vida da população e especificamente, das mulheres 

vêm se deteriorando, fato que cada vez mais cerceia a sua autonomia e a impede de romper 

                                                           
18

 A cartilha não foi impressa por falta de recursos. 
19

 Segundo dados do IBGE de 2014, em relação à implantação das casas-abrigo de gestão municipal, 
previstas pela Lei Maria da Penha, passados sete anos da aprovação da lei, apenas 2,5% dos 
municípios contam com estas estruturas. Nos 3.852 municípios com até 20 mil habitantes, há 16 
casas-abrigo. Já naqueles com mais de 500 mil habitantes, 61,5% possuem este tipo de estrutura.  



  

 
                  

com o ciclo de violência e a tomada de uma decisão, pois mesmo com a Lei Maria da 

Penha, a falta de efetivação das políticas que a norteiam, ainda gera insegurança para as 

mulheres agredidas. 

 Não raro, as mulheres que vivem em situação de violência são duplamente 

agredidas: primeiro, pelo companheiro e, posteriormente, pelo próprio Estado (violência 

institucional e de seus representantes), visto que, quando buscam solução pela via pública e 

não alcançam ou são atendidas por profissionais despreparados, sendo revitimizadas, fato 

que corrobora a necessidade de enfrentamento diário do desafio de efetivação da Lei Maria 

da Penha por parte das instituições e profissionais responsáveis pelo acolhimento das 

demandas oriundas da Lei.  
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