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Eu disse a vocês no decorrer deste ensaio que Shakespeare tinha uma irmã; mas não 

procurem por ela na vida do poeta escrita por Sir Sidney Lee. Ela morreu cedo, pobrezinha, 

nunca escreveu uma linha. Está enterrada no local onde hoje os ônibus fazem parada, em frente 

a Elephant and Castle. Mas acredito que essa poeta que nunca escreveu uma linha e foi 

enterrada no cruzamento ainda está viva. Ela está viva em você e em mim, e em muitas outras 

mulheres que não estão aqui esta noite, porque estão lavando a louça ou colocando os filhos na 

cama. Mas ela está viva, pois os grandes poetas nunca morrem; são presenças duradouras, 

precisam apenas de uma oportunidade para andar entre nós em carne e osso. Essa 

oportunidade, acredito, está agora ao alcance de vocês. Pois acredito que se vivermos por mais 

um século – estou falando da vida comum que é a vida real, não das vidinhas isoladas que 

levamos como indivíduos – e tivermos quinhentas libras por ano e um espaço próprio; se 

cultivarmos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos; se 

fugirmos um pouco das salas de visitas e enxergarmos o ser humano não apenas em relação 

aos outros, mas em relação à realidade, ao céu, às árvores ou a qualquer coisa que possa 

existir em si mesma; se olharmos além do fantasma de Milton, porque nenhum ser humano 

deveria bloquear nossa visão; se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há em quem 

se apoiar, e de que seguimos sozinhas e nossa relação é com o mundo da realidade e não só 

com o mundo de homens e mulheres, então a oportunidade surgirá, e a poeta morta que era a 

irmã de Shakespeare encarnará no corpo que tantas vezes ela sacrificou. Extraindo sua vida da 

vida das desconhecidas que foram suas antepassadas, como seu irmão fez antes dela, ela 

nascerá. Quanto à sua vinda sem essa preparação, sem esse esforço de nossa parte, sem a 

certeza de que, quando ela renascer, poderá viver e escrever sua poesia, isso não podemos 

esperar, porque seria impossível. Mas insisto que ela virá se trabalharmos por ela, e que esse 

trabalho, seja na pobreza, seja na obscuridade, vale a pena. 

(Virgínia Woolf, Um teto todo seu, 1929)



RESUMO 

A presente dissertação tem por objetivo estudar a Casa da Mulher Brasileira, como um 

arranjo institucional que favorece a intersetorialidade no enfrentamento da violência 

contra as mulheres e busca, assim, contribuir para os debates sobre a dimensão 

institucional do enfrentamento da violência contra as mulheres no Brasil. Partimos da 

compreensão da violência contra as mulheres como um fenômeno complexo, que exige a 

mobilização e integração de diversos campos do saber a fim de possibilitar o atendimento 

integral das mulheres em situação de violência. Essa compreensão foi incorporada no 

ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que dá 

ênfase na criação e execução de medidas integradas de prevenção e repressão à violência, 

bem como de assistência às mulheres em situação de violência. Tal integração, trazida 

por este novo paradigma normativo, constitui-se um desafio de implementação, tendo a 

Casa da Mulher Brasileira surgido para lidar diretamente com a questão da 

intersetorialidade. A Casa da Mulher Brasileira constitui a ação prioritária do Programa 

Mulher Viver Sem Violência, uma política pública de alcance nacional, criada em 2013, 

que integra um conjunto maior de políticas voltadas à efetivação dos direitos das mulheres 

promovidas pelo Governo Federal. A partir da análise do desenho institucional da Casa 

da Mulher Brasileira e de seu funcionamento, discutimos as fortalezas e fragilidades do 

modelo, à luz dos desafios de implementação da rede de atendimento no Brasil e das 

experiências internacionais com modelos similares. 

Palavras-chave: intersetorialidade; atendimento integral; violência contra as mulheres; 

Lei Maria da Penha; Casa da Mulher Brasileira. 



 
 

ABSTRACT 

The present dissertation aims to study the Casa da Mulher Brasileira (“Brazilian Women's 

House”), as an institutional mechanism that favors intersectoriality in the fight against 

violence against women and, thus, seeks to contribute to the debates on the institutional 

dimension of confronting violence against women in Brazil. We start from the 

understanding of violence against women as a complex phenomenon, which requires the 

mobilization and integration of different fields of knowledge to enable the comprehensive 

care of women in situations of violence. This understanding was incorporated into the 

Brazilian legal system by Law nº 11.340/2006 (Maria da Penha Law), which emphasizes 

the creation and execution of integrated measures to prevent and repress violence, as well 

as assistance to women in situations of violence. Such integration, brought about by this 

new normative paradigm, constitutes an implementation challenge, with the Casa da 

Mulher Brasileira having emerged to deal directly with the issue of intersectoriality. The 

Casa da Mulher Brasileira constitutes the priority action of the Mulher Viver Sem 

Violência Program, a public policy of national scope, created in 2013, which integrates a 

larger set of policies aimed at the realization of women's rights promoted by the Federal 

Government. From the analysis of the institutional design of the Casa da Mulher 

Brasileira and its functioning, we discuss the strengths and weaknesses of the model, 

considering the implementation’s challenge of the full assistance in Brazil and 

international experiences with similar models. 

Keywords: intersectoral; full assistance; violence against women; Maria da Penha Law; 

Brazilian Women’s House 
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INTRODUÇÃO 

A realização desta pesquisa ocorreu em meio à crise sanitária causada pela COVID-

19, a qual impôs medidas de isolamento social, necessárias para minimizar a 

contaminação da população com o vírus. O confinamento nos lares contribuiu para jogar 

luz aos dados de uma segunda pandemia: a violência contra as mulheres. Embora tais 

medidas tenham sido indispensáveis e não sejam razões para a violência, contribuíram 

para potencializar conflitos domésticos e para dificultar o acesso a serviços capazes de 

oferecer ajuda. É o que indicam, por exemplo, os dados da pesquisa feita no Brasil, em 

2020, pelas organizações Gênero e Número e Sempreviva Organização Feminista: a taxa 

de feminicídios cresceu 22% em relação ao ano anterior e, nos meses de março e abril, as 

denúncias registradas no Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência do Governo Federal, cresceram 27% em relação ao mesmo período do ano 

anterior1.  

Mesmo antes do surgimento do novo coronavírus, o lar já era o espaço mais 

inseguro para as mulheres. De acordo com o “Atlas da Violência” de 2020 

(CERQUEIRA, 2020, p. 39), a taxa de homicídios de mulheres dentro da residência, de 

2008 a 2018, foi quase 3 (três) vezes maior que a taxa de referidos homicídios fora da 

residência, no mesmo período. Além disso, os casos de violência contra as mulheres já 

representavam uma das maiores violações de direitos humanos do mundo. A Organização 

das Nações Unidas estima que, nos 12 meses anteriores à pandemia, 243 milhões de 

mulheres, com idade entre 15 e 49 anos, ao redor do mundo, tenham experenciado algum 

episódio de violência perpetrado por seu parceiro2. 

A violência contra as mulheres é uma questão persistente e de grande magnitude. 

Ao longo do tempo, diferentes camadas de sentidos foram sendo acrescentadas ao 

conceito, de modo a refletir sua natureza complexa. Helena Alviar García (2016) sintetiza 

as mudanças na concepção da violência contra as mulheres em três momentos: uma 

perspectiva criminal; um problema de saúde pública; e uma questão de eficiência 

econômica. Conforme explicaremos a seguir, tais momentos não necessariamente 

superam um ao outro e, em muitos casos, convivem entre si. 

                                                             
1 Disponível em: http://www.generonumero.media/lei-maria-da-penha-completa-14-anos-em-meio-ao-

crescimento-da-violencia-domestica-na-pandemia/. Acesso em 24 abr. 22 
2 Disponível em: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-

against-women-during-pandemic. Acesso em: 24 abr. 22. 
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A perspectiva criminal, dominante nas décadas de 1970 e 1980, foi a responsável 

por alterar o paradigma sobre como a violência contra as mulheres era entendida e 

confrontada: a questão deixa de ser vista pelo Estado como um assunto privado e é 

realocada para a agenda de políticas públicas, especialmente no que se refere a políticas 

criminais de combate à impunidade. Nesse período, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), após a realização da Conferência Mundial do Ano Internacional da Mulher 

(1975), estabeleceu a “Década das Mulheres (1976-85)”, com o objetivo de identificar os 

componentes do problema da violência. 

Esses esforços geraram reflexos na Conferência Mundial de Direitos Humanos e na 

Declaração para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, ocorridas em 1993. A 

primeira foi responsável por expandir a forma de compreensão da violência contra as 

mulheres na medida em que passou a considerá-la como uma violação de direitos 

humanos. Igualmente, a Declaração teve seu papel em alargar o conceito de violência, ao 

definir expressamente seu significado, em seus artigos 1º e 2º: 

Artigo 1º: Para os fins da presente Declaração, a expressão “violência contra 
as mulheres” significa qualquer acto de violência baseado no género do qual 

resulte, ou possa resultar, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para 

as mulheres, incluindo as ameaças de tais actos, a coacção ou a privação 

arbitrária de liberdade, que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada” 

(ONU, 1993). 

Artigo 2.º A violência contra as mulheres abrange os seguintes actos, embora 

não se limite aos mesmos: a) violência física, sexual e psicológica ocorrida no 

seio da família, incluindo os maus tratos, o abuso sexual das crianças do sexo 

feminino no lar, a violência relacionada com o dote, a violação conjugal, a 

mutilação genital feminina e outras práticas tradicionais nocivas para as 

mulheres, os actos de violência praticados por outros membros da família e a 
violência relacionada com a exploração; b) violência física, sexual e 

psicológica praticada na comunidade em geral, incluindo a violação, o abuso 

sexual, o assédio e a intimidação sexuais no local de trabalho, nas instituições 

educativas e em outros locais, o tráfico de mulheres e a prostituição forçada; 

c) violência física, sexual e psicológica praticada ou tolerada pelo Estado, onde 

quer que ocorra” (ONU, 1993). 

Ambos os eventos representaram “um passo muito importante para centralizar a 

ideia de que o Estado precisa tomar medidas para erradicar a violência contra as 

mulheres”3 (GARCÍA, 2016, p. 56, tradução nossa). Como consequência da expansão do 

conceito, a violência deixa de ser alvo de políticas apenas criminais e passa a ser 

compreendida também como uma questão de saúde pública, dando início ao que a autora 

caracteriza como um segundo momento do entendimento dado à violência contra as 

mulheres (GARCÍA, 2016). Nesse sentido, entidades como a Organização Mundial da 

                                                             
3 No original: “This conference was therefore a very important step in centering the idea that States needed 

to take steps in order to eradicate violence against women”. 
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Saúde (OMS) passam a empenhar-se para apresentar políticas destinadas a oferecer 

soluções à questão da violência.   

O terceiro momento diz respeito aos impactos da violência na situação econômica 

das mulheres. Em outras palavras, a violência foi apontada como um fator de agravamento 

da pobreza, seja por gerar reflexos na renda familiar das mulheres em situação de 

violência, ou por causar consequências negativas para a produtividade do país de forma 

geral. Sendo assim, a autora explica que a ideia de empoderamento feminino passou a ser 

associada aos mecanismos de erradicação da pobreza, de modo que o Banco Mundial 

também passou a se envolver em políticas ligadas ao enfrentamento da violência contra 

as mulheres (GARCÍA, 2016).  

As sucessivas mudanças na compreensão do significado e do alcance da violência 

evidenciam as diferentes dimensões do fenômeno e sua consequente complexidade, de 

modo que, atualmente, a violência contra as mulheres pode ser entendida, 

simultaneamente, como uma violação de direitos humanos, uma questão de saúde pública 

e um fator de agravamento da pobreza. A leitura da violência por apenas uma dessas 

lentes alimenta pontos cegos na elaboração de políticas públicas, fato que prejudica a 

efetivação dos direitos pelas mulheres e agrava os números – já altos – de violência.  

Partindo da percepção da violência contra as mulheres como um fenômeno 

multidimensional e complexo, seu enfrentamento deve ser pautado pela ideia de 

intersetorialidade. Nesse sentido, Walquíria dos Santos e Maria Imaculada de Freitas 

explicam que (2017, p. 04) “as diversas demandas da mulher em situação de violência 

extrapolam o poder de resolutividade de um único setor, sendo necessário que se 

estabeleça um conjunto articulado de ações intersetoriais.”.  

A intersetorialidade é um conceito recente nos debates sobre gestão pública, que 

vem sendo mobilizado, principalmente, pela área de saúde coletiva. Nesse sentido, sua 

definição ainda está em construção, havendo críticas relacionadas à polissemia do termo 

(AKERMAN et al., 2014). De acordo com Wania Pasinato (2015b, p. 541), o conceito 

vem sendo incorporado às discussões sobre violência doméstica e familiar como o “fluxo 

de pessoas e documentos entre setores que devem se organizar no esforço de oferecer 

respostas mais completas e adequadas para as/os usuárias/os dos serviços, programas ou 

políticas envolvidas.”. Complementarmente, entendemos ser interessante trazer a 

definição dada por Marcos Warschauer e Yara Maria de Carvalho (2014, p. 193): 

A intersetorialidade é a articulação entre sujeitos de setores diversos, com 

diferentes saberes e poderes com vistas a enfrentar problemas complexos. 

No campo da saúde, pode ser entendida como uma forma articulada de trabalho 
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que pretende superar a fragmentação do conhecimento e das estruturas sociais 

para produzir efeitos mais significativos na saúde da população. Mais do que 

um conceito, é uma prática social que vem sendo construída a partir da 

insatisfação com as respostas do setor saúde perante os problemas complexos 

do mundo moderno. (grifo nosso) 

Assim, tratando-se de questões de alta complexidade, como a elaboração de 

políticas públicas de enfrentamento à violência, a ideia de intersetorialidade deve pautar 

as discussões. É relevantes destacar que as políticas públicas, por sua vez, são formuladas 

a partir de normas jurídicas. No Brasil, o grande marco legislativo a respeito do 

enfrentamento à violência contra as mulheres é a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha). Ao prever a garantia da proteção integral de todas as mulheres em situação de 

violência, a lei passou a incorporar o entendimento da violência como um fenômeno 

complexo. A partir dessa mudança de paradigma, a Lei Maria da Penha adotou uma 

estrutura inovadora, pautada em políticas de prevenção, de assistência e de contenção da 

violência (CAMPOS, 2014).  

Nesse sentido, a Lei Maria da Penha prevê que as políticas públicas destinadas a  

coibir a violência contra a mulher deverão ser realizadas por meio de um conjunto 

articulado de ações entre os entes federativos e organizações não governamentais (art. 

8º); e que a assistência à mulher em situação de violência deverá ser prestada de forma 

articulada, segundo os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência 

Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras 

normas e políticas públicas de proteção (art. 9º). Ainda, a lei faculta à União, ao Distrito 

Federal, aos Estados e aos Municípios a criação de centros de atendimento integral e 

multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência (art. 

35, I).  

Em outras palavras, a Lei Maria da Penha, ao estabelecer que a violência contra as 

mulheres é um fenômeno complexo e multifacetado, reforça o entendimento que uma 

única instituição – seja do eixo segurança-justiça, saúde ou assistência social – é incapaz 

de, isoladamente, oferecer uma solução adequada à situação de violência. Nesse sentido, 

é preciso caminhar para um enfrentamento cada vez mais intersetorial da violência, razão 

pela qual é de suma importância investigar quais são os arranjos institucionais adotados 

pelo Estado para concretizar a intersetorialidade na maneira de lidar com a violência.  
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Considerando o horizonte normativo trazido pela Lei Maria da Penha4, a pergunta 

inicial que deu ensejo a esta pesquisa foi a seguinte: como se articula o enfrentamento 

intersetorial da violência contra as mulheres no Brasil? A busca de respostas para essa 

pergunta nos conduziu ao estudo do conjunto de políticas públicas desenhadas pelo 

Governo Federal especificamente destinadas ao enfrentamento da violência contra as 

mulheres. Dentre elas, optamos por concentrar nossa análise no estudo da Casa da Mulher 

Brasileira (CMB).  Sendo assim, delimitamos nossa pergunta a seguinte questão: quais 

são as características da Casa da Mulher Brasileira que a tornam um arranjo institucional 

de enfrentamento intersetorial da violência? 

A escolha da CMB como objeto de pesquisa se justifica, inicialmente, porque é um 

dos arranjos institucionais que visa lidar diretamente com a ideia de intersetorialidade, a 

fim de garantir o atendimento integral das mulheres em situação de violência. É o que se 

pode depreender da apresentação das Diretrizes Gerais da Casa da Mulher Brasileira 

(BRASIL, 2015, p. 05):  

Este espaço representa um projeto comum, um conjunto articulado de ações da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para a integração 

operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 

com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, trabalho e outras; 

visando à proteção integral e à autonomia das mulheres. Um espaço onde 

prevalece o respeito a todas as diferenças, sem discriminação de qualquer 

espécie e sem imposição de valores e crenças pessoais. 

Todos esses órgãos e serviços atuam na busca de um atendimento integral das 

mulheres, a partir de uma percepção ampliada de seus contextos de vida, assim 

como de suas singularidades e de suas condições como sujeitos capazes e 

responsáveis por suas escolhas. É a resposta do Estado Brasileiro ao 

reconhecimento da violência de gênero como violência estrutural e histórica, 
que precisa ser tratada como uma questão de segurança, justiça, educação, 

assistência social e saúde pública. 

Além disso, a Casa da Mulher Brasileira teve especial importância atribuída pelo 

próprio Governo Federal, na medida em que foi escolhida como a ação prioritária de uma 

política pública de alcance nacional, o Programa Mulher Viver Sem Violência, criado em 

2013, que contou com a adesão de 26 unidades da federação. Esse “especial lugar” dado 

à Casa da Mulher Brasileira é uma segunda justificativa para a escolha do objeto.  

Soma-se a essas duas justificativas o fato de que a criação da Casa da Mulher 

Brasileira é a mais recente iniciativa de um conjunto de políticas públicas voltadas a 

promover os direitos das mulheres, de modo que compreender seu desenho institucional5 

                                                             
4 Tanto as mudanças legislativas em geral quanto a Lei Maria da Penha são discutidas de forma mais 

aprofundada no capítulo 2 desta dissertação. 
5 O desenho institucional – isto é, o conjunto de regras, estruturas, mecanismos e arranjos legais – é 

concebido para alcançar os resultados almejados por uma dada instituição (GUIMARÃES, 2014). Ou seja, 
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significa explorar também a trajetória de erros e acertos das ações estatais voltadas à 

construção de uma política intersetorial de enfrentamento. 

Por fim, embora sejam, atualmente, numerosas as pesquisas acadêmicas que 

discutam a temática da violência contra as mulheres, são escassos os estudos que tenham 

por objeto a Casa da Mulher Brasileira6. Assim, pretendemos contribuir para o campo ao 

reunir e aprofundar as informações sobre esse objeto em específico, a partir de uma 

perspectiva sobre a intersetorialidade no enfrentamento da violência.  

Levando em consideração o objeto de pesquisa e a indagação geral que a norteia, a 

pergunta específica que nos guiou é a seguinte: quais são as características e práticas da 

Casa da Mulher Brasileira que a constituem como um arranjo institucional que favorece 

a intersetorialidade no enfrentamento da violência contra as mulheres? Para respondê-la, 

analisamos o desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira e as experiências que 

decorrem do seu funcionamento, mobilizando os métodos de análise documental, 

entrevistas semiestruturadas e revisão de literatura. Mais detalhes sobre tais métodos 

serão explorados no capítulo a seguir.  

A presente dissertação está estruturada em mais 7 (sete) capítulos, para além desta 

introdução e das considerações finais. O primeiro deles traz considerações metodológicas 

da pesquisa e expõe os métodos utilizados para a produção e organização de dados. O 

segundo capítulo discorre acerca da configuração inovadora da Lei Maria da Penha 

(LMP), que incorpora perspectivas de prevenção, assistência e contenção da violência, e 

traz considerações sobre o contexto de sua criação.  

No capítulo 3, buscamos entender como se deu a incorporação do conceito de 

intersetorialidade, após a criação da Lei Maria da Penha, na proposição de ações, 

programas e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo Governo 

Federal, na figura da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. O capítulo 4 teve 

por objetivo compreender os desafios à concretização da ideia de intersetorialidade. 

Sendo assim, discutimos os problemas enfrentados pela rede de atendimento às mulheres 

em situação de violência.  

No quinto capítulo, o foco foi entender o desenho institucional da Casa da Mulher 

Brasileira (CMB) e as experiências que decorrem do seu funcionamento. Nesse sentido, 

o capítulo foi dividido em duas partes. A primeira, dedica-se à descrição do modelo ideal 

                                                             
os objetivos sociais de uma instituição e seu desenho institucional estão intrinsecamente ligados, sendo que 

as mudanças ou falhas do último afetam a consecução dos primeiros. 
6 Essa questão é tratada em mais detalhes no capítulo 1 desta dissertação. 
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proposto para a CMB, contendo seus aspectos gerais, como a destinação de recursos, a 

estrutura física, a composição das equipes de profissionais e o fluxo de atendimento. A 

segunda parte volta-se à análise do desenho na prática, partindo de pesquisas sobre a 

implementação das unidades da CMB, bem como de dados coletados e produzidos por 

esta pesquisadora sobre a CMB de São Paulo. 

O capítulo 6 explora variações do modelo a partir de experiências similares em 

outros países em desenvolvimento. A intenção do capítulo foi obter subsídios sobre as 

melhores práticas e os pontos de tensão do modelo através da revisão de literatura. No 

último capítulo, discutimos as características da Casa da Mulher Brasileira que a 

constituem como um arranjo institucional para o enfrentamento intersetorial da violência, 

bem como debatemos as fragilidades de seu desenho institucional e as dificuldades de 

implementação do modelo.
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1 NOTAS METODOLÓGICAS 

O interesse inicial em investigar as estratégias institucionais desenvolvidas pelo 

poder público para promover um enfrentamento intersetorial da violência contra as 

mulheres se deve ao papel central que a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) atribuiu 

ao atendimento integral e articulado das mulheres em situação de violência, representando 

uma verdadeira mudança de paradigma no ordenamento jurídico brasileiro.  

A partir desse interesse inicial, o contato com documentos oficiais sobre as políticas 

de enfrentamento à violência contra as mulheres, produzidos pelo Governo Federal na 

figura da Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), foram importantes para delimitar 

o campo de investigação desta pesquisa. Nesse sentido, adotamos como objeto de 

pesquisa a Casa da Mulher Brasileira e seu potencial de realização da intersetorialidade 

no enfrentamento da violência.   

Com a finalidade de entender quais as características do desenho institucional da 

Casa da Mulher Brasileira, e as práticas adotadas por ela, que a constituem como um 

arranjo institucional pautado na intersetorialidade para o enfrentamento da violência 

contra as mulheres, optamos por realizar uma pesquisa de enfoque empírico, adotando 

uma estratégia multimétodo, que contou com a análise documental, a realização de 

entrevistas semiestruturadas, e a revisão de literatura.  

A análise documental foi um método bastante utilizado para a construção desta 

pesquisa. Segundo Andréa Depieri de A. Reginato (2017), referida análise se caracteriza 

pelo uso de textos e registros que se apresentam a partir de uma fonte material, sendo que 

a principal característica que define um documento é a intencionalidade do texto ou 

registro. Isto significa que, nem sempre, um documento é representado por “registros 

escritos, manuscritos ou impressos em papel”, abrangendo então “toda a produção 

cultural consubstanciada em alguma forma material” (REGINATO, 2017, p. 195). Logo, 

segundo a pesquisadora, são também documentos os registros iconográficos, 

cinematográficos e qualquer outro tipo de registro do cotidiano, como filmes, vídeos, 

fotografias, programas de rádio, pinturas e plantas arquitetônicas.  

No capítulo 3 desta dissertação, com a finalidade de compreender a evolução e a 

incorporação do conceito de intersetorialidade no conjunto de políticas públicas do qual 

a Casa da Mulher Brasileira faz parte, realizamos a análise de documentos oficiais de 

autoria da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), produzidos desde sua 

criação, em 2003, até a origem da Casa da Mulher Brasileira, em 2013. Tais documentos 
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são uma espécie de documento público, sendo estes definidos como “todos aqueles 

produzidos pelas diferentes instâncias da administração pública e agências estatais 

variadas” (REGINATO, 2017, 195). Os documentos estavam disponibilizados de forma 

pública e digital, em sites do Governo Federal.  

Abaixo, elaboramos um quadro com o nome dos documentos utilizados e a data em 

que foram elaborados: 

Quadro 1: Linha do tempo das políticas para mulheres elaboradas pela SPM 

Ano Documento 

2004 I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres 

2004 Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (primeira 

versão) 

2005 I Plano Nacional de Política para as Mulheres  

2007 II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

2007 Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres (primeira 

versão) 

2008 II Plano Nacional de Política para as Mulheres  

2011 Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (segunda 

versão) 

2011 Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres (segunda 

versão) 

2011 III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

2013 III Plano Nacional de Política para as Mulheres 

2013 Programa Mulher Viver Sem Violência 

Fonte: elaboração própria. 

A análise documental também foi utilizada no item 5.1 desta dissertação, com 

objetivo de entender os detalhes do desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira. 

Para tanto, também consultamos documentos oficiais, igualmente disponíveis para acesso 

de forma pública e digital em sites governamentais. A autoria deste grupo de documentos, 

porém, é heterogênea. Organizamos no quadro a seguir o nome dos documentos, a 

respectiva autoria e o ano de elaboração: 
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Quadro 2 – Documentos relacionados a aspectos da Casa da Mulher Brasileira 

Ano Documento Autoria 

2015 Diretrizes Gerais e Protocolos de 

Atendimento da Casa da Mulher 

Brasileira 

Secretaria Especial de Política para as 

Mulheres (SPM) 

2018 Programa 2016 – Políticas para as 

Mulheres: Promoção da Igualdade e 

Enfrentamento à Violência 

Secretaria Nacional de Políticas para 

Mulheres (SNPM) 

2020 Programa 5034: Proteção à Vida, 

Fortalecimento da Família, Promoção 

e Defesa dos Direitos Humanos para 

Todos 

Secretaria Nacional de Políticas para 

as Mulheres (SNPM) 

2020 Estudo Técnico nº 16/2020 – 

Execução Orçamentária de Ações de 

Combate à Violência contra as 

Mulheres 

Consultoria de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara 

dos Deputados 

Fonte: elaboração própria  

O método de revisão bibliográfica foi utilizado em todos os capítulos que compõem 

esta dissertação. Segundo Alan Bryman (2012), esse método consiste num trabalho de 

interpretação e organização próprias, que não se limita à mera reprodução de teorias e 

opiniões sob análise. O autor explica que há dois principais tipos de revisão bibliográfica: 

a narrativa e a sistemática.  

A revisão bibliográfica narrativa tende a ser menos focada e mais ampla em escopo 

do que as revisões sistemáticas, caracterizando-se como um processo de descoberta em 

que nem sempre é possível antever os caminhos para os quais a pesquisa será levada. Por 

outro lado, a revisão bibliográfica sistemática envolve um caminho mais estruturado para 

a seleção e avaliação do material analisado, sendo os resultados frequentemente 

apresentados em um relatório que reúne as principais descobertas dos textos selecionados 

(BRYMAN, 2012). Nesta dissertação, utilizamos ambos os tipos de revisão bibliográfica, 

de acordo com os objetivos propostos em cada capítulo 

No item 5.2. desta dissertação, com o intuito de conhecer as experiências de 

funcionamento das unidades da Casa da Mulher Brasileira, realizamos um levantamento 
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bibliográfico sobre o tema7. Nos deparamos com apenas 12 (doze) trabalhos que abordam 

aspectos relacionados à CMB, entre Artigos, Relatórios, Publicações de Anais de 

Congresso, Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses. O fato de a Casa da 

Mulher Brasileira integrar uma política pública ainda recente, pode ter contribuído parta 

a baixa produção acadêmica sobre o assunto. A área de concentração de tais estudos é 

bastante variada, havendo pesquisas da área de Gestão de Políticas Públicas (4), Serviço 

Social (2), Direito (2), Tecnologia e Sociedade (1), Psicologia (1), Desenvolvimento 

Territorial Sustentável (1) e Saúde Pública (1). Sendo assim, tais pesquisas abordam a 

Casa da Mulher Brasileira a partir de diferentes óticas.  

Embora tenhamos encontrado 12 (doze) estudos que tragam aspectos relacionados 

à CMB, 3 (três) deles foram excluídos da análise. Isto porque uma das pesquisas8 não 

trouxe informações sobre a implementação de alguma unidade específica da CMB, 

fugindo do escopo proposto. As outras duas9 pesquisas, apesar de tratarem de uma 

unidade da CMB em específico, não foram utilizadas porque consideramos que elas 

apenas tangenciam o assunto, também não se adequando ao objetivo aqui proposto.  

Outra ressalva quanto ao material é que nem todas as unidades da CMBs foram alvo 

dos estudos selecionados neste levantamento bibliográfica – como é o caso de Boa 

Vista/RR, São Paulo/SP e Ceilância/DF, inauguradas mais recentemente –, bem como 

nem todos os temas discutidos nesta dissertação aparecem em todas as pesquisas, não 

havendo informações detalhadas de todas as unidades da CMBs em alguns assuntos. A 

proporção de pesquisas por CMB é a seguinte: CMB de Brasília (2), CMB de Campo 

Grande (2), CMB de Curitiba (4), CMB de Fortaleza (1) e CMB de São Luís (1). Além 

                                                             
7 A pesquisa de revisão bibliográfica foi realizada em novembro de 2021, com consulta às bases da 

Biblioteca Nacional, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), Biblioteca Digital da 

Câmara dos Deputados, Google Acadêmico¸ HeinOnline, Oxford Handbook Online, ProQuest¸ Scielo, 

SSRN; utilizando a palavras-chave “Casa da Mulher Brasileira”. 
8 Trata-se do artigo “Perspectivas para a Humanização e Ampliação da Rede de Atendimento às Mulheres 

em Situação de Violência: a Casa Da Mulher Brasileira”, escrito por Grasielle Borges Vieira de Carvalho 

e Patrícia Tuma Martins (2016). Para mais informações sobre este estudo, ver o Apêndice C desta 

dissertação. 
9 Trata-se da dissertação de mestrado intitulada “Mulheres em situação de violência por parceiro íntimo no 

Brasil: viabilidade de plataforma online para apoio à tomada de decisão e planejamento de segurança” , de 

autoria de Vera Lucia Costa da Silva (2020) e da monografia intitulada “Abordagem da saúde do 

trabalhador(a) com os profissionais atuantes na Casa da Mulher Brasileira em Curitiba”, de autoria de 

Daniele Christine Lopes de Azevedo e Priscila Estevam dos Santos (2018). Consideramos que ambas as 

pesquisas apenas abordam brevemente, aspectos gerais da política pública, motivo pelo qual não foram 

incluídas na revisão bibliográfica realizada desta subseção. Para mais detalhes, ver Apêndice C desta 

dissertação.  



24 
 

disso, conforme mencionamos, há uma pesquisa que não trata de nenhuma unidade em 

específico, discutindo apenas suas diretrizes gerais. 

O quadro abaixo ilustra as características acima descritas, contendo as informações 

das 12 (doze) pesquisas mencionadas10: 

Gráfico 1: Características do material 

 

Fonte: elaboração própria. 

No item 5.2, portanto, agrupamos os achados de 09 (nove) pesquisas a partir de 

temas em comum discutidos por elas e aspectos relacionados ao desenho institucional da 

CMB. Tratamos, então, dos seguintes pontos: gestão; destinação de recursos financeiros; 

localização; infraestrutura; quadro de funcionários; funcionamento dos serviços e 

possibilidade de melhorias. Ressalvamos, contudo, que o conteúdo e as reflexões de cada 

uma das pesquisas, individualmente, são mais amplos do que o aqui exposto.  

Uma consideração final sobre o material analisado no item 5.2 diz respeito aos 

métodos escolhidos para a consecução das referidas pesquisas. A maioria delas fez uso 

de entrevistas semiestruturadas, acompanhadas de observação participante. Por exemplo, 

Jéssica Giuliana Guedes Rocha (2017) e Cleusa Nery Saldanha Cruz (2018) optaram por 

entrevistar profissionais que atuam diretamente no atendimento de mulheres em situação 

e violência na CMB; já Dinora Beatriz Rodríguez Rivera (2019) e Cleison Ribeiro Ayres 

(2017) entrevistaram pessoas da área de coordenação, mais ligadas à implementação da 

                                                             
10 No Anexo III disponibilizamos um quadro com informações mais detalhadas sobre cada pesquisa.  
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CMB. Outro método bastante utilizado foi a análise documental, como na pesquisa 

conduzida por Thiago Allisson Cardoso de Jesus, Lucas Rafael Chaves de Sousa e Isadora 

Lage Carvalho (2021). 

Por último, também mobilizamos nesta dissertação o método de entrevistas 

semiestruturadas. Este tipo de entrevista é caracterizado como uma interação “estruturada 

e dirigida pelo pesquisador, que permite ao entrevistado explorar suas percepções sobre 

determinado aspecto da realidade social” (XAVIER, 2017, p. 126). Nesta dissertação, 

optamos por entrevistar profissionais com atuação – presente ou passada – na CMB de 

São Paulo. Essa escolha partiu da premissa de que a vivência cotidiana na unidade poderia 

contribuir para uma investigação mais ampla sobre o desenho institucional da CMB, ao 

trazer elementos à pesquisa que não poderiam ser apreendidos de outra maneira, uma vez 

que decorrem das percepções particulares a cada pessoa, formadas a partir de referenciais 

sociais e culturais próprios. 

O roteiro de uma entrevista semiestruturada é composto por uma sequência de 

perguntas abertas e pré-estabelecidas, que poderão ser complementadas por perguntas de 

esclarecimento (RIBEIRO; VILAROUCA, 2019). Seguindo as orientações de José 

Roberto Franco Xavier (2017), buscamos elaborar perguntas com as seguintes 

características: claras e de fácil compreensão; com indagação única para evitar confusão 

na resposta; abertas, para que fosse possível explorar as percepções das pessoas 

entrevistadas; e sem direcionamento de resposta.  

A construção do roteiro foi feita levando em consideração elementos teóricos 

identificados por meio de pesquisa bibliográfica e documental. Assim, a intenção foi gerar 

reflexões sobre 4 (quatro) assuntos principais: a forma de seleção e treinamento das 

equipes de profissionais; a relação entre a CMB e as demais instituições da rede de 

atendimento; as práticas profissionais e o funcionamento interno da CMB; e a percepção 

sobre a necessidade de eventuais mudanças no desenho institucional. No Apêndice A, 

incluímos um documento contendo as 12 perguntas que guiaram as entrevistas.  

Considerando que o método de entrevistas envolve a obtenção de dados por meio 

de intervenção ou interação direta com o indivíduo, o projeto de pesquisa desta 

dissertação foi submetido ao Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos da Fundação Getulio Vargas (CEPH) e aprovado na deliberação ocorrida 

em 29 de maio de 2021. A partir da data de aprovação, começamos a enviar a Carta 
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Convite11 para participação das entrevistas, via e-mail, para profissionais com atuação na 

CMB de São Paulo. Optamos, em um primeiro momento, pelo contato virtual em razão 

das limitações de acesso provocadas pela crise sanitária em decorrência da pandemia de 

COVID-19. 

Em que pese a CMB seja uma instituição que abriga diversos órgãos públicos, o 

site da Prefeitura de São Paulo não disponibiliza os nomes nem os e-mails institucionais 

das pessoas que lá trabalham, exceto no que diz respeito a integrantes da Coordenação de 

Políticas para as Mulheres. Sendo assim, foi necessário acionar a rede pessoal de contatos 

da pesquisadora para obter maior possibilidade de contato com integrantes da CMB. A 

partir de um contato inicial, procuramos utilizar a estratégia denominada “bola de neve”, 

na tentativa de obter mais participantes para a pesquisa.  

Esta técnica é recorrentemente empregada em pesquisas qualitativas como a 

principal forma de acessar indivíduos e obter aderência às entrevistas. Segundo Juliana 

Vinuto (2014, p. 204), “a amostragem em bola de neve mostra-se como um processo de 

permanente coleta de informações, que procura tirar proveito das redes sociais dos 

entrevistados identificados para fornecer ao pesquisador um conjunto cada vez maior de 

contatos potenciais”. Mesmo assim, a adesão à pesquisa foi baixa e conseguimos contar 

com apenas duas participações.    

As duas entrevistas com integrantes da CMB de São Paulo ocorreram em julho e 

agosto de 2021, com duração aproximada de 40 minutos, via videochamada, em razão da 

já mencionada crise sanitária. Por um lado, a realização das entrevistas por videochamada 

foi positiva porque possibilitou o contato entre a pesquisadora e as entrevistadas em um 

período de isolamento social. Por outro lado, problemas técnicos trouxeram dificuldades 

à dinâmica. Por exemplo, em uma das entrevistas, a conexão da pessoa entrevistada 

apresentou falhas, fato que gerou ruídos na comunicação e cortes no raciocínio lógico das 

falas. Em outra entrevista, o equipamento utilizado pela pessoa entrevistada 

impossibilitou que a câmera de vídeo funcionasse, prejudicando o contato visual durante 

a entrevista.  

O anonimato foi garantido a todas as pessoas entrevistadas, considerando que a 

identificação individual não é relevante para a pesquisa. Para manter a confidencialidade 

e privacidade, a identificação foi feita unicamente com números (entrevistada 1 e 

                                                             
11 A Carta Convite foi disponibilizada no Apêndice B desta dissertação.  
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entrevistada 2), sem que fossem apresentadas as demais características individuais e de 

trajetória profissional específica.  

As entrevistas foram gravadas mediante a assinatura de Termo de Livre 

Consentimento Esclarecido (TLCE)12 enviado junto à Carta Convite, possibilitando uma 

melhor análise dos dados. As gravações foram mantidas em arquivos salvos em nuvem, 

em pasta protegida com senha, para uso exclusivo da pesquisa e com acesso restrito à 

pesquisadora. O material produzido, tal qual apontado no TLCE, é para uso estritamente 

acadêmico e não será compartilhado com terceiros. O material audiovisual foi transcrito 

e os dados produzidos foram agrupados e analisados.  

Considerando a atenuação da crise sanitária decorrente da pandemia de COVID-19, 

nos últimos meses de 2021, foi possível a esta pesquisadora realizar uma visita à Casa da 

Mulher Brasileira de São Paulo. Por um lado, não foi possível cumprir com a intenção 

inicial da visita, que era contatar, pessoalmente, as equipes de profissionais que integram 

a CMB. Isto porque, houve restrição de acesso aos serviços, a qual foi justificada com 

base na preservação da intimidade e segurança das mulheres em situação de violência 

atendidas no prédio13. Por outro lado, participei de uma visita guiada pela unidade, 

conduzida por uma integrante da Coordenação de Políticas para as Mulheres. 

Através da mobilização dos métodos de pesquisa acima detalhados, buscamos 

encontrar subsídios para responder à pergunta de pesquisa proposta, contribuindo para os 

estudos acerca da violência contra as mulheres no Brasil.  

                                                             
12 O documento está disponibilizado no Apêndice B desta dissertação. 
13 De acordo com dados levantados pelo IPEA, esta é uma justificativa comumente empregada por órgãos 

do sistema de justiça para restringir o acesso de pesquisadores e pesquisadoras a tais espaços (BRASIL, 

2015b). 
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2 LEI MARIA DA PENHA E O NOVO PARADIGMA DA VIOLÊNCIA 

O objetivo de inserir a intersetorialidade no enfrentamento da violência deriva da 

Lei Maria da Penha (LMP), que instituiu uma abordagem integral da violência. Segundo 

Wania Pasinato (2015b), a LMP representa um divisor de águas, rompendo com a lógica 

exclusivamente pautada na criminalização como remédio para acabar com a violência 

contra as mulheres. Nesse sentido, a autora explica que (2015b, p. 534) 

Embora estejam previstas [na LMP] atribuições para polícias civis, ministério 
públicos, defensorias públicas e tribunais de justiça, e boa parte dessas 

atribuições também requeiram inovações na forma de tratamento judicial da 

violência doméstica e familiar, a legislação também amplia a participação 

de outros setores no atendimento às mulheres, na proteção de direitos e na 

prevenção da violência. Para tanto, recomenda a articulação com outras áreas 

do Direito (cível, de família), com os setores da saúde, assistência social, do 

trabalho e previdência social, com as políticas de previdência social, trabalho 

e emprego, para o empoderamento econômico das mulheres, bem como com 

as políticas de educação para a prevenção e mudança social que se almeja 

alcançar. (grifo nosso) 

Como a LMP é o grande marco do enfrentamento à violência contra as mulheres no 

Brasil e o horizonte normativo que dá sustentação à ideia de intersetorialidade, neste 

capítulo, buscamos explicar sua configuração inovadora, que incorpora perspectivas de 

prevenção, assistência e contenção de violência. Além de expor e discutir os conceitos e 

institutos trazidos pela lei, também entendemos ser relevante apresentar o contexto de sua 

criação. Referido contexto, considerando o quão recente é o reconhecimento social da 

violência contra as mulheres no Brasil, assume um papel importante para 

compreendermos as dificuldades de implementação dos preceitos da LMP. 

2.1 LUTA POR DIREITOS: O CONTEXTO DE CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA 

PENHA  

Ao menos há 50 anos, o movimento brasileiro de mulheres14 têm se mobilizado 

para promover reformas políticas e jurídicas no que concerne ao status das mulheres 

enquanto cidadãs (BARSTED, 2011). O tratamento jurídico conferido à violência contra 

as mulheres foi escolhido como o principal15 campo de disputa na medida em que foi 

                                                             
14 Optamos por utilizar a nomenclatura “movimento de mulheres” para nos referirmos aos movimentos 

feministas e aos movimentos compostos por mulheres que não se denominavam dessa forma. 

Reconhecemos que não se trata de um grupo homogêneo, havendo uma multiplicidade de visões e 

posicionamentos internamente. Essa questão, porém, não será aqui explorada, em razão do escopo do 

estudo.  
15 Enfatizamos que o movimento de mulheres, no Brasil, ao longo do século XX, apresentou uma ampla 

agenda de reivindicações, abrangendo as questões do trabalho, da renda, da participação política e social, 

da saúde, da sexualidade e do aborto, da discriminação étnico-racial e do acesso à terra, dentre outras 

questões importantes (BARSTED, 2011) 
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encarado pelo movimento como “uma questão comum a todas as mulheres, atravessando 

as fronteiras de classe, raça, cor, etnia e ideologia” (SANTOS, 2010, p. 156 apud 

GROSSI, 1988). 

Campanhas sensibilizadoras ao problema da violência, organizadas pelo 

movimento de mulheres, conseguiram inserir a temática nas pautas políticas (POUGY, 

2010). Por exemplo, no final da década de 1970, a campanha “Quem ama, não mata!” 

impulsionou o questionamento da impunidade masculina – no que se referia ao 

assassinato de mulheres por parceiros íntimos – ao fazer uso da tese da “legítima defesa 

da honra” para legitimar agressões contra mulheres nos Tribunais do Júri. Iniciativas 

como essa possibilitaram que a discussão sobre a violência doméstica saísse da esfera 

privada e ganhasse a arena pública (BARSTED, 2011; MATOS; CORTES, 2011).  

A luta por direitos ganhou especial força com a esperança de renovação do Estado 

brasileiro no processo de redemocratização, na década de 1980. A partir da articulação 

dos movimentos de mulheres com o Poder Legislativo, foram implementadas importantes 

reformas na legislação infraconstitucional, especialmente nas matérias de família, 

trabalho e crimes sexuais (MATOS; CORTES, 2011). O movimento de 

institucionalização dessas demandas também alcançou o Poder Executivo, com a vitória 

nas eleições de partidos políticos com os quais lideranças do movimento de mulheres 

estavam vinculadas (MACIEL, 2011)16. Por exemplo, em âmbito nacional, em 1985, 

criou-se o Conselho Nacional dos Direitos das Mulher (CNDM)17; na esfera estadual, em 

1986, surgiram a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a Casa Abrigo para mulheres 

em situação de risco de morte18 (PAPA, 2012).  

O movimento de mulheres, cada vez mais fortalecido enquanto ator político, teve 

participação relevante na Constituinte, abrindo espaço para a inserção significativa de 

reinvindicações da agenda do movimento. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 

reconheceu, pela primeira vez na história constitucional brasileira, a igualdade entre 

                                                             
16 Por motivos didáticos, as mudanças em relação às políticas públicas serão abordadas em mais detalhes 
no capítulo 3 desta dissertação.  
17 Criado em 1985, atrelado ao Ministério da Justiça, o CNDM era um organismo de representação da 

sociedade civil dentro do Estado e tinha a finalidade de promover políticas nacionais para eliminar a 

discriminação contra as mulheres. Em razão da participação de representantes do movimento de mulheres 

no órgão, possibilitou a transformação de suas demandas em propostas de políticas públicas, sendo 

considerado um órgão inovador para seu tempo (PAPA, 2012). 
18 Ambas as instituições foram criadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, em 1986, 

havendo um movimento de multiplicação dessas instituições pelo país na década seguinte (PAPA, 2012). 
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homens e mulheres como um direito fundamental19 (PIOVESAN, 2011). De acordo com 

Sueli Carneiro (2003, p. 117), cerca de 80% das propostas do movimento foram 

contempladas pela Constituição Federal, sendo este fato uma amostra da potência de “um 

dos movimentos com melhor performance dentre os movimentos sociais do país”.  

O art. 226, § 820 da Constituição Federal estabelece a necessidade de prestação de 

assistência a cada um dos integrantes da família e da criação de mecanismos para coibir 

a violência dentro dela. Considerando o histórico de invisibilidade da violência 

intrafamiliar contra as mulheres, referido artigo pode ser considerado como mais um 

passo do movimento de mulheres na direção da construção de políticas de enfrentamento 

à violência. Sua regulamentação ocorreu com a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, 

em 2006 (MACHADO et al., 2012). 

Simultaneamente, no plano internacional, mulheres brasileiras passaram a integrar 

órgãos da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), participando da crescente mobilização social e articulação política 

internacional para a promoção dos direitos das mulheres (PASINATO, 2015a). A pauta 

ganhou especial destaque no ano de 1975, eleito como o Ano Internacional da Mulher. 

Nesta ocasião, foi realizada, no México, a primeira Conferência Mundial sobre a situação 

jurídica e social das mulheres, convocada pela Comissão de Status da Mulher das Nações 

Unidas (BANDEIRA; ALMEIDA, 2015).  

De acordo com Lourdes Bandeira e Tânia de Almeida (2015, p. 502), referida 

Conferência teve o importante papel de tornar, definitivamente, as questões de gênero 

como preocupações globais. Nesta ocasião, segundo as autoras, a igualdade entre homens 

e mulheres – já prevista na Carta das Nações Unidas, de 1945 – foi reforçada e foram 

criadas metas envolvendo a garantia do acesso equitativo das mulheres à educação e ao 

emprego; da participação política; aos serviços de saúde; da habitação; da alimentação; e 

do direito de planejamento familiar.  

O cenário internacional foi especialmente relevante na década de 1990 – a “década 

das conferências” (TAVARES, 2015) – acumulando importantes avanços na 

compreensão do fenômeno da violência e fortalecendo a luta por direitos no plano interno. 

                                                             
19 Constituição Federal de 1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; (...). 
20 Constituição Federal, Art. 226 (...), §8º: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada 

um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (...). 
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Em 1992, por meio da Recomendação Geral nº 1921, do Comitê da Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW)22, a 

violência contra as mulheres passou a ser descrita como uma grave forma de 

discriminação. No ano seguinte, na Conferência Mundial de Direitos Humanos, em 

Viena, esse fenômeno passou a ser entendido como uma violação aos direitos humanos 

das mulheres (BARSTED, 2011; PIOVESAN; PIMENTEL, 2011). Tais eventos 

marcaram o ponto de virada no reconhecimento dos direitos das mulheres e na percepção 

de que há responsabilidade dos Estados em dar respostas institucionais a essa questão 

(GARCÍA, 2016). 

A Convenção Para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres 

(“Convenção de Belém do Pará”) (1994) foi o primeiro tratado internacional a abordar 

especificamente a violência de gênero23, reconhecendo seu caráter generalizado e seu 

alcance público e privado. Seguindo a tendência de reconhecimento da responsabilidade 

estatal, a Convenção elencou importante catálogo de direitos às mulheres e deveres aos 

Estados-parte, a fim de assegurar a adoção de políticas públicas destinadas a garantir uma 

vida livre de violência (BANDEIRA; ALMEIDA, 2015; PIOVESAN; PIMENTEL, 

2011).  

A Conferência de Beijing (1995) deu visibilidade para a estratégia de ação pautada 

na transversalidade24, incentivando a transformação das instituições a partir de uma 

perspectiva de gênero na definição de políticas públicas (PAPA, 2012). Finalizando o 

ciclo ocorrido na década, na Conferência Mundial contra o Racismo (2001), em Durban, 

o destaque foi a articulação entre violência de gênero e violência racial, destacando o fato 

                                                             
21 O principais artigos nesse sentido são: “Art. 1: ‘A violência de género é uma forma de discriminação que 

limita seriamente a possibilidade de as mulheres usufruírem dos seus direitos e liberdades em igualdade 

com os homens.’ (...); Art. 24. ‘Face a estas observações, o Comité para a Eliminação da Discriminação 

contra as Mulheres recomenda: a. Os Estados Partes devem tomar medidas apropriadas e eficazes para 

eliminar todas as formas de violência de género, decorrentes de atos.’ (...). Disponível em: 

https://plataformamulheres.org.pt/projectos/cedaw4all/recomendacoes-gerais/. 
22 A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, elaborada pela 

ONU, foi adotada em 1979. O Brasil a ratificou em 1984, mas com uma série de reservas, especialmente 

quanto à igualdade de direitos entre homens e mulheres no âmbito do casamento e relações familiares. 
Somente em 1994 é que o Estado brasileiro retirou suas reservas aos termos da Convenção, adotando-a 

integralmente (PIOVESAN; PIMENTEL, 2011).   
23 Segundo a Convenção, é denominado violência de gênero todo ato que é dirigido contra uma mulher ou 

que a afete desproporcionalmente, em razão de sua condição de mulher; essa violência é entendida como 

reflexo das relações de poder historicamente desiguais e assimétricas entre homens e mulheres 

(PIOVESAN; PIMENTEL, 2011).  
24 Tradução da expressão em inglês gender mainstreaming, transversalidade pode ser definida como a 

estratégia que visa colocar a questão da igualdade de gênero no curso principal da definição das políticas 

públicas (PAPA, 2012). 
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de que a discriminação racial afeta homens e mulheres de formas distintas (BARSTED, 

2011).  

A ampliação do significado da violência contra as mulheres, inserida no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio dos tratados e convenções internacionais, jogou 

luz para a insuficiência de uma abordagem centrada no direito penal para lidar com a 

questão. Sendo assim, no fim da década de 1990, as alterações legais no Código Penal 

passaram a ser vistas como incapazes de lidar com a magnitude e complexidade da 

violência (MATOS; CORTES, 2011). Intensificou-se, então, a demanda por um 

tratamento normativo que abordasse os efeitos da violência na vida das mulheres em sua 

integralidade.  

Somado a essa demanda, havia um conflito legislativo no tratamento jurídico da 

violência doméstica. Isso porque os crimes de lesão corporal de natureza leve e ameaça, 

mesmo se ocorridos no contexto de violência de gênero, eram tratados pela Lei nº 

9.099/95, que dispõe sobre infrações penais de menor potencial ofensivo25. 

Contrariamente, a Convenção de Belém do Pará estipula que crimes ocorridos naquele 

contexto devem ser tratados como violações de direitos humanos. Sendo assim, 

organizações de mulheres e grupos de juristas entendiam haver um tratamento 

equivocado dado às mulheres em situação de violência, o qual tendia a naturalizar a 

violência e a reforçar a hierarquia de poder entre homens e mulheres (BARSTED, 2011; 

MATOS; CORTES, 2011; PIOVESAN; PIMENTEL, 2011). 

Ainda, a responsabilização inédita do Estado brasileiro, em 2001, perante a 

Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), por 

omissão estatal no caso Maria da Penha26 é uma peça importante no cenário favorável à 

criação de uma lei específica para inibir a violência contra as mulheres. A condenação 

pode ser considerada como uma vitoriosa ação internacional de advocacy, promovida 

                                                             
25 As infrações de menor potencial ofensivo são classificadas de acordo com suas respectivas penas 

máximas. Nesse sentido, são de competência da Lei 9.099/95 as infrações penais cujas penas máximas não 

ultrapassem 01 (um) ano de reclusão. Por essa razão, os crimes de lesão corporal de natureza leve e ameaça 

(respectivamente, art. 129, caput, e 147, ambos do Código Penal), mesmo que cometidos no contexto da 
violência de gênero, se encaixavam no conceito. 
26 Maria da Penha Maia Fernandes é uma cidadã brasileira que, em 1983, sofreu duas tentativas de 

homicídio (disparo de tiros enquanto dormia e choque elétrico) cometidas por seu ex-companheiro, sendo 

que, em uma dessas ocasiões, o resultado foi uma lesão corporal permanente, que a deixou paraplégica aos 

38 anos. Mesmo transcorridos 15 anos da condenação pelos crimes, o ex-companheiro continuava sem 

receber a punição devida, sendo este o fato que ensejou a condenação do Estado brasileiro por negligência 

e omissão perante a OEA, em 2001. O Brasil foi o primeiro Estado a ser responsabilizado por uma caso de 

violência doméstica no sistema interamericano de direitos humanos (PIOVESAN; PIMENTEL, 2011).  
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pelas organizações de direitos humanos CEJIL e CLADEM, com o fim de propiciar 

avanços internos na proteção dos direitos humanos das mulheres (BARSTED, 2011; 

PIOVESAN; PIMENTEL, 2011).  

É nesse contexto que, em 2002, organizações de mulheres formaram um Consórcio 

de ONGs27 para elaborar um anteprojeto de lei, cuja ideia era criar uma “legislação de 

impacto que não se restringisse apenas à questão penal. Deveria também alcançar todos 

os órgãos governamentais responsáveis pela segurança, educação, saúde, entre outros” 

(MATOS; CORTES, 2011, p. 42). Almejando, então, uma abordagem integral da 

violência, a elaboração do anteprojeto teve por base estudos sobre a Convenção de Belém 

do Pará, a Convenção CEDAW, as Resoluções e Recomendações das Nações Unidas, o 

texto da Constituição Federal de 1988, além de estudos comparativos das legislações de 

outros países, em especial, latino-americanos (BARSTED, 2011). Myllena de Matos e 

Iáris Cortes (2011, p. 44) resumem seu conteúdo da seguinte forma: 

a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na 

Convenção de Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e moral; 

b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher;  

c. medidas de proteção e prevenção às vítimas;  
d. medidas cautelares referentes aos agressores;  

e. criação de serviços públicos de atendimento multidisciplinar;  

f. assistência jurídica gratuita para a mulheres;  

g. criação de um Juízo Único com competência cível e criminal através de 

Varas Especializadas, para julgar os casos de violência doméstica contra as 

mulheres e outros relacionados; 

h. não aplicação da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Criminais – nos casos 

de violência doméstica contra as mulheres. (...) 

A ideia de criar uma lei de abordagem integral voltada ao enfrentamento da 

violência contra as mulheres foi acolhida pela Secretaria de Política para as Mulheres 

(SPM). A então ministra da SPM, Nilcéia Freire, criou um Grupo de Trabalho 

Interministerial28 para elaborar uma proposta de medida legislativa, utilizando como 

documento-base o estudo do Consórcio. Em dezembro de 2004, foi apresentado o Projeto 

de Lei nº 4.559/2004, cujo conteúdo permaneceu bastante semelhante ao anteprojeto do 

Consórcio de ONGs, sendo que um ponto de divergência relevante foi a não inclusão da 

proposta de vedação quanto à aplicação da Lei nº 9.099/95. Para Cecília MacDowell 

                                                             
27 O Consórcio foi formado pelas seguintes ONGs: CEPIA, CFEMEA, AGENDE, ADVOCACI, 

CLADEM/IPÊ e THEMIS, com a contribuição de diversas operadoras do direito e feministas. 
28 As reuniões contaram com a presença ativa das integrantes do Consórcio, havendo também a participação 

de outros grupos, como Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), a Rede Nacional Feminista de Saúde, 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, representações de mulheres indígenas e negras, representantes da 

Magistratura, da Segurança Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública (CALAZANS; 

CORTES, 2011). 
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Santos (2010, p. 162), os contextos políticos internacional e nacional “favoreceram a 

absorção/tradução quase integral do anteprojeto de lei formulado pelas feministas 

brasileiras”.  

Merece destaque a mobilização da sociedade civil em relação ao tema durante a 

tramitação do projeto de lei nas casas legislativas, impulsionada pela realização de 

audiências públicas29 em todas as regiões brasileiras, em 2005. O debate público foi 

incentivado pela então relatora do projeto, a deputada federal Jandira Feghali 

(PCdoB/RJ). Finda a tramitação no Congresso Nacional e à espera da sanção presidencial, 

muitas foram as mobilizações e manifestações por todo o Brasil a fim de pressionar os 

três poderes e garantir a aprovação da lei (MATOS; CORTES, 2011).  

Em agosto de 2006, a Presidência da República, com assessoria da SPM, sancionou 

a Lei nº 11.340/06, em evento no Palácio do Planalto, com a presença de diversas 

autoridades, representantes do movimento de mulheres e da senhora Maria da Penha Maia 

Fernandes. Em cumprimento à recomendação da OEA sobre a necessidade de reparação 

simbólica, a nova lei foi nominada de Lei Maria da Penha (MATOS; CORTES, 2011).  

Em análise sobre a campanha da Lei Maria da Penha, Débora Alves Maciel (2011) 

destaca dois aspectos a respeito da mobilização coletiva: a forma como mudanças 

sociopolíticas e institucionais podem estimular o uso de estratégias de mobilização das 

normas jurídicas; e o modo como a utilização política do direito pode significar uma 

oportunidade de provocar uma ação responsiva do Estado, jogar luz a situações sociais 

problemáticas e ganhar voz no processo mais amplo de políticas públicas.  

2.2 A ABORDAGEM INTEGRAL DA VIOLÊNCIA NA LEI MARIA DA PENHA 

O texto da Lei Maria da Penha (LMP) foi capaz de refletir a grande preocupação 

dos movimentos de mulheres: uma abordagem integral para o enfrentamento da violência 

(PASINATO, 2010). Significa dizer que a LMP prevê que se ofereça uma resposta à 

mulher em situação de violência para além do âmbito meramente penal, preocupando-se 

em reparar os efeitos da violência em todas as esferas da vida da mulher, seja envolvendo 

outras questões jurídicas – como divórcio, guarda e pensão – ou questões de saúde, 

assistência social, dentre outras. Nas palavras de Myllena de Matos, Priscilla Brito e 

Wania Pasinato (2020, p. 24), a LMP “configura um microssistema de direitos e não tem 

                                                             
29 Destacamos que as audiências públicas tiveram como resultado o forte apelo para a retirada dos crimes 

de violência doméstica e familiar contra as mulheres da abrangência da Lei 9.099/95 (MATOS; CORTES, 

2011), posição que acabou prosperando quando da aprovação da lei. 
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somente como objetivo a resolução do problema da violência doméstica e familiar contra 

as mulheres por meio de medidas penais.”. 

Em suas disposições preliminares, a LMP estabeleceu o dever do Estado de 

resguardar todas as mulheres de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão: 

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 

sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo 

dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. § 1º 

O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos 

das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de 

resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. § 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder 

público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos 
enunciados no caput. 

No art. 7º, a LMP traz um rol exemplificativo das formas de violência, sendo elas: 

física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. De acordo com Wania Pasinato (2015b), 

esse dispositivo amplia o significado de violência, ao abranger um amplo conjunto de 

comportamentos e ações que extrapolam o que se encontra previsto no Código Penal. 

Sendo assim, a autora defende que o dispositivo reforça a ideia da violência enquanto um 

fenômeno complexo e multidimensional. Abaixo, transcrevemos o texto legal, que foi 

recentemente alterado pela Lei 13.772/2018 no que se refere à violência psicológica:  

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 

outras: 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 

comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 

contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, 

exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 

cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela 

Lei nº 13.772, de 2018) 
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou 

a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer 

método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou 

à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que 

limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm#art2
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IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 

retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 

de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 

econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, 

difamação ou injúria. 

Conjuntamente ao conceito expandido da violência, a LMP impõe uma abordagem 

integral do atendimento. Esta, por sua vez, se baseia na ideia de que nenhuma instituição, 

isoladamente, é capaz de fornecer o auxílio adequado às mulheres em situação de 

violência. Desse modo, a implementação da lei exige a formulação de respostas pautadas 

na intersetorialidade a fim de promover a adequada interação entre os serviços nas áreas 

de segurança, saúde, e assistências social, jurídica, entre outras. Por essa razão, na Lei 

Maria da Penha é possível observar a ideia de intersetorialidade por toda a extensão do 

texto legal, com destaque às disposições inseridas no “Título III - Da assistência à mulher 

em situação de violência doméstica e familiar”.  

Por exemplo, o artigo 8º prevê que as políticas públicas destinadas a coibir a 

violência contra a mulher deverão ser realizadas por meio de um conjunto articulado de 

ações entre os entes federativos e organizações não governamentais, tendo como uma de 

suas diretrizes a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 

educação, trabalho e habitação. De modo simular, o art. 9º dispõe que a assistência à 

mulher em situação de violência deverá ser prestada de forma articulada, segundo os 

princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema 

Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 

públicas de proteção. Ainda, o art. 11 prevê que a autoridade policial deverá, quando for 

o caso, tomar as providências necessárias para que a mulher atendida acesso os serviços 

médicos, o IML ou o serviço de abrigamento temporário.  

Como parte do novo paradigma legal, Marta Machado e Mariana Prado (2021, p. 

09) explicam que a LMP criou “medidas para prevenção, provisão de assistência social, 

proteção emergencial, remédios civis (baseados no direito de família) e sanções penais 

para a violência doméstica”. As autoras também destacam que a LMP se atentou à 

necessidade de reformas institucionais para tornar possível sua implementação, contendo 

disposições sobre a criação de varas especializadas, unidades de investigação 

especializadas e equipes multidisciplinares. Tais disposições são importante porque, na 

visão das autoras, instituições funcionais ocupam, ao lado das normas jurídicas, um papel 

importante para a promoção da igualdade de gênero.   
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As mudanças institucionais trazidas pela LMP também reforçam a ideia de um 

enfrentamento intersetorial da violência. Sobre elas, Myllena Matos, Priscilla Brito e 

Wania Pasinato (2020) destacam a ampliação da atuação policial, que, para além do 

registro policial, foi incumbida de tomar providências relacionadas a medidas de 

assistência e proteção imediatas às mulheres. As autoras também explicam que a LMP 

atribuiu ao Ministério Público o papel de fiscalização dos serviços da rede de atendimento 

de implementação de um Cadastro Nacional de Violência Doméstica e Familiar. Quanto 

às Defensorias Públicas, o principal aspecto trazido pela LMP, segundo as autoras, diz 

respeito à necessidade de implementação de atendimento, em suas unidades, para as 

mulheres em situação de violência.  

Na esfera do Poder Judiciário, as autoras apontam duas principais inovações 

trazidas pela LMP: a possibilidade de concessão das chamadas medidas protetivas de 

urgência (MPUs) e a recomendação para se criar os chamados Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM). As MPUs são “instrumento jurídico que 

garante à mulher uma tutela judicial em face do risco de sofrer agressão” (MACHADO; 

GUARANHA, 2020, p. 02). Os artigos 18 a 24 disciplinam o instituto, estabelecendo um 

rol de medidas que podem ser concedidas às mulheres em situação de violência no prazo 

de 48 horas pelo juiz ou pela juíza. Sobre o tema, Marta Machado e Mariana Prado 

afirmam que (2021, p. 24): 

Uma das ferramentas legais mais importantes da Lei são as medidas protetivas 

de urgência, que podem garantir segurança física, financeira, material e 

emocional a essas mulheres. As medidas protetivas, quando combinadas com 
uma rede efetiva de serviços, podem prover as garantias que as mulheres 

necessitam para tomar decisões sem pressão ou prevenir o aumento da 

violência.  

Quanto ao JVDFM, trata-se de órgão da justiça comum, com característica híbrida 

– isto é, com competência civil e penal – e especializado em processar, julgar e executar 

as causas relacionadas à violência contra as mulheres. De acordo com o art. 29, os 

juizados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar, integrada por 

profissionais das áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Tal equipe tem por atribuições 

fornecer subsídios para o julgamento do processo e desenvolver trabalhos de orientação, 

encaminhamento e prevenção voltados tanto à mulher em situação de violência quanto ao 

agressor e outros familiares envolvidos (art. 30). A LMP prevê que as varas criminais 

acumularão as competências cível e criminal enquanto não estruturado o JVDFM.  

Por último, a LMP facultou à União, ao Distrito Federal, aos Estados e aos 

Municípios a criação de centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres 



38 
 

e respectivos dependentes em situação de violência (art. 35, I).  Há também a previsão de 

que os entes federativos devem adaptar seus órgãos e programas aos princípios e diretrizes 

da lei30 e, para tanto, poderão incluir a destinação de recursos para a criação e manutenção 

dessas adaptações na proposta orçamentária31.  

Em resumo, a partir do objetivo central de garantir um atendimento integral, a lei 

estabeleceu, sem relação hierárquica, um amplo catálogo de medidas penais e extrapenais 

para coibir a violência contra as mulheres (CAMPOS; CARVALHO, 2011; PASINATO, 

2011). Tais medidas podem ser classificadas em três eixos de intervenção. O primeiro, 

diz respeito às medidas criminais, que objetivam punir a violência, como, por exemplo, 

as possibilidades de prisão e o veto para a aplicação da Lei nº 9.099/95. O segundo eixo 

trata da proteção da integridade física e dos direitos da mulheres, trazendo as medidas 

protetivas de urgência e as medidas de assistência que contemplam o atendimento 

psicológico, jurídico – não restrito à esfera criminal – e social. O terceiro eixo cuida da 

prevenção e educação, com medidas que visam traçar estratégias para coibir a reprodução 

social da violência e da discriminação baseadas no gênero (PASINATO, 2010). Para que 

a fruição de tais medidas ocorra, é necessário que os serviços envolvidos se pautem pela 

ideia de intersetorialidade. 

Carmen Hein de Campos e Salo Carvalho (2011) defendem que a LMP define uma 

mudança conceitual e operacional na forma de lidar com a violência contra as mulheres, 

sendo que as medidas previstas ampliam o modo de tutelar o problema. É por essa 

configuração que a Lei Maria da Penha é encarada como uma nova proposta de políticas 

para as mulheres, cujo elemento central é a intersetorialidade, seja no que diz respeito à 

atuação conjunta entre as esferas de poder e níveis de governo, ou ao funcionamento 

coordenado de instituições de diversas áreas.  

Porém, conforme explicam Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, p. 64), “as 

batalhas político-jurídicas, mesmo após vitórias no legislativo, transitam para o campo da 

aplicação da lei e dos desenhos institucionais.”. Com essa consideração, no próximo 

capítulo, concentramo-nos em compreender como o Poder Executivo, na figura da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), atuou para dar aplicação ao novo 

                                                             
30 Art. 36. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão a adaptação de seus órgãos 

e de seus programas às diretrizes e aos princípios desta Lei (BRASIL, 2006). 
31 Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no limite de suas competências e nos 

termos das respectivas leis de diretrizes orçamentárias, poderão estabelecer dotações orçamentárias 

específicas, em cada exercício financeiro, para a implementação das medidas estabelecidas nesta Lei 

(BRASIL, 2006). 
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paradigma legal e às demais inovações trazidas pela LMP, especialmente no que se refere 

à incorporação da ideia de intersetorialidade. 

3 A INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

Segundo Leila Linhares Barsted (2011, p. 19), o movimento brasileiro de mulheres 

identificou a formalização legislativa como um elemento fundamental da demanda por 

políticas públicas sociais, percepção que o levou a apostar no desenvolvimento da 

capacidade de propositura de leis. Sendo assim, das últimas décadas, uma série de 

reformas legislativas foi realizada em prol dos direitos das mulheres.  

As mudanças no campo da violência contra as mulheres, porém, não se restringiram 

a alterações na lei. Pelo contrário, simultaneamente àquelas, a forma de consecução dos 

objetivos legais – isto é, as políticas públicas – também foi amplamente modificada. Tais 

alterações serão o foco deste capítulo: buscamos entender como se deu a incorporação do 

conceito de intersetorialidade, após a criação da Lei Maria da Penha, na proposição de 

ações, programas e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres pelo 

Governo Federal, a partir da análise de documentos oficiais.  

Neste período, o órgão federal dotado de recursos e poderes para a execução de 

políticas públicas para as mulheres era a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM). Sua criação, em 2003 representou uma mudança em relação ao modelo de caráter 

fragmentado adotado pelos governos anteriores (MACDOWELL SANTOS, 2015), sendo 

o primeiro organismo destinado exclusivamente para políticas voltadas às mulheres, em 

nível federal, com status de ministério32. A SPM nasceu para atender a uma antiga 

demanda do movimento de mulheres, sendo “reconhecida por esses movimentos como 

aliada na defesa de políticas públicas com a perspectiva de gênero” (BARSTED, 2011, p. 

20). 

De forma resumida, as funções da SPM englobavam a criação, o fomento e a 

execução de políticas públicas integradas que visassem contribuir para a melhoria da vida 

das mulheres (PAPA, 2012). Além da função de coordenação, a SPM também tinha por 

função repassar os recursos a estados e municípios para o desenvolvimento das políticas 

(CAMPOS, 2015a).  Na visão de Carmen Hein de Campos (2014), a criação da SPM 

representou um ponto de virada na forma de construção de políticas públicas para 

                                                             
32 Embora tenha sido criada em 2003, a SPM só ganhou status de Ministério em 2010 (BRASIL, 2013a). 
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mulheres, considerando-a como o mais importante mecanismo para a elaboração, 

articulação e execução daquelas. 

A atuação da SPM foi marcada pela organização das Conferências Nacionais de 

Políticas para as Mulheres (CNPM), sendo que o modelo de Conferências de Políticas 

Públicas33 fazia parte de uma estratégia mais ampla do Governo Federal, à época, sob a 

presidência de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)34. Em uma conferência, a proposição e 

deliberação de propostas é realizada de forma escalonada, sendo composta por etapas 

municipais, estaduais e nacional (SILVA, Maria Camila Florêncio da, 2018), 

configuração que permite um aumento da participação popular. Por exemplo, a I 

Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, onde foi debatido e construído o 

conteúdo do I Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM), contou com a 

participação de mais de 120 mil mulheres (BRASIL, 2004).  

Além da organização de 4 (quatro) conferências (2003, 2007, 2011 e 2016), que 

resultaram na elaboração de 3 (três) Planos Nacionais de Políticas para Mulheres (2005, 

2008, 2013), a SPM também foi responsável pela criação da Política e do Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, lançados em 2004 e 2007, 

respectivamente, sendo que ambos ganharam uma nova versão em 2011. Em 

continuidade a tais políticas, em 2013, a SPM elaborou o Programa “Mulher, Viver Sem 

Violência (PMVSV), do qual a Casa da Mulher Brasileira faz parte. 

Na análise documental realizada neste capítulo, incluímos os documentos 

publicados pela SPM desde 2004, embora a Lei Maria da Penha tenha sido promulgada 

em 2006. Fizemos essa escolha por duas principais razões. Primeiro, porque o projeto 

legislativo que deu origem à Lei Maria da Penha já estava sendo debatido no Congresso 

Nacional, em 2004, sendo que a SPM teve importante influência nesse processo, de modo 

que entendemos ser interessante analisar o conteúdo das ações que estavam sendo 

adotadas pelo órgão no período. Em segundo lugar, dada a continuidade nas ações 

adotadas por cada Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM), a análise do 

primeiro PNPM contribui também para o entendimento dos demais.  

                                                             
33 Segundo Maria Camila Florêncio da Silva (2018), uma Conferência de Políticas Públicas pode ser 

definida como uma Instituição Participativa que reúne, periodicamente, representantes do Estado e da 

sociedade para debater, propor, agendar, avaliar, ou fortalecer a participação sobre determinado tema, sendo 

criada e convocada por órgãos do Poder Executivo. A autora explica que o principal intuito da CNPM era 

estimular as outras esferas do governo a participar da criação das políticas, inclusive, incentivando-as 

financeiramente para tanto. 
34 A Presidência da República foi ocupada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por dois mandatos: 2003-

2006 e 2007-2010. 
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Por outro lado, não incluímos na análise o documento referente à IV CNPM, da 

qual não resultou nenhum PNPM, uma vez que nosso escopo é entender a evolução e 

incorporação do conceito de intersetorialidade até a criação da Casa da Mulher Brasileira. 

Para melhor visualização dos documentos oficiais elaborados pela SPM e referenciados 

ao longo do capítulo, retomamos o Quadro 1: 

Quadro 1: Linha do tempo das políticas para mulheres elaboradas pela SPM 

Ano Documento 

2004 I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres 

2004 Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (primeira 

versão) 

2005 I Plano Nacional de Política para as Mulheres  

2007 II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

2007 Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres (primeira 

versão) 

2008 II Plano Nacional de Política para as Mulheres  

2011 Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (segunda 

versão) 

2011 Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres (segunda 

versão) 

2011 III Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

2013 III Plano Nacional de Política para as Mulheres 

2013 Programa Mulher Viver Sem Violência 

Fonte: elaboração própria. 

A seguir, a partir do método de análise documental, reconstruímos o conteúdo de 

cada documento visando explorar como evoluiu, ao longo do tempo, a importância dada 

à ideia de intersetorialidade na elaboração de ações, programas e políticas pela SPM. 

3.1 I PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES E A POLÍTICA 

NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES 

 A I Conferência Nacional de Políticas para Mulheres foi realizada em 2004 – 

portanto, antes da promulgação da Lei Maria da Penha – com o objetivo de propor 

diretrizes para o I Plano Nacional de Política para as Mulheres (PNPM), lançado em 2005. 

O conteúdo do documento foi influenciado pelas proposições dos Objetivos de 
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Desenvolvimento do Milênio (2000), pela Conferência de Beijing (1995) e as 

Convenções de Belém do Pará (1994) e do Comitê para a Eliminação de Todas as Formas 

de Violência contra a Mulher (1982) (COÊLHO; COSTA, 2019). Assim, norteou-se pelos 

seguintes princípios: igualdade e respeito à diversidade; equidade; autonomia das 

mulheres; laicidade do Estado; universalidade das políticas; justiça social; transparência 

dos atos públicos; e participação e controle social. (BRASIL, 2005). 

O documento foi dividido em 4 (quatro) linhas de atuação prioritárias: trabalho, 

educação, saúde e violência35. Em relação ao último tópico, foram estabelecidos 4 

(quatro) objetivos gerais: implementar uma Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher; garantir o atendimento integral, humanizado e de qualidade 

às mulheres em situação de violência; reduzir os índices de violência contra as mulheres; 

e garantir o cumprimento dos instrumentos e acordos internacionais, com a revisão da 

legislação brasileira de enfrentamento à violência contra as mulheres (BRASIL, 2005). 

Da leitura dos objetivos gerais, é possível perceber a permeabilidade das demandas dos 

movimentos de mulheres na elaboração do I PNPM, um vez que tais objetivos possuem 

grande semelhança com as reivindicações que estavam sendo feitas, no mesmo período, 

junto ao Congresso Nacional, especialmente pela figura do Consórcio de ONGs, 

conforme explorado na seção anterior desta dissertação. 

No I PNPM, embora não tenha havido menção expressa à ideia de 

intersetorialidade, o cerne do conceito estava presente. Isto porque, as medidas para a 

ampliação e o aperfeiçoamento da Rede de Atendimento às mulheres em situação de 

violência foram escolhidas como prioritárias dentro do eixo sobre violência. Também, 

instituiu-se como objetivos específicos: a integração dos serviços locais, regionais e 

nacionais; a capacitação dos profissionais das áreas de segurança pública, saúde, 

educação e assistência psicossocial na temática da violência de gênero; e a implantação 

de um sistema nacional de informações sobre violência contra as mulheres (BRASIL, 

2005). 

Ainda em 2004, em cumprimento ao primeiro objetivo geral do eixo temático sobre 

violência, foi lançada a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres. O objetivo da SPM foi definir as linhas gerais da atuação estatal, estabelecendo 

                                                             
35 No documento, os nomes de cada linha de atuação são: “autonomia, igualdade no mundo do trabalho e 

cidadania”; “educação inclusiva e não sexista”; “saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos 

reprodutivos”; e “enfretamento à violência contra as mulheres”. 
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os fundamentos conceituais e as diretrizes para ações relativas à violência contra as 

mulheres (PAPA, 2012).  

3.2 II PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES E O PACTO 

NACIONAL PELO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES 

A II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres ocorreu em 2007, ano 

seguinte à promulgação da Lei Maria da Penha. Dada a mudança legislativa substancial, 

com inovações ligadas tanto a instrumentos jurídicos quanto a desenhos institucionais, 

referida conferência teve por objetivo repactuar os princípios e diretrizes aprovados na 

primeira edição do evento, levando também em consideração avaliações sobre a execução 

e implementação do I PNPM, nos níveis municipais, estaduais e federal (BRASIL, 

2007a). 

Os princípios norteadores do plano se mantiveram os mesmos, mas o conteúdo de 

cada um deles foi expandido. A partir dessa nova redação, a ideia de intersetorialidade 

foi expressamente incluída no II PNPM, tratada como um elemento, ao lado da 

indivisibilidade e integralidade dos direitos, para a concretização do princípio da 

universalidade das políticas. As mudanças também alcançaram a forma de execução das 

ações e foram acrescidos 6 (seis) eixos prioritários ao II PNPM36.  

O eixo específico sobre violência foi mantido e estipulou como novos objetivos 

gerais: (i) a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres; e (ii) a implementação tanto do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da 

Violência contra as Mulheres quanto do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas  (BRASIL, 2008). Observamos a influência da ideia de intersetorialidade na 

elaboração dos objetivos específicos, ao estipular a “integração e articulação dos serviços 

e instituições de atendimento às mulheres em situação de violência” (BRASIL, 2008, p. 

17).  

Mais uma vez, a ampliação e o aperfeiçoamento da Rede de Atendimento às 

mulheres em situação de violência apareceram no topo das prioridades do eixo da 

violência. Também apareceram como prioridades a promoção de ações de prevenção à 

                                                             
36 Os eixos acrescidos foram os seguintes: participação das mulheres nos espaços de poder e decisão; 

desenvolvimento sustentável no meio rural, na cidade e na floresta, com garantia de justiça ambiental, 

soberania e segurança alimentar; direito à terra, moradia digna e infraestrutura social nos meios rural e 

urbano, considerando as comunidades tradicionais; cultura, comunicação e mídia igualitárias, democráticas 

e não discriminatórias; enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia; enfrentamento das desigualdades 

geracionais que atingem as mulheres, com especial atenção às jovens e idosas (BRASIL, 2007). 
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violência em espaços públicos e privados e a promoção de ações voltadas à saúde da 

mulher em situação de violência, duas medidas que estão em consonância com a ideia de 

enfrentamento intersetorial da violência.  

Para auxiliar na compreensão do conteúdo do II PNPM, principalmente no que 

tange à violência, destacamos dois aspectos do momento em que a II CNPM foi realizada. 

De um lado, havia uma mobilização intensa do movimento de mulheres para a efetiva 

implementação da Lei Maria da Penha, jogando luz sobre a escassez de recursos até então 

alocados para as políticas dela derivadas (MATOS; CORTES, 2011). Por outro lado, 

havia certa resistência de grupos nos campos jurídico e político em aplicar a nova lei, sob 

o argumento de sua inconstitucionalidade (MACHADO et al., 2012). Algumas instâncias 

inferiores, em sede de controle difuso de constitucionalidade, entendiam que a Lei Maria 

da Penha violava o princípio da igualdade e se recusavam a aplicá-la, de modo a gerar 

certo grau de incerteza jurídica37 (MACHADO; PRADO, 2021).  

Nesse contexto, os objetivos gerais estipulados na temática da violência podem ser 

entendidos como uma tentativa da SPM em se alinhar aos movimentos de mulheres e 

absorver as reivindicações deste segundo ciclo de mobilização, prevendo a criação e 

fortalecimento de mecanismos de apoio à Lei Maria da Penha com a intenção de evitar 

que ela se tornasse um ato legislativo isolado (MACIEL, 2011; PASINATO, 2011).  

O lançamento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as 

Mulheres (“Pacto”), na abertura da II CNPM, em 2007, pode ser lido na mesma chave. O 

Pacto visou dar concretude à Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, na medida em que “trabalha todas as diretrizes da Política [Nacional], 

principalmente o fortalecimento dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em 

situação de Violência e a implementação da Lei Maria da Penha” (BRASIL, 2007b, p. 

13). Além disso, dado o grau de generalidade de um PNPM, é fundamental haver o 

desdobramento de seus objetivos em uma proposta mais concreta, como o Pacto.  

Essa ação marcou a inclusão do enfrentamento da violência como tema prioritário 

na agenda social do governo, havendo a disponibilização de recursos no valor de R$ 1 

bilhão, assegurados pelo Plano Plurianual (PPA) de 2008-2011 (MATOS; CORTES, 

                                                             
37 Sobre essa disputa, destacamos que, em dezembro de 2007, a Presidência da República, representada 

pelo Advogado Geral da União, impetrou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade no Supremo 

Tribunal Federal (ADC 19). Em breve síntese, a ADC foi julgada apenas em 2012, em conjunto com a ADI 

4424, que também enfrentava questões relacionadas à aplicabilidade de determinados dispositivos da Lei 

Maria da Penha. O STF decidiu pela procedência da ADC 19, isto é, entendeu ser a lei constitucional e, 

portanto, não violadora do princípio da igualdade (MACHADO; PRADO, 2021).  
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2011). Apesar de tocar em uma questão central para a elaboração das políticas públicas – 

o aspecto orçamentário –, os resultados iniciais do Pacto não foram vistos como 

satisfatórios. Isto porque havia certa dificuldade dos entes federativos em preencherem 

os requisitos para o estabelecimento de convênios com a SPM, de modo que a execução 

orçamentária foi baixa. Em 2009, por exemplo, a execução do orçamento não foi capaz 

de ultrapassar 22% do previsto (CAMPOS, 2015a). 

Para Carmen Hein de Campos e Salo Carvalho (2011), ao lado da entrada em vigor 

da Lei Maria da Penha, o Pacto contribuiu para ampliar a visibilidade e construção de 

uma nova linguagem para o tratamento da violência contra as mulheres, dando mais 

robustez aos preceitos da Política Nacional de Enfretamento da Violências contra as 

Mulheres e dos Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres I e II.  

3.3 III PLANO NACIONAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES E O PROGRAMA 

MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA 

No ano de 2011, iniciou-se a presidência de Dilma Rousseff (PT)38, sendo o ano 

marcado por três eventos relevantes ao tema do enfretamento à violência contra as 

mulheres: houve a reedição tanto da Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres quanto do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres; ainda, ocorreu a III Conferência Nacional de Política para as Mulheres. 

A nova versão da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres (“Política Nacional”) teve como uma de suas finalidades “explicitar os 

fundamentos conceituais e políticos do enfrentamento à questão [da violência] e as 

políticas públicas que têm sido formuladas e executadas [...]” (BRASIL, 2011b, p. 02). 

Isto é, a SPM, por meio da Política Nacional, visou esclarecer e aprofundar o significado 

de determinados conceitos utilizados no cotidiano do enfrentamento à violência, bem 

como explicar os institutos e as medidas criadas por ela até então.  

Alinhada ao que dispõe a Lei Maria da Penha, a Política Nacional reforçou a ideia 

de que a violência contra as mulheres é “um fenômeno multifacetado, com raízes 

histórico-culturais, que é permeado por questões étnico-raciais, de classe e de geração” e 

que, portanto, requer “uma abordagem intersetorial e multidimensional” (BRASIL, 

2011b, p. 08). Seguindo a tendência dos documentos anteriores, a intersetorialidade é 

apontada como a forma de lidar com a complexidade da violência. A Política Nacional 

                                                             
38 Dilma Vana Rousseff (PT) foi eleita à presidência da república para dois mandatos: 2011-2014 e 2015-

2018. Contudo, não completou o segundo mandato, tendo sofrido um impeachment no ano de 2016. 
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também buscou aprofundar a definição de mais dois conceitos-chave para a lógica de 

aplicação da Lei Maria da Penha, os quais, porém, não têm definição legal. São eles: 

“política de enfrentamento à violência contra as mulheres” e “rede de atendimento”.  

A chamada política de enfrentamento à violência contra as mulheres impõe a 

adoção de uma abordagem com base em 4 (quatro) aspectos complementares: prevenção, 

combate, assistência e garantia de direitos (BRASIL, 2011b). Incorpora-se, portanto, a 

ideia de intersetorialidade, uma vez que pressupõe a atuação de diversos setores para lidar 

com a violência. Nesse sentido, dispõe o documento que as ações preventivas estão 

especialmente ligadas às áreas de educação e cultura, por meio de iniciativas que 

“desconstruam os mitos e estereótipos de gênero e que modifiquem os padrões sexistas, 

perpetuadores das desigualdades de poder entre homens e mulheres e da violência contra 

as mulheres” (BRASIL, 2011b, p.12). Em relação ao combate, as ações estão ligadas à 

área de segurança pública e ao Poder Judiciário, sendo voltadas ao estabelecimento e 

cumprimento de normas penais, visando a responsabilização de pessoas que praticaram 

atos de violência (BRASIL, 2011b). 

Sobre as ações voltadas à garantia de direitos, a Política Nacional dispôs que as 

iniciativas deveriam promover o “empoderamento das mulheres, o acesso à justiça e o 

reconhecimento das mulheres como sujeitos de direitos” (BRASIL, 2011b, p.12), sendo 

observadas as disposições, principalmente, da Convenção de Belém do Pará e da 

CEDAW (BRASIL, 2011b). As ações voltadas à assistência dizem respeito ao 

“atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação de violência, por meio 

da formação continuada de agentes públicos e comunitários, da criação de serviços 

especializados (...), e da constituição e fortalecimento da Rede de Atendimento” 

(BRASIL, 2011b, p. 13). 

O segundo conceito-chave, cujo significado foi aprofundado pela Política Nacional, 

é a Rede de Atendimento. Segundo dispõe o documento, o atendimento em rede está 

estreitamente relacionado à ideia de intersetorialidade, na medida em que pressupõe a 

atuação coordenada entre as esferas governamentais e entre os serviços (governamentais 

ou não-governamentais) no enfretamento à violência contra as mulheres, visando superar 

a desarticulação e a fragmentação geradas pelo caráter multidimensional e complexo do 

fenômeno da violência (BRASIL, 2011b).  

Conforme adiantamos, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres (“Pacto”) foi, igualmente, objeto de reestruturação pela SPM, pensada a partir 

da experiência de implementação nos 4 (quatro) anos anteriores (BRASIL, 2011a). O 
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Pacto, que é um acordo federativo entre o governo federal, os governos dos estados e dos 

municípios brasileiros, também traz uma definição de violência em perfeita harmonia 

com a Lei Maria da Penha, caracterizando-a como (BRASIL, 2011a, p. 23): 

[...] um fenômeno de caráter multidimensional, que requer a implementação de 

políticas públicas amplas e articuladas nas mais diferentes esferas da vida 

social, tais como: na educação, no trabalho, na saúde, na segurança pública, na 

assistência social, na justiça, na assistência social, entre outras. 

Sendo assim, as ações propostas pelo Pacto visaram compreender “não apenas a 

dimensão da resposta aos efeitos da violência contra as mulheres, mas também as 

dimensões da prevenção, assistência, proteção e garantia dos direitos daquelas em 

situação de violência, bem como o combate à impunidade dos agressores” (BRASIL, 

2011a, p. 23). Nesse momento, o conceito de intersetorialidade ganha ainda mais destaque 

na elaboração de ações e medidas propostas pela SPM, uma vez que passa a ser entendido 

como uma das três premissas sob as quais se baseiam o novo Pacto, ao lado da 

transversalidade e da capilaridade. O documento traz a definição dos três conceitos 

(BRASIL, 2011a, p. 24): 

A transversalidade de gênero visa garantir que a questão de violência contra a 

mulher e de gênero perpasse as mais diversas políticas públicas setoriais. A 

intersetorialidade, por sua vez, compreende ações em duas dimensões: 

uma envolvendo parcerias entre organismos setoriais e atores em cada 

esfera de governo (ministérios, secretarias, coordenadorias, etc.); e outra, 

implica uma maior articulação entre políticas nacionais e locais em 

diferentes áreas (saúde, justiça, educação, trabalho, segurança pública, 

etc.). Desta articulação decorre a terceira premissa que diz respeito à 

capilaridade destas ações, programas e políticas; levando a proposta de 

execução de uma política nacional de enfrentamento à violência contra as 

mulheres até os níveis locais de governo. (grifo nosso) 

O novo Pacto adotou 5 (cinco) eixos estruturantes: (i) garantia da aplicabilidade da 

Lei Maria da Penha; (ii) ampliação e fortalecimento da rede de serviços para mulheres 

em situação de violência; (iii) garantia da segurança cidadã e acesso à justiça; (iv) garantia 

dos direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de 

mulheres; (v) garantia da autonomia das mulheres em situação de violência e ampliação 

de seus direitos (BRASIL, 2011a). Diante da constatação de dificuldades de repasse dos 

recursos pela SPM aos estados e municípios, uma nova dinâmica foi pensada para a 

consecução do Pacto, havendo a previsão de etapas de implementação.  

A primeira delas seria a criação ou fortalecimento de organismos estaduais e 

municipais de políticas para as mulheres para garantir a transversalidade de gênero, a 

intersetorialidade e a capilaridade das políticas. Esses organismos passariam à elaboração 

do chamado Projeto Básico Integral, cujo conteúdo abrangeria o diagnóstico do cenário 
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local, a definição de municípios-pólo e o planejamento das Ações do Pacto. Haveria, 

então, a assinatura do Acordo de Cooperação Federativo, um instrumento de formalização 

do compromisso entre a União, Estados e Municípios para a execução das Ações do 

Pacto. Para garantir a adequação dessas propostas e fortalecer a intersetorialidade na 

formação das políticas, os organismos teriam a obrigação de instaurar as chamadas 

Câmaras Técnicas de Gestão e Monitoramento. Essas, ao aprovarem os projetos, os 

encaminhariam para a Câmara Técnica Federal. Ao fim desse processo, para que fosse 

possível receber os repasses, deveria haver o credenciamento no Portal Nacional de 

Convênios (SICONV) (BRASIL, 2011a).  

Em ambas as versões do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres (2007 e 2011), o eixo sobre a ampliação e fortalecimento da Rede de 

Atendimento foi visto como prioritário, sendo descrito como um importante instrumento 

para expansão da autonomia e cidadania das mulheres. Segundo Campos (2011), a Rede 

de Atendimento tem posição central no Pacto, na medida em que sua criação promoveu 

um deslocamento do repasse de recursos, seja para os centros de referência, para a 

promoção da interiorização das redes de serviços ou para o fortalecimento dos organismos 

de mulheres e a articulação da Rede de Atendimento.   

Atendendo à premissa da intersetorialidade, as ações do Pacto voltadas à ampliação 

e fortalecimento da Rede referiram-se tanto aos serviços especializados – que atendem 

exclusivamente as mulheres em situação de violência –, quanto aos não especializados39, 

que geralmente são a porta de entrada das mulheres na rede de atendimento (BRASIL, 

2011a). Dentre as medidas de fortalecimento, identificamos uma série de ações que 

apontaram não apenas para a necessidade de melhoria na estrutura, mas que também 

demonstraram uma preocupação com o aspecto qualitativo do serviço oferecido.  

Por fim, o terceiro evento relevante, em 2011, para o cenário do enfrentamento à 

violência contra as mulheres, foi a Conferência Nacional de Política para as Mulheres, 

sendo que o III Plano Nacional de Políticas para as Mulheres foi lançado apenas em 2013. 

Nesta edição, há referência à necessidade de construção de políticas pautadas pela 

intersetorialidade, porém, o conceito não ocupa um papel tão central quanto no Pacto 

(BRASIL, 2013b, p. 60): 

A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres ratificou 

a importância de políticas e ações que venham a promover as 

                                                             
39 Nessa categoria estão inseridos hospitais gerais, serviços de atenção básica, programa saúde da família, 

delegacias comuns, polícia militar, polícia federal, Centros de Referência de Assistência Social/ CRAS, 

Ministério Público, defensorias públicas, posto avançado de atendimento à migrante. 
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mudanças necessárias em direção ao desenvolvimento 

sustentável, à proteção e à justiça ambiental no país, com a ampla 

participação das mulheres do campo, da floresta e das cidades. 

Este é um processo em construção, já previsto nas edições 

anteriores do PNPM, e, como tal, requer o esforço conjunto de 

diferentes setores do governo, no atendimento a demandas 

sociais que exigem a integração de medidas e políticas 

intersetoriais visando ao alcance dos objetivos propostos. 

(grifo nosso) 

Quanto à estrutura, o III PNPM manteve sua organização em 10 (dez) capítulos, 

cada um com objetivos gerais e específicos, havendo agora a previsão de metas, linhas de 

ação e ações. O capítulo 4 (quatro) trata do enfrentamento de todas as formas de 

violências contra as mulheres, cujos objetivos específicos podem ser resumidos em: 

garantia da implementação e aplicabilidade da Lei Maria da Penha, considerando as 

especificidades identitárias de cada mulher;  ampliação e fortalecimento dos serviços da 

Rede de Atendimento, fornecendo atenção integral às mulheres; desconstrução dos mitos 

e estereótipos de gênero; responsabilização de agressores; e promoção da autonomia e 

independência das mulheres. Para alcançá-los, foi previsto um plano de ação contendo 

mais de 70 (setenta) ações a serem executadas por diversos órgãos governamentais 

(BRASIL, 2013b). 

O III PNPM manteve o objetivo específico de ampliação e fortalecimento da rede 

de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência, no eixo 

sobre as medidas de enfretamento. Nessa edição, a SPM parece ter apostado no 

detalhamento do plano de ação, prevendo mais de 30 medidas a serem tomadas para a 

consecução desse objetivo específico (BRASIL, 2013b). 

Também no ano de 2013, a SPM criou o Programa Mulher Viver sem Violência 

(PMVSV), por meio do Decreto nº 8.083/2013. Na justificativa do programa, há a 

intenção de combater a persistência de padrões que dificultavam o exercício de direitos 

pelas mulheres. Tais padrões podem ser resumidos em: não inclusão da violência contra 

as mulheres nas agendas políticas dos governos subnacionais; elaboração de políticas que 

desconsideraram a diversidade das mulheres; e dificuldade de integração entre os serviços 

da Rede de Atendimento (BRASIL, 2015a). 

A SPM assumiu o papel de coordenação e implantação do PMVSV, e estabeleceu 

6 (seis) estratégias de ações para que fosse consolidado: criação da Casa da Mulher 

Brasileira; ampliação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180; criação dos 

Centros de Atendimento às Mulheres nas Fronteiras Secas; organização e humanização 
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do atendimento às vítimas de violência sexual; implantação das Unidades Móveis de 

Atendimento às Mulheres do Campo e da Floresta (Rodoviárias e Fluviais); e realização 

de Campanhas Continuadas de Conscientização (BRASIL, 2015a).  

O PMVSV, especialmente em relação à criação da Casa da Mulher Brasileira 

(CMB), parece ter sido a grande inovação da SPM a fim garantir o enfrentamento 

intersetorial da violência. Em síntese, as ações propostas pelo programa visaram melhorar 

tanto a articulação entre os serviços especializados, quanto entre órgãos e serviços 

públicos das três esferas do governo e instituições integrantes do sistema de justiça. 

Dentre as diretrizes da CMB, destacamos a “construção de um pensamento coletivo, que 

avance na intersetorialidade e na superação de ações setoriais isoladas, passando a 

atuar de forma unificada em prol de um projeto comum” (BRASIL, 2015a, p. 20) (grifo 

nosso). 

A análise do conjunto de ações, programas e políticas voltadas ao enfretamento da 

violência contra as mulheres, elaboradas pela SPM, no período de 2003 a 2013, permite 

afirmar o crescente protagonismo que o conceito de intersetorialidade assumiu ao longo 

do tempo. Se, antes da promulgação da Lei Maria da Penha, o conceito sequer aparecia 

explicitamente nos documentos oficiais, nas políticas mais recentes ele ganha papel de 

destaque. Tal ascensão parece estar relacionada com a assimilação de que a violência é 

um fenômeno complexo e multifacetado que demanda a atuação de diversos setores do 

Estado para a obtenção de uma resposta satisfatória. Contudo, há um longo caminho entre 

a previsão do conceito nos documentos oficiais e sua concretização, sendo este o tema a 

ser abordado no capítulo a seguir. 
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4 OS DESAFIOS DA REDE DE ATENDIMENTO 

O enfrentamento intersetorial da violência e a rede de atendimento caminham lado 

a lado. Conforme vimos no capítulo anterior, a ideia de intersetorialidade foi ganhando 

espaço, ao longo do tempo, na elaboração de políticas, programas e ações voltadas ao 

enfrentamento da violência contra as mulheres pelo Governo Federal. Igualmente, 

também cresceu a preocupação com a ampliação e fortalecimento da rede de atendimento. 

Se, no capítulo anterior, buscamos traçar a evolução e incorporação da intersetorialidade 

na atuação da SPM, neste capítulo, nosso objetivo é reconstruir os desafios à 

concretização desse conceito. Assim, discutimos os problemas enfrentados pela rede de 

atendimento.  

A Lei Maria da Penha adota a definição da violência enquanto um fenômeno 

complexo que atinge as mulheres em diferentes esferas de sua vida. Sendo assim, a lei 

reforça a necessidade de se oferecer diversas portas de entrada ao sistema – seja no eixo 

segurança-justiça, saúde, assistência social, entre outros – e, a partir de uma abordagem 

intersetorial, prover um atendimento integral. Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, 

p. 24) explicam que a decisão de cada mulher em buscar ajuda para cessar a situação de 

violência está atrelada às suas percepções de assistência institucional. O problema é que 

“muitas mulheres que efetivamente procuraram ajuda não encontram proteção, 

enfrentaram interações difíceis e desencorajadoras com funcionários públicos, 

combinadas com a ausência de serviços de apoio.”. Dito de outra forma, ao buscar ajuda, 

muitas mulheres caem na chamada rota crítica. 

Nas palavras de Marília Bruhn e Lutiane de Lara, a rota crítica é o “caminho 

percorrido pela mulher para romper com a violência, incluindo a sequência de decisões 

tomadas e ações executadas durante esse processo” (2016, p. 71). Para fins didáticos, 

pode-se entender o conceito como composto por fatores internos e externos. As autoras 

explicam que os fatores internos representam os “processos pessoais, sentimentos, 

representações sociais e racionalizações das mulheres” (2017, p. 79), enquanto os fatores 

externos são “influências que as mulheres recebem do meio exterior, incluindo recursos 

materiais, informações, qualidade de serviços prestados pela rede socioinstitucional, 

apoio de pessoas próximas e, principalmente, aumento da violência ou o efeito da 

violência nos filhos” (2017, p. 80). 

 

 



52 
 

Percorrer a rota crítica, isto é, as buscas por atendimento de diversos serviços 

“deixam a principal interessada sem forças, o que lhe é absolutamente necessário para 

sobreviver, física e emocionalmente, ao evento [da violência] e poder ter autonomia para 

tomar decisões (SANTOS; FREITAS, 2017, p. 04). A rota crítica é um dos grandes 

obstáculos enfrentados pelas mulheres em situação de violência e o funcionamento dos 

serviços em rede é um dos caminhos para sua mitigação.  

Nesse cenário, a atuação intersetorial por meio da rede surge como uma tentativa 

de lidar com a “tendência ao isolamento dos serviços e à desarticulação entre os diversos 

níveis de governo no enfrentamento da questão” (BRASIL, 2011b, p. 14). Retomando o 

disposto na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

encontramos a seguinte definição (BRASIL, 2011b, p. 14): 

O conceito de Rede de atendimento refere-se à atuação articulada entre as 

instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, 

visando à ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à identificação 

e encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e ao 
desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. A constituição da rede 

de atendimento busca dar conta da complexidade da violência contra as 

mulheres e do caráter multidimensional do problema, que perpassa diversas 

áreas, tais como: a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, 

a cultura, entre outros.  

A rede de atendimento é composta tanto por serviços especializados – exclusivos 

para mulheres em situação de violência – quanto por não especializados40, sendo que 

todos devem ser entendidos como portas de entrada ao sistema. Segundo Lilia Schraiber, 

Ana Flavia D'Oliveira, Heloisa Hanada e Ligia Kiss (2012, p. 142) a rede de atendimento 

“não é uma estrutura fixa, mas move-se, recompondo-se em diversos desenhos de 

serviços utilizados no espaço e no tempo”. Significa dizer que a estrutura da rede é 

marcada pela plasticidade e pela horizontalidade. As autoras explicam que tais 

características da rede são fundamentais para dar sustentação ao modo como cada mulher 

lidará com a situação de violência vivenciada, o qual é atravessado por diversas ordens 

de complexidade, como seus contextos sociais, comunitários e familiares em conexão 

com seus limites e possibilidades individuais.  

As autoras destacam que a atuação em rede requer um determinado modo de 

funcionamento, que não se resume apenas a um conjunto de serviços, “pois o conjunto 

pode expressar só uma somatória de intervenções, com serviços justapostos cuja atuação 

não necessariamente estabelece alguma integração assistencial.” (2012, p. 237). As 

autoras explicam que, para a configuração de uma rede, é necessário que exista uma 

                                                             
40 Vide nota de rodapé 41. 
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articulação entre as ações de cada serviço, a qual só é possível quando há uma “produção 

assistencial que é minimamente partilhada pelos diferentes serviços” (2012, p. 238). Tal 

produção, por sua vez, é construída a partir de definições institucionais que dialoguem 

entre si, dinâmicas de atendimento convergentes, comunicação e interação. No 

funcionamento em rede, concluem as autoras, cada serviço irá reforçar e acrescentar ações 

em um projeto de intervenção comum. 

Ao comparar os efeitos da atenção em rede com aqueles decorrentes de uma simples 

justaposição de serviços – isto é, o denominado funcionamento em “trama” 

(SCHRAIBER et al., 2012, p. 240) – as autoras chamam a atenção para o fato de que este 

último cenário acaba por gerar o resultado oposto do pretendido, ou seja, o agravamento 

da rota crítica (2012, p. 239-240): 

A rede é uma proposta de prover atenção do tipo horizontal e sem porta de 

entrada definida. Assim, por qualquer ponto que inicie seu percurso, a mulher 

encontrará, no interior das particulares ‘vocações’ assistenciais de cada setor 

de prestação do serviço, a mesma valorização e desenvolvimento de seus 
direitos, concretamente realizados, porém, nas distintas especificidades de 

cada setor social. Por outro lado, sempre que os serviços atuam apenas como 

somatória ou justaposição de intervenções, o que tomaremos mais como 

‘trama’ de serviços do que como ‘rede’, essa configuração assistencial reforça 

a ‘rota crítica’ das mulheres. Nesta, as decisões das mulheres de buscar por 

apoios são, em geral, já tardias ou ambivalentes e ao encontrarem assistências 

isoladas, com respostas que podem ser parciais ou em direção diversa de suas 

demandas, tendem a interromper suas rotas. 

Para Vinicius Couto, Rafael Rocha, Ludmila Ribeiro e Andrea Maria Silveira 

(2018), o conceito de rede ocupa uma posição estratégica na administração pública, ao 

constituir vínculos horizontais de interdependência entre as instituições. Referidos 

autores e autoras explicam que “a estratégia do trabalho em rede nas políticas públicas, 

como abordagem intersetorial é, antes de tudo, uma forma de dividir não apenas as 

demandas, mas também as responsabilidades entre as instituições.” (COUTO et al., 2018, 

p. 05). Em suma, atuar em rede exige a construção consensual de um projeto em comum, 

o que implica tanto na articulação das ações entre os serviços quanto na interação da 

prática profissional entre eles, de modo a evitar respostas institucionais conflitantes, 

decorrentes de uma visão fragmentada da violência. 

O funcionamento em rede, porém, esbarra em obstáculos de implementação e está 

distante de ser uma realidade para grande parte dos municípios brasileiros. 

Complementarmente à oposição entre “rede” e “trama” de atendimento, proposta por 

Schraiber et al. (2012), as categorias criadas por Cecília MacDowell Santos (2015) são 

úteis para compreender as configurações que o funcionamento em rede pode assumir. 

Segundo a autora, a atuação dos serviços podem ser classificados em: “curto-circuito”, 
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que ocorre quando há a “existência de conflitos de abordagens41 sobre violência 

doméstica contra mulheres”; e “falta de linha”, que é caracterizada “pela falta de 

comunicação entre as/os agentes ou falta de conhecimento recíproco” (2015, p. 580). 

Segundo a autora, seria exceção o atendimento em rede que funciona “na linha”. A 

pesquisadora atribuiu a existência destes diversos graus de articulação – e mesmo a 

ocorrência de redes paralelas ou cruzadas – a três fatores principais: o vínculo e a posição 

institucional de cada serviço; o tipo de formação dada a tais profissionais; e a história dos 

serviços e suas relações com a comunidade local e com os movimentos sociais. 

A existência de dificuldades para a implementação da rede de atendimento também 

foi constatada pelo relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) 

sobre a violência contra as mulheres, em 2013. A instauração da “CPMI da Violência”, 

em março de 2012, teve como objetivo apurar a situação do enfrentamento da violência 

contra as mulheres no Brasil e as eventuais condutas omissivas do poder público em 

aplicar os instrumentos legais de proteção às mulheres em situação de violência 

(MARGARIDO, 2020).  

A CPMI foi presidida pela deputada federal Maria do Socorro Jô Moraes (PCdoB), 

tendo como vice-presidente a deputada federal Iolanda Keiko Ota (PSB), e relatoria da 

senadora-autora, Ana Rita Esgário (PT). As investigações contaram com audiências 

públicas, visitas e diligências realizadas em cada estado da federação; com a análise dos 

documentos enviados pelas autoridades que atuavam no enfrentamento da violência; e, 

com contribuições apresentadas por acadêmicas e por organizações de feministas e de 

mulheres (BRASIL, 2013a).  

O relatório final apresentou o diagnóstico do enfrentamento à violência contra as 

mulheres em cada Estado e, ao final, apontou alguns casos emblemáticos42 de violação 

aos direitos das mulheres no país; realizou recomendações aos Governos Estaduais e 

Federal; e trouxe propostas legislativas, dentre as quais, a tipificação do feminicídio no 

Código Penal43 (MARGARIDO, 2020). Para Carmen Hein de Campos (2015b), 

pesquisadora da área que participou dos trabalhos da CPMI, o relatório final tem o mérito 

                                                             
41 Nesse ponto, a autora refere-se à coexistência de uma perspectiva familista e de perspectivas de gênero, 

feminista e interseccional de gênero, raça e classe social quando da atuação de profissionais que integram 

os diversos serviços pertencentes à rede de atendimento. Para mais detalhes sobre cada uma dessas 

perspectivas, ver: MACDOWELL SANTOS, 2015, p. 584-585.  
42 São eles: o Caso Eliza Samúdio; o Caso Christina Gabrielsen; o Caso Sandra Gomide; o Caso Leni 

Floriano da Silva; o Caso Denise Quioca; o Caso Adenise Cristina Santos Leão; o Caso do Estupro Coletivo 

da Cidade de Queimadas; e o Caso D.C.S. (BRASIL, 2013a). 
43 A tipificação do feminicídio, qualificadora do homicídio quando o crime é cometido contra a mulher por 

razões do sexo feminino (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), ocorreu em 2015, por meio da Lei nº 13.104.  
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de ter traçado um panorama da rede de atendimento em todo o país e suas conclusões 

corroboram o que os estudos e práticas feministas já apontavam. 

Segundo a autora (2015a), por um lado, a CPMI concluiu que o Brasil estaria 

avançando na criação de mecanismos institucionais para enfrentar a violência contra as 

mulheres; por outro lado, considerou ainda escasso o orçamento médio destinado aos 

programas de enfrentamento à violência e apontou para uma série de fatores que 

contribuem para a insuficiência da rede de atendimento, como a capacitação inadequada 

de profissionais, a precariedade da infraestrutura e a concentração de serviços nas capitais 

ou regiões metropolitanas. Tais fatores podem ser divididos em duas grandes categorias, 

que estão interligadas e se afetam mutuamente: problemas físico-estruturais e problemas 

na forma de atuação profissional.  

4.1. PROBLEMAS FÍSICO-ESTRUTURAIS 

Tanto o relatório final da CPMI da Violência quanto diversas pesquisas do campo 

apontam para problemas ligados à precariedade da estrutura física das instituições e do 

quadro de profissionais insuficiente. Por exemplo, Marcia Tavares (2015)44 expõe que a 

estrutura disponível da rede de atendimento à violência na Bahia – em número de prédios 

ou de pessoal – não é condizente com o grande volume de mulheres buscando 

atendimento, tendo por consequência a ocorrência de situações como a perda de processos 

ou o lapso temporal de 6 (seis) meses a 1 (um) ano para a decretação de uma medida 

protetiva de urgência, que deveria ocorrer no prazo de 48 horas. 

Na mesma linha, em pesquisa45 realizada em Minas Gerais, Couto et al. (2018) 

indicam que o principal problema apontado por profissionais da rede de atendimento é a 

falta de pessoal e a ausência de estruturas adequadas. Esse fato, segundo a pesquisa, tem 

por consequência a precariedade do funcionamento intersetorial e, em alguns casos, a 

                                                             
44 A pesquisa analisou relatos de 11 mulheres em situação de violência na ocasião de uma Roda de 

Conversa, realizada no Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra, em 2012, em Salvador/BA. 

Nas palavras da autora, a Roda de Conversa é um “modalidade de metodologia participativa comumente 

utilizada quando se pretende promover uma cultura de reflexão sobre os direitos humanos”. Nesse sentido,  

“o diálogo entre os participantes é incentivado mediante a adoção de uma postura de escuta e a circulação 
da palavra, bem como o uso de dinâmicas de grupo conduzidas por um(a) facilitador(a)” (TAVARES, 2015, 

p. 551). O estudo fez parte de uma série de pesquisas que integraram o dossiê entregue à CPMI da Violência 

contra a Mulher. 
45 A pesquisa analisou a aplicação da Lei Maria da Penha e a implementação do projeto Mulheres da Paz. 

Foram realizadas, em 2014, entrevistas com agentes da rede especializada em violência contra as mulheres 

de Belo Horizonte e mulheres atuantes no referido projeto, em Uberaba, sendo ambas cidades do estado de 

Minas Gerais. O projeto Mulheres da Paz foi lançado, em 2007, pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), parte do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI). 
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paralização total de um serviço. Igualmente, em pesquisa46 realizada em São Paulo, 

Elisabeth Vieira e Mariana Hasse (2017) explicam que a reclamação mais comum de 

profissionais da rede de atendimento é a falta de infraestrutura, principalmente de recursos 

humanos. As pesquisadoras apontam que, de acordo com as entrevistas, é uma barreira 

ao atendimento “a inexistência de um local em que todos os serviços possam ser 

oferecidos, o que segundo os profissionais evitaria que as mulheres entrassem na chamada 

rota crítica” (VIEIRA; HASSE, 2017, p. 58). 

No que se refere à avaliação de cada instituição que integra a rede de atendimento, 

muitas são as análises voltadas às condições das Delegacias de Defesa da Mulher 

(DDMs). Carmen Hein de Campos (2015a) explica que elas são a instituição 

especializada com o maior número de unidades. A autora associa este fato à popularidade 

que as DDMs ganharam após a atenção dispendida a elas pelo movimento de mulheres, 

na década de 1990, quando o enfoque das reivindicações era mais atrelado à esfera 

repressiva da violência.  

Mesmo assim, o número de unidades ainda é insuficiente para atender a demanda 

da população. É o que explicam Marta Machado e Mariana Prado (2021) ao analisarem 

os dados da CPMI sobre o tema. Segundo as autoras, o relatório aponta um aumento no 

número de DDMs: de 125 em 1992 para 432 em 2012, o que representa um crescimento 

de 245,6%. Porém, ao comparar o número de unidades com o de municípios brasileiros, 

as autoras concluem que as DDMs sequer estariam presentes em 10% deles, de modo que 

o aumento ainda estaria muito abaixo do necessário.  

Para além dos problemas de baixa capilaridade das DDMs, Marta Machado e 

Mariana Prado (2021) também chamam a atenção para os dados do relatório que apontam 

a escassez de recursos financeiros, logísticos e humanos nas unidades existentes. No 

mesmo sentido, também em análise dos dados da CPMI, Carmen Hein de Campos 

(2015a) enxerga um crescente sucateamento das DDMs, processo que, em sua visão, 

atinge o sistema de segurança pública de forma geral. Ela explica que a falta de pessoal e 

de estrutura física adequada tem reflexos negativos na motivação de profissionais da área 

policial. 

                                                             
46 Elisabeth Meloni Vieira e Mariana Hasse Vieira (2017) exploraram como profissionais da rede de 

atendimento às mulheres em situação de violência percebem sua própria atuação profissional, por meio da 

realização de  trinta entrevistas com profissionais dos setores de saúde, assistência social, segurança pública 

e judiciário – integrantes ou não da rede especializada no atendimento de mulheres em situação de violência 

– de uma cidade de porte médio do Estado de São Paulo (não revelada pelas pesquisadoras), realizadas nos 

anos de 2013 e 2014. 
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Ainda sobre as Delegacias da Mulher, Cecília MacDowell Santos (2015), a partir 

de levantamento próprio47 sobre a instituição na cidade de São Paulo, destacou ter havido 

um crescimento de atribuições da instituição nas últimas décadas – por exemplo, os 

crimes contra crianças e adolescentes e a execução de mandados de prisão civil de pais 

por falta de pagamento de pensão alimentícia – fato que teve por consequência o aumento 

do volume de trabalho. Contudo, na visão da autora, a relevância das Delegacias da 

Mulher no enfrentamento à violência está em descompasso com o prestígio que o órgão 

recebe dentro da corporação policial, sendo essa uma questão ambígua e problemática 

desde sua criação.  

Em estudo48 mais recente, também sobre as DDMs paulistanas, Janaina Aguiar, 

Ana Flávia D’Oliveira e Lilia Schraiber (2020, p. 06) constataram que “parece 

permanecer dentro da corporação policial a discriminação e desvalorização do trabalho 

dessas delegacias e de seus profissionais”. Nesse sentido, os problemas ligados à 

precariedade da DDM são mais complexos do que a simples falta de verba orçamentária. 

Embora também integre o eixo da segurança pública, os estudos sobre as condições 

do Instituto Médico Legal (IML) são menos abundantes. O IML é responsável pela 

realização de perícias médico-legais, sendo o serviço essencial para a coleta de provas em 

crimes que deixam vestígios, como lesão corporal, estupro ou homicídio. Sobre as 

condições desse serviço, Carmen Hein de Campos (2015b, p. 400) explica que os dados 

levantados pela CPMI indicam péssimas “condições físicas, materiais e deficientes em 

recursos humanos. Alguns sequer deveriam estar em funcionamento tamanha a 

precariedade.”. Ainda, a autora chama a atenção para o fato de o serviço ter baixa 

capilaridade. As má condições do IML acabam por comprometer a obtenção de provas 

para instruir inquéritos policiais e processos.  

No que se refere ao Poder Judiciário e às demais instituições ligadas ao eixo da 

justiça, um grande problema estrutural é a baixa implementação dos Juizados de 

                                                             
47 Trata-se de pesquisa realizada na cidade de São Paulo, entre 2012 e 2014, que contou com visitas e 

observações a diferentes espaços institucionais que se dedicam ao enfrentamento da violência contra as 
mulheres, além de entrevistas de profissionais que atuam em tais locais. 
48 A pesquisa de Janaina Marques de Aguiar, Ana Flávia Pires Lucas D’Oliveira e Lilia Blima Schraiber 

(2020) buscou identificar condições facilitadoras ou obstaculizadoras do funcionamento em rede dos 

serviços especializados no enfrentamento à violência contra as mulheres. Para tanto, foram realizadas, em 

2017, entrevistas semiestruturadas com informantes-chave das equipes de profissionais existentes nos 

serviços de duas regiões da capital paulista48. Além disso, as pesquisadoras realizam observação 

participante de reuniões das redes intersetoriais ambas as regiões e de uma audiência pública sobre o tema 

na Câmara Municipal de São Paulo. 
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Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM), o qual possui, 

originariamente, a competência híbrida, isto é, civil e criminal. Com base nos dados do 

relatório final da CPMI, Marta Machado e Mariana Prado (2021) explicam que, na 

maioria dos estados, os casos continuam a ser tratados por juízes e juízas criminais não 

especializados em violência contra as mulheres. Para as autoras, esse cenário trouxe, ao 

menos, três principais problemas: resistência à aplicação da LMP, por meio do controle 

de constitucionalidade descentralizado, quando da sua entrada e vigor49; decisões 

manifestamente contrárias aos fins sociais a que a LMP se destina; e leitura 

majoritariamente pautado pelo direito penal da lei.  

Diante do baixo número de JVDFMs, na análise de Carmen Hein de Campos (2015, 

p. 524), os Tribunais de Justiça deveriam “reavaliar as prioridades e reorganizar a 

distribuição da justiça segundo a necessidade real e em consonância com o número de 

processos existentes e não conforme a tradição que prioriza as varas de família e 

criminais”. Na visão da autora, a inexistência de Juizados Especializados leva, na maioria 

das vezes, à ausência de promotorias e defensorias especializadas, já que estas deveriam 

integrar os primeiros. A autora conclui o raciocínio afirmando que as fragilidades no 

Ministério Público e na Defensoria Pública se traduzem na deficiência da prestação 

jurisdicional, principalmente em relação às pessoas mais vulneráveis. 

Na pesquisa de Elisabeth Vieira e Mariana Hasse (2017), as autoras identificaram, 

dentre profissionais do Poder Judiciário do interior de São Paulo, forte demanda para a 

criação dos JVDFMs, a qual estava principalmente ligada à necessidade de maior 

humanização do atendimento dentro da própria área. Segundo relatado nas entrevistas, 

essa seria uma solução porque passariam a contar com uma equipe específica e 

especializada para os casos cíveis e criminais envolvendo a situação de violência. Além 

disso, as pessoas entrevistadas entendem que a criação dos referidos juizados contribuiria 

para maior celeridade e uniformidade no cuidado com os casos.  

Especificamente na cidade de São Paulo, Janaina Aguiar, Ana Flávia D’Oliveira e 

Lilia Schraiber (2020) observaram um crescente processo de especialização50 no Poder 

Judiciário, o que não significa a implementação do JVDFM em si. Tais mudanças foram 

encaradas pelas pessoas entrevistadas na pesquisa como uma conquista, na medida em 

                                                             
49 Essa questão foi abordada no item 3.2 desta dissertação.  
50 Por exemplo, foram criadas as Varas de Violência Doméstica; o Grupo de Atuação Especial de 

Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público (Gevid) e a Promotoria de Justiça de Combate 

à Violência Doméstica contra a Mulher; e o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das 

Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública. 
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que foi reconhecida a relevância da temática nas suas respectivas instituições. Além disso, 

a especialização teria dado ensejo a um atendimento mais ágil e mais atento às 

necessidades das mulheres em situação de violência. Apesar de ampliada a comunicação 

entre os serviços de assistência jurídica e os demais serviços da rede, a pesquisa apontou 

que ainda “prevalece uma comunicação voltada para as demandas específicas da 

assistência jurídica com pouco conhecimento sobre os limites e possibilidades das outras 

vocações assistenciais, sobretudo a da Saúde” (AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 

2020, p. 10). 

Nos locais onde o JVDFM foi implementando, o relatório da CPMI também 

constatou desafios, segundo relatam Marta Machado e Mariana Prado (2021). As autoras 

explicam que, em muitas unidades, falta uma equipe multidisciplinar e completa; 

igualmente, faltam profissionais na assistência jurídica para lidar com o grande volume 

de processos. Em muitos casos, nas palavras das autoras (2021, p. 15), “a criação de varas 

especializadas teve um efeito perverso: um grande volume de processos foi concentrado 

nas mãos de poucos juízes, criando acumulação e atrasos excessivos em processos de 

violência doméstica”. Ainda, as autoras destacam o dado de que há pouco ou nenhum 

controle das medidas protetivas de urgência concedidas, não havendo, sequer, o registro 

de quantas delas foram concedidas, na maioria dos estados.   

Os problemas envolvendo o funcionamento dos JVDFMs também foram discutidos 

no relatório “Violências contra a mulher e as práticas institucionais”, produzido pelo 

Ministério da Justiça e pelo IPEA, publicado no ano de 2015. A pesquisa reafirmou o 

problema entre demanda e unidades criadas, bem como reforçou o problema de 

incompletude das equipes multidisciplinares. Para além dessas questões, a pesquisa 

acrescentou outros pontos de fragilidades dos JVDFMs de ordem físico-estruturais. Por 

exemplo, a falta de espaço físico para atendimento humanizado. Os Juizados foram 

descritos como “lugares apertados, cartórios abarrotados, salas de audiência pequenas, 

salas de espera estreitas e por vezes, inexistentes” (BRASIL, 2015b, p. 50). Outra questão 

levantada na pesquisa foi o conflito entre horários de atendimentos e horário médio de 

trabalho das mulheres atendidas, além da demora para a realização dos atendimentos, 

mesmo quando agendados.   

Em relação às Casas-Abrigo, Carmen Hein de Campos (2015a) destaca que, até 

2003, elas constituíam, ao lado das DDMs, o principal foco das políticas de enfrentamento 

à violência. Para a autora, o principal problema ligado às Casas-Abrigo é o próprio modo 

de funcionamento da instituição, incapaz de se adequar às demandas atuais das mulheres 
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em situação de violência. Por exemplo, a visão de disciplinamento e confinamento – que 

cria empecilhos a atividades regulares, como trabalho ou frequência escolar pelas crianças 

– ou a falta de atividades educativas e profissionalizantes adequadas no local de 

abrigamento, faz com que o serviço seja o menos procurado. Assim, na visão da autora, 

o grande desafio relacionado às Casas-Abrigo seria sua adequação a uma concepção mais 

ampla e moderna de abrigamento, incluindo mais possibilidades de serviços, programas 

e benefícios. 

4.2. PROLEMAS NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

Os desafios ao funcionamento da rede de atendimento não se resumem apenas aos 

problemas físico-estruturais. Somadas a eles, há dificuldades de articulação dos serviços 

ligadas à história institucional de cada um e a falhas na capacitação profissional para lidar 

com a violência contra as mulheres a partir do novo paradigma trazido pela LMP. A partir 

da literatura especializada, entendemos haver, ao menos, 3 (três) padrões de 

comportamento, identificados na prática profissional de integrantes de toda a rede 

especializada – independentemente de qual serviço integram – que contribuem para que 

o funcionamento “em rede e na linha” não se realize frequentemente. São eles: posturas 

omissivas; posturas inadequadas; e posturas isolacionistas. 

As posturas de caráter predominantemente omissivos podem se expressar por 

diversos comportamentos. Em primeiro lugar, há uma postura omissiva quando 

profissionais simplesmente não realizam as ações e medidas que deveriam. Por exemplo, 

Márcia Tavares (2015), na realização de entrevistas, em 2012, na cidade de Salvador/BA, 

deparou-se frequentemente com relatos, por parte de mulheres que passaram por situações 

de violência, sobre a falta de orientação acerca dos trâmites relativos aos processos; a 

demora no agendamento de audiências ou na concessão de medidas protetivas de 

urgência, as quais levavam em torno de 6 (seis) meses para serem concedidas; a realização 

de perícias de forma inadequada ou descuidada no IML; e, o registro apenas da violência 

física sofrida, ignorando outros tipos de violência, como a psicológica e a patrimonial. 

Igualmente, há uma postura omissiva quando integrantes da equipe de profissionais não 

encaram a escuta humanizada como parte do serviço em si, mas como algo de caráter 

pessoal de cada profissional – uma espécie de ação de “cunho solidário” (AGUIAR; 

D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2020, p. 07) – isto é, que pode ou não ser realizada no 

atendimento. 
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Uma outra postura que se encaixa em um padrão de comportamento omisso é a falta 

de destreza para identificar situações de violência. Elisabeth Vieira e Mariana Hasse 

(2017) observaram essa situação, principalmente, nos serviços ligados à área da saúde. 

Nesses casos, as pesquisadoras explicam que, frequentemente, as mulheres em situação 

de violência “estão mais disponíveis para falar sobre o tema do que os profissionais para 

perguntar” (2017, p. 55). De acordo as pesquisadoras, nas entrevistas, não houve um 

consenso quanto à causa da invisibilidade da violência, sendo atribuída ora ao despreparo 

de uma parcela da equipe de profissionais – que não saberia como lidar com os casos de 

violência e, por essa razão, não investigaria os sinais que recebem – ora à insensibilidade 

ou falta de comprometimento na prestação do serviço. Ainda, uma terceira explicação foi 

atribuída a uma espécie de negação da violência por profissionais que a tenham vivido 

em suas vidas pessoais.  

Um segundo padrão de comportamento que tem reflexos negativos ao 

funcionamento em rede é a adoção de posturas inadequadas pelas equipes de 

profissionais. Aqui, enquadra-se a utilização de estereótipos sexistas no curso do 

processo, como, por exemplo, em tentativas de reconciliação entre o casal a partir do 

acionamento de “papéis sociais tradicionais atribuídos a homens e mulheres para 

reafirmar e preservar a imagem idealizada da instituição familiar e do matrimônio” 

(TAVARES, 2015, p. 553). Tais estereótipos podem colocar em risco a vida ou 

integridade física da mulher atendida.  

Outro tipo de comportamento inadequado são as condutas que expõem ou 

fragilizam as mulheres atendidas. De acordo com Walquiria dos Santos e Maria 

Imaculada Freitas (2017)51, tais situações ocorrem, por exemplo, quando há a quebra de 

sigilo das informações prestadas ou quando a equipe de profissionais adota uma postura 

de desconfiança em relação aos relatos de violência apresentados pela mulher atendida. 

As autoras atribuem a adoção de posturas inadequadas por parte das equipes de 

profissionais a uma visão estigmatizada e preconceituosa da violência.  

A culpabilização da mulher pela situação de violência em que se encontra é mais 

uma postura inadequada, por vezes, realizada no atendimento profissional. Janaina de 

Aguiar, Ana Flávia D’Oliveira e Lilia Schraiber (2020) atribuem esse comportamento a 

uma incompreensão do ciclo da violência ao qual se submetem as mulheres em situação 

de violência. Nesse sentido, por exemplo, as pesquisadoras mencionam o fato de que parte 

                                                             
51 A pesquisa contou com entrevistas de 12 (doze) mulheres que frequentavam o Centro de Referência no 

Atendimento à Mulher vinculado à prefeitura de Belo Horizonte no período de 2015 a 2016. 
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da equipe policial, entrevistada por elas, interpreta o recuo da mulher em situação de 

violência, em relação ao prosseguimento da investigação policial, como um empecilho ao 

seu trabalho.  

As posturas inadequadas podem ser entendidas como as principais causadoras de 

situações de revitimização da mulher em situação de violência. A ideia de revitimizar 

pode ser lida como a submissão a uma nova violência, desta vez praticada por agentes 

estatais, à pessoa que busca ser amparada pelo Estado em razão de uma prática violenta 

anterior. A exigência de um atendimento que evite a revitimização passou a ser 

expressamente prevista em lei, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.321/22, que 

alterou a Lei nº 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade).  

A mudança legal faz parte da agenda de valorização dos direitos das mulheres e foi 

originada a partir do substitutivo da senadora Rose de Freitas (MDB) a um projeto da 

deputada Soraya Santos (PL) aprovado no Senado Federal no Dia Internacional da 

Mulher52. Com a alteração, tipificou-se a conduta de violência institucional. Nesse 

sentido, passou a ser crime a ação de submeter vítima ou testemunha de crimes violentos 

a “procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem 

estrita necessidade: I - a situação de violência; ou II - outras situações potencialmente 

geradoras de sofrimento ou estigmatização”. São causas de aumento de pena a conduta 

do agente público de intimidar, ou deixar que terceiro intime, a vítima ou as testemunhas, 

gerando “indevida revitimização”53. 

O terceiro grupo de posturas são aquelas de caráter isolacionista. Aqui, o 

comportamento disfuncional está mais ligado à forma como profissionais de cada serviço 

interagem entre si do que com a forma como tratam as mulheres em busca de assistência. 

Porém, é certo que tais posturas também têm reflexos negativos para estas últimas. Por 

exemplo, nos caos de demasiada demora – ou mesmo ausência – de encaminhamento de 

um serviço ao outro, conforme consta na pesquisa de Márcia Tavares (2015).  

A pesquisa de Cecília MacDowell Santos (2015) também traz situações ligadas a 

uma postura de isolamento institucional. Por exemplo, a pesquisadora constatou que 

                                                             
52 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/04/01/lei-que-pune-violencia-

institucional-contra-vitima-de-crime-entra-em-vigor. Acesso em 01 abr. 22. 
53 Violência Institucional. Art. 15-A. Submeter a vítima de infração penal ou a testemunha de crimes 

violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos, que a leve a reviver, sem estrita 

necessidade: I - a situação de violência; ou II - outras situações potencialmente geradoras de sofrimento ou 

estigmatização: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. § 1º Se o agente público permitir 

que terceiro intimide a vítima de crimes violentos, gerando indevida revitimização, aplica-se a pena 

aumentada de 2/3 (dois terços). § 2º Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando 

indevida revitimização, aplica-se a pena em dobro. 
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grande parte das policiais entrevistadas por ela não se enxergava como integrante da rede 

de atendimento, interagindo pouco com profissionais de outros serviços, além do eixo 

segurança-justiça. Para ilustrar, a pesquisadora cita o fato de a delegada titular da 1ª DDM 

não saber informar o nome da coordenadora do Centro de Referência 25 de Março, que 

ficava localizado no prédio vizinho. Na visão da autora, essa postura seria reflexo da 

ausência de formação institucionalizada acerca da violência contra as mulheres, por um 

longo período, na Academia de Polícia. 

Janaina Aguiar, Ana Flávia D’Oliveira e Lilia Schraiber (2020) também 

identificaram posturas isolacionistas em relação aos dos Centros de Referência da 

Mulher. As pesquisadoras observaram que há um desconhecimento, por parte dos outros 

serviços da rede especializada, tanto em relação à própria existência dos Centros de 

Referência da Mulher quanto às atribuições do serviço, tendo por consequência o não 

encaminhamento de mulheres ou o encaminhamento errôneo.  

A atuação das equipes de profissionais, porém, parece estar melhorando ao longo 

do tempo, fator associado, nas pesquisas aqui discutidas, principalmente, a uma melhor 

capacitação profissional. Nesse sentido, embora as pesquisas ainda indiquem a 

persistência de velhas práticas, elas também apontam para uma melhora no atendimento 

e uma maior internalização dos conceitos da Lei Maria da Penha, sobretudo as mais 

recentes. Assim, se, por um lado, Santos e Freitas (2017) identificaram relatos de mau 

atendimento pela equipe de profissionais, por outro, também houve entrevistadas que 

narraram situações de apoio e acolhimento por parte da equipe de profissionais, sendo 

que essa experiência variou conforme o serviço que as atendeu.  

O mesmo ocorre na pesquisa de Elisabeth Vieira e Mariana Hasse (2017, p. 59), 

que observaram a existência de “uma disposição dos profissionais para que haja respostas 

positivas às situações violência” e que “a Lei Maria da Penha é vista pelos entrevistados 

como um grande progresso para o direito das mulheres”. Além disso, as pesquisadoras 

identificaram posicionamentos em prol da adoção de práticas mais emancipadoras, 

promovendo a reflexão e o poder de escolha das mulheres, com o intuito de romper com 

o “modelo de atendimento à violência predominantemente paternalista e de vitimização 

da mulher” (2017, p. 59). 

Janaina Aguiar, Ana Flávia D’Oliveria e Lilia Schraiber (2020) apontam que, em 

relação à assistência policial, há o reconhecimento, por parte das entrevistadas, da 

importância de um atendimento multisetorial e com base nos conceitos trazidos pela Lei 

Maria da Penha. Nesse sentido, há o entendimento majoritário das entrevistadas de que a 
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DDM possui também um caráter pedagógico de atuação, de modo que “precisam ajudar 

a mulher a enxergar aquilo que sofrem como violência, ou seja, romper com a barreira da 

invisibilidade” ( 2020, p. 08). Em relação à assistência jurídica, houve relatos de crescente 

agilidade e atenção às necessidades das mulheres em situação de violência nos 

atendimentos prestados, fato atribuído pelas entrevistas ao processo de especialização54 

que teria promovido uma valorização da temática nas suas respectivas instituições 

(AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 2020).  

A pesquisa conduzida por Vinicius Couto, Rafael Rocha, Ludmila Ribeiro e Andrea 

Maria Silveira (2018), contudo, indica que a desarticulação da rede tem raízes mais 

profundas do que apenas a ausência ou a má capacitação de profissionais. A equipe 

pesquisadora constatou haver uma interiorização pelas equipes de profissionais do 

discurso sobre a importância de um trabalho intersetorial, bem como uma “vontade” – 

para além do discurso – de que esse trabalho seja realizado em rede. Porém, o grande 

problema encontrado foi a dificuldade de traduzir para a prática o discurso e a “vontade” 

de trabalhar de forma intersetorial e articulada. Isto é, concretizar um “trabalho coletivo 

e integrado”, para além de uma “forma procedimental e mecânica” de atuação (COUTO 

et al., 2018, p. 11).  

Foram mapeados três principais motivos que alimentam esse problema. O primeiro 

deles é a estrutura inadequada das instituições, com grande volume de trabalho e falta de 

equipe. O segundo motivo é soma da inerente diferença entre as instituições com uma 

“cultura de hierarquia e homogeneidade de saberes dentro das agências que deveriam ser 

interligadas”, combinação que fragiliza um dos pilares da intersetorialidade, qual seja, a 

percepção de que “a idiossincrasia das instituições é uma forma de contribuir para o 

entendimento complexo do problema a ser tratado” (COUTO et al., 2018, p. 12). Por fim, 

o terceiro motivo é a ausência de um juizado próprio para lidar com a violência contra as 

mulheres, na medida em que sua criação, na visão das pessoas entrevistadas, permitiria 

um funcionamento integrado, já que reuniria “todo mundo no mesmo lugar”, 

representando uma “mudança de cultura jurídica” (COUTO et al., 2018, p. 13). 

Consideramos que os estudos reunidos nesse capítulo são capazes de ilustrar os 

desafios ao funcionamento da rede de atendimento nos moldes propostos pela Lei Maria 

                                                             
54 Por exemplo, foram criadas as Varas de Violência Doméstica; o Grupo de Atuação Especial de 

Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público (Gevid) e a Promotoria de Justiça de Combate 

à Violência Doméstica contra a Mulher; e o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das 

Mulheres (Nudem) da Defensoria Pública. 
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da Penha, isto é, pautado pela ideia de intersetorialidade. De modo geral, as pesquisas 

relataram a precarização da infraestrutura dos serviços – por exemplo, a má qualidade 

física das unidades ou a falta de pessoal – fato que foi relacionado à diminuição do 

potencial da rede de atendimento em oferecer soluções satisfatórias às demandas das 

mulheres em situação de violência. Um ponto crucial, nesse cenário, é a ausência de 

implementação dos JVDFM, nos moldes previstos na Lei Maria da Penha. 

Outra questão identificada com frequência pelas pesquisas diz respeito à 

dificuldade de articulação entre os serviços que compõem a rede de atendimento. Parte 

delas atribuiu esse fato à persistência de uma lógica de funcionamento pautada no 

isolamento institucional. Outras, deram destaque à ausência de uma prática 

institucionalizada e de cursos de capacitação adequados, condições que levam cada 

profissional a atuar conforme sua motivação individual.   

Parte dos estudos – principalmente os mais recentes – observou melhoria quanto à 

especialização das equipes de profissionais, refletindo no aumento da qualidade do 

atendimento e na sensação de acolhimento experimentada pelas mulheres beneficiárias 

dos serviços sob análise. Contudo, essa melhora não é linear ou homogênea, o que 

indicaria um caráter fragmentado da rede de atendimento.  

Todas essas questões representam desafios à realização de um atendimento 

intersetorial às mulheres em situação de violência. Nesse contexto, com a intenção de dar 

respostas aos persistentes problemas enfrentados pela rede de atendimento, a Secretaria 

Especial de Política para as Mulheres (SPM) apostou na criação da Casa da Mulher 

Brasileira. Esta ação governamental parece pautar-se pela ideia de intersetorialidade para 

estruturar soluções, razão pela qual seu desenho institucional e seu funcionamento serão 

o foco do próximo capítulo. 
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5 DA IDEALIZAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER 

BRASILEIRA  

O Programa Mulher Viver Sem Violência (PMVSV), do qual a Casa da Mulher 

Brasileira faz parte, tem por função “integrar e ampliar os serviços públicos existentes 

voltados às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos 

especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da 

autonomia financeira” (BRASIL, 2015, p. 11). A adesão ao PMVSV pelos estados foi 

quase unânime: 26 unidades da federação – com exceção de Pernambuco – aderiram a 

ele55. Ela ocorre com a assinatura de Termos de Adesão, com os Executivos Estaduais e 

Municipais, e por meio de Acordo de Cooperação, com os Tribunais de Justiça, 

Ministérios Públicos e Defensorias Públicas estaduais (BRASIL, 2015a).  

Para ilustrar o contexto de criação do PMVSV, retomaremos o diagnóstico feito no 

relatório final da CPMI da Violência sobre a situação do enfrentamento da violência 

contra as mulheres. Referido relatório apontou cinco principais entraves a um 

atendimento integral às mulheres em situação de violência: (i) inexistência de 

informações precisas quanto à existência ou funcionamento de serviços no país; (ii) 

número insuficiente de equipamentos e sua distribuição desigual pelos estados, com 

concentração nas capitais e regiões metropolitanas; (iii) baixa qualidade do atendimento 

e da infraestrutura dos serviços; (iv) dificuldades de articulação e de institucionalização 

dos serviços; (v) pouca integração com políticas interseccionais de raça, etnia, 

sexualidade, idade, capacidades etc. (BRASIL, 2013a).  

Quando do lançamento do programa, em 2013, a meta da então Presidente Dilma 

Rousseff (PT) era instalar uma unidade da Casa da Mulher Brasileira em cada uma das 

27 capitais do país até o fim de seu mandato (RODRÍGUEZ RIVERA, 2019). Contudo, 

atualmente, existem no país apenas 8 (oito) unidades da CMB em funcionamento. Os dois 

primeiros prédios foram inaugurados em 2015, em Campo Grande (MS) e em Brasília 

(DF), respectivamente. As outras 6 (seis) unidades estão localizadas nos seguintes locais: 

Boa Vista/RR, Ceilândia/DF, Curitiba/PR, Fortaleza/CE, São Luís/MA e São Paulo/SP56.  

Os motivos que levaram a atrasos – e mesmo, a não execução – das obras são 

diversos. Por exemplo, em alguns locais, houve problemas com o processo licitatório; em 

                                                             
55 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-

mulheres/arquivo/assuntos/violencia/programa-mulher-viver-sem-violencia. Acesso em 25 nov. 21.  
56 Disponível em: https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2021/04/inaugurada-mais-uma-

casa-da-mulher-brasileira-no-pais. Acesso em 30 nov. 21.  
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outros,  com a destinação de recursos financeiros (JESUS; SOUSA; CARVALHO, 2021). 

Além disso, desde o lançamento do PMVSV, houve mudanças na conjuntura política e 

econômica do país, as quais impactaram na continuidade de políticas públicas e tiveram 

reflexos nas diretrizes de serviços, conforme será discutido adiante (AYRES, 2017).  

Mas afinal, o que é a Casa da Mulher Brasileira? Neste capítulo, de cunho 

preponderantemente descritivo, propusemo-nos a entender o desenho institucional da 

Casa da Mulher Brasileira e as experiências que decorrem do seu funcionamento. A 

primeira subseção dedica-se à descrição do modelo ideal proposto para a CMB, contendo 

os aspectos gerais, como a destinação de recursos, a estrutura física, a composição das 

equipes de profissionais e o fluxo de atendimento. A segunda subseção tem a intenção de 

olhar para o funcionamento do desenho na prática. Assim, reunimos tanto o conteúdo de 

pesquisas que se dedicaram a estudar a implementação das unidades da CMB como os 

dados coletados e produzidos por esta pesquisadora sobre a CMB de São Paulo.  

5.1 CASA DA MULHER BRASILEIRA NO PAPEL 

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) é a ação prioritária do Programa Mulher Viver 

Sem Violência (PMVSV) e tem sua origem ligada a um conjunto mais amplo de políticas 

públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, elaborado pela extinta 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), conforme explorado no capítulo 

3 desta dissertação. A CMB é definida em documentos oficiais como “um espaço de 

acolhimento e atendimento humanizado” (BRASIL, 2015, p. 14).  

Em síntese, sua criação possui os seguintes objetivos: disponibilizar atendimento 

especializado às mulheres em situação de violência, em um espaço que ofereça 

privacidade e escuta qualificada; incentivar a formação e a capacitação de profissionais 

para o enfrentamento à violência contra as mulheres; promover o acesso à informação em 

relação aos serviços especializados, suas funções e suas etapas – respeitando o direito das 

mulheres de autodeterminação – bem como fornecer meios para acessá-los, quando 

externos à CMB; garantir o acesso à justiça e a inclusão em programas sociais ou abrigos 

temporários, se necessário; realizar ações visando a autonomia econômica das mulheres; 

e combater situações de exploração sexual e tráfico de mulheres (BRASIL, 2015a). É por 

essa configuração que entendemos que a CMB visa colocar em prática um atendimento 

pautado pela intersetorialidade. 

Em 2015, um documento contendo as “Diretrizes Gerais e o Protocolo de 

Atendimento” foi elaborado pela extinta SPM em parceria com representantes do 
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Executivo Federal57,  do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais 

(CONDEGE), da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) e do Executivo 

Municipal58 (BRASIL, 2015a). Os objetivos do documento foram: definir “as premissas 

e as bases para implementação da Casa da Mulher Brasileira” e criar um “guia de critérios 

e práticas unificadas dos diversos serviços existentes na Casa” (BRASIL, 2015, p. 08).  

Mesmo com as mudanças no Executivo Federal – explicadas a seguir – referido 

documento não foi, ainda, substituído. Portanto, as descrições a seguir serão, 

majoritariamente, baseadas em seu conteúdo. Ademais, combinamos e complementamos 

as informações com o conteúdo de outros documentos oficiais, de artigos jornalísticos e 

de pesquisas acadêmicas.  

5.1.1 Organização administrativa e destinação de recursos  

Originalmente, a CMB – como parte do PMVSV – estava sob coordenação da 

Secretaria Especial de Política para Mulheres (SPM) através do chamado Comitê Gestor 

Nacional, do qual também faziam parte os Ministérios do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome; da Justiça; e da Saúde. Ainda, o integravam o CNJ, o CNMP e o 

CONDEGE, após assinatura de Acordo de Cooperação Técnica (BRASIL, 2015a).  

Em 2015, após uma reforma ministerial realizada pela então Presidente Dilma 

Rousseff (PT), a SPM perdeu seu status ministerial e passou a ser subordinada ao 

Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos59. Em 

agosto de 2016, ocorreu o impeachment da Presidente Dilma Rousseff (PT) e sua 

substituição pelo então vice-presidente, Michel Temer (MDB)60. Nesta ocasião, o 

Executivo Federal foi novamente reestruturado, com extinção da SPM e transferência de 

                                                             
57 Fizeram parte da elaboração representantes do então Ministério da Justiça, Ministério da Saúde e 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no âmbito do Comitê Gestor do Programa 

“Mulher: Viver sem Violência (BRASIL, 2015a). 
58 Fizeram parte da elaboração representantes da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de 

Campo Grande/MS e da Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande. 
59 Disponível em: https://www.generonumero.media/com-queda-de-68-no-investimento-em-tres-anos-

secretaria-de-politicas-para-mulheres-reflete-baixa-prioridade-do-tema-no-governo-federal/. Acesso em 

26 abr. 22. 
60 Michel Temer (MDB) foi Vice-Presidente da República no mandato 2010-14 e, após, assumiu a 

Presidência da República de agosto de 2016 ao final de 2018. Primeiramente, governou de forma interina, 

durante o afastamento da então Presidente Dilma Rousseff em razão do processo de impeachment. Após o 

Senado Federal decidir-se favoravelmente ao impeachment por crime de responsabilidade fiscal, Michel 

Temer assumiu de forma integral o cargo de Presidente da República. Disponível em: 

https://www.infoescola.com/historia/governo-de-michel-temer/. Acesso em: 03 dez. 21.  

https://www.infoescola.com/historia/governo-de-michel-temer/
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suas competências para o Ministério da Justiça e Cidadania61. Em 2017, houve a criação 

da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), integrante da estrutura da 

Secretaria de Governo da Presidência da República (MARQUES; SILVA, 2017). 

Em outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro (à época filiado ao PSL)62 foi eleito 

para a Presidência da República. No primeiro ano de governo, por meio do Decreto nº 

9.673/19, houve nova reorganização ministerial, com a criação do Ministério da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), o qual é o atual responsável, dentre outras 

atribuições, pelas políticas para as mulheres. A Secretaria Nacional de Políticas para as 

Mulheres (SNPM) foi mantida e está dentro da estrutura organizacional deste 

ministério63.  

A compreensão das mudanças na organização ministerial e, portanto, na 

coordenação da CMB, é relevante porque sua alteração tem reflexos na forma de 

distribuição de recursos financeiros do Governo Federal e na transparência com que esta 

distribuição é feita. Para Elissa Emily Andrada Marques e Suylan de Almeida Midlej e 

Silva (2017), a diminuição da estrutura dedicada à políticas para as mulheres é 

acompanhada de igual diminuição da parcela do orçamento destinada a essa temática.   

As despesas da administração pública federal, relativas a programas de duração 

continuada – como é o caso da CMB – são disciplinadas pelo Plano Plurianual (PPA), 

que consiste em uma lei elaborada a cada quatro anos, contendo também diretrizes, 

objetivo e metas. A Lei 13.249/2015 instituiu o PPA 2016-2019, o qual contava com o 

“Programa 2016 – Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à 

Violência”. Neste, havia menção explícita ao Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres e o objetivo específico relacionado ao enfretamento à violência 

(CONSULTORIA DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, 2020). 

Dentro do “Programa 2016 – Políticas para as Mulheres: Promoção da Igualdade e 

Enfrentamento à Violência”, a ação “14XS” tratava da implantação da Casa da Mulher 

Brasileira. Segundo suas diretrizes programáticas, após assinatura do Termo de Adesão 

ao Programa, o recebimento de recursos federais pelos Estados, Municípios e Distrito 

                                                             
61 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/16/primeira-medida-provisoria-

de-temer-reduz-de-32-para-23-o-numero-de-ministerios. Acesso em 25 nov. 21. 
62 Jair Messias Bolsonaro foi eleito para o mandato de 2019-2022. Quando da eleição, era filiado ao PSL, 

mas em 2019, no primeiro ano do mandato, saiu do partido. Jair Bolsonaro tentou criar seu próprio partido 

– denominado Aliança Pelo Brasil – mas não obteve êxito. Permaneceu sem partido até novembro de 2021, 

quando se filiou ao PL. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conheca-a-trajetoria-de-jair-

bolsonaro-ate-chegar-ao-pl/. Acesso em 03 dez. 21.  
63 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57633641 

. Acesso em: 21 nov. 21.  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/16/primeira-medida-provisoria-de-temer-reduz-de-32-para-23-o-numero-de-ministerios
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/16/primeira-medida-provisoria-de-temer-reduz-de-32-para-23-o-numero-de-ministerios
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro-ate-chegar-ao-pl/
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/conheca-a-trajetoria-de-jair-bolsonaro-ate-chegar-ao-pl/
https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57633641
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Federal ocorreria por meio da transferência em um contrato de repasse ou outro 

instrumento similar. O valor transferido variaria de acordo com as características do 

Município no qual a CMB fosse implementada (SECRETARIA NACIONAL DE 

POLÍTICAS PARA MULHERES, 2018).  

Por sua vez, no PPA 2020-2023 – instituído pela Lei 13.971/2019 e, atualmente, 

em vigor – não há mais um programa dedicado exclusivamente às políticas para mulheres, 

embora na referida lei haja também menção ao Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres como um instrumento a ser seguido. A ação voltada à construção da Casa da 

Mulher Brasileira subsiste; porém, agora está inserida dentro do “Programa 5034: 

Proteção à Vida, Fortalecimento da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 

para Todos”.   

Também em 2019, o Decreto nº 8.086/13 – que instituiu o PMVSV – teve sua 

redação alterada pelo Decreto nº 10.112/19, passando a se chamar Programa Mulher 

Segura e Protegida. Dentre as alterações realizadas, ocorreu a mudança do art. 6º, que 

passa a dispor expressamente sobre a origem dos recursos financeiros destinados à 

execução do PMVSV, qual seja: Orçamento Geral da União e de suas emendas; parcerias 

público-privadas; e parcerias com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios64. Outra 

mudança relevante foi a supressão da palavra “gênero” de todo o documento.  

Em fevereiro de 2021, o Governo Federal anunciou a destinação de mais recursos 

para a construção de 25 novas unidades da CMB, a fim de atingir mais regiões do país65. 

Por exemplo, em agosto de 2021, em Mossoró/RN, a Prefeitura e o MMFDH anunciaram 

a construção de uma unidade da CMB. A finalização da obra, que contará com o 

investimento de R$ 1,4 milhão do Governo Federal, está prevista para o final de 202266.  

Contudo, consta do Portal da Transparência, site da Controladoria-Geral da União, 

que, embora o valor empenhado pelo Governo Federal ao PMVSV, no ano de 2021, tenha 

sido de R$ 13.490.278,37, os valores efetivamente liquidados e pagos correspondem a 

                                                             
64 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d8086.htm. Acesso 

em 25 nov. 21. 
65 Disponível em:  https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/02/enfrentamento-a-

violencia-contra-a-mulher-sera-reforcado-com-mais-unidades-da-casa-da-mulher-

brasileira#:~:text=Mulheres%2C%20Cristiane%20Britto.-

,Hoje%2C%20o%20pa%C3%ADs%20disp%C3%B5e%20de%20sete%20Casas%20da%20Mulher%20B

rasileira,(SP)%20e%20Distrito%20Federal. Acesso em 25 nov. 21.  
66 Disponível em: https://www.prefeiturademossoro.com.br/noticia/prefeitura-e-governo-federal-lancam-

pedra-fundamental-para-construir-casa-da-mulher-brasileira. Acesso em 25 nov. 21. 
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apenas R$ 1.728.513,96 e R$ 1.470.083,13, respectivamente67. Ainda, destacamos que a 

expansão do programa será acompanhada de modificações – ainda não definidas em 

detalhes pelo Governo Federal – no desenho da CMB, a fim de possibilitar cortes de 

gastos68. 

É importante destacar, porém, que o Governo Federal não é o único ente federativo 

que destina recursos à CMB, sendo sua responsabilidade principal a construção das 

unidades. Em regra, os demais gastos são de responsabilidade dos governos estadual ou 

municipal, a depender das especificidades de implementação de cada unidade da CMB 

(SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 2018). 

5.1.2 Projeto arquitetônico e localização  

A estrutura da CMB foi pensada com a finalidade de possibilitar o 

acompanhamento das diversas etapas pelas quais as mulheres em situação de violência 

passam. A concentração da maioria dos serviços especializados dentro da CMB teve por 

objetivo minar a rota crítica (BRASIL, 2015a). Sendo assim, os seguintes serviços devem 

integrar a CMB: Recepção, Acolhimento e Triagem; Apoio Psicossocial; Delegacia 

Especializada; Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar contra as 

Mulheres; Promotoria Especializada; Defensoria Pública; Serviço de Promoção de 

Autonomia Econômica; Brinquedoteca; Alojamento de Passagem e Central de 

Transportes.  

Para facilitar a integração espacial desses serviços dentro do prédio e otimizar seu 

funcionamento, foi realizado um projeto arquitetônico único, a ser executado por todas 

as unidades. A padronização também teve por finalidades: a redução de custos na 

construção, respeitando os princípios da eficiência e da economicidade na Administração 

Pública; a criação de uma unidade visual da CMB, a fim de que possa ser reconhecida 

facilmente; e, principalmente, proporcionar um ambiente aconchegante e seguro para as 

mulheres atendidas no local (BRASIL, 2015a). A figura a seguir ilustra a planta da CMB: 

 

 

                                                             
67 Disponível em: http://transparencia.gov.br/programas-de-governo/36-mulher--viver-sem-

violencia?ano=2016. Acesso em 25 nov. 21. 
68 Disponível em:  https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2021/02/enfrentamento-a-

violencia-contra-a-mulher-sera-reforcado-com-mais-unidades-da-casa-da-mulher-

brasileira#:~:text=Mulheres%2C%20Cristiane%20Britto.-

,Hoje%2C%20o%20pa%C3%ADs%20disp%C3%B5e%20de%20sete%20Casas%20da%20Mulher%20B

rasileira,(SP)%20e%20Distrito%20Federal. Acesso em: 08 abr. 2021. 
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Figura 1: Disposição dos Serviços Especializados na Casa da Mulher Brasileira 

 

Fonte: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do Governo Federal69. 

 

De acordo com as diretrizes programáticas do “Programa 2016 – Políticas para as 

Mulheres: Promoção da Igualdade e Enfrentamento à Violência”, para que fosse possível 

implementar a CMB, o Município precisaria ser a capital do Estado; ou comprovar a 

existência de uma Organização de Políticas para as Mulheres70 no âmbito municipal e de 

pelo menos 1 (um) serviço especializado. Cada unidade deveria ser construída em área 

da cidade de média ou alta densidade demográfica e em endereço que não representasse 

risco às mulheres que acessam esse serviço e à equipe profissional. Além disso, deveria 

localizar-se em região com boa mobilidade urbana – isto é, com oferta variada de meios 

de transporte – e próxima a outros serviços da rede de atendimento (SECRETARIA 

NACIONAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 2018).   

Nas diretrizes programáticas do “Programa 5034 - Proteção à Vida, Fortalecimento 

da Família, Promoção e Defesa dos Direitos Humanos para Todos”, não há grandes 

alterações nesta temática. Destacamos, apenas, a mudança nos requisitos para que o 

                                                             
69 Disponível em:   https://www.gov.br/mdh/pt-br/noticias-spm/noticias/casa-da-mulher-brasileira-e-

inaugurada-em-brasilia. Acesso em 24 nov. 21.  
70 Também chamado de Organismo de Mulheres, trata-se do órgão executor de política para as mulheres 

integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo municipal. 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/noticias-spm/noticias/casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-brasilia
https://www.gov.br/mdh/pt-br/noticias-spm/noticias/casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-brasilia


73 
 

Município possa sediar uma unidade da CMB. Agora, é preciso atender duas das três 

condições a seguir: comprovar existência de Organização de Políticas para as Mulheres 

no Município; ser cidade polo regional, ou com registros de altos índices de violência, ou 

ainda, estratégica para a rede especializada; ou comprovar a existência de pelo menos 1 

(um) serviço especializado (SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA 

MULHERES, 2020). 

5.1.3 Serviços especializados e fluxo de atendimento  

A CMB integra a rede de atendimento do município onde for implementada. Nesse 

sentido, de acordo com as Diretrizes Gerais, os demais serviços, especializados ou não, 

devem ser encarados também como uma porta de entrada à CMB, os quais deverão 

encaminhar as mulheres em situação de violência para o local. É o caso da Central de 

Atendimento à Mulher – Ligue 180, das Delegacias de Polícia, da rede de saúde, da rede 

socioassistencial, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da 

Polícia Militar e da rede de educação. Do mesmo modo, a CMB deverá promover a 

integração com estes serviços através de encaminhamentos, caso necessário, por meio da 

Central de Transporte (BRASIL, 2015a). 

O Protocolo de Atendimento traz um fluxo a ser seguido quando do funcionamento 

dos serviços para o acolhimento e resolução das demandas da mulher em situação de 

violência. Ao entrar na CMB, o primeiro serviço a ser acessado é a equipe de Recepção, 

Acolhimento e Triagem, cuja função primordial é “registrar os dados pessoais, 

compreender a situação de violência vivenciada e realizar a escuta qualificada para o 

encaminhamento do caso de acordo com suas especificidades” (BRASIL, 2015, p. 25). 

O serviço de Recepção, Acolhimento e Triagem deverá funcionar 24 horas, todos 

os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Ele é realizado em três etapas. 

A primeira delas é feita pela equipe da Recepção, composta por atendentes, sob 

supervisão técnica especializada, e por profissionais de segurança. Neste momento, 

haverá o registro do atendimento, com a coleta de informações de identificação e 

informações básicas sobre a violência sofrida.  

Caso a mulher atendida esteja acompanhada de crianças, estas poderão ser 

encaminhadas para a Brinquedoteca. Neste espaço, a equipe de profissionais se atentará 

a necessidade de higiene pessoal ou alimentação da criança e anotará em formulário 

específico acontecimentos relacionados à criança ali acolhida. Ainda, a equipe deve estar 

atenta a possíveis situações de violência sofridas pela criança, notificando a suspeita ou a 
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constatação da situação e encaminhando a criança ao Apoio Psicossocial. Este, por sua 

vez, procede ao encaminhamento a serviço da rede socioassistencial mais próximo da 

residência da mulher atendida (BRASIL, 2015a).  

Após esse procedimento inicial, dá-se início à segunda etapa, com encaminhamento 

à equipe de Acolhimento e Triagem. Formada por profissionais da área de psicologia e 

assistência social, tem por função proceder à escuta qualificada, que significa ouvir 

atentamente os relatos apresentados e registrá-los de forma técnica e fidedigna. De acordo 

com o Protocolo de Atendimento, o ideal é que a escuta qualifica seja realizada por uma 

dupla de profissionais, de modo que uma pessoa desenvolva o rol de perguntas adequadas 

ao caso, e a outra realize as anotações. Concluída a segunda etapa, são apresentadas à 

mulher atendida as atribuições de cada setor que integra a CMB, de modo que ela possa 

escolher quais serviços deseja acessar, de acordo com as demandas apresentadas e a 

orientação profissional. Ainda, a equipe de Triagem auxilia os encaminhamentos aos 

serviços externos à CMB, caso haja necessidade. 

O Protocolo de Atendimento contém princípios éticos que devem ser seguidos, 

especialmente, quando do atendimento pelas equipes de Recepção, Acolhimento e 

Triagem. Assim, dispõe que é necessário (BRASIL, 2015, p. 30): 

garantir o acolhimento adequado das mulheres, o que significa compreender e 

acreditar no seu depoimento, contextualizando os aspectos socioculturais, 

históricos e econômicos. É importante não culpabilizar a mulher e não acelerar 

ou influenciar nas suas decisões, mantendo atitude isenta de julgamentos e 

respeitando suas crenças e sistemas de valores morais. É fundamental respeitar 

a autonomia, a individualidade e os direitos das mulheres em situação de 

violência. Deve-se resguardar sua identidade, tanto no espaço da instituição, 

quanto no espaço público (por exemplo, junto à mídia, à comunidade etc.). Da 

mesma forma, deve-se respeitar a vontade expressa da mulher em não 

compartilhar sua história com familiares e/ou outras pessoas. 

Finalizado o atendimento pelas equipes de Recepção, Acolhimento e Triagem, o 

próximo passo dependerá das demandas apresentadas pela mulher atendida71. Um 

caminho poderá ser o atendimento pela equipe de Apoio Psicossocial, que é formada pela 

mesma equipe de profissionais que realizam o serviço de Acolhimento e Triagem. Ao 

optar pelo acompanhamento psicossocial, ela poderá receber um atendimento psicológico 

individual ou um atendimento de urgência em saúde mental, caso necessário. Além disso, 

poderá participar de grupos de apoio ou atendimento continuado (BRASIL, 2015a).  

A equipe de profissionais do Apoio Psicossocial também tem por atribuições 

acompanhar os demais atendimentos na CMB, quando necessário; e atender crianças em 

                                                             
71 No Anexo III, disponibilizamos o Fluxograma do Acolhimento e Triagem em casos de violência, que 

consta no documento das Diretrizes Gerais e Protocolos de Atendimento (BRASIL, 2015, p. 31). 
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situação de violência, conforme notificação da Brinquedoteca. Destacamos que o 

encaminhamento ao Apoio Psicossocial poderá ser recomendado por qualquer outro 

serviço da CMB72. Caso a mulher atendida opte por não realizar o acompanhamento junto 

ao serviço de Apoio Psicossocial, ela poderá acessar, diretamente, os outros serviços da 

CMB (BRASIL, 2015a).  

Se a demanda apresentada consistir em punir a pessoa que cometeu a violência, o 

caminho será a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), órgão da 

Polícia Civil dentro da CMB responsável pela investigação dos fatos narrados. A 

autoridade policial, então, procederá à lavratura do boletim de ocorrência e tomará a 

representação a termo, caso necessário. Ainda, a autoridade policial deverá remeter, no 

prazo de 48 horas, expediente apartado ao juízo com o pedido da mulher atendida, para a 

concessão de medidas protetivas de urgência. Também são atribuições da DEAM: 

colheita de provas para esclarecimento dos fatos; determinação de exame de corpo de 

delito ou outros exames periciais; oitiva da pessoa investigada e de testemunhas; 

representação pela prisão preventiva da pessoa investigada, caso necessário73 (BRASIL, 

2015a).  

Se, contudo, a mulher atendida pela CMB não desejar realizar uma “denúncia”74, 

mas receber orientações jurídicas, de natureza criminal ou não, ela poderá ser 

encaminhada ao Núcleo Especializado da Defensoria Pública dentro da unidade. Este 

serviço tem por função “orientar as mulheres sobre seus direitos, prestar assistência 

jurídica e acompanhar todas as etapas do processo judicial, de natureza cível ou criminal” 

(BRASIL, 2015, p. 46). Mesmo que a mulher atendida não seja hipossuficiente, caso sua 

integridade física esteja em risco, a Defensoria Pública deverá prestar orientações a fim 

de resguardar seus direitos. Destacamos que também cabe à Defensoria Pública solicitar 

medidas protetivas de urgência ao Juizado Especializado, quando couber75.  

A mulher atendida poderá ser encaminhada ao Ministério Público caso necessite de 

“amparo legal para garantia de sua integridade física, psicológica, moral e patrimonial” 

                                                             
72 No Anexo IV, disponibilizamos o Fluxograma do Apoio Psicossocial, que consta no documento das 

Diretrizes Gerais e Protocolos de Atendimento (BRASIL, 2015, p. 34). 
73 No Anexo V, disponibilizamos o Fluxograma da DEAM, que consta no documento das Diretrizes Gerais 

e Protocolos de Atendimento (BRASIL, 2015, p. 41). 
74 O documento usa a expressão de forma atécnica, com o significado de realizar um boletim de ocorrência 

ou dar uma notitia criminis.  
75 No Anexo VI, disponibilizamos o Fluxograma da Defensoria Pública, que consta no documento das 

Diretrizes Gerais e Protocolos de Atendimento (BRASIL, 2015, p. 47). 
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(BRASIL, 2015, p. 44). Também ao Ministério Público cabe verificar a necessidade de 

requerimento de medida protetiva de urgência ou de prisão preventiva. Ainda, destacamos 

as seguintes atribuições do órgão: intervir, quando não for parte, nas causas cíveis e 

criminais decorrentes da violência contra a mulher; fiscalizar estabelecimentos públicos 

e particulares de atendimento à mulher em situação de violência, adotando medidas 

administrativas ou judiciais quando houver irregularidades; oferecer a denúncia perante 

o Juizado Especializado (BRASIL, 2015a)76. 

As Diretrizes Gerais preveem a existência de um Juizado Especializado em 

Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres na CMB, como vimos, um órgão da 

Justiça Estadual com competência cível e criminal, para processar, julgar e executar as 

causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

previsto na Lei Maria da Penha. Todos os serviços especializados da CMB podem 

encaminhar a mulher atendida ao Juizado77. Dentre suas funções, destacamos as 

seguintes: analisar a ação proposta, bem como apreciar eventual pedido de medida 

protetiva de urgência; decretar prisão preventiva; designar audiência prevista no art. 16 

da Lei 11.340/2006, caso solicitado pela ofendida, a fim de realizar a renúncia da 

representação ou queixa (BRASIL, 2015a). 

A CMB conta também com um Alojamento de Passagem, que consiste em um 

abrigamento temporário de curta duração – preferencialmente, por 48 horas – para 

mulheres em situação de violência e as crianças ou adolescentes que estejam com ela. 

Para que haja o abrigamento, é preciso existir uma situação de risco de morte, informada 

pela mulher atendida ou detectada pelo serviço de Triagem. Sendo assim, será realizado 

um relatório de avaliação de riscos, em conjunto ou separadamente, pela Defensoria 

Pública, pelo Ministério Público, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher ou pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A equipe de Apoio 

Psicossocial também pode ser acionada para auxiliar nesta avaliação de riscos (BRASIL, 

2015a).  

No Alojamento de Passagem, há quartos com camas e armários para que a mulher 

abrigada possa guardar seus pertences. Deverá ser oferecida alimentação, bem como um 

conjunto de produtos de higiene pessoal, toalha de banho e roupas, caso necessário. Após 

                                                             
76 No Anexo VII, disponibilizamos o Fluxograma do Ministério Público, que consta no documento das 

Diretrizes Gerais e Protocolos de Atendimento (BRASIL, 2015, p. 45).  
77 No Anexo VIII, disponibilizamos o Fluxograma do Juizado Especializado em Violência Doméstica e 

Familiar contra as Mulheres, que consta no documento das Diretrizes Gerais e Protocolos de Atendimento 

(BRASIL, 2015, p. 43). 
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a estadia de 48 horas, a mulher abrigada pode ser conduzida à própria residência (após 

expedição de medida protetiva ou prisão da pessoa agressora), à residência de familiares 

ou de outras pessoas de sua confiança; ou, ainda, a outro serviço de abrigamento. O Apoio 

Psicossocial e a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher poderão construir 

junto com a mulher atendida um plano de segurança pessoal (BRASIL, 2015a). 

Caso haja necessidade de atendimento por um serviço externo à CMB, a Central de 

Transporte, que funciona 24 horas, será acionada. Para a utilização do serviço, serão 

priorizados os casos de urgência em saúde, como violência sexual em até 72 horas ou 

condições físicas nas quais haja necessidade de atendimento médico (nos casos mais 

graves, deverá ser acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU). Em 

casos de encaminhamento a serviço de abrigamento, a mulher atendida deve, 

preferencialmente, ser transportada pela viatura da DEAM ou pelo próprio serviço de 

abrigamento (BRASIL, 2015a). 

Por fim, é oferecido o Serviço de Promoção da Autonomia Econômica (SPEA), 

descrito como “uma das “portas de saída” da situação de violência contra as mulheres” 

(BRASIL, 2015, p. 48). Primeiramente, a mulher atendida recebe uma orientação pessoal, 

levando em consideração suas perspectivas e suas condições sociais, econômicas e de 

rendimento. Então, a equipe do SPEA encaminha a mulher atendida a uma alternativa de 

política compatível com o perfil traçado, que inclui ações – governamentais ou não – 

relativas a “documentação para o trabalho; intermediação para trabalho e emprego; 

trabalho autônomo; qualificação e capacitação; orientação para acesso a Programas 

Sociais; e educação para autonomia econômica” (BRASIL, 2015, p. 47). Além disso, a 

equipe do SPEA realizará um acompanhamento mensal junto a mulher atendida a fim de 

acompanhar sua adaptação às alternativas propostas.  

5.1.4 Gestão da CMB  

A CMB adotou um sistema de corresponsabilidade em sua gestão, com a finalidade 

de potencializar uma integração participativa e horizontal entre as pessoas e instituições 

que a integram. Este modelo de governança é composto pelos seguintes órgãos: o 

Colegiado Gestor, a Coordenação Compartilhada e a Gerência Administrativa (BRASIL, 

2015a).  

O Colegiado Gestor é formado por representantes dos diversos serviços que 

integram a CMB, não devendo haver hierarquia entre eles. Tem por função favorecer a 

integração entre os serviços e resolver questões pertinentes à CMB de forma coletiva. 
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Sendo assim, estão entre as atribuições do Colegiado Gestor: elaborar o Regimento 

Interno, o Plano de Ações Estratégicas para os Serviços e mecanismos de comunicação 

interna e externa; garantir a articulação da rede de atendimento; validar protocolos 

internos de atendimento; realizar discussão de casos emblemáticos; e acompanhar de 

forma sistemática o desenvolvimento da CMB (BRASIL, 2015a).  

A Coordenação Compartilhada é exercida por representantes dos governos federal, 

estadual e municipal, que tenham vínculo com os organismos de políticas para as 

mulheres. Estão entre as atribuições da Coordenação Compartilhada: orientar, 

acompanhar, monitorar e avaliar a implementação dos serviços na CMB; definir e 

acompanhar os protocolos de atendimento; articular com as instituições externas à CMB 

para garantir a consecução de objetivos e metas locais; gerenciar e monitorar o sistema 

de informações da CMB; e coordenar as reuniões mensais e extraordinárias do Comitê 

Gestor da Casa, bem como o processo de elaboração e atualização do Regimento Interno 

(BRASIL, 2015a). 

A Gerência Administrativa é a responsável por gerir o orçamento, a logística e o 

pessoal. Ainda, deve atentar-se para que as condições de infraestrutura permaneçam 

adequadas ao funcionamento dos serviços. Este órgão é diretamente subordinado à 

Secretaria Estadual ou Municipal de Políticas para as Mulheres. Estão entre suas 

atribuições: acompanhar a execução programática e orçamentária da CMB, bem como os 

contratos dos serviços gerais de manutenção (limpeza, segurança, vigilância, informática, 

transporte, alimentação, manutenção predial, copa, recepção, telecomunicações etc.); 

elaborar relatórios de prestação de contas de convênios; colaborar com o processo de 

atualização do Regimento Interno da CMB; e garantir a viabilidade do sistema de 

informações da CMB (BRASIL, 2015a). 

5.1.5 Produção de dados e informações na CMB 

As Diretrizes Gerais preveem a implementação de um sistema de produção e 

armazenamento de dados da Casa da Mulher Brasileira. A previsão é que esse sistema 

seja organizado com base no fluxo de atendimento. Nesse sentido, as Fichas de 

Atendimento e Fichas de Registro de Atendimento e Encaminhamento foram elaboradas 

de modo a possibilitar a coleta de informações sobre o perfil das mulheres em situação de 

violência, as circunstâncias dessa violência e a trajetória percorrida para seu 

enfrentamento (BRASIL, 2015a).  
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O objetivo do sistema é facilitar o acesso das equipes de profissionais da CMB aos 

dados referentes às mulheres atendidas e ao caminho percorrido por elas na busca pelos 

serviços, de forma a agilizar o atendimento e evitar a revitimização. Além disso, o sistema 

será capaz de fornecer estatísticas que contribuam para monitoramento e avaliação das 

políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Para o funcionamento desse sistema, há a previsão de cursos de capacitação para as 

equipes de profissionais, de modo a padronizar as informações coletadas nos diferentes 

serviços em cada um dos setores. Nas Diretrizes Gerais, há a previsão de que cada unidade 

da CMB deve elaborar relatórios anuais, os quais seriam reunidos e publicados em um 

único relatório pela extinta Secretaria Especial de Política para as Mulheres.  

Uma vez descrito o modelo de funcionamento idealizado para a Casa da Mulher 

Brasileira, passaremos ao estudo da situação fática das unidades existentes no país.  

5.2 CASA DA MULHER BRASILEIRA NA PRÁTICA 

5.2.1 As unidades da Casa da Mulher Brasileira 

Nesta subseção, concentramo-nos em analisar o funcionamento das unidades da 

Casa da Mulher Brasileira, a partir de informações extraídas de levantamento 

bibliográfico, conforme explicado no capítulo 1 desta dissertação. Como vimos, das 27 

capitais do país, apenas 7 (sete) conseguiram implementar a política pública, com a 

criação da Casa da Mulher Brasileira, até o momento. Esse fato é discutido por Ayres 

(2017) e Rodríguez Rivera (2019) de forma similar. Ambos apontam como um diferencial 

a existência de vontade política por parte do Executivo Municipal. Em análise sobre a 

CMB de Campo Grande, Rodríguez Rivera (2019) ainda destaca a pressão exercida pelo 

movimento de mulheres local para a abertura da CMB, devido ao alto número de violência 

contra as mulheres no estado.  

Conforme visto, a gestão da CMB é realizada por meio do Colegiado Gestor, da 

Coordenação Compartilhada e da Gerência Administrativa, adotando-se a premissa da 

corresponsabilidade. Segundo Ayres (2017), o desenho do Colegiado Gestor da CMB de 

Curitiba foi alterado em relação ao disposto nas diretrizes nacionais, de modo que todos 

os serviços integrantes da CMB pudessem estar representados no órgão. A finalidade 

desta alteração foi obter decisões colegiadas mais democráticas, por meio da escuta e da 

participação de um maior número de pessoas. Em contraposição, de acordo com as 

constatações de Ilze Héllen dos Santos Costa (2016, p. 57), as determinações do 

Colegiado Gestor da CMB de Brasília seriam “difíceis de se colocar na prática, pois as 
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decisões se dão de “cima para baixo”, sem que as demandas reais dos profissionais que 

atuam no cotidiano sejam totalmente contempladas”. 

No que se refere à Coordenação Compartilhada na CMB de Curitiba, Ayres (2017, 

p. 107) explica que, “cada organismo de política para mulheres do estado e do município 

definiram seus representantes que atuavam diretamente nesta coordenação, com uma 

coordenação definida em nível nacional, pela SPM”. Referido órgão é diferente na CMB 

de Brasília, porque o Distrito Federal é ente federativo atípico que não possui municípios 

em sua organização. Assim, participam da Gestão Compartilhada apenas a União e o 

Governo do Distrito Federal, sendo que a primeira é responsável pelos recursos 

financeiros e o segundo pelos recursos humanos (COSTA, 2016).  

A Gerência Administrativa na CMB de Brasília, é dividida em duas: a Gerência de 

Assuntos Administrativos é responsável por “três núcleos de operacionalização da casa 

de forma geral e de assuntos relacionados a assuntos externos”.  Já a Gerência de Serviços 

tem por função coordenar “os núcleos de atendimentos em funcionamento na casa que 

inclui o psicossocial, recepção e acolhimento e a brinquedoteca” (ROCHA, 2017, p. 36). 

Na CMB de Curitiba, à época de sua inauguração, a Gerência Administrativa possuía 3 

(três) representantes, correspondentes a cada ente federativo (AYRES, 2017).  

Parte das pesquisas traz informações acerca da destinação de recursos financeiros à 

CMB. Em relação à unidade de Curitiba, Cleusa Nery Saldanha Cruz (2018) explica que 

o Governo Federal investiu o valor de R$ 42 milhões, sendo 7,3 milhões utilizados na 

obra e, o restante, na compra do terreno onde se localiza a CMB, posteriormente doado 

ao Município. Também sobre essa unidade, Ayres (2017) destaca problemas com a 

execução da obra por parte da construtora vencedora do processo licitatório, havendo 

necessidade do chamamento da segunda colocada para sua finalização. Como efeito, a 

unidade foi entregue com atraso. A inauguração da unidade de Curitiba, em 201778, foi 

marcada por polêmicas envolvendo o contexto político do momento. Segundo noticiários 

da época, o então Presidente Michel Temer (MDB) teria desistido de comparecer ao 

evento inaugural para evitar ser alvo de protestos (AYRES, 2017).   

A pesquisa de Jesus, Sousa e Carvalho (2021) examina a destinação de recursos 

financeiros à CMB de São Luís, após o período de sua construção. A equipe pesquisadora 

explica que, no que se refere àquela unidade, houve diminuição da receita que seria 

repassada, originariamente, pelo Governo Federal à CMB, causada por fatores de ordem 

                                                             
78 A CMB de Curitiba já estava me funcionamento desde 2016, mas sua inauguração só foi oficializada em 

2017 (CRUZ, 2018). 
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econômica, institucional e política, enfrentados nos últimos anos no país. Por esta razão, 

o Governo do Estado do Maranhão teve que assumir maior porcentagem de gastos com o 

programa, e a Gestão da CMB tem procurado realizar parcerias público-privadas para 

lidar com a insuficiência de recursos. A situação encontrada por Costa (2016) na CMB 

de Brasília é semelhante. De acordo com a pesquisadora, haveria “um sério impasse na 

distribuição de recursos, pois somente uma parte dos recursos previstos para este ano 

[2016] foi repassado à coordenação” (COSTA, 2016, p. 60).  

As constatações sobre a localização da unidade variam conforme o município 

estudado. Em Brasília, Rocha (2017) explica que a unidade fica a, aproximadamente, 5 

minutos do terminal de ônibus mais próximo. Porém, considera que o acesso é dificultado 

por duas razões: há poucas linhas de ônibus direto das cidades satélites ao local e faltam 

mecanismos de acessibilidade para mulheres com dificuldade de locomoção. As 

condições de acesso à unidade de São Luís também são alvo de críticas, uma vez que sua 

localização “em uma parte nobre da cidade acaba por atrapalhar sua acessibilidade, na 

medida em que não consegue pôr seus serviços à vista das regiões mais periféricas da 

capital” (JESUS; SOUSA; CARVALHO, 2021, p. 447).  

Por outro lado, a localização da CMB de Curitiba é considerada boa, sendo de fácil 

acesso já que está a cerca de 300 metros de um terminal rodoviário com boa conexão com 

a região central (AYRES, 2017). Em Fortaleza, a situação é semelhante. A localização da 

CMB foi elogiada pelas entrevistadas que participaram da pesquisa conduzida por Lívia 

Rocha Rodrigues (2019) em razão da proximidade a dois terminais de ônibus, a uma 

importante avenida da cidade e a outros órgãos públicos.  

Conforme já explicado, o desenho arquitetônico da CMBs é padronizado, buscando 

adotar uma estética acolhedora. As pesquisas sob análise apontam para boas condições 

das unidades em geral, especialmente no que se refere à limpeza dos ambientes, ao 

tamanho do prédio, ao conforto das áreas e à qualidade da brinquedoteca (AYRES, 2017; 

ROCHA, 2017; RODRIGUES, 2019). Porém, embora todas as unidades sejam recém-

construídas, há locais com problemas na estrutura. É o caso da CMB de Brasília, onde há 

dois blocos com rachaduras, fato que levou à interdição de parte do prédio (ROCHA, 

2017).  Em abril de 2018, a CMB de Brasília foi interditada pela Defesa Civil em razão 

do problema estrutural referido79. 

                                                             
79 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/problemas-estruturais-falta-de-

internet-e-obras-nao-concluidas-prejudicam-casa-da-mulher-brasileira.shtml. Acesso em 30 nov. 21. 
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Além de problemas com a infraestrutura – e, às vezes, em decorrência deles – 

muitas das pesquisas constataram a ausência de algum tipo de serviço que deveria ser 

oferecido pela CMB, conforme previsto nas Diretrizes Gerais. Por exemplo, em Brasília, 

Rocha (2017) relata que a Delegacia de Polícia da unidade estava provisoriamente 

fechada e Costa (2016) aponta para o funcionamento parcial do Juizado Especial de 

Violência Doméstica e Familiar (JVDFM), que não conseguia alocar todo seu pessoal no 

prédio em decorrência dos problemas de estrutura física. Ainda sobre a CMB de Brasília, 

Marques e Silva (2017) relatam que o Serviço de Promoção de Autonomia Econômica 

não funciona em sua totalidade por falta de profissionais.  

Na CMB de São Luís, não há a rede de transportes para realizar o deslocamento das 

mulheres atendidas a serviços que estejam fora da CMB (JESUS; SOUSA; CARVALHO, 

2021). Na CMB de Curitiba, nenhum curso profissionalizante para as mulheres atendidas 

estava sendo oferecido (CRUZ, 2018). Além disso, os primeiros meses de funcionamento 

da unidade de Curitiba ocorreram sem a presença da DEAM no local (AYRES, 2017). 

Ainda, na CMB de Fortaleza, o alojamento de passagem ainda não estava em 

funcionamento, devido à falta de profissionais da área de psicologia e assistência social, 

quando Rodrigues (2019) realizou sua pesquisa.  

Aliás, a crítica em relação ao número de pessoal aparece com frequência. É também 

o caso da CMB de Brasília, onde há um total de 31 profissionais (ROCHA, 2017) e de 

Curitiba, com 35 (AYRES, 2017). Na CMB de Fortaleza, constatou-se a necessidade de 

contratação, especialmente, de mais profissionais das áreas de assistência social e de 

psicologia (RODRIGUES, 2019). A situação da CMB de Campo Grande, porém, é 

diferente: a unidade conta com um quadro de profissionais de 130 pessoas (RODRÍGUEZ 

RIVERA, 2019). A dificuldade em se realizar um atendimento 24 horas atento às 

necessidades das mulheres em situação de violência é a principal consequência associada, 

nas pesquisas, ao reduzido quadro de profissionais.  

A realização de cursos de capacitação e formação das equipes de profissionais é um 

tema recorrente nas pesquisas analisadas. É unânime o entendimento quanto à 

importância desses cursos para a melhoria dos atendimentos realizados e sua ocorrência 

é mencionada por grande parte das pesquisas80 (AYRES, 2017; COSTA, 2016; 

RODRIGUES, 2019; RODRÍGUEZ RIVERA, 2019). Por sua relevância, a capacitação 

deve ser contínua, porém, esta não é a realidade na CMB de Brasília que, por falta de 

                                                             
80 O fato de tais cursos não terem sido mencionados nas outras pesquisas não significa que as unidades não 

os tenham oferecido. 
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recursos financeiros, não tem conseguido executar novos cursos de capacitação, para 

além do realizado quando da abertura da unidade (COSTA, 2016). 

A atuação das equipes de profissionais e o modo de funcionamento dos serviços 

são temas diretamente ligados às discussões sobre cursos de capacitação, sendo também 

bastante explorados pela maioria das pesquisas. Por exemplo, na CMB de Brasília, Costa 

(2016) identificou que a ausência de cursos continuados de capacitação tem reflexos 

negativos no funcionamento dos serviços, uma vez que cria dificuldades no atendimento 

de certas violências, sobrecarregando profissionais que têm qualificação para atender a 

tal demanda.  

Ainda, a pesquisadora indica que a inexistência de um sistema eletrônico de 

informações interno à unidade, em descumprimento às previsões das diretrizes do 

programa, prejudica a comunicação entre os serviços, entendimento compartilhado por 

Rocha (2017). Apesar dessas dificuldades, a segunda pesquisadora também constatou 

que, na CMB de Brasília, as equipes de profissionais se percebem como uma rede 

horizontal, hierarquicamente iguais, e que a “estrutura física comum permite uma 

desburocratização do diálogo e o atendimento conjunto com maior facilidade” (ROCHA, 

2017, p. 46).  

Na CMB de Curitiba, Ayres (2017, p. 125) observou que a integração dos serviços 

é visto como um “processo desafiador”, dada a necessidade de conciliar diferentes 

normativas de atuação e a persistência de uma visão hierárquica sobre a importância 

atribuída a cada serviço por uma parte de integrantes da CMB. Sendo assim, o 

funcionamento integrado é encarado como objeto de aprendizagem, porque fundamental 

para a execução dos serviços da CMB.  

Segundo o pesquisador, a fim de melhorar a integração dos serviços internos ou 

externos à unidade, bem como fortalecer uma atuação baseada na intersetorialidade, as 

equipes de profissionais da CMB de Curitiba têm apostado na construção de protocolos 

e desenhos de fluxos de atendimento. Por exemplo, a equipe administrativa da CMB 

recebeu um treinamento especial de profissionais da Companhia de Habitação Popular de 

Curitiba (COHAB) para efetuar, com maior agilidade, a inscrição das atendidas no 

programa. Outro exemplo é o convênio firmado junto à Secretaria de Esportes e Lazer do 

Município para o encaminhamento das mulheres atendidas pela CMB para a prática de 

esportes, quando indicado (AYRES, 2017).  

Na CMB de Campo Grande, especificamente no que se refere à equipe de 

profissionais que atuam na área psicossocial – foco principal da pesquisa realizada por 
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Nolasco, Lopes e Meireles (2017) – constatou-se um sentimento de insuficiência do 

serviço prestado. Isso porque as pessoas entrevistadas veem o caráter emergencial do 

atendimento psicossocial como um obstáculo ao acolhimento adequado das mulheres 

situação de violência, apontando para a necessidade de um acompanhando contínuo que, 

contudo, não é oferecido. Um caminho para superar esse obstáculo parece ser a prática 

realizada na CMB de Fortaleza, onde a equipe psicossocial telefona para as mulheres 

atendidas, com base em informações disponibilizadas em suas fichas de atendimento, 

para verificar sua situação atual e eventual necessidade de auxílio (RODRIGUES, 2019).  

A inclusão de novos serviços na CMB, para além daqueles trazidos nas diretrizes 

do programa, foi um tema bastante abordado. Nas entrevistas com profissionais da CMB 

de Fortaleza, realizada por Rodrigues (2019), a inexistência de um núcleo do IML no 

prédio foi apontada como um empecilho. De modo similar, nas entrevistas realizadas por 

Costa (2016), na CMB de Brasília, foi apontada a necessidade de inclusão de serviços 

médicos na unidade.  

Na CMB de Curitiba, um novo serviço já foi incluído, fruto de uma política pública 

local. Trata-se da Patrulha Maria da Penha, serviço da área de segurança pública – 

independente daquele prestado pela delegacia de polícia – que realiza o acompanhamento 

das mulheres com medidas protetivas concedidas pelo Juizado da Violência Doméstica e 

Familiar (AYRES, 2017). Ainda, Jesus, Sousa e Carvalho (2021) identificaram que, na 

CMB de São Luís, novas facilidades também já foram incluídas, impulsionadas pelos 

desafios postos pela pandemia de COVID-19. A equipe de pesquisa menciona duas 

facilidades relacionadas à CMB: a possibilidade de realizar o registro online do boletim 

de ocorrência ou de solicitar medida protetivas de urgência, nos caso de violência contra 

a mulher; e “a parceria firmada pela CMB/MA, por meio do termo de cooperação técnica 

com o governo do Piauí, para desenvolver a partir do aplicativo “Salve Maria”81, a 

adaptação formulada como “Salve Maria Maranhão”.” (JESUS; SOUSA; CARVALHO, 

2021, p. 449).  

Também na CMB de Brasília um novo serviço foi incluído – o Centro Especializado 

de Atendimento à Mulher (CEAM) –, porém, ao contrário do que ocorreu nas duas 

pesquisas acima referidas, este fato não foi lido como uma melhoria por Marques e Silva 

(2017). As pesquisadoras explicam que referido órgão estava previsto, inicialmente, 

como um parceiro externo, cuja função é realizar o acompanhamento psicossocial 

                                                             
81 O software auxilia a sinalização de agressão sofrida aos órgãos de segurança, por meio de um botão de 
segurança que permite chamar a polícia, nos casos envolvendo violência contra a mulher. 
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continuado das mulheres. Ocorre que, por falta de outro espaço, o serviço foi direcionado 

para a estrutura da CMB. O problema consiste na sobreposição de ações entre o CEAM 

e os serviço de Apoio Psicossocial, que acaba por prejudicar o bom funcionamento da 

CMB. Quando da realização da pesquisa, o CEAM foi apontado como em um momento 

de transição, buscando uma identidade dentro da CMB. 

Há alguns aspectos que não foram alvo de investigação por todas as pesquisas, mas 

que consideramos importantes achados. Por exemplo, duas pesquisas apontam como um 

desafio à implementação da política a falta de divulgação da CMB e dos serviços por ela 

prestados, fato que gera um desconhecimento da população sobre sua existência e função 

(COSTA, 2016; JESUS; SOUSA; CARVALHO, 2021).  

Uma questão interessante discutida apenas por Ayres (2017) trata das ambiguidades 

envolvendo o Alojamento de Passagem. O pesquisador critica o tempo máximo de estadia 

– 48h seriam insuficientes para realizar todos os encaminhamento necessários – e a 

impossibilidade de filhos adolescentes (sexo masculino) poderem acompanhar suas mães 

durante a estadia, devendo ser encaminhados para outros abrigos. Ainda, o pesquisador 

entende que o fato de o abrigo estar dentro da CMB pode causar dois problemas: a 

localização conhecida pode trazer riscos às mulheres que utilizam esse serviço; e a 

existência de equipamentos de repressão (delegacia de polícia) e proteção (órgãos do 

judiciário) no mesmo local do abrigamento pode trazer desconforto.   

Outro assunto relevante na discussão sobre integração de serviços é o trabalho em 

rede com as instituições fora da CMB, tratado por duas pesquisas cujo objeto era a 

unidade de Brasília. Tanto Costa (2016) como Marques e Silva (2017) criticaram a não 

formalização entre as ações realizadas pela CMB e os outros órgãos do Distrito Federal, 

sendo os vínculos meramente interpessoais, isto é, fundados apenas em laços pessoais. 

Como exemplo, Costa (2016) aponta a relação entre a CMB de Brasília e o Hospital da 

Asa Norte. A pesquisadora argumenta que a não existência de um acordo formal pode 

prejudicar o encaminhamento das mulheres em situação de violência, caso a equipe de 

profissionais de cada instituição se altere. Além disso, essa situação também fomenta a 

“tendência de se personificar a instituição no profissional “mais presente”” (COSTA, 

2016, p. 64), de modo que a ausência dessa tal pessoa em determinado evento ou reunião 

faz com que a CMB, como um todo, seja entendida como ausente.  

Reunidas as experiências de funcionamento de 5 (cinco) unidades da CMB, 

passaremos ao estudo da unidade de São Paulo. 
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5.2.2 A recém-inaugurada unidade de São Paulo 

Nesta subseção, buscamos contribuir para a compreensão do desenho institucional 

da Casa da Mulher Brasileira ao estudar as particularidades do funcionamento da CMB 

de São Paulo. Conforme explicado no tópico anterior, não encontramos nenhuma 

pesquisa acadêmica que tratasse especificamente desta unidade. Assim, consideramos 

relevante para o campo a produção de dados sobre seu funcionamento, a partir de uma 

perspectiva de profissionais que atuam nesta CMB. Para tanto, adotamos uma estratégia 

multimétodo que contou com a realização de entrevistas e análise documental, a qual está 

descrita em mais detalhes no capítulo 1 desta dissertação.  

No Município de São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira começou a ser construída 

no ano de 2015 – na gestão do Prefeito Fernando Haddad (PT)82 – com previsão de 

entrega da obra no final de 2016. Porém, esse cronograma não foi concretizado, sendo a 

CMB inaugurada apenas em 2019. O atraso na conclusão das obras foi atribuído, para 

além do contexto político mais amplo vivido no país, a questões jurídicas – como a 

rescisão do contrato por parte de uma das empresas encarregadas da construção83 – e 

climáticas – como o excesso de chuvas que teria prejudicado a estrutura do prédio84.  

A construção chegou a ficar paralisada por um período, fato que ensejou protestos 

por parte do movimento de mulheres, em outubro de 201785. Em março de 2018, a 

Prefeitura – durante a gestão do então Prefeito João Dória (PSDB)86 – assumiu a 

responsabilidade pela conclusão do empreendimento, por meio da assinatura de convênio 

com o Governo Federal, o responsável até então87. No que se refere ao dinheiro investido 

nas obras, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) 

informou que o Governo Federal destinou o valor de R$ 10,3 milhões à unidade de São 

Paulo. Além disso, segundo a Prefeitura paulistana, o Instituto Avon, o Instituto MRV, a 

                                                             
82 O mandato de Fernando Haddad como Prefeito de São Paulo foi exercido no período de 2013 a 2016. 
83 Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencia-domestica/quatro-anos-apos-
inicio-das-obras-casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-sp-sob-protestos/. Acesso em 30 nov. 21.  
84 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/problemas-estruturais-falta-de-

internet-e-obras-nao-concluidas-prejudicam-casa-da-mulher-brasileira.shtml. Acesso em 30 nov. 21. 
85 Ibidem. 
86 João Dória foi eleito como Prefeito de São Paulo para o mandato 2017-2020. Porém, em 2018 deixou a 

Prefeitura para concorrer ao cargo de Governador no mesmo estado, sendo eleito para o mandato de 2019-

2022. 
87 Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencia-domestica/quatro-anos-apos-

inicio-das-obras-casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-sp-sob-protestos/. Acesso em 30 nov. 21.  
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Farah Service e a Caixa Econômica Federal também contribuíram com a obra por meio 

de doações realizadas em sua fase final88.  

A inauguração da unidade ocorreu no dia 11 de novembro de 2019 e contou com a 

presença da Ministra do MMFDH, Damares Alves, e do Governador do Estado, João 

Dória (PSDB), bem como com a participação virtual do Prefeito, Bruno Covas (PSDB)89, 

que estava hospitalizado à época da inauguração e não pode comparecer 

presencialmente90.  O evento, porém, não incluiu nenhuma representante do movimento 

de mulheres, sendo alvo de protestos. Na ocasião, o movimento também pleiteou a 

inclusão de uma representante no Conselho Gestor da CMB, a fim de torná-la mais aberta 

à sociedade civil91. A CMB de São Paulo está sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC)92 e contou com recursos enviados 

pelo Governo Federal pelo período de dois anos após sua inauguração – isto é, nos anos 

2020 e 2021 – no valor de R$ 3 milhões a cada ano93.  

O prédio está localizado na Rua Vieira Ravasco, no Cambuci, região central da 

cidade de São Paulo. Para facilitar o acesso ao local, a SPTrans alterou o itinerário de 

uma de suas linhas de ônibus, de modo que um dos pontos de parada ficasse a cerca de 

80 metros do espaço94.  Não há, porém, estação de metrô ou trem nas proximidades da 

unidade. A CMB conta com uma área de 3.659m², segue o projeto arquitetônico padrão 

do programa e todos os serviços previstos nas Diretrizes Gerais estão em funcionamento 

na unidade. 

A organização espacial da CMB foi apontada nas entrevistas como a grande 

vantagem trazida pela política pública, uma vez que é capaz de beneficiar tanto a 

experiência das mulheres em situação de violência que procuram a CMB quanto a própria 

atuação das equipes de profissionais. Por exemplo, para a entrevistada 1, a reunião dos 

                                                             
88 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/11/quatro-anos-apos-inicio-das-obras-

casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-sp-sob-protestos.shtml Acesso em: 08 abr. 21. 
89 Bruno Covas foi eleito, inicialmente como Vice-Prefeito de João Dória no mandato 2017-2020. Com a 

saída deste, Covas assumiu a Prefeitura pelo restante do mandato. Nas eleições de 2020, Covas foi eleito 

Prefeito de São Paulo, mas faleceu em 2021 em decorrência de um câncer. O então Vice-Prefeito, Ricardo 

Nunes (MBD), assumiu o cargo, sendo o atual Prefeito do município.  
90 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/11/11/casa-da-mulher-brasileira-e-
inaugurada-em-sao-paulo-com-tres-anos-de-atraso.ghtml. Acesso em: 30 nov. 21. 
91 Disponível em: https://www.marchamundialdasmulheres.org.br/mulheres-sao-barradas-na-inauguracao-

da-casa-da-mulher-brasileira-em-sao-paulo/. Acesso em: 30 nov. 21. 
92 Disponível em: http://www.capital.sp.gov.br/noticia/casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-sao-

paulo. Acesso em: 10 abr. 2021 
93 Disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/11/11/casa-da-mulher-brasileira-e-

inaugurada-em-sao-paulo-com-tres-anos-de-atraso.ghtml. Acesso em: 30 nov. 2021. 
94 Disponível em: https://agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencia-domestica/quatro-anos-apos-

inicio-das-obras-casa-da-mulher-brasileira-e-inaugurada-em-sp-sob-protestos/. Acesso em: 30 nov. 2021.  
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serviços no mesmo local melhora a comunicação profissional, explicando que “como tá 

todo mundo também em um mesmo ambiente físico, isso eu acho também que aproxima 

muito e facilita muito, porque a gente vai direto entre um setor e outro, e todas atuam 

sempre para o mesmo fim, né?”. Sobre os benefícios às mulheres atendidas, as duas 

entrevistadas mencionaram o potencial da CMB em romper com a rota crítica: 

E1: A principal vantagem é você reduzir a rota crítica, né? A mulher tá aqui, 

com todo o serviço integrado, evita que ela fique procurando as várias... os 

vários atendimentos do Estado. (...) 

E2: Então a mulher, quando ela chega na Casa da Mulher Brasileira, ela vai 

encontrar, num único espaço, todos esses atendimentos e o grande diferencial 

é que ela, encontrando tudo isso em um único lugar, a gente consegue é... limar, 

em muito, a rota crítica, né? Então existe uma rota crítica que essa mulher ela, 

ela caminha para romper com a questão da violência. E estando na casa, ela... 

a gente consegue diminuir e muito esse caminhar nessa rota crítica. 

Ainda, as falas destacam a possiblidade de se realizar, no ambiente da CMB, um 

atendimento mais acolhedor e de uma forma mais humanizada: 

E2: Eu acho que o grande avanço que a Casa traz é de fato ter em um único 

espaço a atuação de entes que são cruciais no atendimento dessa mulher e no 

romper com a violência. Porque a gente sabe que os espaços, né, os espaços 

jurídicos, da delegacia, eles são espaços intimidadores. (...) Esse é o grande 

diferencial, né? Humaniza todo o processo e todo o atendimento dessa mulher. 

Por isso que a Casa da Mulher Brasileira é conhecida como espaço humanizado 

de atendimento a mulheres em situação de violência, porque ela quebra esses 
protocolos, quebra a rigidez desses atendimento, desses espaços intimidadores 

e possibilita para essa mulher verdadeiramente apresentar sua demanda, 

apresentar sua queixa, se sentir acolhida, sentir que de fato um atendimento ali 

tá acontecendo. (...) 

E1: E um atendimento mais humanizado, porque é todo mundo focado para o 

mesmo fim. É para atendimento e garantia da segurança e integridade física e 

psicológica dessa mulher. (...) 

Porém, é evidente que a mera junção dos serviços sob um mesmo teto não seria 

capaz de, por si só, integrar e articular as práticas profissionais nos moldes propostos pela 

lei. Sendo assim, nos interessamos em explorar quais os outros arranjos que, na visão das 

entrevistadas, são capazes de fortalecer o diálogo interno entre os serviços que compõem 

a CMB.  

A comunicação informal – isto é, sem a necessidade de envio ofícios, por exemplo 

– para que haja o encaminhamento das mulheres atendidas de um serviço ao outro foi 

apontada, pela entrevistada 1, como uma prática que favorece a integração. Ainda, as 

reuniões para discussão de casos e definição de fluxos, que ocorrem no âmbito do Comitê 

Gestor da CMB, foram referenciadas por ambas as entrevistas no que se refere ao 

fortalecimento do diálogo entre profissionais. A fala da entrevistada 2 ilustra esse ponto: 

E2: Então o Comitê Gestor é esse espaço em que... em que cada, cada entidade 

dentro da Casa tem o seu representante. Então a Guarda Civil Metropolitana, 

a Promotoria, a Defensoria, o Juizado, a Delegacia... Então cada um tem o seu 
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representante ali nesse Comitê. Nós nos reunimos mensalmente, e ali a gente 

vai então realinhando, tirando as dúvidas, melhorando os trabalhos e nos 

conectando mesmo, né? Fazendo com que essa grande roda ela possa girar e 

girar de maneira coesa. 

A entrevistada 1 menciona por diversas vezes que “o relacionamento [entre as 

equipes] é muito bom, muito integrado”. No entanto, não deixa de fazer a ressalva de que 

manter o trabalho funcionando dessa forma é sempre desafiador. Ela conta que  

E1: Desafios sempre há, porque a gente fala de gente trabalhando né. E a 

questão também do trabalho colegiado, né, é preciso trabalhar em rede. Você 

precisa ter um trabalho, tem que ser respeitoso, todos têm que se ouvir, não 

tem que ter, né, hierarquia de um sobre os outros (...) o que eu tenho dificuldade 

é isso né, você vê falha, aí às vezes você tenta discutir aquele caso e isso pode 

ser visto, muitas vezes, como uma ingerência, uma intervenção (...) 

A relação entre as equipes de profissionais internas e externas à CMB é vista pelas 

entrevistadas como “uma grande construção” (E2) havendo uma “inevitável 

complementariedade” (E1) entre elas. Ambas explicam que há um contato constante entre 

os serviços, com o comparecimento de integrantes da CMB em reuniões que ocorrem em 

cada uma das áreas da rede de enfrentamento de São Paulo (Norte, Sul, Leste, Oeste e 

Centro-Oeste), nas quais há discussão de casos e a apresentação dos equipamentos da 

rede.  

Para aprimorar a interlocução entre os serviços externos e a CMB, bem como os 

encaminhamentos realizados entre eles, a entrevistada 2 relata que a equipe técnica – isto 

é, profissionais da psicologia e assistência social – tem por função fazer um rastreamento 

dos serviços da rede que estão nas proximidades da CMB, convidando suas equipes para 

reuniões e visitas institucionais a fim conhecer a unidade. 

A rede de atendimento externa tem como uma de suas funções realizar o 

encaminhamento de mulheres em situação de violência à CMB, caso necessário. Porém, 

a entrevistada 2 frisa que a CMB é um “equipamento de porta aberta”, de modo que “não 

há necessidade de um encaminhamento, não há necessidade de marcar uma hora para 

receber o atendimento no local”, podendo a mulher chegar “por meios próprios para 

buscar o atendimento”. A entrevistada 1, inclusive, aponta que a forma mais frequente de 

acesso à CMB, de acordo com sua percepção, é justamente por conta própria.   

As descrições dadas pelas entrevistadas quanto ao fluxo de atendimento na CMB 

foram alinhadas tanto entre si quanto em relação ao que prevê as Diretrizes Gerais e o 

Protocolo de Atendimento, explorados no item 3.1 desta dissertação. Ambas as 

entrevistadas foram enfáticas quanto ao respeito à autonomia das mulheres nos 

atendimentos realizados na CMB. A fala da entrevistada 1 deixa clara essa postura: 
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E1: Essa mulher escolhe se ela quer ir primeiro para Equipe Técnica, que é 

formada por psicólogos e assistentes sociais, ou se ela quer ir direto para 

Delegacia de Polícia, que fica aqui dentro também, registrar a ocorrência. Ela 

pode ir primeiro para a Equipe Técnica e depois ir para Delegacia, ou não, ou 

ela passa só por esse atendimento da Equipe Técnica. E daí ela... se quiser, se 

houver a necessidade e ela quiser, porque a gente respeita a vontade da mulher, 

as medidas protetivas de urgência, se ela quiser, pode ser pelo caminho da 

Delegacia de Polícia (...) ou essa mulher também pode querer medida protetiva 
sem o registro da ocorrência, daí ela é encaminhada à Defensoria Pública (...) 

essa mulher pode não querer medidas protetivas, pode querer uma primeira 

conversa, um primeiro acompanhamento ou buscar o Serviço de Alojamento. 

A entrevistada 2 esclarece que há uma orientação à mulher atendida para que ela 

possa exercer seu direito de escolha quanto aos serviços que deseja acessar. Assim, 

explica que a escolha é precedida por “uma escuta especializada, uma escuta acurada para 

entender, de fato, quais são as demandas que essa mulheres traz, entender com ela o 

cenário que essa mulher está vivendo”. Também sobre a escuta da mulher atendida, a 

entrevistada 1 conta que, em sua própria prática profissional, busca sempre “ouvi-la sem 

julgamentos e ouvi-la com atenção, para que ela se sinta à vontade para expressar 

realmente o que ela precisa, o que ela quer”.  

De acordo com a entrevistada 2, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

Contra as Mulheres, em conjunto com a Política de Direitos Humanos, é a grande 

norteadora das práticas profissionais na CMB. As entrevistadas relatam que todas as 

equipes que trabalham na CMB passaram por um curso de capacitação no ano em que a 

unidade foi aberta. Desde então, houve uma “segunda rodada de formação continuada 

para a Equipe Técnica” (E1). Nesse sentido, há profissionais na CMB que não passaram 

pelo programa de capacitação, porque começaram a trabalhar na unidade após seu 

oferecimento.  

A entrevistada 1 mencionou que o Comitê Gestor da CMB tinha planos de fazer 

uma nova rodada de formação. Sobre a importância da realização de cursos de 

capacitação continuados, a entrevistada 2 explica que “a gente sabe que o ser humano, ele 

é dinâmico, é mutável. A sociedade se movimenta, ela muda. Então nós estamos 

constantemente nos aprimorando. O aprimoramento, ele é a base inclusive, né? Se a gente 

pensar nas intervenções”.  

As duas entrevistadas possuíam experiência de trabalho prévia com a temática da 

violência contra as mulheres. Ao longo das duas entrevistas, foi possível observar que o 

tema é entendido como uma questão complexa, que demanda atuação de diferentes áreas. 

Nesse sentido, a entrevistada 2 afirma que: 

E1: (...) quando a gente lida com a questão da violência doméstica, a violência 

doméstica é um fenômeno complexo. Ela não se resolve por si só, somente 
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com a questão do Judiciário, né? Com a judicialização, que a gente chama, do 

processo; ou com atendimento psicossocial. Não. A gente necessita assim, de 

uma interlocução com a educação, uma interlocução com a saúde, assistência 

social (...).  

Refletindo sobre desafios e melhorias à CMB de São Paulo, a entrevistada 1 

expressa seu desejo em ter mais serviços funcionando na unidade. Por exemplo, ela 

explica que “infelizmente a única coisa que a gente não tem aqui dentro da Casa e que a 

gente gostaria é um posto do IML”. Além disso, entende que seria uma melhoria a criação 

de um espaço para realização do depoimento especial95 para crianças e adolescentes na 

CMB, principalmente no que se refere a crimes sexuais. A mesma entrevistada também 

entende que o fato de algumas pessoas que trabalham na CMB não possuírem 

estabilidade, em razão do tipo de vínculo que possuem, compromete a qualidade do 

serviço e o bom funcionamento da CMB.  

As duas entrevistadas destacam o desafio de visibilidade da CMB, de ser 

reconhecida na cidade de São Paulo como um equipamento de referência no 

enfrentamento à violência contra as mulheres. Em complemento a esse ponto, a 

entrevistada 2 vê a manutenção do equipamento e da política pública como um grande 

desafio.  

As entrevistas realizadas por esta pesquisadora com profissionais da Casa da 

Mulher Brasileira de São Paulo, além de reforçar determinados pontos já mapeados na 

revisão de literatura, possibilitaram o acréscimo de camadas e nuances até então 

desconhecidas, as quais serão discutidas no capítulo 7. Antes, porém, passaremos ao 

estudo da experiência adquirida por outros países em desenvolvimento ao implementar 

uma estrutura semelhante à Casa da Mulher Brasileira para reorganizar seus 

equipamentos de enfrentamento da violência contra as mulheres. 

 

  

                                                             
95 A entrevistada faz referência ao chamado “depoimento sem dano”, previsto dos art. 7º ao art. 12 da Lei 

13.431/2017. Trata-se de procedimento que visa evitar a revitimização em decorrência de excessivas 

oitivas. De acordo com a lei, crianças e adolescentes deverão, preferencialmente, serem ouvidos por 

profissionais da área da Psicologia, em um ambiente diferenciado, de forma mais amena. O depoimento 

colhido será considerado como prova antecipada em eventual processo penal. 
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6 VARIAÇÕES INTERNACIONAIS DO MODELO IMPLEMENTADO PELA 

CASA DA MULHER BRASILEIRA  

Embora a Casa da Mulher Brasileira seja uma novidade no Brasil, verificamos que, 

no plano internacional, há diversos países que adotam um modelo semelhante. Nesse 

sentido, esta subseção se destina a comparar a experiência de implementação de estruturas 

à brasileira, adotadas em outros países em desenvolvimento. A intenção é obter subsídios 

sobre as melhores práticas e os pontos de tensão do modelo através da revisão de 

literatura. 

Apesar da nomenclatura não ser utilizada – ou ao menos difundida – no Brasil, o 

modelo que se propõe a reunir, em um mesmo teto, diversos serviços (neste caso, 

destinados ao enfrentamento da violência contra as mulheres) pode ser denominado de 

One-Stop Centre (OSC)96. O modelo OSC tem se mostrado uma popular estratégia, 

adotada por países empenhados em diminuir os números de violência sexual e doméstica 

contra as mulheres. O uso do modelo OSC nos serviços públicos, principalmente em 

relação aos serviços burocráticos, ganhou projeção nas últimas décadas, impulsionado 

pela tentativa de modernização do Estado pautada em estratégias do setor privado, isto é, 

inspirado no modo de funcionamento de  supermercados e shoppings centers, por 

exemplo (PRADO; TREBILCOCK, 2019).  

A ONU Mulheres classifica o modelo OSC como uma das melhoras práticas para 

o enfrentamento da violência contra as mulheres, incentivando sua implementação. Nesse 

sentido, a então Subsecretária-Geral da ONU e Diretora Executiva da ONU Mulheres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, em evento em Joanesburgo/ZA, declarou que (tradução 

nossa):97  

Nós sabemos que, em países onde o acesso a serviços é difícil, se nós 

fornecermos um One-Stop Centre, apropriado ao contexto local, com todos os 

serviços urgentes que as mulheres precisam quando sofrem um episódio de 
violência em suas vidas, isso encorajará muitas mulheres a sair do caminho da 

violência e viver de forma segura.  

                                                             
96 Na literatura sobre violência contra as mulheres, ao invés da utilização da expressão One-Stop Shop, é 

mais comum o uso de One-Stop Centre (OSC) ou One-Stop Crisis Centre (OSCC). Sendo todas sinônimas, 

optamos pela utilização de One-Stop Centre (OSC) por sua maior frequência na literatura. 
97 Disponível em: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/10/speech-ed-phumzile-mlambo-

ngcuka-at-sonke-lecture-south-africa -. Acesso em 11 fev 21. No original: “We know that in countries 

where services are difficult to access, if we provide a One-Stop Centre, appropriate for the local context, 

for all of the critical services that women need when they have encountered a violent episode in their lives, 

that encourages many women to get out of harm’s way and be safe”.  
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Em parceria com a ONU Mulheres, o Fundo de População das Nações Unidas 

(UNFPA) também trabalha para a difusão do modelo OSC. Esta agência é responsável 

por promover pautas ligadas à saúde sexual e reprodutiva, sendo as mulheres o principal 

grupo focal de suas ações98. A esse respeito, destacamos a declaração da Diretora 

Executiva do UNFPA, Natalia Kanem, durante uma visita ao Sudão do Sul para 

inauguração de uma unidade OSC (tradução nossa)99: “as mulheres devem ter acesso a 

tudo o que necessitam em um único lugar”.  

Assim como a proposta da Casa da Mulher Brasileira, o funcionamento ideal do 

modelo OSC integra adequadamente serviços médicos, psicológicos, legais, de 

assistência social, entre outros, sob um mesmo teto. A ideia é permitir a fruição de 

vantagens em relação a outros arranjos para lidar com a questão da violência contra as 

mulheres, dentre elas: o aumento da privacidade e confidencialidade; a garantia ao acesso 

a todos os serviços necessários; a redução de custos e tempo de deslocamento; a maior 

preservação de evidências, por evitar seu transporte a diferentes locais; a minimização da 

revitimização, porque evita a necessidade de repetição dos fatos; e uma maior garantia do 

funcionamento contínuo dos serviços (KEESBURY et al., 2012). 

Embora a ideia base de um OSC seja uma constante – isto é, a concentração de 

diversos serviços com a finalidade de atender adequadamente as necessidades de 

mulheres em situação de violência – a implementação de cada unidade pode apresentar 

variações, principalmente quanto à natureza dos serviços oferecidos, à administração e à 

infraestrutura. Assim, buscamos selecionar as experiências de OSC voltadas ao 

atendimento de mulheres em situação de violência em países em desenvolvimento, com 

o intuito de compreender as vantagens e os desafios de cada modelo. 

Dentre os países em desenvolvimento, a Malásia é considerada pioneira na criação 

de um OSC para tratar das questões envolvendo violência contra as mulheres. O país 

também foi um dos primeiros de sua região a elaborar uma legislação específica voltada 

ao enfrentamento da violência doméstica, criada em 1994. Em estudo feito por Manuela 

Colombini et al. (2011)100 sobre o modelo malaio, as pesquisadoras explicam que esses 

dois fatos estão intimamente relacionados e são fruto das movimentações de organizações 

                                                             
98 Disponível em: https://www.unfpa.org/about-us. Acesso em: 17 fev. 2021. 
99 Disponível em: https://www.un.org/africarenewal/news/one-stop-care-centre-helps-women-amid-south-

sudan%E2%80%99s-epidemic-violence. Acesso em: 17 fev. 2021. No original: “Women should get 

everything they need in one place”. 
100 O estudo envolveu a análise de documentos e da estrutura legal, política e regulatória malaia, bem como 

realizou entrevistas em profundidade com informantes-chave de organizações governamentais e não 

governamentais em dois estados da Malásia. 



94 
 

não-governamentais (ONG) femininas em articulação com o Poder Legislativo e com 

profissionais de saúde. Como vimos, no Brasil, a mudança legal, fruto de movimentos de 

mulheres, também guarda estreita ligação com a criação de um modelo semelhante à 

OSC. 

Segundo o estudo, na Malásia, a existência da lei legitimou a demanda pré-existente 

de profissionais de saúde quanto à criação de protocolos formais para o atendimento, em 

hospitais, de mulheres em situação de violência. Também, a lei impulsionou o 

desenvolvimento de um modelo interdisciplinar de cuidados, proposta que foi 

amplamente incentivada por uma respeitada médica do Hospital Geral de Kuala Lumpur 

(HKL) em parceria com ONGs locais. Como resultado, houve a criação de um modelo 

piloto de OSC, reunindo profissionais das áreas jurídica e da saúde, além da participação 

de grupos religiosos. Nesse modelo, todos os serviços eram administrados pelo próprio 

hospital, sendo o OSC situado dentro do setor de acidentes e emergência do hospital HKL.  

O sucesso do projeto piloto deu credibilidade nacional ao modelo OSC, que passou 

a ser visto como uma política factível para solucionar o problema da violência contra as 

mulheres. Assim, o Ministério da Saúde da Malásia, que inicialmente adotou uma posição 

de não envolvimento, passou a atuar oficialmente nas atividades relacionadas ao OSC, 

estimulando a expansão do modelo nos hospitais de toda a Malásia, a partir do ano de 

1996. 

Contudo, as pesquisadoras mapearam alguns desafios enfrentados na tentativa de 

replicabilidade do modelo piloto de OSC para outras regiões da Malásia. O primeiro deles 

diz respeito ao financiamento: o Ministério da Saúde, apesar de apoiar o modelo, não 

disponibilizou recursos extras para que os hospitais pudessem realizar reformas a fim 

criar um OSC. De forma geral, constatou-se que o orçamento enxuto foi destinado às 

questões envolvendo infraestrutura, deixando de destinar verba para contratação de 

equipes qualificadas, principalmente em relação aos serviços não médicos. Sendo assim, 

as pesquisadoras explicam que uma crítica constante à expansão do modelo, feita pelas 

pessoas entrevistadas no estudo, foi a transformação do espaço do OSC em um 

atendimento cada vez mais médico e menos interdisciplinar.  

Outro ponto de dificuldade, complementar ao primeiro, está relacionado à forma de 

elaboração da política: se, em um primeiro momento a organização do OSC piloto no 

HKL ocorreu de forma bottom-up, fruto da coordenação entre ONGs locais e profissionais 

da saúde, quando tal tarefa passou a ser realizada de forma top-down pelo Ministério da 

Saúde, o engajamento inicial da equipe de profissionais se perdeu. Segundo o estudo, esse 
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fato foi acentuado por um mau planejamento dos detalhes de implementação da política 

e pela impossibilidade de as ONGs estenderem sua presença a cidades menores, tal como 

faziam em Kuala Lumpur, capital do país.  

Mesmo diante dos desafios causados pela pretensão de expansão, o modelo OSC 

ainda é considerado uma experiência de sucesso na Malásia, sendo apontado como um 

dos responsáveis por inspirar outros países, principalmente nas regiões do sudeste asiático 

e pacífico ocidental, a aderirem à mesma estratégia para lidar com os casos envolvendo 

violência contra as mulheres (OLSON; GARCÍA-MORENO; COLOMBINI, 2020).  

Outro país com experiência de longa data em relação ao modelo OSC é a Índia. No 

país, o primeiro OSC para tratar das questões envolvendo a violência contra as mulheres 

foi criado em 2001, pelo Centro de Investigação em Saúde e Temas Relacionados, no 

Hospital KB Bhabha, em Mumbai (VERMA et al., 2020). Com funcionamento exitoso, 

o modelo tem sido expandido a outras regiões da Índia, por iniciativa do Ministério de 

Desenvolvimento da Mulher e da Criança, que almejava construir mais de 150 unidades. 

O Ministério também é o responsável pela elaboração de diretrizes de funcionamento do 

OSC, as quais preveem os tipos de serviços a serem oferecidos, os procedimentos de 

implementação de cada unidade, e as responsabilidades de cada departamento que integra 

um OSC (ÍNDIA, 2017).  

Prachi Verma, Payal Puri, Dhruv Sharma e Shreya Singh (2020) realizaram um 

estudo sobre um OSC implementado no estado indiano de Haryana, denominado Sukoon. 

Como no modelo malaio, esse OSC está situado dentro de um hospital, operando 24 horas 

por dia, com o oferecimento de serviços policiais, jurídicos, médicos e psicológicos. Além 

disso, a unidade oferece tanto serviços emergenciais quanto tratamentos mais duradouros, 

com o fim de mitigar possíveis efeitos a médio e longo prazo que episódios de violência 

podem causar, seja em questões de saúde propriamente ditas, ou em aspectos envolvendo 

educação e outros direitos. 

Segundo a pesquisa, a existência do OSC ajudou na identificação de casos de 

violência quando da triagem feita nos atendimentos médicos, possibilitando uma 

assistência multisetorial adequada a essas pessoas. De acordo com a pesquisa, quando do 

retorno à unidade para a continuação do tratamento, houve uma diminuição dos relatos 

de novos incidentes de violência pelas mulheres que receberam o suporte interdisciplinar. 

Esse fato é apontado como especialmente relevante para legitimar o OSC no contexto 

indiano, já que a maioria das mulheres prefere buscar ajuda apenas de modo informal, 

envolvendo as relações familiares, de vizinhança ou amizade.  
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O estudo também apontou alguns desafios enfrentados pelo OSC Sukoon. No que 

se refere aos problemas de infraestrutura, a pesquisa aponta para a necessidade de 

construção de mais salas individuais, para que mais pessoas possam ser atendidas sem 

que sua privacidade seja quebrada, e de locais de acolhimento temporário para as 

mulheres que não queiram ou não possam voltar para suas casas. Outro problema diz 

respeito ao modo de funcionamento do OSC: nas situações em que há grande volume de 

pessoas no hospital, profissionais da área médica acabam por não encaminhar as mulheres 

em situação de violência para os outros serviços, prejudicando a coordenação do 

atendimento multidisciplinar e a própria finalidade do OSC. 

No continente africano, o país considerado pioneiro na adoção do modelo OSC é a 

África do Sul. A primeira unidade recebeu o nome de Saartjie Baartman e foi inaugurada 

em 1999, em Manenberg, região periférica à Cidade do Cabo. Para seu funcionamento, o 

OSC formou parcerias locais e internacionais, com a participação de ONGs, 

departamentos do governo, universidades, organizações de financiamento e empresas 

corporativas. Diversos serviços são oferecidos pelo OSC, os quais foram sendo agregados 

à unidade ao longo do tempo (MAHARAJ, 2010).  

O OSC Saartjie Baartman oferece auxílio jurídico (envolvendo o direito criminal 

ou outras áreas, como direito de família), atendimento psicológico e assistência social. 

Há também abrigos de emergência para mulheres em situação de violência e suas 

crianças, os quais funcionam 24 horas por dia, e cuja estadia pode se estender por até 4 

(quatro) meses; além disso, há acomodações a médio prazo, cuja estadia pode durar 1 

(um) ano. Em ambos os casos, há serviços de cuidados com as crianças para que as 

mulheres que sejam mães possam participar de sessões oferecidas pelos outros serviços 

do OSC, ou para que possam trabalhar enquanto estejam abrigadas. Ainda, são oferecidos 

cursos de capacitação para o mercado de trabalho formal, a fim de possibilitar a 

independência financeira feminina e ajudar no rompimento do ciclo de violência. 

Inclusive, é possível às mulheres abrigadas trabalhar na cantina do OSC, para obter renda 

e experiência de trabalho formal (MAHARAJ, 2010).  

Além desses serviços, desde 2004, esse OSC contribui com um projeto de pesquisa 

responsável pela coleta e análise de dados estatísticos, bem como pela realização de 

monitoramento e avaliação, com a finalidade de documentar o desenvolvimento do OSC 

e desenvolver guias sobre os caminhos possíveis para a organização do modelo 

(MAHARAJ, 2010). Ainda, o projeto de pesquisa garante o bom funcionamento das 

parcerias do OSC, ajudando-os a resolver problemas, a identificar lacunas nos serviços e 
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a fornecer provedores de serviços relevantes. Por fim, o projeto de pesquisa tem como 

iniciativa um projeto de storytelling digital, que visa dar voz às mulheres em situação de 

violência e informar a população sobre o tema. Muitas participantes dessa última faceta 

do projeto afirmaram que contar suas histórias tem sido catártico, auxiliando no processo 

de cura (MAHARAJ, 2010).  

O modelo OSC também tem sido adotado por diversos outros países no continente 

africano. De acordo com estudo realizado por Jill Keesburry, W. Onyango-Ouma, Chi-

Chi Undie, Catherine Maternowska, Frederick Mugisha, Emmy Kageha e Ian Askew 

(2012), a Zâmbia e o Quênia estão entre os países da África considerados na vanguarda 

em relação às respostas oferecidas à questão da violência contra as mulheres, sucesso que 

seria decorrente da implementação do modelo OSC. Nesses países, a equipe pesquisadora 

mapeou a coexistência de três modelos diferentes: (i) OSC situado dentro do hospital e 

administrado também pelo hospital; (ii) OSC situado dentro do hospital e administrado 

por uma ONG; (iii) OSC situado em prédio independente e administrado por uma ONG, 

não oferecendo serviços médicos no local. 

Os dados produzidos no estudo apontaram que o primeiro modelo seria o mais 

adequado para alcançar resultados legais e de saúde de forma mais ampla, no contexto de 

ambos os países. A oferta de atendimento médico no mesmo local que os demais serviços 

foi apontada como um grande diferencial, principalmente no que se refere às mulheres 

vítimas de crimes sexuais e lesões corporais mais graves. Os outros dois modelos não 

teriam sido capazes de oferecer atendimento médico adequado, sendo um ponto fraco do 

modelo. Outra vantagem percebida pela equipe de pesquisa foi a não estigmatização das 

atendidas, uma vez que, ao procurar ajuda, é possível se dirigir a um hospital comum e 

não a um local que indique expressamente que o problema se trata de violência, como no 

caso do OSC em local independente.  

Ainda, o primeiro modelo também apresentou os resultados jurídicos mais 

significativos, fato atribuído pela equipe pesquisadora à coleta e armazenamento de 

evidências médico-forenses, que facilitaram o andamento de processos judiciais. 

Contudo, tal resultado foi considerado ainda insuficiente se comparado às expectativas 

das mulheres em situação de violência que desejavam responsabilizar criminalmente seus 

ofensores. A pesquisa explica que os serviços legais oferecidos no OSC administrado 

pelo hospital foram considerados fracos. Nesse sentido, destacam que obter ajuda legal 

de qualidade pode ser um desafio mesmo se o serviço está fisicamente presente no OSC. 
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Nos modelos de OSC analisados pela pesquisa, nenhum deles apresentava o 

atendimento policial incorporado em sua unidade. Essa foi apontada também como uma 

grande dificuldade em obter sucesso na persecução criminal. Isso porque, segundo 

mostraram os dados, mesmo com a criação de setores especializados em gênero nas 

unidades policiais, as mulheres encaminhadas do OSC para a delegacia sofriam pressões 

para desistir de registrar seu caso ou tinham seu depoimento subestimado quando 

decidiam fazê-lo. Esse fato permite perceber os prejuízos que a não integração de todos 

os serviços que fazem parte da rede de atendimento às mulheres em situação de violência 

pode causar. 

Em relação a outros países africanos que estejam adotando o modelo OSC, 

destacamos que a Tanzânia inaugurou sua primeira unidade em 2011, em decorrência da 

ação colaborativa envolvendo o setor público (órgãos ministeriais do governo, a polícia 

e outros órgãos da justiça responsáveis pela persecução criminal), entidades civis (como 

a Associação de Advogadas de Zanzibar e outros órgãos de assistência jurídica) e 

organizações internacionais (UNICEF e UNFPA)101. Em 2019, Moçambique inaugurou 

sua quinta unidade baseada no modelo OSC, sendo estimado que 40 mil mulheres 

acessem os serviços lá oferecidos por ano102. No Sudão do Sul, um OSC foi recentemente 

inaugurada, com apoio da UNFPA e financiada pelos governos do Canadá e da Suécia103.  

No Oriente Médio, a Palestina inaugurou um OSC em 2017, em unidade situada 

dentro das instalações da Polícia Civil, em Ramallah. A iniciativa se deu através de uma 

parceria entre ONU Mulheres, UNICEF e o governo palestino, contando com o 

financiamento do Governo da Holanda, da Agência Sueca para o Desenvolvimento 

Internacional, do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional e 

da União Europeia104. Na América Central, Antígua e Barbuda inaugurou uma unidade 

OSC, com auxílio financeiro e técnico também da ONU Mulheres, iniciativa que faz parte 

de uma série de medidas tomadas pelo país a fim de reduzir os casos de violência 

sexual105.  

                                                             
101 Disponível em: https://www.unfpa.org/es/node/7843. Acesso em: 17 fev. 2021. 
102Disponível em: https://spotlightinitiative.org/news/mozambique-providers-prepare-spike-gender-based-

violence-pandemic-spreads. Acesso em 17 fev. 2021.  
103 Disponível em: https://www.un.org/africarenewal/news/one-stop-care-centre-helps-women-amid-

south-sudan%E2%80%99s-epidemic-violence. Acesso em: 17 fev. 2021. 
104 Disponível em: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/8/feature-palestines-first-one-stop-

centre. Acesso em: 18 fev. 2021. 
105 Disponível em: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/5/news-executive-board-visits-the-

caribbean. Acesso em: 18 fev. 2021. 
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A utilização de um modelo One-Stop Centre para o atendimento de mulheres em 

situação de violência parece ser uma prática em ascensão nos países em desenvolvimento, 

nas últimas décadas. Ainda que possam assumir diferentes desenhos institucionais, os 

OSC partem da premissa de integração entre serviços especializados em um mesmo local, 

sendo oferecidos, em especial, serviços jurídicos e psicossociais. A partir das pesquisas 

aqui reunidas, não identificamos uma estrutura rígida a ser seguida para que haja a 

implementação exitosa de um OSC. Pelo contrário, parece-nos que o diferencial para o 

sucesso do modelo é a construção de um OSC que se mostre atenta ao engajamento e à 

participação de agentes relevantes em um determinado local.  

Embora a utilização do modelo OSC no enfrentamento da violência contra as 

mulheres seja uma prática em plena difusão, são poucas as pesquisas acadêmicas dedicas 

a explorar os resultados de sua aplicação, bem como os desafios de funcionamento do 

modelo. Apesar da expansão do termo, também chamamos atenção para o fato de que 

pode haver instituições funcionando sob as mesmas premissas de um OSC, mas que não 

adotam essa nomenclatura, dificultando sua localização na literatura. Este parece-nos ser 

o caso do Brasil, onde não encontramos nenhuma iniciativa que se autodenomine como 

um OSC, como ocorre nos países acima citados. Contudo, a Casa da Mulher Brasileira 

(CMB) parece-nos plenamente compatível com essa ideia. 

As variáveis discutidas neste tópico levantam questões interessantes para guiar 

novas experiências, auxiliando na leitura da experiência com a Casa da Mulher Brasileira, 

cujos pontos fortes e pontos de tensão serão analisados no próximo capítulo desta 

dissertação.  
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7 UM BALANÇO DA CASA DA MULHER BRASILEIRA 

Descrito o desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira e observadas as 

experiências de funcionamento do modelo brasileiro e de outros países em 

desenvolvimento, nosso enfoque neste capítulo será realizar um balanço das fortalezes e 

fragilidades do modelo.  

Assim, inicialmente, discutiremos quais as características fazem da CMB um 

arranjo institucional pautado na intersetorialidade. Conforme argumentamos ao longo 

desta dissertação, o caminhar para um enfrentamento mais intersetorial da violência é 

indispensável para concretizar a previsão legal de atendimento integral às mulheres em 

situação de violência. Partindo dessa premissa, também discutiremos como um 

funcionamento mais intersetorial dos serviços pode influir positivamente em históricos 

problemas do funcionamento em rede, proporcionando um atendimento sem rota crítica, 

com horizontalidade e acolhimento.  

Ainda, na segunda parte deste capítulo, traremos reflexões sobre as limitações da 

Casa da Mulher Brasileira, sejam associadas ao próprio desenho institucional proposto 

ou às dificuldades de implementação do modelo. Discutiremos, também, o papel do 

instrumental jurídico na criação, no agravamento ou na atenuação de tais limitações.  

7.1 CARACTERÍSTICAS INTERSETORIAIS NO DESENHO INSTITUCIONAL DA 

CASA DA MULHER BRASILEIRA  

Com base na análise documental e na revisão da literatura, concluímos haver, ao 

menos, 4 (quatro) principais aspectos do desenho institucional da Casa da Mulher 

Brasileira que, atuando em conjunto e simultaneamente, a diferenciam dos demais 

modelos até então criados. Isto porque, tais características dão ferramentas para que as 

equipes de profissionais possam incorporar a ideia de intersetorialidade em sua atuação, 

de modo a minar os desafios enfrentados pelos serviços de atendimento às mulheres em 

situação de violência. São elas: a infraestrutura integrada; o sistema integrado de 

informações; a gestão em sistema de corresponsabilidade; e a formação institucionalizada 

e recorrente. Todas as quatro características partem da premissa de que é preciso apostar 

em uma melhor comunicação e articulação entre as atuações. 

A infraestrutura integrada – isto é, a reunião na mesma estrutura dos principais 

serviços da rede de atendimento – é uma característica que estabelece, como ferramenta 

para a intersetorialidade, a proximidade física entre os serviços. Complementarmente, o 

sistema integrado de informações baseia-se na ideia de construção coletiva de cada caso, 
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instituindo, para tanto, um relatório virtual contendo informações globais sobre as 

particularidades da situação de cada mulher atendida bem como os apontamentos de cada 

profissional sobre o quadro. 

De modo similar, a gestão em sistema de corresponsabilidade – isto é, uma gestão 

organizada em Colegiado Gestor, Coordenação Compartilhada e Gerência Administrativa 

– é uma característica da CMB que aposta na realização de reuniões recorrentes entre seus 

membros como ferramenta para aumentar o grau de intersetorialidade nas ações da CMB. 

Essa característica valoriza a contribuição que cada serviço tem a oferecer e oportuniza 

um maior contato entre as pessoas que integram cada instituição. 

Como vimos, no âmbito do Colegiado Gestor, as reuniões são necessárias para a 

tomada de decisões coletivas acerca do funcionamento da unidade. Abrange, por 

exemplo, discussões sobre casos sensíveis, fluxos de atendimentos comuns, ou outras 

demandas que possam surgir no dia a dia da CMB. Ainda, no âmbito da Coordenação 

Compartilhada, tal sistema favorece uma melhor interlocução entre os entes federativos. 

Também, estimula uma melhor comunicação entre a administração pública e os serviços 

que integram a CMB, no âmbito das reuniões da Gerência Administrativa. 

A formação institucional e recorrente, por sua vez, atua na própria subjetividade de 

cada profissional. A falta de capacitação adequada para atender mulheres em situação de 

violência, como vimos, é um problema de longa data e influi diretamente na capacidade 

de funcionamento dos serviços de forma articulada. 

Retomando a explicação de Schraiber et al. (2012), para que haja uma atuação em 

rede, é preciso que haja a construção consensual de um projeto assistencial comum. Para 

tanto, a instituição deve instruir sua equipe de profissionais quanto aos objetivos 

assistenciais construídos e a equipe, por sua vez, deve conseguir colocá-los em prática, 

apoiada em seus conhecimentos e instrumentos específicos de ação profissional, em cada 

caso. Sendo assim, as autoras explicam que “[os profissionais] devem ser bem 

qualificados em suas formações profissionais específicas, bem como participarem das 

atualizações, supervisões, monitoramentos e toda e qualquer modalidade de educação 

permanente em seus ramos profissionais [...]” (2012, p. 241).  

Na nossa leitura, tais características do desenho institucional fazem com que a CMB 

tenha a capacidade de oferecer um atendimento sem rota crítica, com horizontalidade e 

acolhimento. Em outras palavras, têm o potencial de minar alguns dos desafios 

enfrentados pela rede de atendimento à violência, mapeados no capítulo 4 desta 

dissertação.  
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Assim, no modelo da Casa da Mulher Brasileira, destacamos o papel positivo da 

infraestrutura integrada na mitigação da rota crítica. Primeiro, porque desincumbe a 

mulher em situação de violência de procurar, pela cidade, os diversos serviços de 

atendimento. Segundo, porque a proximidade física entre eles facilita a agilidade no 

encaminhamento, conforme apontam as entrevistas realizadas na Casa da Mulher 

Brasileira de São Paulo, exploradas no capítulo 5 desta dissertação. Ainda, a reunião sob 

a mesma estrutura – nos moldes da CMB – promoveu a inclusão de mais serviços na rede 

especializada da CMB, tais como a Central de Transportes – que desonera a mulher 

atendida dos custos de deslocamentos, bem como mantém-na em segurança – e a 

Brinquedoteca. 

É importante pontuarmos que, embora as mudanças em relação à estrutura física 

possam ser a solução para o percurso que a mulher tem que literalmente percorrer, a 

simples reunião não seria capaz de, por si só, impedir o desencontro de informações e a 

desarticulação dos serviços, que também caracterizam a rota crítica. Para ilustrar, 

retomamos o exemplo trazido pela pesquisa de Cecília MacDowell Santos (2015), qual 

seja, o fato de a delegada titular da 1ª DDM de São Paulo não saber informar o nome da 

coordenadora do Centro de Referência 25 de Março, que ficava localizado no prédio 

vizinho. 

Sendo assim, as demais características do desenho da CMB atuam de modo 

complementar à infraestrutura integrada para minar os problemas de articulação que 

caracterizam a rota crítica. Por exemplo, as reuniões no âmbito da gestão compartilhada 

têm trazido bons resultados à articulação dos serviços, de acordo com os relatos de 

profissionais que trabalham na CMB, explorados no capítulo 5 desta dissertação. 

Igualmente, o sistema integrado de informações tem o papel de minimizar os problemas 

de desinformação que dão ensejo à rota crítica. Este elemento assume especial relevância 

no serviço de Recepção, Acolhimento e Triagem, que realiza o primeiro contato com a 

atendida, na medida em que o registro das informações iniciais adequadamente evita tanto 

um encaminhamento errado quanto a repetição do relato da violência.  

Na nossa visão, as características da CMB também têm o potencial de melhorar a 

sensação de acolhimento para as mulheres atendidas. Isto é, tem a capacidade de tornar o 

ambiente menos intimidador e com menos situações revitimização. Proporcionar um 

ambiente acolhedor e humanizado é, inclusive, um dos objetivos da CMB, enfatizado 

tanto nas Diretrizes Gerais como no Protocolo de Atendimento.  
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Os órgãos públicos, em especial os que integram o sistema de segurança e justiça, 

são entendidos como espaços intimidadores pela população em geral (BRASIL, 2015b), 

sendo este fato também destacado por uma das entrevistadas da Casa da Mulher Brasileira 

de São Paulo. Esta percepção prejudica a efetivação do acesso à justiça, um direito 

fundamental, estimulando que a violência contra as mulheres continue sendo vista como 

um problema a ser resolvido entre quatro paredes.  

A percepção de tais espaços como intimidadores, porém, não é descolada da 

realidade. Recentemente, o modo vexatório como foi tratada a mulher que figurava como 

vítima de um processo, o qual apurava o crime de estupro, por operadores do direito, 

ganhou repercussão nacional, após a divulgação da gravação de umas das audiências do 

processo criminal. O episódio ficou conhecido como caso Mariana Ferrer (nome da 

vítima) e deu origem a uma lei homônima (Lei nº 14.245/21). A lei fez alterações no 

Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei nº 9.099/95 com a finalidade de 

coibir a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunhas, especialmente 

em procedimentos que apurem a prática de crimes contra a dignidade sexual. Os motivos 

de criação da lei ressaltam como ainda é preciso criar e reforçar as medidas que 

proporcionem um ambiente mais acolhedor e humanizado para as mulheres em situação 

de violência. 

Na CMB, a infraestrutura integrada auxilia na sensação de acolhimento na medida 

em que cria um ambiente direcionado a mulheres em situação de violência. Este, por sua 

vez, teria o potencial de aumentar a visibilidade do enfrentamento à violência e reforçar 

o papel ativo do Estado em coibi-la. Ambas as consequências são desejáveis e 

importantes, principalmente considerando o quão recente são os direitos das mulheres e 

o entendimento dessa violência como uma questão pública. 

Além disso, a infraestrutura integrada pode ter impacto positivo na redução da 

revitimização – que, por sua vez, contribui para um ambiente mais acolhedor – porque 

pode estimular um controle mútuo da qualidade dos serviços, principalmente 

considerando o fato de haver reuniões frequentes no âmbito da gestão compartilhada. Em 

outras palavras, a coexistência e o sistema de corresponsabilidade podem contribuir para 

que haja menos atitudes lenientes em relação a má condutas profissionais, uma vez que 

pode reduzir posturas corporativistas. 

A formação institucionalizada e recorrente da CMB também tem o potencial de 

contribuir para a criação de um ambiente menos intimidador e mais humanizado, na 

medida em que também tem a potencialidade de reduzir a adoção de posturas omissas ou 
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inadequadas – discutidas no capítulo 4 desta dissertação – por parte das equipes de 

profissionais. Nesse sentido, reduz-se, igualmente, a revitimização das mulheres 

atendidas. A postura das equipes de profissionais que integram cada instituição influencia 

o modo como o apoio é percebido e, consequentemente, como o acolhimento é recebido 

pelas mulheres em situação de violência. Sobre esse tema, retomamos a pesquisa de 

Walquiria dos Santos e Maria Imaculada Freitas (2017, p. 06), em que as autoras explicam 

que “à medida que a mulher percebe a existência de uma escuta ampliada para as suas 

necessidades, há mais possibilidade de vínculo com o serviço e de rompimento com a 

violência”. 

A qualificação profissional também tem reflexos na melhor orientação das 

mulheres em situação de violência, as quais podem, então, se autodeterminar de acordo 

com suas próprias demandas. Sobre o assunto, retomando a pesquisa de Elisabeth Meloni 

Vieira e Mariana Hasse Vieira (2017), as autoras apontam que grande número de 

profissionais da área da segurança pública consideram que as mulheres em situação de 

violência, muitas vezes, estão mal-informadas sobre o alcance e a finalidade do serviço 

oferecido nas DDMs. Tal situação teria como reflexo o desgaste tanto da equipe de 

profissionais quanto das atendidas, na medida em que provocaria a instauração de 

inquéritos policiais fadados a não resultar em processos e, ainda, um constrangimento por 

parte das atendidas em se verem envolvidas em procedimentos nos quais não têm mais 

interesse. Sendo assim, o maior acesso à informação para possibilitar uma escolha 

adequada dos serviços tende a evitar sentimentos de fadiga de profissionais que realizam 

o atendimento específico, bem como o sentimento de frustração e falta de resolutividade 

das mulheres atendidas.  

Por último, parece-nos que as quatro características, aqui discutidas, do desenho 

institucional da CMB têm o potencial de contribuir para uma maior horizontalidade na 

atuação dos serviços. A ideia de horizontalidade se contrapõe a uma postura de hierarquia 

institucional, a qual, por sua vez, vai de encontro à própria ideia de enfrentamento 

intersetorial da violência. Nesse sentido, retomamos a explicação de Couto et al. (2018, 

p. 12) de que uma “cultura de hierarquia e homogeneidade de saberes dentro das agências 

que deveriam ser interligadas”, somada à inerente diferença entre as instituições, fragiliza 

um dos pilares da intersetorialidade, qual seja, a percepção de que “a idiossincrasia das 

instituições é uma forma de contribuir para o entendimento complexo do problema a ser 

tratado” (COUTO et al., 2018, p. 12).  
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A gestão em sistema de corresponsabilidade incentiva a horizontalidade entre as 

instituições ao oportunizar mais diálogo sobre a própria atuação profissional das equipes, 

bem como ao estabelecer a tomada de decisão conjunta sobre questões envolvendo a Casa 

da Mulher Brasileira. Há também, principalmente considerando o âmbito da Coordenação 

Compartilhada, um potencial de minar a histórica segmentação na elaboração de políticas 

de enfretamento à violência – isto é, a elaboração de políticas voltadas exclusivamente 

para a saúde, para a segurança pública, para a assistência social e assim sucessivamente 

–, a qual, conforme discutido por Schraiber et al. (2020), trouxe problemas à articulação 

dos serviços. 

Ainda, a infraestrutura integrada tem o potencial de mitigar a histórica 

desvalorização de uma instituição frente às outras no que se refere à destinação de verbas 

públicas. Por exemplo, como vimos, diversos106 estudos apontam para a má qualidade da 

infraestrutura das Delegacias da Mulher e associam esse problema ao histórico 

desprestígio que a instituição sofre, desde sua criação, dentro da própria estrutura da 

segurança pública. Considerando esse cenário, a infraestrutura integrada garante que a 

verba destinada à manutenção e conservação dos prédios seja a mesma para todos os 

serviços, tendo o potencial de melhorar a situação anterior.  

Além disso, as duas características do desenho da CMB, acima referidas, podem 

ensejar uma maior horizontalidade ao contribuir para o aumento da institucionalização 

dos serviços. Isto é, colaboram para que os serviços historicamente desvalorizados no 

enfrentamento da violência – ou que não se veem como parte integrante da rede 

especializada – não sejam facilmente dissolvidos por uma mudança na administração 

pública e recebam a estruturação adequada, como, por exemplo, equipes de profissionais 

necessárias.  

Embora possamos visualizar potenciais melhorias a históricos problemas no 

enfrentamento da violência, há que se admitir que a CMB não foi capaz de oferecer 

soluções para todos eles, seja por fragilidades do próprio modelo proposto, ou por 

dificuldades em sua implementação. Esse ponto será o foco da subseção a seguir. 

7.2 CRÍTICAS À CASA DA MULHER BRASILEIRA 

Nesta subseção, discutimos as fragilidades da Casa da Mulher Brasileira, divididas 

entre questões ligadas ao próprio desenho institucional da CMB e aos desafios de 

                                                             
106 Nesse sentido, por exemplo ver: MACHADO; PRADO, 2021; AGUIAR; D’OLIVEIRA; SCHRAIBER, 

2020; CAMPOS, 2015a; MACDOWELL SANTOS, 2010.    
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implementação do modelo. Também, discutimos o papel que o instrumental jurídico 

assume na criação ou reforço de tais fragilidades. 

7.2.1 Problemas do desenho institucional 

A partir da análise documental, das entrevistas e da revisão de literatura, fazemos 

duas principais críticas ao desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira. São elas: 

as dificuldade de difusão do modelo e a escolha de quais serviços devem ou não integrar 

a CMB. 

Dois aspectos principais do desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira 

podem implicar em dificuldades para a difusão do modelo, as quais, por sua vez, podem 

agravar a situação de desigualdade no atendimento das mulheres em situação de violência 

pelo país. O primeiro deles consiste na restrição da implementação do modelo às capitais 

ou regiões metropolitanas; o segundo, é a padronização das unidades.   

A concentração de serviços da rede de atendimento especializada nas capitais e 

regiões metropolitanas é um dos grandes problemas apontados pelo já mencionado 

relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Violência contra 

a Mulher, de 2013 (CAMPOS, 2015a). Além disso, a atenção às peculiaridades da 

violência sofrida pelas mulheres rurais é uma demanda que consta expressamente nos 

Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres II e III. Os obstáculos postos às mulheres 

rurais em situação de violência quando da tentativa de obter ajuda institucional são 

destacados na pesquisa107 de Parry Scott, Fernanda Nascimento, Rosineide Cordeiro e 

Giselle Nanes (2016).  

De acordo com a pesquisa, o primeiro obstáculo está ligado, justamente, à baixa 

interiorização da rede especializada: não há, por exemplo, uma única unidade da DDM 

em determinadas localidades, de modo que as mulheres precisam procurar a delegacia de 

polícia comum ou, algumas vezes, os batalhões de polícia. A falta de especialização 

compromete a qualidade do serviço prestado, tornando as mulheres atendidas mais 

suscetíveis a situações inadequadas – como o desincentivo a prosseguir com o registro da 

ocorrência – ou de descaso. Soma-se a esse quadro, por se tratar de localidade rural, a 

                                                             
107 O artigo intitulado “Redes de Enfrentamento da Violência contra Mulheres no Sertão de Pernambuco” 

faz parte de uma pesquisa mais ampla, realizada pelo Núcleo Família, Gênero e Sexualidade da 

Universidade Federal de Pernambuco, nos anos de 2009 e 2010, nas áreas rurais no Sertão Central, no 

Agreste e no Submédio São Francisco, todas no estado de Pernambuco (SCOTT, Parry et al., 2016). No 

referido artigo, a equipe pesquisadora concentrou-se  na análise de três conjuntos de dados: relatos dos 

grupos de discussão do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais; entrevistas com profissionais que 

integram a rede institucional; e entrevistas com mulheres que viveram situações de violência, todos em São 

José do Belmonte/PE. 



107 
 

questão das relações de parentesco e sociabilidade de agentes da delegacia de polícia com 

a pessoa acusada, ao que a equipe de pesquisa denomina de “porosidades entre a rede 

institucional e a rede de interconhecimento nos territórios rurais” (SCOTT et al., 2016, p. 

860).  

Também de acordo com a pesquisa, o segundo obstáculo está ligado à “precariedade 

e a desarticulação da rede institucional” (SCOTT et al., 2016, p. 861). A pesquisa chama 

a atenção para o fato de o sistema de saúde – seja a rede de atenção básica ou de atenção 

secundária – não se enxergar como parte da rede de atendimento às mulheres em situação 

de violência. Esse entendimento é exteriorizado, por exemplo, nas fichas de entrada do 

hospital local, na qual não há a opção de apontar a violência como causa dos ferimentos 

apresentados.  

Outro ponto, associado ao segundo obstáculo, e especialmente relacionado à 

localidade rural, diz respeito ao “difícil acesso a bens e serviços materiais, sociais e 

culturais” (SCOTT et al., 2016, p. 864). Isto é, a pesquisa destaca fatos como a distância 

geográfica, a falta de transporte público e o alto preço de transportes particulares, os quais 

dificultam o acesso aos serviços da rede, bem como a ausência de telefones públicos ou 

de sinal de telefone celular para o acionamento da polícia em caso de urgência.  

Apesar das dificuldades enfrentadas na região rural, o modelo proposto para a Casa 

da Mulher Brasileira foi inicialmente pensando para contemplar a demanda das grandes 

cidades, sendo que um dos requisitos trazidos na primeira diretriz programática era que a 

cidade sede da CMB fosse uma capital de estado. A segunda diretriz programática 

flexibilizou essa regra, não restringindo a instalação de uma CMB ao porte da cidade.   

Porém, uma simples alteração dos requisitos das diretrizes programáticas não é, ao 

que nos parece, suficiente para resolver esta questão. Scott et al. (2016) fazem um alerta 

quanto à impossibilidade de simples replicação ao ambiente rural das políticas de 

proteção implementadas nas áreas urbanas de médias e grandes cidades. Por exemplo, a 

equipe pesquisadora explica que há um grande empecilho à proteção do anonimato, nos 

moldes pensados para o contexto urbano. Nesse sentido, a criação de Casas-Abrigo ou 

mesmo o registro de boletim de ocorrência, assumem traços de complexidade 

invisibilizados por políticas públicas que têm o ambiente urbano como parâmetro.  

A postura omissa do Estado em relação às mulheres rurais e a fragilidade da rede 

institucional nestes locais leva as mulheres rurais em situação de violência a recorrerem, 

com mais frequência, às redes de interconhecimento, isto é, a laços familiares, de amizade 

ou de vizinhança (SCOTT, Parry et al., 2016). Embora as redes de interconhecimento 
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possam ser úteis em determinados casos, em outros – principalmente se desvencilhada da 

rede institucional – podem reforçar “uma postura de silêncio, resignação e não apoio à 

mulher, ou, mesmo, de proteção ao homem” (SCOTT et al., 2016, p. 865).  

No que se refere à padronização das unidades, consideramos que este é um fator 

que pode contribuir para dificultar a difusão do modelo da Casa da Mulher Brasileira pelo 

Brasil. Isto porque a padronização impede que novas unidades sejam construídas a partir 

de reformas e readequação de prédios públicos já existentes. Assim, de forma 

contraditória a sua própria proposta, tal característica pode contribuir para a elevação de 

custos para sua implementação ou para a demora de entrega de novas unidades, sendo 

que esta última, como vimos, foi uma questão enfrentada por CMBs de vários estados. 

Entendemos que seria possível oferecer acesso a um prédio bem localizado, com boas 

condições de instalação dos serviços e bem conservado, sem necessariamente implicar na 

construção, por completo, de uma nova unidade.  

Quanto à escolha feita no desenho institucional da CMB a respeito de quais 

instituições a integram, tecemos críticas ligadas a não inclusão de determinados serviços 

que consideramos essenciais ou sua inclusão apenas de modo parcial. Ainda, 

problematizamos o efeito ambivalente que a presença de determinadas instituições na 

infraestrutura integrada da CMB podem gerar. 

Levando em consideração os dados reunidos a partir da experiência das unidades 

da CMB em funcionamento, bem como da experiência internacional com um modelo 

similar, seria interessante a inclusão de serviços médicos básicos e de um posto do IML. 

Como vimos, uma pesquisa realizada a partir de modelos institucionais similares no 

Quênia e na Zâmbia comparou o sucesso de implementação entre aqueles que contavam 

com serviços médicos e aqueles que não os tinham. A pesquisa concluiu que os primeiros 

atenderam melhor às demandas das mulheres e ganharam mais popularidade. Além disso, 

vemos alguns outros motivos para a inclusão de tais serviços na estrutura integrada da 

CMB. 

Primeiro, porque a própria Lei Maria da Penha, no art. 35, inciso III, faculta a 

criação e promoção, pelos entes federativos, no limite de suas competências, de serviços 

de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento das mulheres 

em situação de violência. Uma segunda razão é o fato de que, muitas vezes, nenhuma das 

duas instituições se vê como integrante da rede de atendimento às mulheres em situação 

de violência, fato que, como vimos, impede o alcance de um atendimento integral. Em 
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terceiro lugar, a inclusão dos dois serviços contribuiria também para um atendimento 

ainda mais pautado na intersetorialidade dentro da CMB. 

No que se refere especificamente ao atendimento médico, há dois motivos extras. 

Sua inclusão em uma unidade da CMB pode facilitar o contato da mulher atendida com 

os demais serviços da rede, principalmente considerando que os serviços de saúde 

costumam ser a porta de entrada ao sistema mais comumente utilizada pela mulher em 

situação de violência. Ainda, sua inclusão em uma unidade da CMB pode fortalecer 

serviços de atendimento à violência sexual e de abortamento legal, cuja oferta é ainda 

escassa pelo país (BRASIL, 2013a). Já a criação de uma unidade do IML em cada CMB 

também tem um motivo extra, qual seja, proporcionar um acesso mais célere à realização 

de exames, o que, por sua vez, pode auxiliar na colheita de provas para instrução de 

eventual investigação criminal. Essa constatação decorre da experiência de 

implementação de unidades OSC na Zâmbia e no Quênia.  

Igualmente relevante seria, conforme também sugerido por uma das entrevistadas 

da CMB de São Paulo, a destinação de salas especiais e a contratação de profissionais 

especializados para a realização de escuta especializada e depoimento especial. Segundo 

define a Lei nº 13.431/2017, a escuta especializada consiste no procedimento de 

entrevista de criança ou adolescente sobre sua situação de violência, a qual deve ser 

realizada perante a rede de proteção; o depoimento sem dano é o procedimento escuta de 

criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante autoridade policial ou 

judiciária.  

A lei prevê que ambos os procedimentos sejam realizados “em local apropriado e 

acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança ou 

do adolescente vítima ou testemunha de violência” (Art. 10). A lei também determina 

que, sempre que possível, o depoimento especial deverá ser realizado uma única vez, a 

fim de evitar a revitimização da criança ou adolescente. Considerando que, muitas vezes, 

as mulheres em situação de violência buscam os serviços da rede de atendimento 

acompanhadas de suas filhas e seus filhos – que podem ser testemunhas ou mesmo 

vítimas dos episódios de violência sofridos – é adequado que haja, na CMB, referido 

espaço. Essa inclusão parece atender também ao art. 14 da Lei nº 13.431/2017108, o qual 

                                                             
108 Lei nº 13.431/2017, Art. 14. As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, 

assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao 

acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência. 
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prevê a integração das políticas de acolhimento e atendimento integral às vítimas de 

violência.  

Um quarto serviço bastante útil à CMB seria uma cantina, com venda de comida a 

preço acessível – ou mesmo de forma gratuita – na área de recepção do prédio. É comum 

que mulheres em situação de violência deixem suas casas em situação de urgência e, 

mesmo se rápido o atendimento na CMB, o acesso a alimentos dentro da unidade pode 

trazer mais conforto e segurança para as mulheres atendidas, especialmente quando não 

fizerem uso do serviço de abrigamento. Além disso, a existência de uma cantina pode 

servir como um emprego provisório para algumas mulheres de baixa renda, como ocorre 

na OSC Saartjie Baartman, na África do Sul. 

No atual desenho institucional da CMB, entendemos que há um serviço cuja 

implementação se deu de modo apenas parcial em algumas unidades, qual seja, o Poder 

Judiciário. Isto porque há unidades – como é o caso de São Paulo109 – que apenas contam 

com um Anexo Judiciário, o qual tem por competência, apenas, conhecer e apreciar as 

medidas protetivas de urgência. Não há, portanto, a implementação, dentro da CMB, de 

um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFM). 

Tal configuração tem, ao menos, duas consequências negativas. Primeiro, uma 

maior rotatividade de juízas e juízes, já que são os cargos de classe mais inicial que atuam 

nos Anexos. Esse fato, por sua vez, pode prejudicar a dinâmica de funcionamento da 

CMB, que exige a criação de um vínculo maior entre as equipes de profissionais. Esse 

problema pode ser lido como um obstáculo que o próprio instrumental jurídico impõe ao 

desenho institucional da Casa da Mulher Brasileira. Isto porque, são regras jurídicas que 

determinam a estruturação das carreiras e a estabilidade dos cargos.  

Em segundo lugar, a falta de implementação do JVDFM gera um enfraquecimento 

da própria razão de ser da CMB, na medida em que todos os trâmites do processo, seja 

ele cível ou penal, acontecem fora da unidade e de modo separado. O JVDFM é uma 

resposta a outro obstáculo à política pública que instrumental jurídico impõe tanto às 

mulheres em situação de violência quanto ao funcionamento das políticas públicas de 

enfrentamento à violência, qual seja, a fragmentação disciplinar de assuntos que, na 

realidade, não são desvinculados. Nesse sentido, o funcionamento da CMB sem um 

JVDFM gera perdas tanto para a qualidade do processo judicial em si, quanto para a 

mulher em situação de violência, que corre o risco de cair novamente em uma rota crítica.  

                                                             
109 Disponível em: https://www.aasp.org.br/noticias/tjsp-instala-anexo-judiciario-na-casa-da-mulher-

brasileira/. Acesso em 24 jun. 22. 

https://www.aasp.org.br/noticias/tjsp-instala-anexo-judiciario-na-casa-da-mulher-brasileira/
https://www.aasp.org.br/noticias/tjsp-instala-anexo-judiciario-na-casa-da-mulher-brasileira/
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A presença de determinadas instituições, por outro lado, podem ter um efeito 

ambivalente. É o caso das instituições ligadas à persecução criminal, como a Delegacia 

de Polícia e o Ministério Público. O fato de tais instituições integrarem a estrutura da 

CMB pode ter por consequência o desestímulo ao acesso do local por mulheres que não 

tenham interesse em ver seus agressores processados criminalmente ou mesmo que 

estejam, elas mesmas, lidando com alguma outra questão legal, como no caso de 

imigrantes irregulares, por exemplo. Nesse sentido, nos parece que os dilemas de acessar 

ou não a CMB, em razão da presença de tais instituições, podem recair especialmente 

sobre os grupos de mulheres em situação de maior vulnerabilidade, limitando a elas o 

acesso a outros serviços presentes na CMB.  

Para além do receio em acessar a CMB, a presença da Delegacia de Polícia e do 

Ministério Público pode causar um conflito com a ideia de autonomia. Como vimos, de 

acordo com as Diretrizes Gerais, a mulher atendida deve ter autonomia para decidir 

quando e quais serviços ela pretende acessar. O problema, porém, se dá quando há a 

ocorrência de crimes de ação penal pública incondicionada, principalmente quando seus 

efeitos à mulher atendida forem claramente visíveis. É o caso, por exemplo, do crime de 

tentativa de homicídio ou de lesão corporal. Isto porque, nessas condições, a ação penal 

pode ser promovida pelo Ministério Público sem que haja manifestação de vontade da 

vítima. Aqui, mais uma vez, entendemos haver um obstáculo posto pelo próprio 

instrumental jurídico ao funcionamento da CMB.  

A retirada de tais instituições da infraestrutura da CMB, por outro lado, alimentaria 

os, já conhecidos, problemas decorrentes de uma postura de isolamento institucional. 

Ademais, de acordo com a experiência de implementação de modelos OSC no Quênia e 

na Zâmbia, a ausência de uma delegacia de polícia na infraestrutura integrada teve por 

consequência a submissão de mulheres atendidas a situações de revitimização, quando 

havia o interesse por uma resposta criminal. Esse cenário, sem dúvidas, cria dilemas para 

as instituições da CMB que ainda precisarão ser enfrentados.  

7.2.2 Problemas de implementação  

Outra categoria de fragilidades da Casa da Mulher Brasileira diz respeito aos 

desafios de implementação do modelo previsto. Identificamos 5 (cinco) principais 

problemas de implementação: falhas na infraestrutura; falta de pessoal; ausência do 

sistema integrado de informações; baixa recorrência da formação institucionalizada; e 

desconhecimento por parte da população e da própria rede quanto à existência da CMB.  
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Algumas questões, já historicamente conhecidas, continuam sem respostas 

satisfatórias, mesmo em um novo desenho. É o caso dos problemas de precarização da 

estrutura física das instituições e do quadro de profissionais insuficiente. Tais questões 

haviam sido apontadas como um problema do enfrentamento da violência tanto pelo 

relatório final da CPMI da Violência contra a Mulher quanto por diversas pesquisas do 

campo, conforme discutimos no capítulo 4 desta dissertação.  

Uma das finalidades da infraestrutura integrada trazida pelo desenho institucional 

da CMB foi resolver o problema da precarização da físico-estrutural dos serviços, ao 

estipular a criação de prédios novos para abrigar as instituições da rede especializada. 

Contudo, conforme apontamos no capítulo 5 desta dissertação, muitas unidades da CMB 

já apresentam falhas na infraestrutura. Não foi possível aferir se tais problemas foram 

causados por uma má execução da obra, por parte de determinadas empresas vencedoras 

da licitação, ou se seriam decorrentes da falta de verbas destinadas para a manutenção 

dos prédios. 

Em ambas as hipóteses, o obstáculo está posto pelo instrumental jurídico. Isto 

porque, no caso de má execução, a falha está estreitamente relacionada a forma como 

estão sendo elaborados e executados os contratos de licitação. Na segunda hipótese, o 

empecilho está mais relacionado a problemas nos acordos cooperação entre os entes da 

federação responsáveis pela conservação da CMB, que por sua vez, também estão 

estruturados a partir de regras jurídicas. Por essa razão, os problemas da infraestrutura 

integrada, além representarem uma dificuldade de implementação, também são uma falha 

do próprio desenho da CMB e do instrumental jurídico a ela aplicado.  

Já em relação à frequente queixa de falta de pessoal nas unidades da CMB, também 

observada nas diversas pesquisas sobre discutidas no capítulo 5 desta dissertação, a 

solução proposta pelo desenho institucional parece se dar no âmbito da gestão em sistema 

de corresponsabilidade. Isto é, as demandas para a ampliação do número de cargos 

deveriam ser discutidas pela Gerência Administrativa, a qual é responsável por gerir o 

orçamento, a logística e o pessoal. No entanto, essa forma de lidar com a questão parece 

estar tendo dificuldade de ser implementada. 

Um outro problema antigo e ainda não resolvido pela Casa da Mulher Brasileira diz 

respeito à coleta e sistematização de dados sobre a violência. Apesar de as Diretrizes 

Gerais proporem a implementação de um sistema de produção e armazenamento de dados 

da Casa da Mulher Brasileira, nenhuma das unidades estudadas parece ter retirado esse 

sistema do papel. Conforme discutimos no subcapítulo anterior, entendemos que o 
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monitoramento sistemático dos casos de violência contra as mulheres constitui uma 

importante característica da CMB, sendo sua criação prevista, inclusive, na Lei Maria da 

Penha. Nesse sentido, é imprescindível o direcionamento de esforços da CMB para o 

correto funcionamento do sistema de monitoramento. 

De forma similar, ao analisarmos as experiências de funcionamento das unidades 

da CMB pelo Brasil, detectamos que a formação institucionalizada e recorrente tem sido 

de difícil implementação. Conforme discutimos no capítulo 5 desta dissertação, a 

capacitação profissional parece ser uma prática ocorrida apenas quando da inauguração 

de cada CMB, o que foge do propósito de atualização constante do conhecimento. Assim, 

é igualmente importante que a forma de implementação desse aspecto da CMB seja 

repensada para que haja seu funcionamento por completo. 

Por fim, entendemos que um outro ponto a ser aprimorado na implementação da 

CMB é a melhor divulgação sobre a sua própria existência, seja em relação à população 

em geral ou aos demais serviços que integram a rede de atendimento às mulheres em 

situação de violência. Essa demanda foi levantada pelas duas entrevistadas da Casa da 

Mulher Brasileira de São Paulo. Não foi possível encontrar levantamentos ou pesquisas 

que visem aferir o grau de familiaridade da população em relação à CMB, o que pode ser 

um indicativo do baixo conhecimento geral da iniciativa.  

Não sabemos, ao certo, as causas que levam a CMB a ser pouco conhecida tanto 

pela população em geral quanto por profissionais da área. Uma hipótese pode ser o fato 

de a CMB ter sido fruto de uma política top-down – e não bottom-up – isto é, sua criação 

surge a partir da Secretaria de Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), e não de 

forma orgânica. Como vimos no capítulo 6 desta dissertação, esta foi uma das explicações 

para as dificuldades implementação do modelo malaio de OSC.  

Outra possível causa do desconhecimento da existência da CMB pode estar 

relacionada ao que Marta Machado e Olívia Guaranha (2020, p. 29) denominam de “path 

dependence criminal”, isto é, uma leitura pela lente penal de uma lei com configurações 

inovadoras e híbrida. Nesse sentido, pode ser que, em razão de a proposta da CMB pôr 

em segundo plano a solução criminal para os casos de violência, ela não seja um arranjo 

institucional que recebe tanto prestígio.  

Aqui, retomamos a discussão levantada, no tópico anterior, sobre o caráter 

ambivalente, dentro da CMB, de determinadas instituições – cujas funções estão 

majoritariamente ligadas à persecução penal – já que a presença delas pode ter como 

consequência o reforço dessa lógica criminal de aplicação da LMP. Por outro lado, a 
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retirada de tais instituições pode ter o efeito de tornar a CMB ainda mais desconhecida, 

na medida em as DDMs continuam a ter grande popularidade. E, quanto mais se diminui 

o acesso às instituições que trabalham as dimensões preventiva e assistencial, mais se 

fortalece a lógica repressiva, na contramão da abordagem integral da violência, o cerne 

da Lei Maria da Penha.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O novo horizonte normativo instituído pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) 

despertou o interesse desta pesquisadora em investigar as estratégias e mecanismos 

adotados pelo Estado para aplicar a ideia de intersetorialidade com o fim de oferecer um 

atendimento integral e articulado às mulheres em situação de violência. A partir desse 

interesse inicial, a análise dos documentos oficiais sobre as políticas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres, produzidos pelo Governo Federal, na figura da Secretaria 

de Políticas para Mulheres (SPM,) permitiram delimitar o campo de investigação desta 

pesquisa à Casa da Mulher Brasileira (CMB). 

Nesse sentido, nos propusemos a responder à seguinte pergunta: quais são as 

características da Casa da Mulher Brasileira que a tornam um arranjo institucional de 

enfrentamento intersetorial da violência? Para respondê-la, utilizamos uma estratégia 

multimétodo, que contou com levantamento documental, revisão bibliográfica, e 

entrevistas semiestruturadas com integrantes da Casa da Mulher Brasileira da São Paulo. 

Em um primeiro momento, discorremos acerca das características inovadoras da 

Lei Maria da Penha, especialmente trabalhando a noção de abordagem integral da 

violência e as dimensões institucionais trazidas pela lei. Depois, buscamos entender como 

se deu a incorporação do conceito de intersetorialidade, após a criação da Lei Maria da 

Penha, na proposição de ações, programas e políticas de enfrentamento à violência contra 

as mulheres pelo Governo Federal. 

Nosso foco, então, passou à compreensão do que é a Casa da Mulher Brasileira. 

Como vimos, a CMB é definida em documentos oficiais como “um espaço de 

acolhimento e atendimento humanizado” (BRASIL, 2015, p. 14). Em síntese, sua criação 

possui os seguintes objetivos: disponibilizar atendimento especializado às mulheres em 

situação de violência, em um espaço que ofereça privacidade e escuta qualificada; 

incentivar a formação e a capacitação de profissionais para o enfrentamento à violência 

contra as mulheres; promover o acesso à informação em relação aos serviços 

especializados, suas funções e suas etapas – respeitando o direito das mulheres de 

autodeterminação – bem como fornecer meios para acessá-los, quando externos à CMB; 

garantir o acesso à justiça e a inclusão em programas sociais ou abrigos temporários, se 

necessário; realizar ações visando a autonomia econômica das mulheres; e combater 

situações de exploração sexual e tráfico de mulheres (BRASIL, 2015a). 
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A análise documental permitiu conhecer o desenho institucional da Casa da Mulher 

Brasileira. Isto é, entender aspectos da CMB ligados à destinação de recursos para a 

criação e manutenção de cada unidade; à organização de sua estrutura física, 

compreendendo quais serviços a compõem e como eles funcionam; à gestão financeira e 

de pessoal; e à produção de dados e informações.  

A revisão bibliográfica, com enfoque em pesquisas sobre as unidades da Casa da 

Mulher Brasileira em funcionamento no Brasil, bem como as entrevistas semiestruturadas 

realizadas com integrantes da CMB de São Paulo, permitiram a compreensão mais 

aprofundada acerca de aspectos ligados ao desenho institucional da CMB, bem como 

possibilitaram observar as dinâmicas de funcionamento, na prática, em quase todas as 

unidades da CMB. Ainda, a revisão bibliográfica sobre experiências de implementação, 

em outros países em desenvolvimento, de um modelo semelhante ao utilizado pela Casa 

da Mulher Brasileira, auxiliou na leitura das vantagens trazidas e dos desafios postos ao 

modelo brasileiro. 

Os principais achados de pesquisa revelam que a Casa da Mulher Brasileira adotou 

4 (quatro) principais características para colocar em prática a ideia de intersetorialidade e 

garantir um atendimento integral das mulheres em situação de violência. São elas: o 

sistema integrado de informações; a formação institucionalizada e recorrente; a 

infraestrutura integrada; e a gestão em sistema de corresponsabilidade. A identificação de 

tais características é relevante para distinguir quais são os aspectos que diferenciam a 

CMB de outros arranjos institucionais, principalmente considerando que as políticas 

públicas e ações governamentais são objeto de constante construção e reconstrução.  

Concluímos que cada uma dessas características, justamente por se pautarem na 

ideia de enfrentamento intersetorial e darem ferramentas para uma maior articulação entre 

as equipes de profissionais, pode influir positivamente em históricos problemas no 

enfrentamento à violência. Assim, tais características contribuem para que as instituições 

presentes na Casa da Mulher Brasileira funcionem sem reforçar a rota crítica, de modo 

mais acolhedor e horizontal. 

Também foi possível observar limitações do modelo proposto pela Casa da Mulher 

Brasileira, as quais dividimos em duas categorias. A primeira delas aborda duas principais 

críticas ao desenho institucional da CMB, quais sejam: as dificuldade de difusão do 

modelo e a escolha de quais serviços devem ou não integrar a CMB. A segunda categoria 

guarda relação com as questões de implementação do desenho institucional. 

Identificamos 5 (cinco) principais problemas: falhas na infraestrutura; ausência do 
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sistema integrado de informações; baixa recorrência da formação institucionalizada; falta 

de pessoal; e desconhecimento por parte da população e da própria rede.  

Na nossa leitura, os três primeiros problemas na implementação da CMB são 

especialmente preocupantes, porque estão diretamente relacionamos às características do 

desenho que fazem dela um arranjo institucional de enfrentamento intersetorial da 

violência. Nesse sentido, a não implementação desses aspectos pode minar o potencial da 

CMB em contribuir para a concretização do atendimento integral das mulheres em 

situação de violência e, por consequência, ter seu modelo descontinuado pelos próximos 

governos. Ademais, a não implementação de tais características, somada aos problemas 

ligados ao desconhecimento quanto à existência da CMB, pode contribuir para o reforço 

de uma leitura penal da Lei Maria da Penha, em detrimento de seus aspectos preventivo 

e assistencial. 

Ainda, foi possível observar como determinadas regras impostas pelo instrumental 

jurídico contribuem para a criação ou reforço de obstáculos ao funcionamento da CMB. 

Nesse sentido, discutimos como regras ligadas à persecução penal, à estruturação de 

carreiras e ao processo licitatório, por exemplo, podem refletir diretamente em 

dificuldades de implementação da política pública.   

Sugerimos que novos estudos continuem analisando a Casa da Mulher Brasileira, 

ou outros arranjos institucionais que se pautem pela intersetorialidade para o 

enfretamento da violência contra as mulheres, a fim de verificar a evolução do tema. 

Nesse sentido, julgamos interessante pesquisas que continuem a avaliar a implementação 

do desenho da CMB ao longo do tempo. Igualmente, parecem relevantes pesquisas que 

partam do ponto de vista das mulheres atendidas pelas unidades da Casa da Mulher 

Brasileira; ou, que tenham por objetivo analisar o possível conflito entre a atuação dos 

órgãos de persecução penal e a autonomia da mulher para acessar os serviços dentro da 

CMB, nos casos em que houver a ocorrência de crimes de ação penal pública 

incondicionada. Ainda, seriam interessantes pesquisas que tenham por objeto as unidades 

construídas após a implementação das prometidas mudanças no modelo pelo MMFDH, a 

título de comparação.  

Por fim, entendemos que a presente pesquisa tem a potencialidade de contribuir 

para os debates sobre a dimensão institucional do enfrentamento da violência contra as 

mulheres no Brasil, na medida em que colabora para identificação e aprimoramento de 

estratégias pautadas na intersetorialidade para concretizar o atendimento integral das 

mulheres em situação de violência.   
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ANEXOS 

Anexo I – Fluxograma Acolhimento e Triagem em casos de violência 
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Anexo II – Fluxograma Apoio Psicossocial 
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Anexo III – Fluxograma DEAM 
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Anexo IV – Fluxograma Defensoria Pública 
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Anexo V – Fluxograma Ministério Público 
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Anexo VI – Fluxograma Juizado Especializado em Violência Doméstica e Familiar 

contra as Mulheres 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Roteiro de perguntas 

Perguntas 

1. Quando ocorreu o seu ingresso na CMB? 

2. Como foi o processo de seleção ou transferência para integrar a CMB? 

3. A Sra. atuava em casos envolvendo violência contra as mulheres antes de 

ingressar na CMB? 

a. em caso negativo, em que área a Sra. atuava antes?  

4. Houve necessidade de treinamentos de capacitação especial para sua atuação na 

CMB?  

a. em caso positivo, poderia contar sobre como foi feita? 

5. Levando em consideração a sua experiência na CMB, como ocorre o 

encaminhamento de uma mulher em situação de violência para a CMB? 

6. Como você vê a relação entre a CMB e os serviços externos de atendimento às 

mulheres em situação de violência?  

a. poderia contar sobre a sua experiência em relação a esse ponto? 

7. Como é o fluxo de atendimento interno na CMB? 

a. em qual etapa desse processo a mulher em situação de violência chega ao seu 

serviço? 

b. a mulher em situação de violência pode escolher quais serviços ela quer ou não 

quer acessar? 

8. Com base na sua experiência, quais são as práticas que permitem um diálogo entre 

os serviços que integram a CMB? 

9. Quais os principais valores que norteiam a sua atuação na CMB? 

10. Quais são as maiores vantagens trazidas pela CMB para o atendimento das 

mulheres em situação de violência? 

11. Quais são os desafios ao funcionamento da CMB? 

12. Você mudaria algum aspecto específico da CMB? 
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Apêndice B – Carta Convite e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

CARTA CONVITE AOS PARTICIPANTES 

 

Pesquisa: 

Convite a participar de uma entrevista  

  

Título: Estratégias para mudança institucional: uma análise a partir da Casa da Mulher 

Brasileira em São Paulo   

 

Marta Rodriguez de Assis Machado, Ph.D.  

Professora, Escola de Direito Fundação Getulio Vargas – São Paulo  

(11) 3799-3419. E-mail: marta.machado@fgv.br 

Luisa Cassula Piasentini 

Mestranda – Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento,  

Fundação Getulio Vargas – São Paulo 

E-mail: luisa.piasentini@fgv.edu.br 

 

Convite. Considerando sua experiência profissional, gostaríamos de convidá-lo(a) a participar de 

uma entrevista no quadro de um projeto de mestrado, visando observar o desenho institucional da 

Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. 

Objetivo do projeto de pesquisa. Esta pesquisa busca melhor compreender o desenho 

institucional da Casa da Mulher Brasileira em São Paulo, a fim de identificar eventuais 

mecanismos de incentivo à promoção de mudanças institucionais no cenário da violência contra 

as mulheres, principalmente no que se refere ao funcionamento dos serviços de atendimento às 

mulheres em situação de violência 

Participação voluntária. Sua participação nesta pesquisa consistirá em nos conceder 

uma entrevista, em formato de diálogo guiado, aberto para que seja possível a livre 

expressão de opiniões. A duração será de no máximo 1h00; no entanto, se sua 

disponibilidade de tempo não permitir, uma entrevista mais curta será igualmente 

apreciada. A pesquisadora se compromete a providenciar formas para que a entrevista se 

dê em espaço confortável e seguro ao entrevistado ou estrevistada (podendo ser realizada 

virtualmente, por meio de ferramentas como Zoom e Google Meetings). 
 

Se você concordar, adoraríamos de registrar a entrevista em gravação audiovisual, o que facilitará 

enormemente nosso trabalho e aumentará sua precisão. Destacamos que você poderá solicitar, a 

qualquer momento, a interrupção ou a suspensão da gravação. No entanto, caso você identifique 
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algum inconveniente, nós podemos realizar a entrevista sem gravação (somente tomando notas). 

Para nós o mais importante é poder contar com a sua participação nesta pesquisa. 

Confidencialidade e anonimato. O conteúdo das reflexões que você compartilhará conosco 

permanecerá estritamente anônimo e confidencial. Será garantido o sigilo de identidade em 

quaisquer publicações acadêmicas decorrentes deste material, de modo que cada entrevista será 

referida por números ou nomes fictícios, que em nada se assemelhem ao original, não fazendo 

referências a informações como nome, sexo, idade, cargo específico e serviço de atuação. Os 

dados coletados serão utilizados apenas para fins de pesquisa ou de ensino universitário, sempre 

respeitando a confidencialidade e o anonimato. Apenas as pessoas que trabalham diretamente 

neste projeto (as pesquisadoras indicadas neste documento) ou que tenham formalmente se 

comprometido a manter a confidencialidade e o anonimato, terão acesso ao nome dos 

participantes ou ao conteúdo integral das entrevistas. 

Conservação dos dados. Pedimos a sua autorização para gravar e armazenar o conteúdo da 

entrevista, que será utilizada somente no âmbito desta pesquisa e em publicações acadêmicas dela 

decorrentes. A entrevista será transcrita pela pesquisadora responsável com o auxílio de softwares 

específicos, material este que será armazenado pelo prazo de até dez anos, em pasta 

exclusivamente criada para esta pesquisa e protegida com senha, alocada em nuvem.  

Benefícios. Participando da pesquisa, você irá contribuir para o desenvolvimento de 

conhecimentos científicos sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil. 

Risco. Não há qualquer risco envolvido uma vez que as reflexões solicitadas se situam no plano 

das ideias profissionais. Ademais, você poderá a qualquer momento desistir da entrevista e/ou 

solicitar que sua reflexão não seja utilizada na pesquisa. Para participar deste estudo, você não 

terá nenhum custo nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Outras informações: Para qualquer esclarecimento adicional sobre este estudo, você poderá 

entrar em contato com Luisa Cassula Piasentini ou Marta Rodriguez de Assis Machado, nos 

números e endereços de e-mail indicados acima. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome do projeto. Estratégias para mudança institucional: uma análise a partir da Casa 

da Mulher Brasileira em São Paulo   

Características e objetivos gerais da pesquisa. A pesquisa conta com apoio da bolsa 

Mario Henrique Simonsen de Ensino e Pesquisa e da Bolsa Taxa PROSUC-CAPES, e 

está sendo conduzida por Luisa Cassula Piasentini, mestranda em Direito e 

Desenvolvimento pela FGV Direito SP, sob a orientação da Professora Marta Rodriguez 

de Assis Machado, Doutora (2007) e Mestra (2003), ambos pelo Depto de Filosofia e 

Teoria Geral do Direito da Universidade de São Paulo, professora em regime de período 

integral da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, pesquisadora 

permanente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento e coordenadora do Núcleo 

de Estudos sobre o Crime e a Pena da Direito GV. 

A pesquisa está sendo desenvolvida como Dissertação de Mestrado, requisito para a 

conclusão no curso de Mestrado Acadêmico em Direito e Desenvolvimento da FGV 

Direito SP, na linha de Instituições do Estado Democrático de Direito e Desenvolvimento 

Político e Social. O objetivo deste estudo é analisar o desenho institucional da Casa da 
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Mulher Brasileira em São Paulo a fim de identificar eventuais mecanismos de incentivo 

à promoção de mudanças institucionais no cenário da violência contra as mulheres, 

aproximando previsão legal e prática, no que se refere ao funcionamento dos serviços de 

atendimento às mulheres em situação de violência. 

Procedimentos. Dado o interesse em compreender as percepções individuais de cada 

profissional sobre determinados aspectos do desenho institucional da Casa da Mulher 

Brasileira, a pesquisa adota o método de realização de entrevistas semiestruturadas com 

pessoas que tenham experiência profissional na Casa da Mulher Brasileira em São Paulo. 

Trata-se do uso das entrevistas enquanto comunicações de experiências, em que o que 

interessa à entrevistadora é o “savoir-faire”, o “know-how” do entrevistado em razão de 

sua vivência de trabalho. 

Participação na pesquisa. Sua participação nesta pesquisa consistirá em nos conceder 

uma entrevista, em formato de diálogo guiado, aberto para que seja possível a livre 

expressão de opiniões. A duração será de no máximo 1h00; no entanto, se sua 

disponibilidade de tempo não permitir, uma entrevista mais curta será igualmente 

apreciada. A pesquisadora se compromete a providenciar formas para que a entrevista se 

dê em espaço confortável e seguro ao entrevistado ou entrevistada (podendo ser realizada 

virtualmente, por meio de ferramentas como Zoom e Google Meetings). 

Voluntariedade e direito de desistência. Sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento, você poderá desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa, 

desistência ou retirada de consentimento não acarretará prejuízo. 

Confidencialidade e anonimato. O conteúdo das reflexões que você compartilhará 

conosco permanecerá estritamente anônimo e confidencial. Será garantido o sigilo de 

identidade em quaisquer publicações acadêmicas decorrentes deste material, de modo que 

cada entrevista será referida por números ou nomes fictícios, que em nada se assemelhem 

ao original, não fazendo referências a informações como nome, sexo, idade, cargo 

específico e serviço de atuação. Os dados coletados serão utilizados apenas para fins de 

pesquisa ou de ensino universitário, sempre respeitando a confidencialidade e o 

anonimato. Apenas as pessoas que trabalham diretamente neste projeto (as pesquisadoras 

indicadas neste documento) ou que tenham formalmente se comprometido a manter a 

confidencialidade e o anonimato, terão acesso ao nome dos participantes ou ao conteúdo 

integral das entrevistas. 

Conservação dos dados. Pedimos a sua autorização para gravar e armazenar o conteúdo 

da entrevista, que será utilizada somente no âmbito desta pesquisa e em publicações 

acadêmicas dela decorrentes. A entrevista será transcrita pela pesquisadora responsável 

com o auxílio de softwares específicos, material este que será armazenado pelo prazo de 

até dez anos, em pasta exclusivamente criada para esta pesquisa e protegida com senha, 

alocada em nuvem.  

Benefícios. Participando da pesquisa, você irá contribuir para o desenvolvimento de 

conhecimentos científicos sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres no Brasil.  

Risco. Não há qualquer risco envolvido uma vez que as reflexões solicitadas se situam 

no plano das ideias profissionais. Ademais, você poderá a qualquer momento desistir da 
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entrevista e/ou solicitar que sua reflexão não seja utilizada na pesquisa. Para participar 

deste estudo, você não terá nenhum custo nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Garantia de acesso aos dados e dúvidas em geral. Você poderá tirar dúvidas sobre o 

projeto e sobre sua participação, além de obter acesso aos seus dados, a qualquer 

momento através dos contatos indicados abaixo. 

Luisa Cassula Piasentini, mestranda em Direito e Desenvolvimento pela FGV 

Direito SP, advogada em São Paulo. E-mail: luisa.piasentini@fgv.edu.br 

Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 

Fundação Getúlio Vargas – CEPH/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 1611, 

Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900. Telefone (21) 3799-6216. E-mail: 

etica.pesquisa@fgv.br. 

Consentimento: Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste 

documento, que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, da pesquisadora 

responsável.  

 

Eu, ________________________________________, portador do CPF 

_______________________________, declaro que entendi os objetivos, riscos e 

benefícios de minha participação nesta pesquisa, e que concordo em participar.  

 

Autorizo a seguinte forma de coleta de dados: 

Gravação audiovisual  

Notas textuais 

 

 

São Paulo, ____ de _________________ de 2021. 

 

Assinatura do(a) participante: ________________________________ 

 

Assinatura da pesquisadora: ________________________________ 

 

 

 

 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br
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Apêndice C – Quadros informativos sobre as pesquisas empíricas que tratam da Casa da 

Mulher Brasileira 

 

PESQUISA 1 

Autoria Cleison Ribeiro Ayres 

Ano 2017 

Tipo de documento Dissertação 

Área do conhecimento Tecnologia e Sociedade 

Resumo A pesquisa tem como objetivo conhecer o processo de 

implementação da Casa da Mulher Brasileira, na Cidade de 

Curitiba, enquanto nova política pública para acolhimento e 

atendimento mulheres vítimas de violência. Realizou-se 

pesquisa qualitativa, por meio de entrevistas 

semiestruturadas com cinco profissionais, mulheres, que 

atuaram na implementação da Casa da Mulher Brasileira em 

Curitiba. 

 

PESQUISA 2 

Autoria Cleusa Nery Saldanha Cruz 

Ano 2018 

Tipo de documento Monografia 

Área do conhecimento Serviço Social 

Resumo A pesquisa teve como objetivo entender as estratégias de 

proteção social trabalhadas com as mulheres vítimas de 

violência doméstica, em situação de vulnerabilidade 

econômica, usuárias da Casa da Mulher Brasileira em 

Curitiba. O principal método utilizado foi a análise 

documental. 

 

PESQUISA 3 

Autoria Daniele Christine Lopes de Azevedo e  
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Priscila Estevam dos Santos 

Ano 2018 

Tipo de documento Monografia 

Área do conhecimento Saúde Pública 

Resumo A pesquisa buscou compreender as relações entre gênero, 

violência e o processo de saúde-doença de profissionais da 

rede intersetorial que atuam na Casa da Mulher Brasileira de 

Curitiba. A metodologia utilizada foi qualitativa, 

transversal, de caráter exploratório e observacional, por 

meio de pesquisa etnográfica com 27 profissionais. 

 

PESQUISA 4 

Autoria  Dinora Beatriz Rodríguez Rivera 

Ano 2015 

Tipo de documento Dissertação 

Área do conhecimento Gestão de Políticas Públicas 

Resumo A pesquisa trata sobre as políticas de combate à violência 

contra a mulher no Brasil, com o objetivo de analisar a 

resposta do estado brasileiro e o movimente de mulheres no 

Brasil ante a situação de violência. Foi utilizada a 

metodologia qualitativa e o estudo de caso como método de 

estudo para duas políticas específicas: a) a Casa da Mulher 

Brasileira no município de Campo Grande/MS, criada e 

implementada pelo governo brasileiro no ano 2015; e b) a 

Casa de Referência para Mulheres – Mulheres Mirabal, 

criada e implementada pelo Movimento de Mulheres Olga 

Benário (MOB) no município de Porto Alegre/RS em 2016.  

 

PESQUISA 5 

Autoria  Elissa Emily Andrada Marques e Suylan de Almeida Midlej 

e Silva 
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Ano 2017 

Tipo de documento Artigo Científico 

Área do conhecimento Gestão de Políticas Públicas 

Resumo O objetivo da pesquisa foi investigar de que forma as ações 

do Programa Mulher, Viver sem Violência têm sido 

implementadas em Brasília, Distrito Federal, por meio da 

Casa da Mulher Brasileira em interface com outras 

organizações que também fazem atendimento às mulheres 

vítimas de violência. O estudo se baseia em análise 

qualitativa, utilizando como procedimentos metodológicos 

pesquisa documental, observação participante e entrevistas 

individuais semiestruturadas.  

 

PESQUISA 6 

Autoria  Grasielle Borges Vieira de Carvalho e Patrícia Tuma 

Martins Bertolin 

Ano 2016 

Tipo de documento Artigo Científico 

Área do conhecimento Direito 

Resumo O objetivo da pesquisa foi analisar os principais avanços e 

as principais perspectivas do Programa Mulher Viver Sem 

Violência, que visa humanizar e ampliar a rede de proteção 

às mulheres em situação de violência no Brasil. 

 

PESQUISA 7 

Autoria  Ilze Héllen dos Santos Costa 

Ano 2016 

Tipo de documento Monografia 

Área do conhecimento Serviço Social 

Resumo A pesquisa teve como principal objetivo analisar a atuação 

da Casa da Mulher Brasileira sob a ótica das diretrizes 
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políticas e legislações concernentes. A pesquisa partiu de 

uma perspectiva crítico-dialética e a metodologia adotada 

centrou-se em uma pesquisa teórica realizada por meio de 

um levantamento bibliográfico sobre o tema, além de 

pesquisa de campo – onde utilizou-se a técnica de sondagem 

de opinião, por meio de entrevistas com duas profissionais 

gestoras da instituição.  

 

PESQUISA 8 

Autoria  Jéssica Giuliana Guedes Rocha 

Ano 2017 

Tipo de documento Monografia 

Área do conhecimento Gestão de Políticas Públicas 

Resumo A pesquisa discute a atuação da Casa da Mulher Brasileira, 

em Brasília, sob a perspectiva de redes de Políticas Públicas, 

investigando como esta utiliza as diretrizes da política na 

condução de seus trabalhos e a configuração de integração 

dos serviços especializados que a compõem. Foi utilizado o 

método de observação participante, com realização de 

entrevistas semiestruturadas em todos os serviços atuantes 

na casa e pesquisa documental. 

 

PESQUISA 9 

Autoria  Lívia Rocha Rodrigues 

Ano 2019 

Tipo de documento Monografia 

Área do conhecimento Gestão de Políticas Públicas 

Resumo A pesquisa teve por objetivo analisar os serviços prestados 

na Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza, sob a ótica das 

funcionárias, e, especificamente, discutir políticas públicas 

de enfrentamento à violência contra a mulher; dissertar 



139 
 

sobre a gestão, serviços e atendimento da Casa da Mulher 

Brasileira; e verificar a concepção das funcionárias sobre o 

atendimento oferecido às mulheres pela Casa. A pesquisa se 

classificou como qualitativa, um estudo de caso. 

Constituíram como sujeitos, cinco funcionárias da Casa da 

Mulher Brasileira que foram entrevistadas in lócus.  

 

PESQUISA 10 

Autoria  Thiago Allisson Cardoso de Jesus, Lucas Rafael Chaves de 

Sousa e Isadora Lage Carvalho 

Ano 2021 

Tipo de documento Artigo científico 

Área do conhecimento Direito 

Resumo O artigo científico visou investigar a atuação intersetorial da 

Casa da Mulher Brasileira (CMB) no Estado do Maranhão, 

bem como a efetividade de suas ações no combate à 

violência doméstica em meio ao contexto pandêmico 

vivenciado. Entende-se pela sociologia reflexiva de Pierre 

Bourdieu como a principal orientação metodológica 

adequada as prospecções do artigo. Possui natureza 

exploratória, com abordagem qualitativa. Para a consecução 

de seus objetivos, elege técnicas como as análises de 

conteúdo e discurso, a pesquisa bibliográfica, o 

levantamento documental e de dados, assim como a 

realização de visitas técnicas à CMB/MA. 
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Tipo de documento Dissertação 
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Resumo A pesquisa objetivou analisar a viabilidade de uma 

plataforma online de apoio à tomada de decisão e 

planejamento de segurança às mulheres em situação de VPI, 

adaptado ao contexto brasileiro. O estudo foi desenvolvido 

de 2018 à 2019, junto à Casa da Mulher Brasileira de 

Curitiba (CMBC), utilizou-se princípios da metodologia da 

pesquisa-ação participativa. Participaram da pesquisa 28 

pessoas entre profissionais e mulheres atendidas na CMBC, 

cujas entrevistas foram gravadas, transcritas, tabuladas e 

analisadas por meio da análise de conteúdo.  
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Autoria  Gabriel Luis Pereira Nolasco, Zaira de Andrade Lopes e 

Iara Oliveira Meireles 

Ano 2017 

Tipo de documento Anais Eletrônicos 

Área do conhecimento Psicologia 

Resumo O estudo traz como objeto o fenômeno psicossocial da 

violência contra a mulher. O objetivo foi compreender as 

representações sociais da violência de gênero das 

profissionais que compõem o setor psicossocial da Casa da 

Mulher Brasileira em Campo Grande/MS. A pesquisa de 

caráter exploratório, de análise qualitativa, para a coleta de 

dados utilizou-se roteiro semiestruturado e a organização 

dos mesmos pela técnica da análise de conteúdo de Bardin. 

Participaram deste estudo ao todo 17 profissionais 

correspondente as áreas: psicologia; serviço social; direito; 

e pedagogia.  
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