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Resumo 
 
O presente estudo tem como finalidade conhecer o acolhimento e atenção dispensados 

às mulheres com demandas em saúde mental nos serviços especializados para o 

enfrentamento da violência, bem como pela rede de atenção psicossocial no município 

de Natal/RN. Trata-se de uma pesquisa qualitativa caracterizada como pesquisa-

intervenção realizada no ano de 2011. O estudo se iniciou no Centro de Referência no 

qual foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais direcionadas à equipe 

técnica e gestora, objetivando-se conhecer os cuidados ofertados em relação à clientela 

supracitada. A partir do Centro de Referência foram identificados, por meio da análise 

de fichas de cadastro, os itinerários percorridos pelas usuárias através da rede de atenção 

psicossocial e rede hospitalar. Após a identificação dos mesmos foram visitados dois 

Centros de Atenção Psicossocial, dois Hospitais Psiquiátricos, uma Unidade Básica de 

Saúde e a Casa Abrigo local. Nestes equipamentos investigou-se o acolhimento e 

procedimentos oferecidos às usuárias em situação de violência, o conhecimento das 

políticas para mulheres e a articulação com a rede de atenção às mulheres, por meio de 

entrevistas com roteiros semi-estruturados individuais direcionadas aos profissionais de 

referência. As entrevistas foram analisadas tendo como ponto de partida o referencial 

teórico da Análise Institucional francesa, o qual prevê a eleição de analisadores para a 

leitura crítica das dimensões instituídas nas práticas de cuidados das equipes que 

fizeram parte do estudo. Os resultados da pesquisa revelaram dificuldades por parte das 

mesmas no acolhimento das usuárias com este perfil, tanto nos serviços de 

enfrentamento à violência quanto nos serviços de saúde mental. Tal fato ocasionava a 

desassistência no âmbito da garantia dos seus direitos, cessando as possibilidades de 

enfrentamento das situações de violência, bem como de cuidados no âmbito da saúde 

mental. 

Palavras-chave: violência de gênero contra as mulheres; saúde mental; políticas 

públicas para mulheres; gênero; rede de atenção psicossocial. 

  



 

Abstract 
 
The present study aims to meet the attention given to women with mental health needs 

in specialized services for the fight against violence against women, as well as 

psychosocial care network in the municipality of NatalRN. It is a qualitative research 

characterized as research-intervention that took place in the year 2011. The study started 

in the Centre of Reference in which individual semi-structured interviews were carried 

out directed to the coaching staff and manager, in order to know the care offered in 

relation to the aforementioned clientele. From the Reference Centre were identified 

through analysis of registration records, the routes traversed by users through the 

network of psychosocial care and hospital network. After the identification of the same 

were visited two day-care Centers, two psychiatric hospitals, a basic health Unit and the 

local shelter. In these organizations was investigated the reception and procedures 

offered to users in situations of violence, the knowledge of policies for women and the 

coordination with the attention to women, through interviews with semi-structured 

individual scripts directed to professionals. The interviews were analyzed taking as 

starting point the theoretical framework of French Institutional Analysis, which includes 

the assumption of events analysers for the critical reading of dimensions introduced in 

the practices of care of the teams that took part in the study. The survey results revealed 

difficulties on the part of the same host of users with this profile, both in the face of 

violence as services in mental health services. This fact led to the lack of support under 

the guarantee of their rights, ceasing the possibilities of confronting the situations of 

violence, as well as in the context of mental health care. 

Keywords: gender violence against women; mental health; public policies for women; 

gender; psychosocial care network.
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Introdução e justificativa 

A motivação básica para a realização desta pesquisa é contribuir para o campo 

de estudos sobre a violência de gênero, mais especificamente a violência contra as 

mulheres, sua interface com a saúde mental e as respostas institucionais a esta demanda. 

Tal motivação desdobrou-se no intuito de conhecer o acolhimento ofertado às mulheres 

com demandas em saúde mental que se encontram em situação de violência atendidas 

pelo Centro de Referência “Mulher Cidadã” – Natal/RN (CRMC/RN). A partir do 

Centro de Referência, o estudo buscou desvelar os itinerários percorridos pelas 

mulheres na rede de atenção psicossocial, hospitalar e na própria rede de atenção às 

mulheres, a fim de conhecer as práticas profissionais direcionadas para mulheres em 

situação de violência nestes serviços. 

Desta maneira, a pesquisa localiza-se em um campo interdisciplinar e tem como 

foco as práticas profissionais nestas duas redes de atenção. Assim, pretende conhecer e 

discutir a respeito das respostas institucionais direcionadas às mulheres que buscam 

ajuda nos serviços de referência especializados em violência e que, ao mesmo tempo, 

necessitam de cuidados em saúde mental na cidade de Natal/RN. 

Na intersecção destes dois campos de estudo (violência de gênero contra 

mulheres e atenção à saúde mental), pretendemos tecer um recorte crítico no intuito de 

fomentar a problematização e discussão acerca dos procedimentos dos diferentes 

profissionais que compõem os itinerários percorridos pelas usuárias. Muitas destas com 

passagem pela rede de atenção psicossocial, já tendo internações psiquiátricas e vivendo 

em situações de violência. A violência citada aqui deve ser entendida em seu sentido 

mais abrangente (veremos as tipologias no decorrer do texto), porém circunscrita ao 

universo da violência de gênero contra as mulheres. Afinal, nosso campo problemático 

teve início em uma política especializada para esta clientela. 
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O interesse suscitado e a escolha feita pelo campo CRMC/RN deram-se a partir 

da experiência da autora como coordenadora do mesmo no ano de 2010. O problema de 

pesquisa originou-se nas dificuldades encontradas na atenção que este serviço oferecia 

às mulheres em situação de violência, possuidoras de transtornos mentais e/ou que 

tiveram passagem pela rede de serviços em saúde mental. Neste curto período de tempo, 

verificou-se a difícil experiência vivenciada pela equipe técnica multidisciplinar 

composta por psicólogas, assistentes sociais e advogadas ao se depararem com mulheres 

que demandavam cuidados em saúde mental e que, ao mesmo tempo, necessitavam de 

suporte psicossocial e jurídico para enfrentar a situação de violência em que viviam. 

Nestes casos, as equipes técnica e gestora deparavam-se com uma encruzilhada que, 

muitas vezes, resultava na internação destas mulheres em hospitais psiquiátricos da 

cidade (Natal/RN) e na total impossibilidade de acolhimento e acompanhamento destes 

casos. 

Era como se a hibridez dos fenômenos: violência e “sofrimento mental” 

(acompanhados ou não de diagnósticos médicos) não coubessem ali. Somente mulheres 

“sãs” ou ditas “normais” poderiam ter acesso aos seus direitos? A equipe se 

questionava, mas não encontrava meios de prosseguir com os atendimentos. Estes eram 

interrompidos mesmo antes de seu início, toda vez que esta demanda específica era 

identificada na porta de entrada do serviço. Percebíamos, assim, que as dificuldades da 

equipe se davam justamente ao acolher mulheres com esta especificidade de sofrimento 

e garantir uma continuidade no serviço, nos âmbitos psicossociais e jurídicos, assim 

como qualquer mulher teria o direito de fazê-lo. 

As duas problemáticas pareciam se diluir e tínhamos a impressão de que a 

presença do transtorno ou algum tipo de demanda em saúde mental tornava a situação 

de violência não importante, ou não digna de crédito. Havia uma hipótese de que as 
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mulheres com transtornos mentais não tinham lugar naquele tipo de serviço. Assim, 

observávamos em nosso cotidiano que a sobreposição destas demandas acarretava uma 

maior invisibilidade em relação às situações de violência, uma vez que estas mulheres e 

seus relatos não tinham possibilidade de escuta por parte da equipe. 

Desta forma, justificaram a necessidade desta pesquisa as situações em que se 

evidenciava a passagem de usuárias que procuravam o CRMC/RN solicitando 

orientação, apoio e garantia de seus direitos para uma total desassistência. O estudo teve 

como norte a problematização destas situações bem como a necessidade de 

conhecimento e reflexão acerca das práticas profissionais, a articulação da rede 

estabelecida nestes casos, as concepções das equipes sobre a violência e suas 

repercussões para a saúde mental das usuárias, bem como o conhecimento das (macro) 

políticas sobre a questão e seus desdobramentos nos cuidados ofertados. 

Como objetivo principal, a pesquisa buscou conhecer a organização e 

funcionamento do CRMC/RN – Natal, no tocante às mulheres com transtornos mentais 

e/ou com passagem pela rede de atenção psicossocial e hospitalar. 

Como objetivos específicos foram definidos: 

• mapear as práticas da equipe do CRMC/RN em relação ao acolhimento e 

continuidade de cuidados junto às usuárias; 

• conhecer as concepções da equipe do CRMC/RN sobre os impactos da 

violência na saúde mental das usuárias; 

• verificar o conhecimento da equipe do CRMC/RN acerca das políticas 

em saúde mental na perspectiva da Reforma Psiquiátrica Brasileira; 

• identificar os itinerários percorridos pelas usuárias na rede de atenção 

psicossocial e hospitalar ao saírem do CRMC/RN; 
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• mapear as práticas profissionais nos serviços que compõem os itinerários 

percorridos pelas mulheres em situação de violência em relação ao acolhimento 

e continuidade de cuidados para com as usuárias; 

• conhecer as concepções das equipes dos itinerários visitados sobre os 

impactos da violência na saúde mental das usuárias; 

• verificar o conhecimento das equipes dos itinerários visitados acerca das 

políticas para mulheres em situação de violência. 

Nota-se que os objetivos específicos se duplicam, repetindo-se nos itinerários 

pecorridos pelas usuárias ao saírem do CRMC/RN. Tal duplicação é proposital, 

queremos justamente conhecer como estes serviços têm respondido às situações de 

violência contra as mulheres e vice-versa. 

Formulamos algumas questões para nos orientar durante o prosseguimento da 

pesquisa: 

(1) Como produzir cuidados integrais em um serviço de atenção e enfrentamento 

à violência contra a mulher (CRMC/RN), contemplando as demandas referentes 

à saúde mental das mesmas? 

(2) Como monitorá-las e acompanhá-las aos serviços substitutivos da rede de 

atenção psicossocial e na rede hospitalar, no intuito de que elas retornem ao 

Centro de Referência para a continuidade dos atendimentos? 

(3) Quais as repercussões da violência de gênero contra as mulheres para a sua 

saúde mental? 

(4) Existe conhecimento das equipes que compõem a rede de atenção 

psicossocial e a rede hospitalar acerca das políticas públicas para mulheres em 

situação de violência? E o contrário: as políticas para mulheres trabalham na 
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perspectiva da atenção psicossocial? Possuem conhecimento do assunto? Como 

estes saberes se traduzem nas práticas dos profissionais? 

O método usado para a produção da pesquisa foi o da abordagem qualitativa, 

caracterizada como uma pesquisa-intervenção. Para tanto, lançamos mão das seguintes 

ferramentas metodológicas: entrevistas individuais com roteiros semiestruturados 

direcionados para os profissionais do CRMC/RN, análise de documentos das fichas de 

cadastro do CRMC/RN para identificação dos sujeitos participantes da pesquisa 

documental, identificação dos serviços (itinerários) acionados pelas usuárias. Nos 

itinerários visitados, realizamos entrevistas individuais com roteiros semiestruturados 

dirigidas aos profissionais de referência encontrados nos serviços. 

Para a análise e discussão dos resultados nos apropriamos de alguns conceitos- 

ferramenta da Análise Institucional Francesa e suas produções acerca da pesquisa social. 

Tal perspectiva epistemológica nos incita a repensar criticamente os lugares 

estabelecidos entre sujeito e objeto de pesquisa. Propõe que o pesquisador saia de sua 

“casa acadêmica” e traga os problemas reais de seu campo de atuação profissional para 

um campo de pesquisa, ou seja, as duas questões (produção acadêmica e atuação 

profissional) não se separam. Trabalharemos também com o conceito-ferramenta dos 

analisadores, os quais são escolhidos para o subsídio da análise dos resultados que se 

produziram ao longo do percurso realizado. A aposta foi de refletir, problematizar e 

discutir acerca das instituições – entendidas aqui como corpos lógicos de sentidos – 

presentes nas dimensões instituídas nas práticas profissionais as quais sustentam os 

cuidados ofertados às usuárias com o tipo de demanda definida para este estudo. Como 

exemplo de dimensões instituídas podemos citar as lógicas, discursos e verdades que 

subsidiam a compreensão e as práticas profissionais das equipes sobre a violência de 

gênero contra as mulheres; a mesma e sua interface e repercussão para a saúde mental 



 18 

das usuárias; o que se compreende e se produz em ambas as redes de atenção quando há 

a conjunção destes fenômenos e o que se entende e se pratica por acolhimento nestes 

casos, entre outros que surgirão ao longo deste processo. Neste referencial 

epistemológico, estas lógicas instituídas podem se tornar rígidas produzindo práticas 

violentas, porém sempre há a possibilidade de se instituirem novos discursos e práticas, 

por meio das ações micropolíticas destas equipes. Pormenorizaremos e nos 

aprofundaremos mais adiante nesta temática. 

No primeiro capítulo, dedicamo-nos a apresentar alguns dados sobre as 

denúncias de violência de gênero contra as mulheres em suas diferentes expressões, 

pormenorizando o estado do Rio Grande do Norte, bem como trazemos um pouco da 

história dos movimentos feministas e suas conquistas para as políticas atuais. Em 

seguida, iniciamos a discussão sobre a temática da violência de gênero contra as 

mulheres, suas denominações e introduzimos o conceito de gênero com ênfase em 

estudos críticos às identidades de gênero na perspectiva dos estudos pós-estruturalistas. 

Também o relacionamos com a violência por meio da mesma perspectiva 

epistemológica e, posteriormente, refletimos sobre o conceito utilizado na Política de 

enfrentamento à violência contra as mulheres. 

Posteriormente, apresentamos descritivamente alguns documentos oficiais em 

termos das Políticas Nacionais de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, suas 

diretrizes e metas propostas pelo Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres. Nestes descrevemos os serviços que devem constituir a rede de atenção às 

mulheres em situação de violência. 

Em seguida, apresentamos, primeiramente de maneira descritiva, a Lei Federal 

n. 11.340/06 ou a Lei “Maria da Penha”, objetivando conhecer as mudanças na 
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normatização da “violência doméstica e familiar contra as mulheres”, bem como sua 

repercussão nos cenários jurídico e político atuais. 

Apresentamos, subsequentemente, as Políticas Públicas Nacionais que visam ao 

enfrentamento à questão, com o recorte na dimensão da saúde mental no sentido de 

identificar e problematizar quais são suas diretrizes e metas. 

No capítulo seguinte, realizamos uma revisão bibiográfica de caráter histórico 

com o intuito de conhecer a interface entre a violência contra as mulheres e os impactos 

para a saúde mental das mesmas. 

No terceiro capítulo, abordamos os aspectos metodológicos da pesquisa, 

descrevemos as ferramentas utilizadas e discorreremos sobre a pesquisa-intervenção 

institucionalista e o movimento teórico da Análise Institucional Francesa o qual 

embasou a análise dos resultados do estudo. Finalmente realizamos as análises, 

discussões e a conclusão do trabalho. 
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1. Feminismos e políticas para mulheres 

Alguns dados atuais apontam a realidade da violência contra as mulheres em 

nosso país. No Brasil, a agressão contra mulheres ocorre a cada quinze segundos e os 

companheiros são responsáveis por quase 70% dos assassinatos do sexo feminino 

(Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres – SNEVM – & 

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM, 2011). A SNEVM e a SPM relatam que 

não existem estatísticas sistemáticas e oficiais que apontem para a magnitude deste 

fenômeno reconhecidamente presente na vida de muitas brasileiras (SNEVM & SPM, 

2011). “Alguns estudos, realizados por institutos de pesquisa não governamentais, como 

a Fundação Perseu Abramo (2010), apontam que aproximadamente 24% das mulheres 

já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica” (p. 12). 

Segundo dados da SPM e SNEVM (2011), o Nordeste é a região brasileira com 

a maior parte das denúncias, tendo em vista sua população, concentrando 37% do total 

das mesmas. 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) do Rio Grande 

do Norte, na cidade de Natal, registraram em 2009, 3.579 B.O.(s) na DEAM da zona sul 

e 1.746 na Zona Norte totalizando 5.325 ocorrências na cidade (Secretaria da Mulher – 

SEMUL, 2011). 

Segundo o Mapa da Violência (Waiselfisz, 2012), no ano de 2010, sessenta e 

duas mulheres foram assassinadas no Estado do Rio Grande do Norte. Isso significa a 

porcentagem de 3,8 homicídios para cada cem mil mulheres. A média nacional é de 4,4 

homicídios com o índice alcançado por dezenove outros estados. Já a capital do Rio 

Grande do Norte, Natal, alcança o número de 6,3 homicídios para cada 100 mil 

mulheres. Ou seja, em Natal, percentualmente, mata-se o dobro de mulheres do que no 

restante do estado. A capital, em 2010, ocupou o décimo primeiro lugar entre as capitais 
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nas quais mais ocorrem homicídios femininos. A mesma pesquisa, realizada por um 

instituto, aponta para a diferença entre os homicídios femininos e masculinos: os 

homicídios femininos ocorrem em maior número dentro das casas e os crimes são 

perpetrados por pessoas conhecidas ou familiares. Enquanto os homicídios masculinos 

acontecem em espaços públicos e têm o objetivo de eliminar a vida dos homens; o 

documento ressalta que os femininos tem como intencionalidade a sujeição do corpo, 

resultando em maltratos antes da sua morte, ou seja esses homicídios, segundo a 

pesquisa, não objetivam exclusivamente a extinção da vida das mulheres (Waiselfisz, 

2012). 

Em uma perspectiva histórica da luta por direitos das mulheres, a literatura nos 

mostra que este processo ganhou relativa importância a partir do século XIX na 

sociedade da Europa Ocidental, apresentando diferentes tipos de demandas durante toda 

sua trajetória. Foi a partir da Revolução Francesa que as reivindicações dos direitos das 

mulheres foram abordadas com a assunção e proclamação dos direitos igualitários 

individuais entre homens e mulheres1. 

A problemática social da violência contra as mulheres ganhou respaldo e 

visibilidade política e institucional em decorrência dos movimentos feministas 

denunciarem as situações consideradas até então de âmbito privado. Por meio da 

denúncia da opressão, violências e subordinação das mulheres no núcleo famíliar, 

tornava-se notório para a sociedade que as questões de âmbito particular (doméstico) 

eram de interesse público. 

O feminismo pode ser definido por três momentos ou ondas. Neste domínio, 

Narvaz e Koller (2006) descrevem-nos as “três ondas” em termos das sociedades 

europeias ocidentais: em um primeiro momento, o feminismo luta pela igualdade de 

                                                             
1 Para conhecer mais detalhes em relação à historiografia das Mulheres ver Perrot, M. (2005). As 
Mulheres ou os silêncios da história (2a ed.). São Paulo: Edusc. 
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direitos civis, políticos e educacionais, que eram reservados apenas aos homens. O 

objetivo do movimento, nessa época, era pela garantia de direitos, inclusive do direito 

ao voto. A opressão à mulher imposta pela sociedade patriarcal é também denunciada 

nesta fase do movimento. A segunda fase ressurge nas décadas de 1960 e 1970, em 

especial nos Estados Unidos e na França. “As feministas americanas enfatizavam a 

denúncia da opressão masculina e a busca da igualdade, enquanto as francesas 

postulavam a necessidade de serem valorizadas as diferenças entre homens e mulheres, 

dando visibilidade, principalmente, à especificidade da experiência feminina, 

geralmente negligenciada” (Narvaz & Koller, 2006, p. 649). A terceira fase ou onda do 

feminismo concentrou-se na análise e compreensão das diversidades do sexo feminino, 

as quais deslocam o campo do estudo sobre as mulheres para o estudo das relações 

sociais de gênero. 

No Brasil, a violência contra as mulheres passou a ganhar espaço a partir das 

mobilizações feministas, no final dos anos 1970 durante o período da ditadura militar. 

Neste momento e ao longo da década de 1980, relata-nos Santos (2008) que os casos de 

assassinato de mulheres em nossa sociedade, tornaram-se alvo de inúmeros protestos e 

campanhas feministas, com o slogan “Quem Ama não Mata”, difundido nacionalmente 

pelo movimento feminista. 

Destarte, foi a partir do processo de mobilização e articulação do movimento 

social de mulheres estimulados pelas perspectivas dos feminismos que se evidenciaram 

os milhares de casos de assassinatos das mesmas. Na época, estes crimes eram 

compreendidos e justificados pelos juristas e pela sociedade como crimes “passionais”, 

nos quais os agressores eram os maridos e/ou companheiros, fato que lhes garantia a 

impunidade perante o código penal vigente. 
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Os assassinos de mulheres eram geralmente absolvidos pelos tribunais de júri e 

pelas instâncias superiores da Justiça, com base na tese da “legítima defesa da 

honra”, um resquício da lei penal colonial portuguesa que permitia a um homem 

matar sua esposa adúltera e o amante desta. (Santos, 2008, p. 6) 

O repúdio em relação às decisões das instâncias jurídicas da época levaram os 

movimentos feministas e os movimentos sociais de mulheres a chamar a atenção para 

um problema que até então fora legitimado político, social e institucionalmente. Sendo 

compreendido e justificado como reação natural (passional) e pertencente à esfera 

particular do casal. Tal impunidade exigiu do Estado brasileiro a formulação de 

respostas em termos de políticas assistenciais para o tratamento da questão. 

A partir de 1980, floresceram muitos avanços na direção das políticas para 

mulheres, como a implementação daquelas que incorporavam estas questões. 

Segundo Santos (2008), a produção das demandas dos movimentos feministas 

brasileiros em relação à violência contra as mulheres pode ser identificado em três 

momentos institucionais: o da criação das Delegacias da Mulher, nos anos 1980; o 

surgimento dos Juizados Especiais Criminais, nos anos 1990; o advento da Lei Federal 

n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, a chamada Lei “Maria da Penha”. A autora sublinha 

que tais institucionalizações não se deram de forma linear, tampouco de forma 

congruente em suas formatações assistenciais e proposições político-jurídicas. De 

início, o manifesto das feministas se direcionou a denunciar a violência contra a mulher, 

e somente num segundo momento desenvolveu ações buscando garantir o atendimento e 

o apoio por meio de serviços específicos, a exemplo das implantações dos SOS Mulher 

em Recife, em 1978, e São Paulo, em 1980, bem como a primeira Delegacia de Defesa 

da Mulher, criada também em São Paulo em 1985. Estes primeiros serviços 
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funcionavam na lógica da denúncia e assistência às mulheres em situação da violência 

doméstica e familiar. 

O movimento feminista brasileiro com todas suas diferenças encontrou, assim, 

uma bandeira comum em suas demandas: a violência contra as mulheres a qual 

atravessava os limites de classe, raça, cor, etnia e ideologias nos feminismos e 

movimentos sociais de mulheres. 

Porém, nesse estudo (Santos, 2008), observamos que estes serviços continuam 

operando segundo a lógica policialesca. Como recurso ilustrativo e crítico em relação à 

institucionalização eminentemente policial dos serviços assistênciais às mulheres em 

situações de violência: 

desde o início dos anos 1980, as feministas têm lutado por “serviços integrados” 

de atenção às mulheres em situação de violência: serviços psicológicos, de 

assistência social, de saúde e de orientação jurídica; serviços policiais 

capacitados para esta questão; casas abrigo; e medidas preventivas sobretudo no 

campo da educação. Mas o Estado tem tratado desta temática primordialmente 

como uma questão de polícia. Até hoje, as delegacias da mulher constituem a 

principal política pública de enfrentamento à violência contra mulheres no 

Brasil. (p. 3) 

Com o surgimento das Delegacias da Mulher, as demandas por “serviços 

integrados” os quais podem ser configurados como a assistência social, psicológica, 

judicial foram absorvidos pelo Estado e pelas organizações não governamentais de 

maneira desintegrada e, muitas vezes, precária. Traduziam-se em políticas públicas na 

área da justiça criminal dando ênfase à criminalização dos “agressores”, não permitindo 

a institucionalização da capacitação das funcionárias das Delegacias de Defesa da 
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Mulher sob uma perspectiva feminista e com formação na dimensão do conceito de 

gênero (Santos, 2008). 

Já no âmbito da institucionalização das políticas públicas, no ano de 2003, foi 

criada a primeira Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, na gestão do 

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. Com caráter ministerial teve como 

objetivo elaborar, articular e executar políticas direcionadas à equidade de gênero. 

Observa-se a ênfase em combater a desigualdade de gênero na qual a violência é 

entendida como a sua expressão máxima. Mais adiante adentraremos no campo 

conceitual de “gênero” e suas repercussões nas formulações e ações das políticas 

direcionadas às mulheres. 

Nas duas Conferências Nacionais de Políticas para Mulheres (2004 e 2007), 

foram elaborados em âmbito Federal os dois Planos Nacionais de Políticas para 

Mulheres – PNPM (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da 

República, 2005, 2008). Nestes documentos, objetiva-se criar políticas específicas para 

o enfrentamento da violência contra as mulheres. Em 2011, foi realizada a terceira 

Conferência de Políticas para Mulheres (Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – 

CNDM, 2012), e suas propostas subsidiarão as políticas que serão implementadas 

futuramente. 

Desta maneira, propomos a apresentação descritiva da política oficial em 

vigência para mulheres. Afinal, a mesma resulta das negociações entre os movimentos 

sociais, sociedade civil e os interesses políticos e jurídicos em jogo do Estado brasileiro. 

Destes documentos, surgiu a proposta para implementação dos Centros de Referência 

(entre outros dispositivos) que já existiam desde a década de 1980, porém com 

nomeclaturas diferentes e, principalmente, sob a gestão das organizações não 

governamentais e dos coletivos feministas. 
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Lançado em agosto de 2007, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra às Mulheres (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2007) consistiu 

em fomentar a rede de enfrentamento e combate à violência com um acordo federativo 

entre os governos dos estados e dos municípios brasileiros para o planejamento de ações 

que visassem à consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 

as Mulheres (SPM, 2011). 

O Pacto Nacional (SNEVM & SPM, 2011) vem sendo executado por diferentes 

órgãos da Administração Pública Federal: Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, 

Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, 

entre outros, com pactuações em níveis estadual e municipal. A ideia é incentivar uma 

responsabilização dos municípios e estados por meio da descentralização das políticas 

federais. 

Observou-se, assim, certo florescimento destas políticas públicas a partir da 

criação da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres no ano de 2003, e com isso a 

crescente pactuação dos municípios e estados com a criação de serviços 

sócioassistenciais para o fortalecimento de uma rede de atendimento às mulheres em 

situação de violência. 

Atualmente, a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, que se encontra na terceira edição (SPM, 2011) tem como objetivo principal: 

“enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a partir de uma perspectiva 

de gênero e de uma visão integral deste fenômeno” (p. 35, grifos nossos). 

Como objetivos específicos propõe a redução dos índices de violência contra as 

mulheres e em relação à assistência e “diversidade” das mulheres pretende: 
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• garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de violência 

considerando as questões raciais, étnicas, geracionais, de orientação sexual, de 

deficiência e de inserção social, econômica e regional; 

• proporcionar às mulheres em situação de violência um atendimento 

humanizado e qualificado nos serviços especializando-se na Rede de 

Atendimento. (SNEVM & SPM, 2011, p. 35, grifos nossos) 

Ainda segundo a SPM (2011), apresentamos a seguir as diretrizes da Política 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: 

• reconhecer a violência de gênero, raça e etnia como violência estrutural 

e histórica que expressa a opressão das mulheres e que precisa ser tratada 

como questão da segurança, justiça, educação, assistência social e saúde 

pública; 

• garantir o cumprimento dos tratados, acordos e convenções 

internacionais firmados e ratificados no Brasil com vistas ao enfrentamento da 

violência contra as mulheres; 

• combater as formas de apropriação e exploração mercantil do corpo e da 

vida das mulheres, como a exploração sexual e o tráfico de mulheres; 

• implementar medidas preventivas, de maneira integrada e intersetorial 

nas áreas de saúde, educação, assistência, turismo, comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça; 

• incentivar a formação e capacitação de profissionais para o 

enfrentamento à violência contra as mulheres, em especial no que tange à 

assistência; 
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• estruturar as Redes de Atendimento à mulher em situação de violência 

nas esferas dos municípios, estados e federal. (SNEVM & SPM, 2011, p. 34, 

grifos nossos) 

Em relação à categorização e tipificação adotada pela Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (SPM, 2011), o fenômeno é seccionado 

em diferentes manifestações, modos e espaços de acontecimento em nosso país. Assim, 

há a diferenciação entre a violência doméstica, a violência familiar que inclui a 

violência no espaço doméstico ou em relações interpessoais e suas diferentes 

especificidades, a violência perpetrada fora do espaço domiciliar, na comunidade e a 

violência perpetrada por agentes que não necessariamente conheçam e se relacionam 

com a “vítima”. A saber: 

• a violência doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal, em que 

o agressor conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que a mulher, 

compreendendo, entre outras, as violências física, psicológica, sexual, moral e 

patrimonial (definidas também pela Lei Federal n. 11.340/06); 

• a violência ocorrida na comunidade e que seja perpetrada por qualquer 

pessoa e que compreende, violação, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres, 

prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de trabalho, a violência 

perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, denominada de violência 

institucional. (SNEVM & SPM, 2011, p. 19) 

Estas categorizações presentes nas formulações das macropolíticas apresentam 

um caráter mais abrangente em relação à tipologia prevista pela própria Lei Maria da 

Penha (Lei Federal n. 11.340/06). Nela encontramos o fenômeno da violência de gênero 

contra as mulheres, especificado como “violência doméstica e familiar contra a mulher” 

perpetrada nas diferentes modalidades: violências física, psicológica, sexual, moral e 
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patrimonial. Lembramos, aqui, que a violência institucional, mencionada na Política 

acima citada, é muito presente nas próprias políticas e dispositivos que visam à proteção 

e enfrentamento às situações de violência. 

Oficialmente, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência deve 

ser composta pelos seguintes serviços (SNEVM & SPM, 2011): 

1. Casas Abrigo: são locais que devem proporcionar moradia protegida e 

atendimento integral a mulheres em risco de morte iminente. É um serviço 

sigiloso e de caráter temporário, no qual as usuárias permanecem por um período 

determinado (até 6 meses); 

2. Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher: conhecidas como 

DEAM são unidades especializadas da Polícia Civil para o atendimento das 

mulheres em situação de violência. As ações desenvolvidas nas DEAMs são de 

prevenção, apuração, investigação e enquadramento legal; 

3. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher exerce o papel de 

articulador das instituições e serviços governamentais e não-governamentais 

que integram a Rede de Atendimento. Assim, os Centros de Referência, além de 

prestar o acolhimento e atendimento da mulher em situação de violência, devem 

monitorar e acompanhar as ações desenvolvidas pelas instituições que 

compõem a Rede; 

4. Defensoria da Mulher: é o órgão do Estado responsável pela defesa das 

cidadãs que não possuem condições econômicas de ter advogado contratado por 

seus próprios meios. Tem como função dar assistência jurídica, orientar e 

encaminhar as mulheres em situação de violência; 

5. Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher: A Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) prevê a criação de Juizados, que deverão 
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contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por 

profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e da saúde. Além 

desses dispositivos, foram acrescentados outros serviços e possibilidades de 

atendimento presentes nas políticas oficiais: Casas de Acolhimento Provisório; 

Polícia Civil e Militar; Instituto Médico Legal (ITEP), Central de Atendimento à 

Mulher – Ligue 180; Ouvidorias; Ouvidoria da Mulher da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres; Serviços de Saúde voltados para o atendimento dos casos de 

violência sexual e doméstica; 

6. Núcleo da Mulher da Casa do Migrante. (p. 28, grifos nossos) 

Em 2012, o Brasil conta (em números) com os seguintes serviços, os quais, 

perante os mesmos documentos oficiais, devem assumir as diferentes funções para 

prevenir; enfrentar, combater e garantir os direitos e oferecer assistência às mulheres: 

• 193 Centros de Referência de Atendimento à Mulher; 

• 388 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher; 

• 71 Casas-abrigo; 

• 609 serviços de saúde especializados para assistência à violência sexual; 

• 70 Juizados de violência doméstica; 

• 54 Núcleos/Defensorias Especializados de Atendimento à Mulher; 

• 20 Promotorias Especializadas/Núcleos de Gênero do Ministério Público. 

(SPM, 2011) 

No Rio Grande do Norte, encontramos os seguintes serviços: 

• 03 Delegacias Especializadas no atencimento à Mulher; 

• 02 Hospitais Especializados para Atendimento de Casos de Violência; 

• 03 Defensorias Especializadas no Atendimento à Mulher; 

• 02 Centros de Referência de Atendimento à Mulher; 
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• 01 Casa Abrigo. 

Observamos que os serviços supracitados pecam em relação à quantidade e à 

qualidade de seus atendimentos. 

No entanto, sabemos que o funcionamento dos serviços e o cotidiano dos 

mesmos deriva da incorporação e reprodução de alguns conceitos arraigados nas 

políticas, os quais se desdobram nas práticas e na atenção às usuárias. Sabe-se também 

que a as condições materiais tais como: repasse de verbas, financiamento, recursos 

humanos e cenários políticos têm sido determinantes para a institucionalização de 

política desarticulada e enfraquecida. Além disso, questionamos: 

(1) Qual a compreensão de violência de gênero contra as mulheres nestas 

diretrizes políticas? 

(2) Quais são os desdobramentos destas definições de violência nas práticas 

profissionais? 

A apresentação descritiva da institucionalização destas macropolíticas teve o 

intuito de conhecer suas diretrizes e objetivos para subsidiarmos uma reflexão crítica 

acerca das lógicas presentes nestas formulações e as suas repercussões no cotidiano dos 

serviços. 

Julgamos importante grifar algumas diretrizes que dizem respeito ao campo de 

interesse do estudo para justamente realizarmos as distinções entre estas formulações 

políticas e o que tem acontecido em âmbito regional e cotidiano no Centro de 

Referência abordado na pesquisa. 
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2. O conceito de gênero e a violência contra as mulheres  

São muitas as teorias que buscam compreender o fenômeno social da violência 

de gênero contra as mulheres, suas especificidades, modos e espaços de ocorrências sob 

a perspectiva das ciências humanas e sociais. Sabemos que a violência tornou-se uma 

das grandes preocupações em nível mundial, atingindo a sociedade como um todo. Este 

fenômeno, cada vez mais, tem atraído pesquisadores e estudiosos, em face do vasto 

campo de estudos de diversas disciplinas envolvidas para sua compreensão e 

intervenção (Rocha, 2009). 

Independentemente das denominações que recebe, a literatura aponta que esse 

fenômeno acontece no mundo inteiro e atinge as mulheres em todas as idades, graus de 

instrução, classes sociais, raças, etnias e opção sexual. Esta assertiva que universaliza a 

problemática é amplamente ratificada pela literatura, porém há estudos que apontam os 

marcadores sociais tais como a classe social, a raça e etnia, diferentes gerações, 

escolaridade (entre outros) como marcadores importantes para a compreensão ampliada 

e diferenciada da violência de gênero contra as mulheres. Ou seja, mulheres negras, com 

baixa escolaridade e com poucos recursos materiais podem ser muito mais vulneráveis 

às situações de violência, sejam elas perpetradas por parceiro íntimo ou enquadradas em 

outras tipificações. 

Neste estudo vamos adotar, na maioria das vezes, o termo “violência de gênero 

contra as mulheres” por realizar a distinção entre a violência de gênero – a qual pode ser 

entendida como a violência perpetrada contra homens e todos aqueles que se abrigam 

no imenso guarda-chuva que a violência baseada no gênero pode conter. Tratamos, 

aqui, de uma política especializada para o atendimento a mulheres em situação de 

violência, daí a necessidade de se realizar tal distinção com o recorte da clientela 

abordada. 
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Neste sentido, Debert e Gregori (2008), na perspectiva das Ciências Sociais, 

publicaram um estudo com a intenção de discutir os deslocamentos semânticos nos usos 

da noção de violência contra mulher desde o início dos anos de 1980 no Brasil. Segundo 

as autoras, a definição de violência contra a mulher no Brasil foi elaborada em meio a 

uma experiência política avançada na década de 1980, em que militantes feministas 

atendiam mulheres que sofriam violências nos chamados SOS-Mulher, primeira 

entidade no Brasil criada por iniciativa de vários grupos feministas nesse período, com 

esta finalidade. Ressaltam, ainda neste estudo, que houve intercâmbios na expressão 

“violência contra a mulher” a qual foi criada pelo movimento feminista a partir da 

década de 1960. Este termo evidencia as origens da noção primeira da “violência contra 

a mulher” que teve como embasamento as discussões acerca da opressão advinda das 

sociedades organizadas patriarcalmente. A teoria do patriarcado pode ser compreendida 

a partir de duas visões: o patriarcado individual que se caracteriza pelas crenças de 

gênero em que pese a crença da superioridade masculina histórica e a inferioridade 

feminina determinantes da qualidade das relações desiguais entre homens e mulheres. A 

outra visão seria chamada de patriarcado estrutural o qual remonta às mesmas crenças 

entendidas individualmente, porém praticadas e reforçadas pelas instituições do Estado 

e seus agentes (Oliveira, 2007). A violência perpetrada contra as mulheres seria a 

expressão máxima desta desigualdade estrutural entre homens e mulheres: 

o conjunto de ideias que deu suporte e substância a essa expressão foi elaborado 

a partir de uma compreensão particular acerca da opressão sofrida pelas 

mulheres no âmbito do Patriarcalismo – noção sintonizada com as discussões 

feministas em cenário internacional. Gênero não era a categoria empregada 

nessa definição e a condição feminina tinha seu significado articulado a 

pressupostos universalizantes, como a ideia de que a opressão é uma situação 
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partilhada pelas mulheres pelas circunstâncias de seu sexo, independentemente 

do contexto histórico ou cultural observado. (Debert & Gregori, 2008, p. 4) 

Piscitelli (2002) argumenta que o conceito de patriarcado embora tenha sido útil 

para a mobilização política para mostrar a subordinação feminina e a manutenção do 

sexismo em nossa sociedade, ao ser utilizado como categoria de análise fora de seu 

contexto acabou por obscurecer a compreensão das relações sociais que organizam 

outras formas de opressão. 

“Assim o conceito do patriarcado colocou problemas delicados em termos 

metodológicos, ao referir-se a um sistema político, quase místico, invisível, trans-

histórico e trans-cultural, cujo propósito seria oprimir as mulheres” (Piscitelli, 2002, p. 

15). Ainda segundo essa autora, o conceito de gênero começou a ser desenvolvido como 

uma alternativa à categoria de análise do patriarcado, produto ainda da inquietação 

feminista que buscava compreender as causas da opressão das mulheres. A elaboração 

do conceito buscava conhecer de que maneira o gênero operava em nossas sociedades e, 

assim, exigia pensar o poder, ou as relações de poder de forma mais complexa, sem 

serem produzidas por uma única forma de organização social estruturada como o 

patricarcado. 

A violência de gênero, destarte, foi o mais recente conceito empregado por 

feministas que não queriam ser acusadas de essencialismo e, principalmente, nos 

estudos que tinham como referência o sistema de justiça, o conceito de gênero foi 

incisivo na crítica à vitimização das mulheres, que as compreendia como vítimas 

passivas da dominação (Debert & Gregori, 2008). 

A violência conjugal foi outro termo que especificou a violência contra a mulher 

no contexto das relações de conjugalidade; já a violência doméstica que inclui 

manifestações de violência entre outros membros no núcleo doméstico passou a estar 
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em evidência nos anos de 1990. A noção de violência familiar é empregada atualmente 

no âmbito da atuação judiciária e utilizada pela recente Lei Federal n. 11.340/06 ou Lei 

“Maria da Penha” como violência doméstica e familiar contra a mulher. Como 

observamos, as denominações acerca do fenômeno mudam conforme as compreensões 

que se têm do mesmo. Há grandes disputas ideológicas neste campo, mas o que se nota 

é que o fenômeno é reconhecidamente multifacetado, interdisciplinar e suas 

repercussões para a vida das mulheres têm sido alvo de muitos estudos em âmbito 

teórico e tecnicoassistencial. 

Contemporaneamente, a questão da violência de gênero contra as mulheres não 

tem sido exclusivamente relacionada a organizações das sociedades patriarcais e seus 

resquícios expressados pelas desigualdades entre homens e mulheres. Ultimamente, os 

diferentes estudos que contemplam os marcadores sociais, raciais e geracionais (entre 

outros), juntamente com os estudos culturais, os estudo das sexualidades 

compreendendo os estudos Queer2 tornam mais complexa a compreensão do fenômeno 

da violência e suas diferentes expressões. 

No entanto, antes de qualquer passo adiante, entendemos que para se discutir o 

problema da violência de gênero contra as mulheres é preciso que nos aproximemos do 

campo dos estudos de gênero, com o objetivo de conhecer como este conceito se 

relaciona com o fenômeno social da violência; atravessa as práticas profissionais e 

sustenta as formulações das atuais políticas neste âmbito. Lembramos aqui, que não há 

pretensão em esgotar essa discussão que está imersa em um imenso e conflituoso campo 

                                                             
2 A teoria Queer é campo teórico composto por ativistas e acadêmicos que ganhou força a partir dos anos 
de 1980, nos EUA. Propõe-se a criticar os movimentos gays identitários. A proposta foi a de positivar 
esta conhecida forma pejorativa de insultar os homossexuais chamados de Queer (“estranho” – sem 
tradução exata para o português), pretendendo-se dar um novo novo significado ao termo, passando a 
entender Queer como uma prática de vida positiva que se coloca contra as normas socialmente aceitas 
(Colling, 2007). 
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de estudos epistemológicos nas diferentes áreas de conhecimento das Ciências 

Humanas. 

Sabemos, desta forma, que o conceito de gênero sofre mudanças dependendo do 

viés epistemológico em que é compreendido. 

A seguir, iniciamos um recorte nos estudos de gênero baseados na perspectiva 

epistemológica dos estudos pós-estruturalistas. Louro (2004) apresenta-nos este campo 

como uma teoria e política pós-identitária na qual o alvo se desloca das identidades para 

a cultura, para a produção de subjetividades e para os discursos e seus contextos 

institucionais. De maneira geral, estes estudos críticos à noção das identidades de 

gênero se apoiam no descentramento do sujeito, e o conceito de gênero passa a ser 

compreendido como norma regulatória e tecnologia, as quais produzem as 

subjetividades masculinas e/ou femininas. Tal campo epistemológico pretente apontar 

outros conhecimentos por meio da desconstrução de discursos, práticas e lógicas os 

quais articulam conhecimento e poder na produção dos sujeitos. 

Nesta seara, os estudos de gênero inauguram uma mudança conceitual no campo 

de estudos das “Mulheres” e das teorias sociais que buscavam entender as diferenças 

sexuais. Segundo Preciado (2008), foi John Money, um psicólogo infantil norte-

americano encarregado do tratamento de bebês intersexuais quem utilizou a noção de 

“gênero” pela primeira vez, em 1947. A autora enuncia que Money utiliza a noção de 

gênero para nomear o sexo psicológico, pensando, sobretudo, na possibilidade de 

utilizar a “tecnologia para modificar o corpo segundo um ideal preexistente que 

prescreve como deve ser um corpo humano feminino ou masculino” (Preciado, 2008, p. 

81). O termo “gênero” foi inventado para nomear o pertencimento de um indivíduo a 

um grupo culturalmente reconhecido como “masculino” ou “feminino” o qual, segundo 
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ele, poderia ser mudado até o bebê completar dezoito meses (Preciado, 2008). Vemos aí 

a primeira tentativa de distinção do par sexo-gênero. 

Em meados da década de 1960, o termo “gênero” foi novamente utilizado pelo 

psicanalista Robert Stoller, “quando buscava uma palavra para poder diagnosticar 

aquelas pessoas que, ainda que possuíssem um corpo de homem, sentiam-se como 

mulheres” (Rodriguez & Ayter, 2007, p. 14). 

Na sequência, o termo foi acolhido pelos movimentos sociais feministas bem 

como pelos estudos feministas em substituição ao termo “Mulher”. Assim, podemos 

dizer, que a categoria “mulheres” sofreu variações ao longo da história nas diferentes 

perspectivas dos “feminismos” e repercutiu nas construções de projetos políticos para 

mulheres com foco nas situações de violência, como também posteriormente o conceito 

de gênero. 

Em consonância e em contribuição ao campo dos estudos críticos às identidades 

de gênero (masculino e feminino), Berenice Bento propõe três possibilidades para se 

compreender os “processos constitutivos das identidades de gênero” (Bento, 2006, p. 

69). São elas: “universal, relacional e plural”. Segundo a autora, cada perspectiva de 

gênero apresenta suas teses sobre as relações entre os gêneros, a sexualidade e o corpo. 

A perspectiva “universal” de gênero configurou-se com a elaboração de 

constructos que explicavam a subordinação das mulheres segundo “as posições dos 

gêneros na sociedade a partir de uma perspectiva oposicional/binária e de caráter 

universal” (Bento, 2006, p. 70). Esta perspectiva buscou desnaturalizar a suposta 

condição de inferioridade biológica da mulher, mas, no entanto, “gerou a 

essencialização dos gêneros com a tendência a cristalizar as identidades de homens e 

mulheres em posições fixas” (Bento, 2006, p. 70). 
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A partir da década de 1980, na concepção universal de gênero, passou-se, então, 

a compreender as desigualdades entre homens e mulheres não somente pelo viés 

biológico (sexo) para entendê-las em dimensões culturais e sociais (gênero). O 

determinismo biológico era, até então, um argumento que servia para justificar as 

práticas desiguais que geravam as discriminações entre homens e mulheres. 

Na compreensão “relacional” de gênero outras categorias de análise tornaram-se 

necessárias para reflexão teórica acerca das desigualdades dos gêneros (masculino e 

feminino). Entre elas destaca-se a concepção de poder na dimensão das relações entre os 

gêneros. Em consequência desta tendência, o movimento social de mulheres e o 

feminismo no Brasil, no final dos anos 1980, caracterizou-se por uma revisão crítica da 

visão essencialista e universal do termo “mulher”, quando em outros movimentos de 

minorias mulheres negras, lésbicas e trabalhadoras não se sentiam incluídas (Bento, 

2006). 

De acordo com Bento (2006), a tarefa teórica era desconstruir essa mulher 

universal, que aportasse outras variáveis sociológicas para a construção das identidades 

dos gêneros: 

a categoria analítica de “gênero” foi buscar nas classes sociais, nas 

nacionalidades, nas regionalidades, nas etnias e nas orientações sexuais os 

aportes necessários para desnaturalizar e dessencializar a categoria mulher, que 

se multiplica e fragmenta em negras analfabetas, brancas conservadoras, negras 

racistas, ciganas, camponesas, imigrantes. (p. 74) 

A questão que emergiu em termos de movimento feminista e suas reivindicações 

de direitos é que as singularidades de outras realidades de mulheres não eram levadas 

em conta. A mulher como um sujeito universal e homogêneo, ou mesmo a mulher 

vitimada entendida a partir do viés marxista, oprimida pela sociedade patriarcal e pela 
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lógica da divisão de classes, é contestada pelas perspectivas relacionais. Elas ressaltam a 

heterogeneidade e singularidade como pressupostos básicos para a compreensão dos 

diferentes universos das mulheres (Rodriguez & Ayter, 2007). 

Sob esta perspectiva, houve uma mudança da concepção da mulher portadora de 

uma condição universalmente subordinada, compreendida ora por constructos sociais 

ora pelo determinismo biológico, os quais geravam a noção de mulher vítima e homem 

agressor. Outra contribuição desta perspectiva, chamada relacional, foram os estudos 

sobre as masculinidades empenhados em desconstruir a noção do homem naturalmente 

viril e violento (Bento, 2006). 

A respeito das duas perspectivas supracitadas, “universal” e “relacional”, Bento 

(2006) aponta que ambos os momentos do feminismo não pensaram as questões da 

sexualidade, de gênero e das subjetividades fora de uma relação binária oposicional. 

Deste modo, as questões que irão marcar o terceiro momento dos estudos de gênero 

dizem respeito à problematização da vinculação entre gênero, subjetividade e 

sexualidade: 

estes estudos se organizaram a partir de alguns pressupostos: a sexualidade como 

um dispositivo, o caráter performativo das identidades de gênero, o alcance 

subversivo das performances e das sexualidades fora das normas de gênero, o 

corpo como um biopoder, fabricados por tecnologias precisas. (p. 81) 

Assim, contemporaneamente, sob o recorte da perspectiva do movimento teórico 

pós-estruturalista, os estudos pós-modernos críticos em relação às identidades fixas e 

normativas de gênero nos ajudam a repensar criticamente as concepções sobre a 

violência contra as mulheres. Observamos no capítulo anterior que as políticas para 

mulheres operam ignorando a noção de gênero como produtor de subjetividades 

normatizadas, além de recorrer ao viés da mulher vitimada e do homem agressor e 
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violento, seja por essencialismo biológico (natureza do homem e da mulher), seja por 

um essencialismo social (gênero como construção social dos sexos, desembocando em 

outras desigualdades). Estas visões não são “incorretas”, persistem em nossa sociedade 

e se confirmam nos fatos relativos ao fenômeno da violência, mas enfocar as relações de 

gênero com lentes exclusivas provocam políticas e práticas ainda pouco resolutivas. 

Porém, o campo dos estudos pós-estrutualistas ou pós-modernos são alvo de inúmeras 

críticas, principalmente pelas militantes e ativistas representantes do feminismo 

brasileiro. A alegação crítica é que estes estudos impossibilitam o sujeito do feminismo 

de ser representado politicamente, além de serem considerados de difícil compreensão, 

tornando-se um objeto de estudo hermético e esotérico. 

Em contribuição à perspectiva pós-estruturalista e desconstrutivista e, em 

oposição ao parágrafo acima, Butler (2010) parte da crítica sobre as identidades 

assumidas pelo sujeito “mulher” e a dificuldade em se obter uma representatividade das 

demandas políticas em nome destas: 

tentei sugerir que as categorias de identidade frequentemente presumidas como 

fundantes na política feminista – isto é, consideradas necessárias para mobilizar 

o feminismo como política de identidade – trabalham simultaneamente no 

sentido de limitar e restringir de antemão as próprias possibilidades culturais que 

o feminismo deveria abrir. Paradoxalmente, a reconceituação da identidade 

como efeito, isto é, como produzida ou gerada, abre possibilidades de “ação” 

que são insidiosamente excluídas pelas posturas que tomam as categorias da 

identidade como fundantes e fixas. Pois o fato de uma identidade ser um efeito 

significa que ela não é nem inevitavelmente determinada nem totalmente 

artificial e arbitrária. (p. 211) 
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Butler (2010) alega que ao entendermos as identidades como sendo produções 

discursivas, sociais e culturais e não categorias fundantes da identidade feminina, as 

ações em termos dos projetos políticos tornam-se mais viáveis. A autora reflete sobre a 

constituição das identidades de gênero como produtoras das subjetividades circunscritas 

sob a instância das instituições da heterossexualidade compulsória e do falocentrismo. 

Segundo Mislkoci (2009), a heteronormatividade expressa as expectativas, as 

demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade 

como natural e, portanto, fundamento da sociedade. É uma denominação 

contemporânea para o dispositivo histórico da sexualidade que evidencia seu objetivo: 

formar todos para serem heterossexuais ou organizarem suas vidas a partir do modelo 

supostamente coerente, superior e “natural” da heterossexualidade. Este dispositivo da 

sexualidade é presente e vigente nas diferentes sexualidades não sendo exclusivos dos 

heterossexuais (Miskolci, 2009). Em referência ao mesmo autor, a primeira teórica a 

empregar o termo foi a feminista norte-americana Adrienne Rich em um ensaio 

publicado em 1986 com o título Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. 

Criticando as identidades de gênero, Butler (2010) questiona: “Em que medida a 

identidade é um ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva da 

experiência? E como as práticas reguladoras que governam o gênero também governam 

as noções culturalmente inteligíveis de identidade?” (p. 211). O termo gênero, desta 

forma, é entendido como norma social regulatória produtora de identidades masculinas 

e femininas desvinculando-as da dimensão da sexualidade, do desejo e das produções 

das subjetividades. 

Para Butler (2010), os corpos e logo os sexos também são produtos das práticas 

e discursos produzidos social e culturalmente. Esta perspectiva problematiza a 

vinculação entre sexualidade, desejo, gênero e subjetividade. 
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A assertiva chama-nos a atenção para uma questão importante levantada pelos 

estudos Queer ao considerar que as normas de gênero, as identidades fixadas em 

masculino ou feminino e a heteronormatividade produzem nossa inteligibilidade como 

seres humanos e complexificam a problemática dos estudos sobre gênero. 

Colling (2007) ao se aprofundar nos estudos Queer contribui para a compreensão 

do conceito da teoria da performance de gênero, apresentando-a como a ritualização da 

repetição das normas (de gênero), a qual cria sujeitos resultantes destas repetições. O 

autor complementa seu pensamento: “quem ousa se comportar fora destas normas que, 

quase sempre, encarnam determinados ideais de masculinidade e feminilidade ligados 

com uma união heterossexual, acaba sofrendo sérias consequências” (p. 2). 

Butler (2008), entretanto, acrescenta a possibilidade de se produzirem fissuras, 

ou instabilidades nessas normas pelo viés da teoria da performance, criando-se, assim, 

uma perspectiva para o surgimento de outras subjetividades e possibilidades de 

existência. Para a autora, tal performatividade pode ser compreendida como a lenta e 

difícil prática de produzir novas possibilidades de experiências de gênero à luz da 

história e no contexto de normas muito poderosas que restringem a nossa 

inteligibilidade como seres humanos. 

Neste estudo, compreendemos que questionar as normas que nos tornam homens 

e mulheres, a heterossexualidade obrigatória, descontruir a fixidez destas identidades 

normativas de gênero e dar espaço a outras possibilidades de existência em termos de 

produção das subjetividades, faz-nos repensar a maneira de produzir cuidados mais 

respeitosos e singulares às usuárias de um serviço como o Centro de Referência. 

Neste sentido, amplia-se ou desconstrói-se a noção de gênero e o fenômeno da 

violência pode ser compreendido mais amplamente: “O fato de entender o gênero como 

um imperativo social que obriga a levar a cabo comportamentos e desejos somente em 
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uma determinada direção é uma parte fundamental do que chamamos de violência de 

gênero” (Rodriguez & Ayter, 2007, p. 17). 

Em um artigo sobre a violência contra a mulher no Peru, Boesten (2010) utiliza 

um conceito bastante interessante chamado de “violência normativa”, também utilizado 

por Judith Butler: 

o conceito de “violência normativa” segue da análise das normas que podem 

permitir ou restringir a vida. Se as normas ditam o que podemos ou não podemos 

nos níveis mais íntimos da vida – sexualidade, amor, desejo e eu acrescentaria 

ambições – elas produzem violência nos corpos que rompem com as regras. A 

violência normativa impõe o que temos que ser e exclui os comportamentos que 

não se conformam. Aqueles que não se conformam tornam-se nas palavras da 

autora, Butler, ininteligíveis, não existentes, a não ser que se adaptem às normas. 

(Boesten, 2010, p. 5, tradução nossa) 

O autor concebe o conceito de violência normativa como sendo a violência da 

norma, i.e., não é a violência per se (Boesten, 2010). A norma produz violência e, 

portanto, seria a violência por restrição. Seguindo o raciocínio do autor a respeito das 

diversas formas de violência produzidas pelas normas sociais: 

Butler argumenta que é a violência normativa que torna possível a violência 

física e simultaneamente invisível. A violência invisível é aquela que não é 

entendida como violência devido a sua normalização; ela é tolerada e 

normalizada porque é perpetrada em resposta às transgressões sociais. (Boesten, 

2010, p. 5) 

Butler, citada por Boesten (2010), alega que as normas são reproduzidas por 

repetições performáticas e por isso mesmo podem ser subvertidas, dando ênfase, assim, 

não tanto a uma visão determinista na qual as normas regulatórias somente constrangem 
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a vida das pessoas, mas sim pensando que tais repetições sociais performáticas de 

gênero oferecem possibilidades de resistência e subversão das mesmas. O machismo 

pode ser entendido como uma norma assim como o sexismo, porém há sempre algo que 

se produz na resistência a tais normativas. O feminino como norma também pode ser 

compreendido como produtor da identidade de vítima perante a violência perpetrada, 

mas sabemos que outras instituições entram em jogo para a eclosão da violência contra 

as mulheres. Ou seja, nesta compreensão, a violência ultrapassa o entendimento da 

dominação estrutural masculina sobre a condição oprimida feminina em uma sociedade 

patriarcal. Da mesma maneira que a violência explicada como manifestação máxima da 

desigualdade entre os gêneros (masculino e feminino) não explica a multiplicidade do 

fenômeno. Porém, vale ressaltar que não deve ser desconsiderada como característica 

ainda muito presente em nossa sociedade. Deixemos claro também que estamos tratando 

da violência contra as mulheres no Brasil, um país ocidental, no qual podemos perceber 

muitos outros fatores sociais operando para a produção das desigulades e violências. 

Nesta linha de argumentação, Dimenstein e Marcelino (2006) propõem outra 

abordagem para a violência de gênero, inserindo-a numa microfísica das múltiplas 

formas de violência existentes em nossa sociedade. As autoras compreendem a 

violência como um dispositivo de poder que se exerce nas relações com o uso da força e 

da coerção. Este poder, entretanto, não é exercido de forma explícita, mas é permeado 

de sutilezas e ambiguidades. Ou seja, esta microfísica da violência articula aspectos 

macrossociais como as desigualdades de oportunidades na vida, exclusão social e 

aspectos que podem ser considerados como os microsociais nos quais encontramos as 

subjetividades e poderes sendo produzidos pelos atravessamentos macrossociais. Esta 

microfísica afeta e produz danos em nível macrossociais como a impossibilidade de 

participação social e o anulamento da cidadania, produz danos materiais, corporais e 
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simbólicos. Em um nível micro, fabrica as “subjetividades dilaceradas” (Dimenstein & 

Marcelino, 2006, p. 150). As autoras questionam quais subjetividades são produzidas 

pela violência de gênero e perguntam se a mesma não é uma forma de uma 

economia/regime de biopoder no sentido de gerir e castigar a vida. Questionam, assim, 

será a violência de gênero uma norma e linguagem social? 

Preciado (2008), em seu livro Testo Yonqui, realiza um estudo genealógico sobre 

a produção do gênero. Segundo a autora, gênero resulta de uma criação formulada por 

um terceiro regime de subjetivação intitulado pela mesma de regime 

farmacopornográfico3. A autora nos conta que a partir da Segunda Guerra Mundial se 

inicia um sistema de saber-poder em que as novas tecnologias do corpo e da 

representação semiótica tornam-se imperativas na vida das pessoas. Na sociedade 

farmacopornográfica, as tecnologias se inserem e tornam-se parte do próprio corpo, 

diluem-se nele e se convertem no mesmo. Desta maneira, a invenção da “categoria de 

gênero” constitui um índice de emergência do novo regime de poder 

farmacopornográfico da sexualidade” (Preciado, 2008, p. 81). O gênero, a 

masculinidade e a feminilidade são invenções que se fabricaram depois da Segunda 

Guerra Mundial e não se produziram para a transformação do sexo em objeto de gestão 

política da vida, mas, sobretudo pelo fato de que esta gestão irá operar por meio das 

novas dinâmicas de um novo tipo de regime capitalista caracterizado como tecno-

capitalismo avançado. Para a mesma autora, a violência de gênero pode ser considerada 

como violência do sistema de gênero. Pois as identidades de homens e mulheres são 

mera fabricações e somente o fato de perseguirmos estas identidades e seus preceitos já 

seria uma violência. 

                                                             
3 Para conhecer mais sobre este regime de subjetivação chamado de Farmacopornográfico ver o livro 
Preciado, B. (2008). Testo Yonqui. Madrid: Ed. Espasa. 
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Tendo em vista as práticas produzidas em um dispositivo como o Centro de 

Referência, logo observamos que as “violências” ocorrem justamente devido à 

instituição de normas impostas às vidas dessas mulheres: vemos a violência eclodir 

quando algumas normas de gênero ameaçam ser rompidas ou desafiadas. A violência 

também é notada na precariedade social e cultural em que vivem muitas mulheres. Este 

é o caso de algumas mulheres com transtornos mentais, ou aquelas que já foram 

institucionalizadas. É também o caso das mães solteiras, das mulheres lésbicas, das 

mulheres que têm filhos com diferentes pais e todas aquelas que não se encontram na 

“normalidade”, palavra entendida como aqueles(as) que se encontram congruentes às 

normas regulatórias preestabelecidas socialmente. 

Retornando ao nosso “objeto” e campo problemático, as mulheres com 

transtornos mentais em situação de violência podem ser consideradas como portadoras 

de corpos invisíveis, ininteligíveis por irromperem as normas regulatórias em termos de 

uma compreensão normativa de saúde mental. Neste sentido, não possuir “sanidade 

mental” é também infringir normas regulatórias. Prins e Meijer (2002) inspirados em 

entrevista realizada com Judith Butler, discorrem acerca da noção de corpos abjetos, 

relacionando-os a todo tipo de corpos cujas vidas não são consideradas como vidas 

dignas de serem vividas e cuja materialidade é entendida como não importante. A autora 

exemplifica estes corpos abjetos para além daqueles que não seguem a 

heteronormatividade destacando também as pessoas identificadas como “casos 

psiquiátricos”, pessoas em vulnerabilidade e imigrantes também podem ser corpos 

ininteligíveis. Assim, as ações e práticas profissionais seguem sem questionar estas 

normas, as quais por si só geram violências e tornam invisíveis outras possibilidades de 

existência. 
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No tipo de serviço como o Centro de Referência, a experiência empírica aponta 

para dificuldades nas possibilidades interventivas, as quais estão engessadas sob a 

fixidez nas identidades da mulher “feminina” vítima, e do homem “masculino” 

agressor, nas noções de saúde mental, naturalmente dissociadas das situações vividas 

pelas mulheres que buscam ajuda no serviço, ou seja, na noção de saúde mental como 

sinônimo de normalidade e racionalidade inerente à dimensão psíquica, emocional e 

individual da pessoa. Sabemos, no entanto, que esta dimensão não pode ser apartada da 

vida e dos acontecimentos da vida destas usuárias. Concordamos que aquilo que nos 

torna nós mesmos constrói-se por meio dos processos de subjetivação. Estes são 

resultantes de interações coletivas ou individuais em face a uma diversidade de 

movimentos e desdobramentos da vida cotidiana (Maluf, 2009). 

Em relação às formulações das macropolíticas podemos indagar: quais os efeitos 

de uma uma diretriz política ancorada em noções de gênero identitárias, binomiais e 

estruturais? E como seria pensar em ações que tenham como princípios a perspectiva 

crítica da constituição das normativas de identidade de gênero? 

Ao verificarmos qual o conceito de gênero está sendo adotado pelo Pacto 

Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (SPM, 2007), observamos 

que se apoia na conformação e no construtivismo social das identidades dos gêneros. 

Apoia-se também na visão binomial oposicional exclusivamente entre homens e 

mulheres, na matriz da heteronormatividade e interpretam a violência como efeito desta 

relação assimétrica que enfatiza a identidade da mulher como submissa e historicamente 

inferiorizada: 

a violência contra as mulheres não pode ser entendida sem se considerar a 

dimensão de gênero, ou seja, a construção social, política e cultural da(s) 

masculinidade(s) e da(s) feminilidade(s), assim como as relações entre homens e 
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mulheres. [...] A construção social dos sexos atribui diferentes espaços de poder 

para homens e mulheres, nos quais a mulher em geral ocupa lugares de menor 

empoderamento, de desvalorização e de subalternidade. (SPM, 2007, p. 7) 

Desta forma, as atuais formulações das Políticas Públicas para Mulheres 

ratificam as leituras que podem vitimizar ainda mais as mulheres e dar pouco espaço 

para o questionamento das normas de gênero que configuram “feminilidades e 

masculinidades”. Isto é, seguem sem questionar as normas violentas vigentes 

permitindo a inteligibilidade do que nos torna ou nos produz como mulheres hoje em 

nossa sociedade. 

Tendo em vista os questionamentos acima abordados, também perguntamos, se a 

ampliação da noção de violência de gênero contra as mulheres e da noção de saúde 

mental pode produzir melhorias nas políticas assistênciais às usuárias em questão. 

 

 

2.1. Lei 11.340/06 ou Lei “Maria da Penha” 

A Lei Federal n. 11.340/2006 ou Lei “Maria da Penha” apoia-se na Constituição 

Federal, pela qual é assegurada a assistência à família, com a criação de mecanismos 

para coibir a violência, no âmbito de suas relações. Pode-se observar que desde a 

promulgação da carta constitucional o Estado Brasileiro assumiu o papel de cumpridor 

no enfrentamento a qualquer tipo de violência seja ela praticada contra homens ou 

mulheres, adultos ou crianças (SNEVM & SPM, 2011). No entanto, apesar de a Carta 

Constitucional já prever esses direitos foi necessária a promulgação de uma Lei 

específica para a legitimação jurídica da violência contra as mulheres. 

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei “Maria da Penha” deu 

cumprimento à Convenção para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência contra a Mulher 
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– Convenção de Belém do Pará – ratificada pelo Estado brasileiro há 11 anos, bem 

como à Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher (CEDAW) da ONU, além de outras convenções, tratados e acordos 

internacionais e nacionais. 

A lei criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, modificando, assim, a resposta que o Estado Brasileiro dava à violência 

contra a mulher, tipificando-a como uma das formas de violação dos Direitos Humanos 

(Penha, 2010). 

Fomentou a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher com competência cível e criminal para abranger as questões de família 

decorrentes de tal fato. Alterou o Código de Processo Penal, para possibilitar ao juiz a 

decretação da prisão preventiva quando houver riscos à integridade física da mulher, 

alterando a lei de execuções penais para permitir ao juiz que determinasse o 

comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. 

Propôs as medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar; nestas encontram-se também os Centros de Referência (Lei 

11.340/06). 

A violência doméstica no Brasil até o ano de 2006 era julgada nos chamados 

“Juizados Especiais Criminais” (JECRIMs) que geralmente terminavam em acordos e 

penas leves, como pagamento de multas, de cestas básicas ou serviços prestados à 

comunidade. 

O recurso judiciário dos JECRIMs foi alvo de inúmeras críticas por parte do 

movimento feminista que julgava inadequado tratar a violência doméstica como crime 

de menor potencial ofensivo. Este tipo de crime passa a ser processado segundo os 

procedimentos ordinários das Varas Criminais (Reginato, 2011). 
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A Lei determinou que a violência doméstica e familiar contra a mulher não 

depende de sua orientação sexual, isto é, pode ocorrer entre mulheres que se relacionem 

“homoafetivamente”. 

Ratificou que somente a mulher pode retirar a denúncia perante o juiz e que ela 

será notificada sobre o andamento do processo, em especial quando da entrada e saída 

do agressor da prisão. Conferiu, segundo documento oficial, à autoridade policial poder 

para requerer ao juiz, em 48h, que sejam concedidas diversas medidas protetivas de 

urgência para a mulher em situação de violência (Lei 11.340/06). 

Um dos principais benefícios da Lei Federal n. 11.340/06 foi definir com clareza 

quais são os tipos de violência “doméstica e familiar contra a mulher” – física, 

psicológica, sexual, patrimonial e moral. 

Conforme nos aponta Rocha (2009), a Lei “Maria da Penha” entrou em vigor, 

possui eficácia jurídica e prevê um conjunto de políticas públicas e mecanismos de 

prevenção e repressão, direcionados para a garantia dos direitos da mulher vítima de 

agressão, porém, a avaliação social de seus reais resultados ainda é prematura, visto que 

a Lei é considerada relativamente recente. 

Rocha (2009) acha importante sublinhar que para o enfrentamento efetivo e 

concreto da violência doméstica não basta a existência de um aparelho estatal repressor 

e rigoroso, é necessário, também, criar condições e mecanismos para que as “vítimas” 

rompam de forma decisiva com o pacto do silêncio e do segredo, para a 

responsabilização do agressor, mediante políticas públicas que as protejam física e 

emocionalmente, independentemente dos espaços em que a violência aconteça. A 

criação desses “mecanismos e condições” para o enfrentamento é ainda um grande 

problema encontrado nestas políticas. 

Um estudo sobre os movimentos sociais feministas e a Lei Federal n. 11.340/06 
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no campo do Direito alega que a aprovação da mesma é o resultado de uma ação 

articulada do movimento feminista brasileiro em consonância com as recomendações da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sublinha que a lei é exemplificativa de uma 

forma de racionalidade atual na relação dos direitos humanos/direito criminal, presente 

hoje em todo o mundo. Este tipo de reforma legislativa ocorreu também, por exemplo, 

nos Estados Unidos e no Canadá com a implementação mecanismos de acusação 

obrigatórios e automáticos e com a proibição da retirada da acusação pela vítima 

(Reginato, 2011). 

Reginato (2011) realiza um levantamento histórico acerca dos diferentes tipos de 

intervenção (Delegacias, JECRIMs e Lei “Maria da Penha”) ao longo das lutas 

feministas, chegando a uma leitura crítica acerca da intervenção penal nos casos de 

violência contra a mulher. Ressalta que o sistema judicial ainda opera segundo 

funcionamento e lógica patriarcal e, que, ao recorrer ao sistema criminal diminui-se 

muito a possibilidade de autonomia das mulheres, no sentido da possiblidade da escolha 

em criminalizar ou não o perpetrador da violência. 

Debert e Gregori (2008), preocupadas com a criminalização dos “agressores” a 

partir da institucionalização da Lei “Maria da Penha”, contribuem para a discussão 

propondo uma distinção estratégica entre crime e violência. 

crime implica a tipificação de abusos, a definição das circunstâncias envolvidas 

nos conflitos e a resolução destes no plano jurídico. Violência, termo aberto aos 

contenciosos teóricos e às disputas de significado, implica o reconhecimento 

social (não apenas legal) de que certos atos constituem abuso, o que exige 

decifrar dinâmicas conflitivas que supõem processos interativos atravessados por 

posições de poder desiguais entre os envolvidos. (Debert & Gregori, 2008, p. 

172) 
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É preciso revisitar o significado de violência que, por sua vez, é constituído 

historicamente sendo produzido pelo poder de voz daqueles que participam do jogo 

democrático e formuladores da lei que atribuem o sentido de danos, abusos e lesões a 

determinadas ações. Afirmam que é, portanto, fundamental conhecer as distinções entre 

os significados de processos de violência e daqueles processos que criminalizam os 

abusos (Debert & Gregori, 2008). 

Butler (2010), inspirada pela analítica do poder foucaultiana, alega que o poder 

jurídico “produz” inevitavelmente o que alega meramente representar, portanto, as 

formulações políticas e as leis têm que se preocupar com essa função dupla do poder: 

jurídica e produtiva. 

Neste sentido, pensamos que os avanços nas normativas jurídicas, bem como as 

formulações e implementações das políticas públicas são incontestáveis, porém os 

entendimentos, interpretações e formas de lidar com as questões das relações de gênero 

e violência ainda operam segundo certas lógicas de coerência que sustentam e mantêm 

as práticas e funcionamentos tradicionais nas diferentes instituições de nossa sociedade. 

A seguir, problematizaremos a dimensão dada à saúde mental e atenção à mesma 

prevista também pelas políticas oficiais. Posteriormente, adentraremos o campo teórico 

que visa a conhecer e a articular o sofrimento advindo das situações de violência e sua 

interface com os transtornos mentais. 
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3. Políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres e atenção 

à saúde mental 

Nas diretrizes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres (SPM, 2008), encontramos no Eixo IV intitulado: “Enfrentando todas as 

formas de violência contra as mulheres”, um plano político com as seguintes metas a 

serem executadas: “Garantir e proteger os direitos das mulheres em situação de 

violência, considerando as questões étnicas, raciais, geracionais, de orientação sexual, 

de deficiência e de inserção social, econômica e regional” (p. 17). 

A ênfase aqui recai sobre a palavra “deficiência” e identificamos certa 

dificuldade em reconhecer e diferenciar o que é deficiência de transtorno mental. Pode-

se imaginar uma deficiência física e/ou mental, mas a ausência de definição na 

formulação da Política chama-nos a atenção. Sabemos, no entanto, que deficiência e 

transtornos mentais requerem atenção e cuidados diferentes. 

Podemos aventar que a distinção e esclarecimento deste ponto é muito 

importante para a implementação de práticas e procedimentos nos serviços ofertados 

pela rede de atenção às mulheres. 

Em um estudo sobre as representações sociais acerca dos transtornos mentais 

concebidos, muitas vezes, no senso comum como deficiência mental, Pereira, Barbieri, 

Paula e Franco (2007) contribuem argumentando: 

Verificamos a internalização de conceitos ancorados em práticas tradicionais, 

que situam o transtorno mental como: imutável e socialmente excludente; 

loucura ou estado continuadamente irracional; incapacidade e impossibilidade de 

autonomia ou deficiência mental. (p. 571) 

Finalizam o estudo, contando-nos que tais representações colocam obstáculos para o 

processo de transformação da assistência, na medida em que não consideram as 
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potencialidades do portador de transtorno mental, deste modo eliminando a priori 

qualquer possibilidade de prática reabilitadora (Pereira et al., 2007). 

A ausência de orientação e esclarecimento destas questões podem se desdobrar 

em dificuldades por parte da equipe para o acolhimento destas usuárias e nas 

dificuldades em relação à responsabilização e monitoramento dos encaminhamentos 

para outros serviços da rede de saúde mental. Pois, se transtornos mentais são 

entendidos como impassíveis de intervenções e de mudanças, como receber e oferecer 

atendimentos a este público? 

No corpo do texto da Lei Federal n. 11.340/06, identificamos novamente a 

palavra “deficiência”, com aumento da sanção para este delito: “Caso a violência 

doméstica seja cometida contra mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3”. 

Qual entendimento podemos ter de “deficiência” neste caso (Lei “Maria da 

Penha”)? Não há clareza e não sabemos qual o sentido usado para o termo no caso da 

Lei. 

Continuando no âmbito das macropolíticas, observamos, no II Plano Nacional de 

Políticas para Mulheres (SPM, 2008), a temática da saúde mental como prioridade com 

as seguintes metas no Eixo III: “Saúde das Mulheres, Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos”: 

promover a implantação de um modelo de atenção à saúde mental das mulheres 

na perspectiva de gênero, considerando as especificidades étnico-raciais com a 

meta prioritária de implantar futuramente cinco experiências-piloto, uma por 

região, de um modelo de atenção à saúde mental das mulheres na perspectiva de 

gênero. (SPM, 2008, p. 15) 

No trecho citado, já se observa maior clareza ao usar o termo “saúde mental”, mesmo 

que tal termo seja absolutamente complexo e abrangente. 
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A terceira e última Conferência Nacional de Políticas para Mulheres realizada 

em 2011, que se concretizou com a perspectiva e temática do respeito às “diferenças e 

no enfrentamento e superação de múltiplas desigualdades vividas pelas mulheres” 

(Conselho Nacional dos Direitos da Mulher – CNDM, 2012), produziu o seguinte 

documento com a meta para posterior implementação da diretriz política: 

promover e garantir a implantação de um modelo de atenção à saúde mental, na 

perspectiva de gênero, para as mulheres com transtornos mentais, dependência 

de álcool e drogas, mulheres que sofrem violências e discriminações específicas 

como o sexismo, o racismo, a lesbofobia e transfobia; considerando as 

especificidades étnico-raciais, geracionais, das mulheres com deficiências, 

mulheres vivendo com AIDS e outras DSTs, das mulheres em situação de prisão 

e em situação de rua. (CNDM, 2012, p. 12) 

Neste sentido, observa-se um avanço em se considerar novamente a dimensão da 

saúde mental, porém agora com a denominação de “transtorno mental” entre outras 

problemáticas sociais que demandam atenção/cuidados. Tal fato demonstra um avanço 

significativo na formulação das políticas no tocante à atenção à “dimensão” da saúde 

mental das mulheres que vivem situações de violência. Passamos do termo “deficiência” 

para “saúde mental”e atualmente para mulheres com “transtornos mentais”. É preciso 

nomear a problemática, mesmo que em algumas correntes teóricas haja preferência para 

o termo sofrimento psíquico ou mental. 

Mas, ainda, a solução encontrada para tal demanda que vai na direção da criação 

dispositivos especializados “modelo de atenção à saúde mental das mulheres”, gera a 

seguinte questão: será a criação de modelos de atenção direcionados especificadamente 

à saúde mental das mulheres a melhor maneira de se produzir cuidados neste sentido? 
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Tendo em vista as produções atuais no campo da saúde coletiva acerca da 

necessidade de se realizar ações integrais em saúde mental na Atenção Primária e, 

também, considerando a existência dos serviços substitutivos para atenção em saúde 

mental, buscando-se a efetivação da noção de integralidade dos serviços, novamente, 

cabe outra questão: a efetivação da política supracitada não corroboraria para maior 

fragmentação dos serviços, saberes e práticas? Criar-se-ia, um modelo de atenção 

exclusivo para mulheres com transtornos mentais em situação de violência? Não seria 

melhor levar a política e as “questões” de violência e gênero contra as mulheres para os 

serviços de saúde mental e Atenção Primária em saúde? Não seria mais indicado 

levarmos a “saúde mental” às políticas para mulheres no sentido de qualificação das 

equipes e gestores? 

As questões acima são também problematizadas quando entramos em contato 

com a realidade das instituições do sistema judiciário e os serviços da rede assistencial 

para mulheres. Percebemos que, apesar dos avanços nas dimensões política e legislativa, 

as práticas institucionais e cotidianas revelam um desconhecimento em relação aos 

transtornos mentais, reproduzindo preconceitos e estigmatizando as usuárias com tal 

demanda. 

 

 

3.1. Violência de gênero contra as mulheres e transtornos mentais 

Na tentativa de compreender o que seria “saúde mental”, encontramos algumas 

definições: a saúde mental deve ser considerada de maneira muito mais ampla do que a 

mera ausência de enfermidade mental, pois é uma parte indivisível da saúde. Pode ser 

considerada a base do bem estar e funcionamento eficaz das pessoas. “Refere-se a 

capacidade fazer frente às crises, adaptar-se às mudanças, estabelecer relações 
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satisfatórias com outros membros da comunidade e encontrar um sentido para a vida” 

(Rodríguez, 2001, p. 12). 

No documento produzido pela Organização Mundial de Saúde (World Health 

Organization – WHO, 1993), a respeito da saúde mental das mulheres, a seguinte 

afirmação vai ao encontro das determinações sociais para a manutenção da mesma: 

na discussão sobre os determinantes das dificuldades na saúde mental das 

mulheres, tornou-se imperativo mover o foco dos fatores de risco do indivíduo e 

seu estilo de vida para o reconhecimento dos fatores mais abrangentes tais como: 

econômicos, legais e ambientais que constrangem suas oportunidades para 

controlar os determinantes de sua saúde. (WHO, 1993, p. 7) 

Rodriguez (2001), em uma perspectiva social crítica, argumenta que estamos 

habituados a separar as distintas partes de nosso ser e este fato constitui uma herança do 

pensamento ocidental fundado sobre a base dos dualismos e dicotomias: mente/corpo, 

dentro/ fora, razão/afetividade, entre outros. Para a autora, construir um olhar íntegro e 

complexo do ser humano requer uma revisão dos paradigmas que têm regido 

hegemonicamente as formas de olhar o mundo. 

O paradigma biomédico hegemônico que tem orientado as práticas profissionais 

em matéria de saúde mental exige profunda revisão e construção de novos enfoques que 

permitam uma outra compreensão e formas de intervenção adequadas às necessidades e 

às demandas das mulheres (Rodriguez, 2001). Falar em saúde mental requer, assim, 

propostas interdisciplinares e integradoras das múltiplas dimensões em jogo. Faz-se 

necessário, desta maneira, pensar o campo de saúde mental das mulheres incorporando a 

relação que existe entre este e a produção histórica das mulheres enquanto sujeitos. 
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A partir de um estudo de caráter historiográfico das mulheres e seus “sintomas” 

nas distintas épocas da sociedade ocidental, encontramos interessantes atribuições para 

as mulheres e suas maneiras de expressar seus mal-estares: 

as Bruxas eram mulheres medievais em sua maioria pobres e velhas, porta-vozes 

da sabedoria popular, conhecedoras dos corpos e almas que curavam e contavam 

com a legitimação frente suas comunidades. Entre os genocídios da historia da 

humanidade (sexocídio) a caça às bruxas constituiu um fato emergente político e 

social de um tempo intolerante levando à morte suas mulheres. As Histéricas 

eram mulheres em geral jovens, principalmente burguesas que denunciavam 

com suas sintomatologias o enclausuramento social e cultural do qual eram 

objetos as mulheres do fim do sec. XVIII “endemoniadas” incontroláveis”, 

merecedoras do fechamento manicomial e principal curiosidade da psiquiatria 

moderna. As deprimidas, mulheres de todas as idades, de todos os setores 

socioeconômicos, donas de casa, profissionais, trabalhadoras, mães ou sem 

filhos, casadas ou chefes de família. A depressão e os estados depressivos 

constituem em nosso tempo a expressão mais frequente e recorrente de 

denunciar o mal-estar feminino. (Gómez & Grela, 2001, p. 10) 

Gómez e Grela (2001) mencionam que as mulheres na contemporaneidade são 

“portadoras” de depressão ou manifestam a sintomatologia dos estados deprimidos 

como forma de denunciar o sofrimento feminino. 

Em uma revisão bibliográfica consultada, foi remontado o panorama histórico 

que nos permitiu conhecer as diferentes visões sobre a interface entre a violência 

contras as mulheres e o sofrimento “mental” advindo deste fenômeno. 

Taft (2003) ressalta que durante séculos as mulheres nas sociedades ocidentais 

foram consideradas propensas ao desenvolvimento de transtornos mentais devido a sua 
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natureza considerada biologicamente determinada, sem intermediação da cultura ou 

mesmo influenciada por uma cultura que produzia as características distintas de uma 

personalidade “feminina”. Desta forma, uma vasta gama de psicopatologias foram 

atribuídas à natureza e biologia das mulheres atribuindo seus transtornos mentais a suas 

funções reprodutivas. 

Uma das primeiras teorias científicas que substituíram as explicações religiosas 

para a “loucura” das mulheres como mal ou possessão pelo diabo, foi a criação da 

histeria derivada da palavra grega útero. Muitos médicos pensaram que a histeria era 

doença de “mulher” que se originou neste órgão. Considerado um pioneiro em seu 

campo, Charcot documentou e classificou os sintomas da histeria, que ele chamou de 

“grande neurose” (Herman, citado por Taft, 2003). 

Nesta mesma seara, a compreensão da saúde mental das mulheres também foi 

fortemente influenciada pelo trabalho de Sigmund Freud. 

Depois de ouvir as suas pacientes as quais relatavam sofrer estupro e abuso 

sexual na infância, ele escreveu sobre os traumas associados a estes eventos em 

“A etiologia da hysteria”. No entanto, após as críticas e furor produzidos no 

conservador século XIX em Viena, Freud revisou sua teoria afirmando que a 

etiologia da histeria era devida à repressão das fantasias sexuais das jovens 

mulheres. (Herman, citado por Taft, 2003, p. 4) 

Ainda segundo Taft (2003), tal fato teve uma influência prejudicial e duradoura sobre os 

diagnósticos de saúde mental das mulheres e na crença em conhecer a verdade sobre 

elas e prescrever seu tratamento. Assim, este autor argumenta que a psicanálise, a teoria 

psicológica dominante do século XX, foi fundada na negação da realidade da vida das 

mulheres. O estudo nos mostra que nesta época, os parceiros do sexo masculino foram 

considerados como tendo pouca ou nenhuma relevância para o desencadeamento deste 
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tipo de sofrimento, eles apenas sofriam as suas consequências e tinham responsabilidade 

legal para o cuidado da mulher. O fato era legitimado pelos primeiros códigos legais 

ocidentais, nos quais as mulheres eram responsabilizadas e punidas caso seus parceiros 

as prejudicassem fisicamente ou sexualmente. 

Da evolução crescente da Psicologia como ciência ocidental, derivaram as 

teorias sobre o masoquismo feminino e outras insuficiências mentais individuais inatas 

das mulheres. Tais insuficiências foram consideradas por muitos profissionais de saúde 

mental como as causas do “abuso de parceiro íntimo”. As vítimas que foram 

repetidamente prejudicadas eram e ainda podem ser pensadas por alguns profissionais 

de saúde como tendo psicologicamente a “necessidade” de abuso (Walker, 1984). 

Em continuidade cronológica, Walker (1984) chega ao início dos anos sessenta. 

O autor problematiza que, nesta época, os pesquisadores que não conseguiram ganhar a 

cooperação dos perpetradores da violência – os quais geralmente eram os companheiros 

ou ex-companheiros – a fim de estudá-los, redirecionaram sua atenção às parceiras 

femininas mais cooperativas. Tais estudos concluíram que o espancamento preenchia as 

necessidades frígidas, passivas ou masoquistas entendidas como pertencentes à 

personalidade feminina. 

Taft (2003) alega que somente nos anos 1970 foi pensada a relação, pela 

primeira vez, dos problemas de saúde das mulheres abusadas com seus parceiros 

agressores. Destes estudos emergiu a teoria da “síndrome da mulher espancada” que, 

muitas vezes, foi usada como uma defesa legal para aquelas mulheres que finalmente 

assassinaram seus algozes abusivos. Embora o estudo tenha sido revolucionário na 

época, sublinhando a responsabilidade do autor do abuso, sua teoria não levou em conta 

os agenciamentos possíveis das mulheres e as barreiras enfrentadas pela inércia 

institucional dos serviços de saúde mental (Walker, citado por Taft, 2003). 
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Taft (2003) nos conta que foi na década de 1970 juntamente com os novos 

pontos de vista sobre a violência contra as mulheres decorrentes de Movimento 

Feminista e no campo da saúde mental que foi reconhecida a importância dos fatores 

sociais (e não biológicos, como os hormonais ou fatores reprodutivos) para o 

desencadeamento dos transtornos mentais das mulheres. Neste sentido, o enfoque maior 

foi dado à depressão. A depressão, nesta época, foi associada à pobreza, ao desemprego 

e aos significativos eventos estressores da vida como casamentos problemáticos os 

quais poderiam contribuir para a angústia mental das mulheres. 

No final dos anos 1970 e início dos 1980, destacou-se a natureza do casamento e 

do relacionamento do casal nas teorias que enfatizavam as dinâmicas familiares e seus 

conflitos. Segundo Taft (2003), há alta prevalência de atos violentos entre os parceiros 

íntimos e entre pais e filhos. Destacou-se, nesta época, a violência contra as mulheres no 

lar, atualmente conhecida como violência doméstica. Nesta fase, o movimento feminista 

chamou a atenção para a invisibilidade da violência sofrida pelas mulheres em casa. 

Neste período, os homens perpetradores da violência começaram a ser processados 

pelos atos criminosos dentro do sistema jurídico. Estas estratégias radicais em nível 

individual e sistêmico forneceram alternativas para as insuficiências de um sistema 

individualizado de saúde em saúde mental, medicalizador e muitas vezes ineficaz. Na 

verdade, o movimento feminista desenvolveu uma crítica completa sobre as respostas 

sociais, políticas e médicas para a violência contra as mulheres (Taft, 2003). 

O movimento feminista provocou algumas mudanças nas opiniões dos 

profissionais e da comunidade sobre a violência doméstica, porém segundo a revisão 

consultada, alguns autores apontaram para a persistência de noções antigas “coladas” 

em novos conceitos tais como “nova fêmea do masoquismo” e “relacionamento 

vicioso”, os quais buscavam explicar o porquê da união persistente entre os casais (Taft, 
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2003, p. 4). Explicações sobre o motivo pelo qual as mulheres não deixavam um 

relacionamento abusivo continuaram a ser compreendidas como fatores internos das 

mulheres, apartadas de suas vivências com seus companheiros e de suas condições 

sociais. Desta forma, ainda operavam as noções de culpabilização das vítimas e de 

masoquismo feminino. 

Atualmente, com a adoção do conceito de gênero na perspectiva dos estudos 

sobre a violência contra as mulheres, o foco de análise mudou para a responsabilidade 

dos agressores e para outros fatores tais como: a organização de uma sociedade 

patriarcal, a pobreza nos relacionamentos, a comunidade e a sociedade, categorias que 

vêm servindo de subsídio para apoiar novos olhares para o fenômeno (Taft, 2003). 

Em resumo, as teorias sobre os impactos da violência entre parceiros íntimos que 

afetam a saúde mental das mulheres mudaram profundamente. Nos últimos séculos, as 

explicações transferiram-se dos fatores que acusavam uma biologia inadequada inerente 

das mulheres para suas personalidades inadequadas. Posteriormente, evoluíram para 

uma maior consciência da dinâmica nos relacionamentos íntimos e familiares e, com a 

ascensão do movimento feminista, ao papel desempenhado pelo domínio patriarcal e 

comportamento dos homens criminosos dentro de casa. Estas últimas perspectivas 

destacaram o papel da socialização de gênero para mulheres e homens. Muitos 

estudiosos atuais argumentam agora que, a fim de maximizar a recuperação para 

pessoas que sofrem de violência perpetrada por parceitos íntimos, seu trauma deve ser 

entendido em um sentido mais abrangente, incluindo o impacto mais amplo de forças 

dentro da comunidade e da sociedade. 

As contribuições teóricas brasileiras no campo da Medicina Preventiva que 

envolvem a violência contra as mulheres e a assistência à saúde das mesmas no âmbito 

da atenção primária, compõem, atualmente, um importante campo teórico e assistencial 
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na área de cuidados em saúde para mulheres. Estes estudos têm realizado imensas 

contribuições as quais nos ajudam a refletir acerca dos impactos da violência na saúde 

mental das mulheres: 

a violência é a negação, do propriamente humano (ser sujeito), daí que não se 

caracterize só como uma violação de direitos humanos, incluindo a dos direitos 

reprodutivos e sexuais para as mulheres, na perspectiva jurídico-legal. Mas que 

se caracterize também, do ponto de vista ético, como anulação da dignidade, 

impedindo o sentimento de esperança. Não terá, então, apenas o significado de 

mais um agravo à saúde a associação verificada (e de grande força estatística) 

entre sofrer violência e apresentar ideação ou tentativas de suicídio, além de 

outros sofrimentos e transtornos mentais. (Schraiber, D’Oliveira, & Couto, 2009, 

p. 210) 

Schraiber et al. (2009) argumentam que a violência perpetrada contra as 

mulheres acarreta uma radical autodesqualificação, encontrada na literatura como baixa 

autoestima. Ressaltam como problemática a introjeção cultural do menor valor 

socialmente dado às mulheres, tornando difícil relatar o acontecido a alguém, atingindo 

até mesmo a capacidade de nomear os vividos tamanha a perda dos referenciais de 

linguagem, lugar, sentido social de si e das possibilidades de interação com o outro. 

Ainda nos sustentando das contribuições de Schraiber e D’Oliveira (2003), 

encontramos uma definição da experiência da violência como sendo “a dor que não tem 

nome” (p. 41), por sua invisibilidade perante a sociedade e como sendo uma experiência 

que evoca uma “dramática vivência de negação do humano” (Schraiber et al., 2009, p. 

210). Estas citações nos permitem pensar a violência em um sentido ampliado, para 

além dos sintomas físicos ou morais, associando-os a um sofrimento, muitas vezes, 

inominável. 



 64 

A invisibilidade do fenômeno é amplamente sublinhada nos estudos sobre a 

violência e a saúde das mulheres, tendo em vista as dificuldades encontradas pelos 

profissionais da saúde ao atenderem mulheres em situação de violência: 

Apesar da alta magnitude, é rara a violência tornar-se visível. Quando mulheres 

que estão sofrendo violência procuram os serviços de saúde, dificilmente 

revelam espontaneamente a situação. Mesmo quando perguntamos, corremos o 

risco de não ser revelado este sofrimento. (Schraiber & D’Oliveira, 2003, p. 12) 

Os efeitos e descrições da violência psicológica podem nos levar a refletir sobre 

as interfaces entre as duas problemáticas estudadas e enfatizam ainda mais as 

dificuldades em termos da invisibilidade das situações de violência. A violência pode 

ser considerada como psicológica quando há a presença dos seguintes atos: 

“Humilhações; ameaças de agressão; privação de liberdade; impedimento ao trabalho ou 

estudo; danos propositais a objetos queridos; danos a animais de estimação; danos ou 

ameaças a pessoas queridas; impedimento de contato com a família e amigos” 

(Schraiber & D’Oliveira, 2003, p. 10). Para muitas mulheres, as consequências 

psicológicas da violência são ainda mais sérias que seus efeitos físicos. Estudos têm 

demonstrado que quanto mais severa e crônica a agressão, mais graves os impactos na 

saúde mental feminina (Ludermir, Schraiber, D’Oliveira, França-Junior, & Jansen, 

2008). As consequências de diferentes tipos de abuso e numerosos episódios parecem 

ser cumulativos, podendo persistir por muitos anos após o evento. 

Segundo Ludermir (2008), os transtornos mentais devem ser caracterizados por 

uma determinação complexa que envolve a dimensão econômica, social e política que 

se expressa diferentemente nas classes sociais e nas relações de gênero. Segundo a 

autora, a violência tem um efeito devastador sobre a autoestima da mulher. 
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A discriminação, os insultos verbais, os sentimentos de perda e os maus tratos, a 

degradação e a humilhação, características da violência contra a mulher, comprometem 

a autoestima feminina e sua capacidade de reação e perpetuam o sentimento de 

subordinação (Heise & Garcia-Moreno, 2002). 

Estudos mostram ainda alguns estados emocionais que as situações de violência 

podem fomentar: “Tristeza, insegurança, sentimentos e pensamentos persecutórios, auto 

e heterodestrutividade, rebaixamento de autoestima, irritabilidade, labilidade, 

intolerância e agressividade passam a fazer parte do repertório emocional dos sujeitos 

envolvidos” (Oliveira, 2007, p. 47). Estes estados emocionais quando não devidamente 

acolhidos e redimensionados podem contribuir para aumentar as dificuldades no 

enfrentamento à situação vivida e até fomentar quadros psiquiátricos. 

Sabe-se que a exposição às situações de violência pode acarretar diversos 

sofrimentos, muitas vezes, diagnosticados como transtornos psiquiátricos e, 

consequentemente, medicados como tal: “Os fenômenos de violência, de forma direta 

ou indireta, têm como efeito sobre as pessoas o isolamento social, o pânico, o consumo 

de drogas, a depressão e a melancolia, além de defesas agressivas que potencializam, de 

forma geral, laços mais violentos” (Costa, 2004, p. 243). 

A associação entre o campo de estudos de gênero, saúde mental e violência foi 

abordada em um recente estudo de Santos (2009), no qual a autora questiona a 

“concepção reducionista e biologizante” na abordagem e atenção à saúde mental das 

mulheres. Em sua pesquisa realizada num Centro de Atenção Psicossocial, em um 

município do estado de São Paulo, verificou que o adoecimento psíquico feminino 

mantém estreita correlação com a violência contra as mulheres: 

As entrevistas com as pacientes que foram casadas mostraram que todas 

sofreram agressões físicas e psicológicas de seus ex-cônjuges. Cabe indagar, se 
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essas mulheres não tivessem se submetido a tais agressões elas teriam 

desenvolvido estes transtornos mentais severos? (Santos, 2009, p. 180) 

Santos (2009) traz em seu estudo as contribuições publicadas no Relatório Sobre 

a Saúde Mental no Mundo do ano de 2001 realizado pela Organização Pan-Americana 

da Saúde, o qual afirma que as mulheres se encontram numa condição de maior risco de 

desenvolver transtornos mentais. Tal relatório aponta que os múltiplos papéis 

desempenhados pela mulher na sociedade atual contribuem para um aumento 

significativo da incidência de transtornos mentais e comportamentais. O acúmulo de 

responsabilidades vem associado com os papéis de esposas, mães, educadoras e 

cuidadoras. Além disso, as mulheres atualmente tornaram-se uma parte cada vez mais 

essencial da mão-de-obra constituindo-se, muitas vezes, na principal fonte de renda 

familiar. 

Além das pressões impostas às mulheres devido à expansão de seus papéis, 

muitas vezes em conflito, elas são vítimas de discriminação sexual, concomitante à 

pobreza, à fome, à desnutrição, ao excesso de trabalho e à violência doméstica e sexual. 

Ainda de acordo com este documento, as mulheres têm maior probabilidade do que os 

homens de receber prescrição de psicotrópicos. 

A violência de gênero contra a mulher torna-se, portanto, um significativo 

problema social e de saúde pública, que atinge mulheres de todas as idades, de todos os 

ambientes culturais e de todas as classes sociais (Santos, 2009). 

Considerada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2000) como a 

principal causa, relativa a gênero, da depressão em mulheres, a violência cometida 

contra as mesmas provoca também ansiedade e aumento do uso de tranquilizantes e 

antidepressivos. Neste sentido, o abuso de medicações por parte das mulheres, 

principalmente os benzodiazepínicos, é tema de preocupação nos serviços que 
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compõem a rede de atenção às mulheres. É muito comum algumas usuárias serem 

medicadas nos serviços de saúde e chegarem aos serviços de prevenção e enfrentamento 

à violência com suas receitas e diagnósticos normalmente obtidos na Atenção Básica em 

saúde. A situação inversa também tem sido bastante corriqueira, os serviços 

especializados em violência encaminham usuárias à rede de saúde onde a atenção se dá, 

muitas vezes, via medicação. 

A medicalização do corpo e do sofrimento das mulheres constituiu uma das 

estratégias de controle social mais eficazes que nossas sociedades têm 

desenvolvido para preservarem-se da periculosidade da sexualidade, da loucura, 

das diferenças e da denúncia social. É importante sublinhar a psiquiatrização do 

corpo das mulheres. (Rodriguez, 2011, p. 10) 

Estas mulheres usam medicações psicotrópicas, outras são automedicadas e 

muitas outras estão em tratamento “psi” (psicológico, psiquiátrico e ou psicanalítico). 

Segundo Rodriguez (2011), a violência pode ser considerada como um fator importante 

para o desencadeamento deste mal-estar feminino. Realizam consultas permanentes na 

medicina geral ou ginecologia, outras, em grupos comunitários e sociais ou em espaços 

de autoajuda. 

Em um estudo sobre o uso de ansiolíticos entre mulheres usuárias de uma 

Unidade Básica de Saúde na cidade de Natal/RN, Carvalho e Dimenstein (2004) relatam 

que ao tomarem a medicação podem suportar os acontecimentos violentos de seu 

cotidiano, de forma a viverem melhor. 

Desta maneira, levar em conta as determinações sociais que contribuem para a 

deflagração de certos transtornos mentais é de extrema importância em um momento em 

que impera o abuso do consumo de medicação psiquiátrica para a alívio de muitos 

sofrimentos advindos de fenômenos sociais os quais fabricam as subjetividades. 
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Levando-se em consideração recentes estudos em relação a esta temática, as 

situações de violência podem estar diretamente ligadas aos determinantes sociais de 

certos transtornos mentais: 

muitas pessoas que se encontram com alguma forma de sofrimento ou de mal-

estar social, por sentirem-se rechaçadas, rejeitadas, inoportunas e tantas outras 

possibilidades, identificam-se com determinados diagnósticos na medida em 

que, no momento em que passam a ser consideradas doentes, deixam de ser 

culpadas por suas características, as quais consideram que incomodam os 

demais. Outras situações de angústia, insatisfações, tristeza, entre outras, podem 

ser facilmente medicalizáveis. (Amarante & Torres, 2010, p. 157) 

No tocante ao enfoque epistemológico sobre a temática “saúde mental” adotado 

neste estudo, concordamos com a seguinte perspectiva teórica-assistencial, a qual faz 

parte dos estudos sobre a reforma psiquiátrica brasileira. A Reforma, nesta perspectiva, 

teve como intuito mudar o modelo de assistência às pessoas com transtornos mentais. 

Deve ser compreendida como processo ético, social e político de desinstitucionalização 

de saberes, discursos e práticas psiquiátricas redutoras da loucura à doença mental 

(Amorim & Dimestein, 2009). 

O conceito da “existência-sofrimento de um corpo em relação com o corpo 

social”, oriundo de Rotelli, Leonardis e Mauri (2001), um dos grandes nomes do 

movimento da Psiquiatria Democrática Italiana juntamente com Franco Basaglia nos 

ajudam a repensar o conceito de transtorno mental. O autor sugere que é preciso criar 

novas formas para lidar com a “existência-sofrimento” e que esta implica em 

determinações materiais, relações sociais e culturais e devemos superar a “lógica 

manicomial” (Rotelli et al., 2001) e todas as instituições que segregam e excluem 

aqueles que ameaçam as normas instituídas em nosso corpo social. 
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Em vez de focar na etiologia do transtorno mental a preocupação que se 

apresenta é repensar as determinações (normativas, científicas e institucionais) que se 

expressam sob a forma de doença. Amorim e Dimenstein (2009) sustentam a 

necessidade em se considerar tanto a 

existência concreta do manicômio, sustentada por um poder disciplinar de 

ordenação da vida, quanto a presença de uma “lógica manicomial” que participa 

dos processos de subjetivação na contemporaneidade, sustentada por uma 

biopolítica que regula a vida na cidade em diferentes níveis. (p. 320) 

A cultura manicomial ainda hoje é vivida em nossa sociedade: os transtornos 

mentais são compreendidos como sinônimo de agressividade, violência, periculosidade, 

assim a necessidade de isolar estas pessoas seja em manicômios, ou na marginalidade 

social. Desta forma, não bastaria acabar com os leitos em hospitais psiquiátricos, mas 

sim com a lógica que envolve a compreensão e as práticas manicomiais. Esta 

perspectiva reflete uma escolha epistemológica importante que irá permear as 

discussões sobre a compreensão da assistência à saúde mental. 

Maluf (2009) aponta que a Reforma Psiquiátrica brasileira, não apenas iniciou 

um processo de desinstitucionalização da saúde mental e do paciente considerado 

“doente mental”, mas instituiu um outro modelo de atenção à saúde mental no país. A 

autora aponta que a mesma deve ser considerada como um processo complexo, 

contraditório e inacabado, e que não pode ser concluída no processo de des-

hospitalização, pois a reabilitação psicossocial deve ser o foco das ações nesta política. 

Como substituição da atenção hospitalar e ampliação da clientela assistida por 

conta das demandas atuais da atenção à saúde mental, no ano de 2011, foi criada a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS). Sua finalidade é “A criação, ampliação e articulação 

de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com 
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necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS)” (Portaria/GM n. 3.088, 2011). 

A RAPS é composta pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidades 

Básicas de Saúde, Serviços Residenciais Terapêuticos, Casas de Acolhimento 

Transitório, Centros de Convivência e Cultura, leitos psiquiátricos em hospitais gerais 

entre outros dispositivos. 

Estes serviços devem estar na comunidade ou território dos usuários(as) 

permitindo que estes(as) continuem em seu território e não percam os laços e atividades 

sociais que lhe são importantes. Neste sentido, a comunidade e a família do portador(a) 

de transtorno mental ganha destaque. O esforço pela garantia da cidadania de tais 

pessoas e a reabilitação psicossocial também são os principais objetivos desta política. 

Citaremos algumas diretrizes para o funcionamento da RAPS que dizem respeito 

à atenção necessária às mulheres em situação de violência necessitadas de cuidados em 

saúde mental: 

promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; 

combate a estigmas e preconceitos; garantia do acesso e da qualidade dos 

serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica 

interdisciplinar; atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas; 

diversificação das estratégias de cuidado. (Portaria/GM n. 3.088, 2011) 

À frente, discutiremos de que forma estas diretrizes produzem práticas 

assistenciais às mulheres em situação de violência que buscam a RAPS. 

Seria muito importante que os profissionais e gestores atuantes na atenção às 

usuárias das políticas para mulheres conhecessem e praticassem tais noções e 

compartilhassem destes princípios, quando se deparassem com uma mulher com este 

tipo de sofrimento em seus atendimentos. 
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Podemos refletir, a partir das exposições acima, que existem muitas interfaces 

entre estes dois fenômenos (violência e saúde mental) que têm em suas bases questões 

multifatoriais produzidas no corpo social, produzindo diferentes e complexos modos de 

subjetivação. A reprodução de preconceitos e estigmas em relação aos transtornos 

mentais e sua “incurabilidade”, o hermetismo do campo da medicina psiquiátrica e o seu 

olhar biologizante acerca dos transtornos mentais, as produções dos saberes 

psicológicos individualizantes e a consequente medicação do sofrimento feminino 

contribuem para que os fenômenos de violência e transtornos mentais sejam 

encapsulados em gavetas herméticas e atenções setorizadas. Em relação à violência de 

gênero contra as mulheres, os tabus que a envolvem e a tornam invisíveis além do 

caráter compreendido como privado deste fenômeno, fazem destas mulheres seres 

ininteligíveis, ou aqueles corpos abjetos perante as rotas que percorrem em busca de 

ajuda. Falar sobre os impactos da violência para a produção das subjetividades em 

sofrimento destas mulheres é fundamental. 

Vale ressaltar ainda que intenção aqui não é encontrar relações causais entre as 

situações de violência e os transtornos mentais num sentido determinista. Buscaremos, 

sim, explorar estas interfaces e problematizá-las para fomentar as discussões que 

seguirão. Portanto, questionamos: 

(1) Esses serviços previstos pelas políticas de enfrentamento à violência contra as 

mulheres estão sensibilizados para escutar/identificar e acolher estas demandas? 

(2) Como lidam com estas demandas no cotidiano dos serviços? 

(3) Como as situações de violência contra as mulheres com transtornos mentais 

são compreendidas pelos serviços de atenção em saúde mental? 

(4) Como contribuir para que os diferentes saberes se relacionem para reconhecer 

a complexidade destes fenômenos? 
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(5) Como pensar em uma política para mulheres que finalmente contemple os 

saberes e realizem práticas intersetoriais? 
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4. Análise institucional francesa como ferramenta analítica 

A Análise Institucional (AI) ou Socioanálise em sua forma de intervenção 

ganhou força como campo teórico e metodológico a partir da década de 1970, fazendo 

parte do “Movimento Institucionalista”. 

Os movimentos sociais contestatórios em relação às instituições no poder na 

França a partir da década de 1960 fizeram parte da expressão do Movimento 

Institucionalista. Nesta época, as visões críticas em relação aos poderes instituídos 

burocraticamente e em relação às maneiras de se produzir conhecimento do campo da 

pesquisa social fomentaram um novo campo de coerência chamado Análise 

Institucional. 

A análise institucional francesa, desde a década de 1970, representa uma 

alternativa teórica, metodológica que orientou muitas práticas de pesquisadores e 

trabalhadores no campo das “instituições”. Lourau (2004) salienta que embora a gênese 

do paradigma da Análise Institucional seja no campo da sociologia e mais precisamente 

da microssociologia, aqui no Brasil, foi no campo da Psicologia e da Psicanálise que o 

campo da AI se difundiu e se firmou tanto acadêmica quanto institucionalmente. 

Baremblitt (1992), psicanalista e analista institucional argentino, esclarece-nos 

que não há uma escola ou campo teórico que represente inteiramente o Movimento 

Institucionalista ou Instituinte. As diferentes escolas do Movimento Institucionalista se 

propõem, no conjunto de pessoas, comunidades ou coletivos, a fomentar processos de 

auto análise e autogestão. 

Os processos autogestivos eram muito temidos pelos sistemas sociais vigentes, 

pois os mesmos teriam a intenção de dar aos grupos sociais a escolha de presidir a 

definição do problema, a colocação de soluções e o conhecimento crítico do que 

geralmente é feito pelas instituições e grupos dominantes (Baremblitt, 1992). Ainda 
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neste sentido, o autor nos apresenta que o Institucionalismo tem sua própria concepção 

do que é a sociedade, afirmando que a mesma é “uma rede, um tecido de instituições” 

(p. 27). Logo a seguir, em seu texto, define as instituições como lógicas ou composições 

lógicas que conforme a forma e o seu grau de formalização podem se apresentar como 

leis, normas e quando não são enunciadas formalmente e manifestamente podem ser as 

pautas e regularidades de comportamentos. Segue em sua análise: o que as lógicas 

significam? As lógicas significam a regulação da atividade humana e se pronunciam 

valorativamente em relação a ela (atividade humana), caracterizando o que deve ser 

prescrito e proscrito e também o que seria indiferente em relação as mesmas. Lógicas, 

então, podem ser concebidas como corpos vários discriminativos e organizantes 

presentes em nossa sociedade (Baremblitt, 1992). Como exemplos de instituições o 

autor cita a educação, a linguagem, o trabalho humano, a religião, a justiça. Segue uma 

citação de forma diretiva para nos auxiliar a compreender o conceito de instituição e 

sociedade: 

a sociedade não é mais que isso: um tecido de instituições que se interpenetram e 

se articulam entre si para regular a produção e a reprodução da vida humana 

sobre a terra e a relação entre os homens...as instituições são entidades abstratas, 

por mais que possam ser registradas em escritos ou tradições. (p. 29) 

Este é o campo de “atuação” da Análise Institucional: analisar as lógicas nas 

diferentes instituições que compõem a nossa sociedade, as quais tem a função de regular 

a vida humana. Lourau (1993) esclarece que a instituição não é algo objetivo, concreto, 

imóvel, preconizado pelas Ciências Sociais e mesmo a Psicologia. 

A instituição é composta por dimensões temporais e históricas possuindo caráter 

processual e por isso passível de mudanças. Por isso, as instituições sob este viés 

teórico, têm caráter sempre mutável, processual e produtivo em relação aos modos de 
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subjetivação. Cabe-nos analisar os pontos nodais que emperram o movimento e a 

mudança necessária nas dimensões institucionais. 

Pela AI podem-se distinguir duas dimensões importantes que configuram a 

noção de instituição. São elas: a dimensão instituinte e a outra, a instituída. 

Lourau (2004) aponta-nos que por instituinte entende-se a contestação, a 

inovação e, em geral, a prática política como significante da prática social. Como 

dimensão instituída apresentam-se a ordem estabelecida, os valores, modos de 

representação considerados normais bem como os movimentos de previsões econômica, 

social e política. Nenhum dos autores supracitados considera estas dimensões como 

antagônicas e/ou oposicioais, mas sim operando de maneira articulada com forças em 

complementariedade em luta de maneira dialética. 

Lourau (2004) continua dizendo que 

seria bom demais se o instituído se confundisse sempre com o aparelho de 

coação, com o poder estabelecido das classes dominantes. E se o instituinte se 

confundisse com a capacidade da análise e de contestação atribuída a cada 

indivíduo ou a uma categoria social de contornos precisos encarregada de fazer a 

história. (p. 64) 

Pois, será nesta dialética e não na oposição que surgiria um novo objeto de 

conhecimento para as ciências sociais e políticas. 

Lourau (2004) nos convoca a rever a dimensão política entendida até então 

como pertencente ao poder do Estado alegando que a política começa com a briga de 

casal, com os problemas de pais e filhos, afirmando-nos que a política é a vida 

cotidiana. 

O movimento do Institucionalismo ressalta que as grandes mudanças em níveis 

macropolíticos, ou seja, as macromudanças são efeitos e resultados das micromudanças 
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as quais acontecem nas cenas locais, cotidianas e circunstanciais nos processos sociais. 

Usa-se, assim, os termos molar e molecular, o micro e macro como conceitos que 

interagem e se complementam. 

Nesse contexto, abordar a instituição é também abrir-se para sua 

multideterminação, que se expressa em questões macropolíticas e micropolíticas, 

contextos históricos, inserções sociais, atravessamentos econômicos, culturais e outros. 

Destarte, entrando na seara da pesquisa social, a pesquisa-intervenção institucionalista 

se configura comprometida em dar uma contribuição efetiva para a construção de uma 

sociedade mais digna. Analisando e atuando nas instituições, os pesquisadores têm em 

comum a perseguição da complexidade, a postura crítica, o combate ao reducionismo, a 

busca da desnaturalização e uma grande preocupação com a transformação dos campos 

em que estão inseridos (Romagnoli, no prelo). Para os institucionalistas não deve existir 

uma separação radical entre vida econômica, vida política e vida do desejo da vida 

natural ou biológica. Existem campos de imanências, ou seja, a coextenção e o 

imbrincamento de relação de cada um destes campos em relação aos outros. 

Esta concepção entende a vida social como uma rede em que todos os processos 

são coextensivos uns dos outros, fato que se desdobra na compreensão da crítica ao 

sujeito estrutural e universal, colocando em possibilidade a produção das subjetividades 

envolvidas no imbrincamento destas redes. Superando-se, assim, a dicotomia sujeito 

versus sociedade. 

Para se realizar uma análise é necessário a existência de situações de crise, 

propiciadoras de encontros interpessoais, quando falassem de si e reconhecessem os 

“analisadores” da situação. Por analisadores, entendem-se os acontecimentos 

secundários que podem revelar as relações entre as lógicas instituídas e os processos 

instituintes. Os analisadores naturais favorecem a explicitação do conflito e a 
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evidenciação dos poderes em jogo que podem surgir naturalmente ou serem produzidos 

artificialmente pelo “analista institucional”. A análise de implicação reverbera, assim, 

na postura do pesquisador social e é um conceito-chave para a ferramenta metodológica 

da pesquisa intervenção. A noção de implicação pode ser entendida, ainda, pela posição 

que o pesquisador assume em seu campo de pesquisa, a busca pelo conhecimento crítico 

das instituições que o atravessam, as relações que estabelece com os sujeitos de sua 

investigação bem como os efeitos que estas relações produzem em suas observações. 

Lourau (1993) propõe a importância da realização da análise da implicação dos 

lugares que ocupamos ativamente no mundo. Assim, por meio da noção de análise da 

implicação sublinha-se a postura ou responsabilização do(a) pesquisador(a) em relação 

ao campo de atuação ou de pesquisa. A implicação seria uma proposta ética na maneira 

de estar no campo de pesquisa, acompanhando os processos e restituindo as análises das 

dimensões institucionais percebidas aos componentes do grupo ou campo pesquisado. 

A análise das lógicas institucionais que produzem as práticas profissionais da 

equipe do CRMC/RN bem como as que vamos encontrar nos itinerários pela rede de 

atenção psicossocial e hospitalar foram o foco desta pesquisa. Procuramos, assim, 

refletir e analisar os processos instituídos nas práticas produzidas no CRMC/RN, que 

podem estar sustentando as dificuldades no acolhimento às mulheres com demandas em 

saúde mental. 

Desta maneira, a partir destas análises, buscaremos conhecer e problematizar os 

modos de se produzir cuidados às mulheres com transtornos mentais em situação de 

violência nas redes de atendimento envolvidas no estudo. 

Interessa-nos conhecer a compreensão das concepções acerca dos transtornos 

mentais nas políticas para mulheres, os sentidos e lógicas presentes nas práticas da rede 

de atenção psicossocial e hospitalar e como os mesmos possibilitam ou não as 
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articulações intersetoriais. Quais as lógicas instituídas na compreensão da violência 

contra as mulheres que operam nos serviços da rede de atenção psicossocial? Podemos 

questionar ainda: 

(1) Como as equipes lidam com as dimensões instituídas em seu cotidiano? 

(2) Como estas dimensões influenciam a resolutividade das respostas do 

serviço? 

(3) De que forma podemos dar movimento (instituir) aos processos instituídos 

neste campo de estudos? 
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5. Procedimentos metodológicos 

Como relatado anteriormente, o presente estudo pode ser caracterizado como 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, situando-se no campo das pesquisas 

participativas denominada pesquisa-intervenção de orientação institucionalista. Tal 

perspectiva defende a não separação entre sujeito/objeto de pesquisa, levando em 

consideração a implicação do pesquisador, a complexidade e a indissociabilidade da 

produção de conhecimento da atuação/intervenção (Romagnoli, no prelo). A pesquisa 

social, segundo o movimento institucionalista, é uma prática social e não um campo 

“acadêmico” separado daquilo que suscita a pesquisa e tampouco daquilo que produz a 

pesquisa. O desafio institucionalista seria desmontar as dicotomias sujeito-objeto, 

teoria-prática, opondo-se a fronteiras rígidas na definição das disciplinas, de seus 

métodos e objetos de pesquisa. A ciência “positiva” preconizadora da oposição 

dicotômica entre sujeito e objeto de pesquisa, teoria versus prática é revista pela 

pesquisa-intervenção. A dimensão subjetiva do pesquisador e as interações com o 

campo são consideradas durante a produção de novos conhecimentos. Não há pretensão 

de “neutralidade científica” no ato da pesquisa interventiva. Como citado anteriormente, 

essa pesquisa se originou da minha experiência com a problemática durante a 

coordenação do CRMC/RN. Portanto, os relatos trazem o que esta experiência me 

suscitou nesta época. 

A pesquisa de campo foi iniciada no serviço de prevenção e enfrentamento à 

violência contra a mulher da cidade de Natal/RN chamado Centro de Referência 

“Mulher Cidadã”, no ano de 2011. Como objetivo geral a pesquisa buscou conhecer a 

organização e funcionamento do Centro de Referência “Mulher Cidadã” do município 

de Natal/RN no tocante às mulheres com transtornos mentais e/ou com passagem pela 

rede de atenção psicossocial e hospitalar. 
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Como objetivos específicos foram definidos: 

• mapear as práticas da equipe do CRMC/RN em relação ao acolhimento e 

continuidade de cuidados junto às usuárias; 

• conhecer as concepções da equipe do CRMC/RN sobre os impactos da 

violência na saúde mental das usuárias; 

• verificar o conhecimento da equipe do CRMC/RN acerca das políticas 

em saúde mental na perspectiva da Reforma Psiquiátrica Brasileira; 

• identificar os itinerários percorridos pelas usuárias na rede de atenção 

psicossocial e hospitalar ao saírem do CRMC/RN; 

• mapear as práticas profissionais nos serviços que compõem os itinerários 

percorridos pelas mulheres em situação de violência em relação ao acolhimento 

e continuidade de cuidados para com as usuárias;  

• conhecer as concepções das equipes dos itinerários visitados sobre os 

impactos da violência na saúde mental das usuárias; 

• verificar o conhecimento das equipes dos itinerários visitados acerca das 

políticas para Mulheres em situação de violência. 

Neste percurso, lançamos mão de algumas estratégias e ferramentas 

metodológicas as quais foram realizadas nas quatro seguintes etapas: 
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Tabela 1 
Etapas da pesquisa de campo 
 

Etapas Objetivos Local Participantes Ferramentas Ações Desenvolvidas 

1 Histórico do serviço; 
Diagnóstico institucional. CRMC  Pesquisa documental; 

Documentos institucionais. • Análise de documentos institucionais 

      

2 Seleção de 21 fichas de 
cadastro CRMC  Pesquisa documental (fichas 

de cadastro) 

• Perfil das usuárias 
• Encaminhamentos internos 
• Encaminhamentos para Casa Abrigo rede 

hospitalar e à rede de atenção psicossocial 
• Identificação dos itinerários 

      

3 Conhecer o acolhimento no 
CRMC CRMC Equipe 

multiprofissional 
11 Entrevistas semi-
estruturadas individuais 

Entrevistas 
• Mapeamento das práticas 
• Conhecimento das concepções 
• Conhecimento das políticas 
• Identificação dos itinerários 

      

4 
Conhecer os itinerários 
identificados na pesquisa 
documental. 

• 2 Hospitais 
Psiquiátricos 
• 2 CAPS 
• 1 UBS 
• Casa Abrigo 

Profissionais de 
referência e 
coordenadores 

11 Entrevistas semi-
estruturadas individuais 

Entrevistas 
• Mapeamento das práticas 
• Conhecimento das concepções 
• Conhecimento das políticas 
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• na primeira etapa, por meio de uma pesquisa documental, foi realizada a 

caracterização do serviço com vistas a conhecer: a) o histórico do serviço; b) 

diagnóstico institucional; 

• a segunda etapa compreendeu a seleção de vinte e uma fichas de usuárias 

correspondentes aos anos de 2010 e 2011 – a justificativa da escolha dos anos 

está abaixo no texto – as quais correspondiam ao perfil de usuárias 

“investigadas” (mulheres com transtornos mentais ou com passagem pela rede 

de atenção psicossocial ou hospitalar). A análise foi realizada por meio da leitura 

das anotações, documentos anexados e relatos de atendimentos nos três setores 

de atendimento (psicológico, social e jurídico); 

• a partir da pesquisa documental foram identificados o perfil e dados 

socioeconômicos das usuárias; 

• posteriormente, com o mesmo recurso metodológico (análise das fichas de 

cadastro selecionadas), foram mapeados: 

(a) encaminhamentos internos aos diferentes setores do serviço 

(atendimento psicológico, assistência social e setor jurídico); 

(b) encaminhamentos para Casa Abrigo Clara Camarão; 

(c) encaminhamentos para rede hospitalar e à rede de atenção 

psicossocial; 

(d) os itinerários percorridos pelas usuárias na rede de atenção 

psicossocial e rede hospitalar, a partir dos encaminhamentos realizados 

pelo CRMC/RN. 

• Na terceira etapa, a pesquisa buscou conhecer a atenção/acolhimento oferecidos no 

CRMC/RN no tocante às usuárias dentro do perfil supracitado, utilizando entrevistas 
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individuais com roteiros semiestruturados direcionados à equipe multiprofissional assim 

como para a equipe gestora. Todas as entrevistas foram oficialmente consentidas, 

registradas em MP3, transcritas e posteriormente analisadas; 

• Na quarta etapa da pesquisa, percorremos os itinerários identificados na pesquisa 

documental pela rede de atenção psicossocial, rede hospitalar e Casa Abrigo. Foram 

visitados um hospital psiquiátrico estadual, um hospital psiquiátrico municipal, dois 

CAPS, uma Unidade Básica de Saúde e a Casa Abrigo Clara Camarão. 

Nestes serviços, por meio de entrevistas individuais com roteiros 

semiestruturados direcionadas aos profissionais de referência e aos coordenadores dos 

serviços, buscou-se conhecer: (1) a articulação intersetorial entre os serviços (itinerários 

e o CRMC/RN); (2) os cuidados ofertados às usuárias em situação de violência; (3) a 

compreensão da relação entre violência de gênero contra as mulheres e os impactos para 

a saúde mental; (4) o conhecimento das políticas para mulheres. 

 

 

5.1. Critérios de inclusão das participantes da pesquisa 

Em relação aos critérios para a seleção das fichas das usuárias para a realização 

da pesquisa documental, faz-se necessário um esclarecimento: desde o início do texto 

refiro-me que o trabalho aqui proposto objetiva conhecer a atenção voltada a mulheres 

com transtornos mentais ou com passagem pela rede de atenção psicossocial e 

hospitalar, ou ainda mulheres/usuárias com “demandas em saúde mental”. 

Seguem, desta forma, os seguintes esclarecimentos: desde que o CRMC/RN 

existe (2004) os atendimentos eram registrados em um banco de dados digital que por 

falta de espaço, de nova tecnologia e de reparos se esgotou e foi perdido em 2010. 
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A partir do ano 2010, as fichas de cadastro começaram a ser registradas 

manualmente. Portanto, a minha pesquisa traz o recorte de atendimentos realizados nos 

anos de 2010 e 2011, por serem as fichas possíveis de acessar. Encontrei vinte e uma 

usuárias que se encaixavam no perfil procurado. 

Nem todas tinham a confirmação, mediante diagnóstico médico, de possuírem 

transtornos mentais e sei que isso é uma “casca de banana” – como disse a minha 

orientadora – em que poderíamos escorregar em termos metodológicos. Pois bem, esta 

foi uma das questões mais difíceis num primeiro momento: o que poderia ser 

configurado como transtorno mental? O que é saúde mental? Como confiar que as 

fichas e relatos continham indicativos precisos sobre a situação da saúde mental 

daquelas mulheres? 

Como este critério foi construído para a realização do estudo? O que vamos 

“entender” por mulheres com transtornos mentais e/ou com passagem pela rede de 

atenção psicossocial estando num serviço de assistência a mulheres em situação de 

violência? 

A resposta aqui se dá conforme acontecia quando essas mulheres chegavam ao 

CRMC/RN: algumas delas já eram usuárias do serviço há bastante tempo e já possuíam 

juntamente com suas fichas de cadastro receituários de psicofármacos e diagnósticos 

psiquiátricos, segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID 10), ou seja, já 

haviam passado por algum serviço de saúde mental, ou já haviam sido internadas em 

instituições psiquiátricas. Outras não portavam tais documentos e diagnósticos médicos, 

mas algo “diferente” em seu discurso e comportamento expressos durante a triagem era 

observado e eram encaminhadas ao setor de Psicologia do serviço. A psicóloga relatava 

a sintomatologia observada durante o atendimento e esboçava suas impressões não 
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chegando a um psicodiagnóstico fechado, mas sugeria apontamentos de caráter 

fenomenológicos no sentido de algum tipo de “sofrimento mental”. 

Portanto, para critério de inclusão das participantes (fichas cadastrais) nesta 

pesquisa consideramos: os relatos da psicóloga, os diagnósticos realizados por 

psiquiatras que já haviam atendido essas mulheres e os documentos hospitalares 

anexados nas fichas cadastrais. 

Consideramos de igual valor para a inclusão no estudo o que a literatura aponta e 

diferencia como Transtornos Mentais Comuns e Transtornos Mentais Severos. Levamos 

em conta o sofrimento mental e a necessidade de cuidados integrais e preventivos num 

serviço de enfrentamento às situações de violência. 

Os Transtornos Mentais Comuns são aqueles menos estruturados, com a 

presença de queixas somáticas, sem patologia orgânica associada, com quadros de 

sofrimento emocional apresentando, assim, sintomas mistos de ansiedade e depressão. 

Em determinados casos podem ser considerados como reações emocionais às 

dificuldades da vida. 

Já os Transtornos Mentais Graves são os que a pessoa “perde” 

momentaneamente o vínculo com a realidade considerando-se como transtornos 

psicóticos. Há, desta maneira, grande dificuldade para a delimitação da fronteira entre 

sofrimento emocional “normal” e aquele que realmente precisa de cuidados ampliados 

como terapias medicamentosas e intervenções psicoterápicas especializadas (Chiaverini, 

2011). 

A revisão bibliográfica apresentada já nos confirmou que as situações de 

violência podem desencadear os Transtornos Mentais Comuns enquanto que os quadros 

psiquiátricos (Transtornos Mentais Graves) já instaurados podem ser agravados, 

sofrendo pioras significativas quando submetidos às mesmas. 
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Em relação às participantes da pesquisa um fato importante a ser salientado e 

ratificado é que todas relatavam ter vivido violações de várias formas estando em 

sofrimento psíquico e necessitavam, assim, das duas atenções e cuidados: em saúde 

mental e no enfrentamento da situação de violência e garantia de seus direitos. 

Tal digressão fez-se necessária devido à complexidade que envolve a 

compreensão acerca dos transtornos mentais, as dificuldades em termos de diagnósticos 

conclusivos e a presença de determinantes sociais os quais tornam o campo da “saúde 

mental” extremamente complexo e multifatorial. Complexidade esta equivalente ao 

campo da violência de gênero contra as mulheres o qual também se constitui de difícil 

compreensão e intervenção. Desta forma, a digressão serve como esclarecimento para a 

escolha das vinte e uma fichas pesquisadas. 

A seguir continuaremos com as etapas dos resultados do estudo. 
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6. Resultados e análise 

6.1. Caracterização do Centro de Referência “Mulher Cidadã” 

Relataremos daqui por diante a história da institucionalização do CRMC/RN e a 

implementação de alguns dos serviços propostos pela pactuação do Pacto Nacional de 

Enfrentamento à violência contra a mulher em Natal/RN. Na cidade, as políticas 

públicas assistenciais para mulheres foram implantadas em consonância com o I Plano 

Nacional de Políticas para Mulheres (Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

da Presidência da República, 2005). 

O Centro de Referência Mulher Cidadã /RN foi instituído no ano de 2004. 

Funcionava sob a direção do Departamento da Mulher, lotado na Secretaria Municipal 

do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) até o ano de 2011. Atualmente, é gerido 

pela Secretaria Municipal da Mulher, inaugurada no mesmo ano. 

Segundo a normativa da política nacional, o Centro de Referência encontra-se no 

eixo da “Assistência” às mulheres compondo um dos serviços da rede de atendimento às 

mulheres: 

a noção de enfrentamento não se restringe à questão do combate, mas 

compreende também as dimensões da prevenção, da assistência e da garantia de 

direitos das mulheres que compõem os Eixos Estruturantes da Política Nacional 

de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. (SPM, 2011, p. 25) 

A Secretaria da Mulher do município de Natal, hoje em dia, é responsável pela 

gestão de dois equipamentos municipais que se destinam a realizar a prevenção e o 

enfrentamento da violência contra a mulher: Casa Abrigo Clara Camarão e o Centro de 

Referência da Mulher (CRMC/RN). A Casa Abrigo oferece atenção integral às 

mulheres em condição de risco de morte tendo como característica o sigilo e a 

integralidade de seus cuidados. 
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O CRMC/RN, segundo as normas técnicas, deve contar com uma equipe 

multiprofissional nos diferentes setores: atendimento/orientação jurídica, assistência 

social e atendimento psicológico, realizando, quando necessário, atendimentos 

multidisciplinares. Possui também a função de ser articulador da rede de serviços 

ofertados pelo estado e município. 

De acordo com seu projeto de criação em 2003, o CRMC/RN tem como 

objetivo: “Oferecer ações de acolhimento, atendimento, acompanhamento psicológico, 

social e jurídico a cada caso em particular, buscando, nesta perspectiva, o resgate da 

cidadania plena das mulheres usuárias dos serviços” (SEMTAS, 2003, p. 18). 

Esta política em nível estadual e municipal ainda é incipiente visto que o quadro 

de serviços de atenção à violência contra a mulher do Rio Grande do Norte é composto 

de cinco delegacias especializadas em atendimento à mulher (três em Natal, uma em 

Caicó e outra em Parnamirim), três juizados especializados em violência doméstica 

(JECRIM), um Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM, Parnamirim), dois 

Centros de Referência (Zona Oeste e Zona Norte) e uma Casa Abrigo em 

funcionamento com capacidade para no máximo 20 pessoas contando com a presença 

de mulheres e seus filhos. 

A seguir, adentraremos no Centro de Referência como campo do estudo. O texto 

segue com caráter narrativo no sentido de registro subjetivo da experiência da autora no 

mesmo, recorrendo ao tempo passado e, mais adiante, realiza um recorte crítico sobre o 

funcionamento institucional do serviço. 

Era novembro de 2011 e fazia cerca de um ano e meio que eu não entrava lá. 

Aquele lugar ainda me suscitava lembranças não muito agradáveis, mas ao mesmo 

tempo, instigaram-me a desejar problematizar uma história, produzir algum 

conhecimento sobre aquelas mulheres e as situações vividas, que eu, enquanto 
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coordenadora daquele serviço, naquele momento, não pude compreender tampouco 

aceitar. Que bom poder voltar, agora nesse outro lugar: de “pesquisadora”, “mestranda”, 

numa busca quase que óbvia de querer confirmar aquilo que eu já sabia, mas agora eu 

tinha o sério objetivo de compartilhar, “comprovar” e enfim publicizar aquela 

experiência vivida solitariamente. 

Estava lá para entrevistar toda a equipe técnica e gestora segundo um roteiro pré-

elaborado. Meu roteiro, como já dito, questionava as práticas dos profissionais quando 

se deparavam com mulheres ditas “loucas” (segundo a equipe). Porque foi assim que a 

primeira etapa se deu: eu precisava encontrar as fichas de algumas mulheres e, ao pedir 

ajuda para encontrá-las, ao descrever o que eu buscava, logo ouvia: “Ah! Aquela lá era 

esquisita demais”; ou: “tem aquela que era louca de pedra” ou “nossa, aquela lá 

cheirava tão mal que eu não aguentava ficar na sala com ela”. Assim eram as memórias 

narradas pelos profissionais em relação àquelas mulheres. Lembrar e falar daquelas 

mulheres gerava risos, escárnio, um pouco de humor perverso e sempre a 

desconsideração ou a não compreensão dos relatos que traziam. Estes relatos viravam 

motivo de desconfiança, apresentando-se como narrativas de histórias esdrúxulas, 

macabras, e muitas vezes indignas de crédito. 

Também tinha minhas memórias, mas elas não eram engraçadas, a revolta pelas 

injustiças por mim e outras pessoas da equipe testemunhadas me acompanharam e 

permearam todo o meu percurso na realização desta pesquisa. 

Era chegado o momento de encontrar a equipe técnica e realizar as entrevistas. 

Poucos profissionais restaram da época em que trabalhei lá. Aliás, somente uma ASG 

(assistente de serviços gerais) e uma estagiária em Psicologia. 

Naquele momento, a equipe contava com a presença de onze profissionais entre 

eles dois advogados, duas assistentes sociais, duas estagiárias de Psicologia, uma 
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diretora geral dos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher do município, 

uma coordenadora, duas estagiárias em Serviço Social e uma estagiária em Direito. 

Notei que não havia presença de psicóloga. Logo que cheguei para realizar a 

pesquisa, a única psicóloga que compunha o quadro de profissionais havia sido 

transferida para o novo Centro de Referência da Zona Norte que deveria ser inaugurado 

no ano de 2012. 

O “antigo” Centro estava em ruínas, era essa a minha sensação. Os profissionais 

mudavam conforme os desejos e interesses políticos da gestão municipal. Alguns eram 

contratados por uma empresa terceirizada, outros recebiam cargos de confiança. Porém, 

nestes dois tipos de contratação não havia estabilidade nenhuma em relação à 

continuidade do trabalho. 

Naquele momento, no CRMC/RN quase não havia atendimentos, a equipe 

sentia-se insegura e sem motivação. Triste constatação, mas o serviço não funcionava 

mais. 

Ao término da pesquisa documental, recebemos a notícia de que o Centro teria 

que se mudar de volta para o prédio da SEMTAS, pois a prefeitura devia o aluguel da 

casa há mais de dez meses. 

O Centro foi transferido para uma pequena sala da SEMTAS, onde fica a 

Secretaria da Mulher. De todos os profissionais restaram três (uma assistente social, 

uma estagiária de Psicologia e uma advogada). Não havia mais atendimentos ao 

público. Não havia sala para receber as usuárias. O foco da SEMUL estava voltado para 

a inauguração do novo Centro de Referência na Zona Norte da cidade. 

As mulheres que batiam naquela porta eram encaminhadas ao “novo” serviço, na 

Zona Norte, ainda não aberto ao público até março de 2012, atendendo somente 

encaminhamentos feitos pelo antigo CRMC/RN. 
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No intuito de realizar uma avaliação e acompanhamento das Políticas Públicas 

para Mulheres nos níveis estadual e municipal uma ONG local intitulada “Coletivo 

Leila Diniz” publicou um boletim chamado “A realidade das políticas públicas do 

estado do Rio Grande do Norte com recorte de gênero e raça” (Coletivo Leila Diniz, 

2011), no qual avalia o funcionamento das políticas locais dando ênfase no eixo 

“enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres”. A partir desta 

avaliação sublinhamos algumas contribuições que discorrem criticamente sobre a 

realidade atual dos serviços. 

O documento relata que após o cruzamento dos dados estaduais e nacionais 

percebe-se que as políticas locais tem um viés reparador, ou seja, ações para remediar 

conflitos e não evitá-los (Coletivo Leila Diniz, 2011). 

A respeito da rede de atendimento às mulheres composta pelas Delegacias 

Especializadas no Atendimento a Mulheres, Centro de Referência e Casa Abrigo Clara 

Camarão, o Coletivo Leila Diniz (2011) aponta que não há articulação tampouco 

comunicação entre as delegacias e os órgãos que prestam serviço de atendimento às 

mulheres vítimas de violência, nem um funcionamento efetivo da prática de contra-

referência, ou seja, da certificação de que a vítima foi realmente atendida pelo órgão que 

fez o encaminhamento. O que existe é uma comunicação precária entre as delegacias o 

Centro de Referência e a Casa Abrigo. 

o atendimento realizado pelo CRMC é limitado ao município de Natal e estende-

se a Parnamirim (região metropolitana) em função de convênio entre esta 

prefeitura e o CRMC em Natal. Nota-se também que o horário de atendimento é 

interrompido no almoço, não atendendo à demanda das mulheres que trabalham. 

O documento mostra que a equipe enfrenta dificuldades para desenvolver seu 

trabalho de sensibilização com os (as) profissionais que atendem as mulheres, 
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enfatizado pelas/os profissionais do Serviço Social e do setor psicológico. 

Devido à falta de uma formação e capacitação continuada, a rotatividade dos 

profissionais, por causa dos contratos temporários, aponta para uma situação, 

muitas vezes, de não adequação ao trabalho que desempenham. (Coletivo Leila 

Diniz, 2011, p. 23) 

A avaliação do Coletivo também critica o registro das informações cadastrais, 

alegando que os dados registrados são insuficientes. “Faltam dados a respeito das 

mulheres, principalmente sobre as questões relativas à violência, assim como a questão 

sobre a raça e condições socioeconômicas” (Coletivo Leila Diniz, 2011, p. 24). 

A respeito do funcionamento das Delegacias de Atendimento para Mulheres, o 

documento aponta que é necessário normatizar e padronizar os horários dos serviços da 

rede de atendimento às mulheres em situação de violência, inclusive os previstos nas 

normativas técnicas das delegacias de atendimento às mulheres. Salienta que a 

infraestrutura dos serviços é precária e o número de equipamentos de informática 

quando existem não atendem às necessidades atuais para o serviço, não apresentam 

capacidade para armazenamento dos dados dos Boletins de Ocorrências. Estes ainda são 

manuscritos por não disporem de computadores suficientes para atender a demanda. As 

viaturas não são suficientes para a demanda de queixas-criminais que aumentaram em 

60% depois da Lei 11.340 (Coletivo Leila Diniz, 2011). 

Desta maneira, o diagnóstico institucional mostrou que o serviço, na época da 

pesquisa de campo, havia praticamente parado de receber as usuárias, não havendo 

atendimentos. Como dito, as demandas estavam sendo encaminhadas para o novo 

Centro o qual não havia sido inaugurado, mas mantinha uma psicóloga de plantão. A 

equipe estava desfalcada, com a presença de muitos estagiários(as) os quais não podiam 
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se responsabilizar pelos atendimentos e procedimentos. O medo de perder o emprego 

por conta do cenário político desfavorável era nitidamente percebido. 

A estrutura de materiais permanentes era precária, havendo dois computadores 

em uso com necessidades de reparo técnico, não havia acesso à internet. Nos dias em 

que estive no CRMC/RN não havia água potável para beber, pois os técnicos alegavam 

que a prefeitura teve “problemas” ao pagar os fornecedores. 

A desesperança e desmotivação estavam presentes no semblante e fazeres da 

equipe. A cada dia recebíamos notícias de demissões, transferências para outros 

serviços da rede, sem avisos e o alvo principal eram aquelas técnicas que não se 

coadunavam com a política partidária no poder naquele momento. As mudanças do 

secretariado municipal eram constantes e comuns, fato que gerava mais insegurança e, 

ao mesmo tempo, notava-se um descrédito em relação à vocação e funcionamento 

cotidiano do serviço. Era um Centro de Referência em ruínas. 

Para mim, encontrar o Centro naquele estado foi absolutamente triste. O que 

preocupava era não tanto a desestruturação “material” do serviço, mas sim observar os 

profissionais e jovens estagiários sem nenhuma perspectiva e de alguma maneira 

aprendendo a naturalizar e a justificar o não comprometimento com a população 

atendida. A descrença e a desesperança cresceram em mim. Já havia vivido outras 

experiências em serviços públicos “desestruturados”, mas nunca havia presenciado uma 

equipe sofrer tal fratura, a ponto de não haver mais possibilidades de comprometimento 

com a clientela assistida. 
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6.2. Caracterização do perfil sociodemográfico das usuárias do CRMC 

A caracterização do perfil sociodemogáfico das usuárias do CRMC/RN foi 

construída a partir das categorias presentes nas fichas de cadastro preenchidas pelas 

técnicas. As categorizazões utilizadas para a delineação do perfil são as seguintes: faixa 

etária, escolaridade, ocupação, estado civil, número de filhos, tipos de violência, uso de 

medicação psicotrópica e diagnósticos. Em seguida, mapeamos as características 

concernentes à dimensão dos transtornos mentais das usuárias. 

 

 
Figura 1. Mulheres atendidas no Centro de Referência Mulher Cidadã 
conforme faixa etária. 
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Figura 2. Nível da escolaridade das mulheres atendidas no Centro de 
Referência Mulher Cidadã. 
 

 
Figura 3. Estado civil das mulheres atendidas no Centro de Referência 
Mulher Cidadã. 
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Figura 4. Número de filhos de mulheres atendidas no Centro de 
Referência Mulher Cidadã. 
 

 
Figura 5. Ocupação das mulheres atendidas no Centro de Referência 
Mulher Cidadã. 
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Figura 6. Tipos de violências declaradas de mulheres atendidas no Centro 
de Referência Mulher Cidadã. 
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consenso a respeito da idade das mesmas de forma geral: mulheres jovens têm 

procurado as delegacias para denunciar as situações de violência, portanto, são elas as 

clientes dos serviços de referência para o enfrentameno da violência. 

Em relação à escolaridade, é importante salientar que devido à falta de 

informações contidas nas fichas temos uma percentual de “não informado” equivalente 

ao número de mulheres que não completaram o ensino fundamental (Figura 2). Porém, 

no estudo citado acima (Moura et al., 2012), foi constatado que há uma diferença 

significativa entre aquelas que têm o ensino fundamental completo, correspondendo a 

60,3% das mulheres, o que representa quase o dobro comparado àquelas com o ensino 

médio completo, representando 30,9%. Ou seja, a baixa escolaridade representa um 

fator importante para o aumento das possibilidades de ocorrência deste tipo de 

violência. 

Segundo a pesquisa documental, vivem em união estável sem regulamentação; 

nos registros encontramos a denominação de “amasiadas” (segundo categoria utilizada 

pelas técnicas responsáveis pelo registro nas fichas), isto é, coabitam com seus parceiros 

(Figura 3). Em seguida, temos a maior parte, “separadas de corpos”, considerando-se 

separadas, mas sem registro oficial da separação. Há consenso quanto ao estado civil no 

estudo acima (Araújo et al., 2004), a maioria das mulheres que buscam a Delegacia 

(57%) são casadas ou vivem em uniões conjugais estáveis. Sabemos que a violência 

ocorre, na maioria das vezes, em âmbito doméstico e é cometida por familiares, 

cônjuges e conhecidos. Entretanto, a outra pesquisa revela que de 38.009 pesquisadas, 

no que concerne à situação conjugal, cerca da metade, 19.108, (50,3%), era solteira. Os 

autores enfatizam a dificuldade em afirmar que este grupo era realmente o mais afetado 

pela violência tendo em vista que as mulheres casadas, ou em união estável se 
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submetem à violência sem registrá-la, por não perceberem o problema como uma 

violação de seus direitos, naturalizando o fato (Moura et al., 2012). 

As usuárias do CRMC/RN são, em maioria, mães e possuem de um a dois filhos 

(Figura 4). A ocupação predominante não se configura como atividade laborativa 

remunerada formal tampouco informal. São donas de casa ou se ocupam do lar, dos 

afazeres domésticos (Figura 5). No estudo acima, encontramos dados referentes à 

ocupação os quais confirmam a ausência de atividade remunerada desta clientela nas 

delegacias: observou-se que a grande maioria das mulheres denunciantes (66%) são 

domésticas: nesta pesquisa esta categoria abarca as donas de casa, as quais não recebem 

remuneração (41%), e as mulheres que prestam serviços domésticos (25%). Sobre a 

clientela recebida nesta delegacia o estudo as descreve como mulheres com baixa 

escolaridade, sem qualificação profissional e dependentes economicamente de seus 

maridos (Araújo et al., 2004). 

No âmbito das queixas registradas nas fichas do CRMC/RN, acerca da 

problemática da violência estas são, na maioria, violência física juntamente com a 

violência denominada psicológica e moral (Figura 6). Estas tipificações foram 

aglutinadas no registro realizado pelas técnicas, portanto não são categorias separadas. 

Em relação às queixas, o estudo acima aponta que a violência física está presente em 

58% das denúncias envolvendo lesões corporais, sendo a forma mais visível e também a 

mais denunciada. Há consenso na literatura pesquisada que a violência física 

acompanhada de lesões corporais verificadas pelos exames de corpo delito é a mais 

denunciada. 
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6.3. Caracterização dos atendimentos e encaminhamentos realizados pelo CRMC 

As informações referentes aos encaminhamentos internos do CRMC/RN são 

apresentadas na Figura 7. 

 

 
Figura 7. Encaminhamentos internos realizados no Centro de Referência 
Mulher Cidadã. 
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A Figura 8 apresenta os encaminhamentos do CRMC/RN para Casa Abrigo 

Clara Camarão. 

 

 
Figura 8. Encaminhamentos do Centro de Referência Mulher Cidadã para 
Casa Abrigo Clara Camarão. 
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Figura 9. Encaminhamentos realizados para a rede de serviços de saúde 
mental a partir do Centro de Referência Mulher Cidadã. 
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6.4. Caracterização dos dados referentes aos transtornos mentais 

As informações referentes uso de medicação psicotrópica pelas usuárias do 

CRMC/RN são apresentadas na Figura 10. 

 
Figura 10. Uso de medicação psicotrópica pelas usuárias do Centro de 
Referência Mulher Cidadã. 
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Figura 11. Diagnósticos das usuárias do Centro de Referência Mulher 
Cidadã. 
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graves, confirmados pelos diagnósticos psiquiátricos anexados com as fichas e a 

presença de receituários de medicação antipsicótica. Ou seja, este é um pequeno 

número, ínfimo, poderíamos dizer. O que isto nos diz? Mulheres com transtornos 

mentais graves sequer chegam a serem admitidas neste tipo de serviço. O elevado 

número da categoria “não informado” nos revela que o Centro de Referência não está 

sensível a este tipo de demanda. A mesma, quando se trata de transtornos mentais 

comuns, fica a cargo dos psicólogos, em seus relatos fenomenológicos dos sofrimentos 

obervados. 
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Em seguida, iniciaremos as análises das entrevistas realizadas no Centro de 

Referência e posteriormente nos itinerários levantados pela pesquisa documental. 

 

 

6.5. Análise das entrevistas direcionadas à equipe multiprofissional do Centro de 

Referência “Mulher Cidadã” 

No Centro de Referência, foram entrevistados onze profissionais entre eles dois 

advogados, duas assistentes sociais, duas estagiárias de Psicologia, uma diretora geral 

dos serviços de enfrentamento à violência contra a mulher do município, uma 

coordenadora, duas estagiárias em Serviço Social e uma estagiária em Direito. 

A análise das práticas profissionais tem início no CRMC/RN, depois se desdobra 

pelos itinerários da rede de atenção psicossocial. Os itinerários terapêuticos podem ser 

compreendidos como uma sucessão de acontecimentos e tomada de decisões que, tendo 

como objeto a busca por ajuda na recuperação ou preservação da saúde, conformam e 

delineiam os percursos que constroem uma determinada trajetória (Cabral, Martinez-

Hemáez, Andrade, & Cherchiglia, 2011). Gerhardt (2006) incorpora na compreensão 

dos itinerários terapêuticos a complexidade que envolve os processos de escolha e 

adesão a determinadas formas de tratamento, ressaltando em seu estudo a importância 

de se levar em conta o contexto no qual a pessoa está inserida, principalmente no que 

tange à diversidade de possibilidades em termos de atenção à saúde para as populações. 

Sabemos, entretanto, que geralmente é utilizado o termo “rota crítica” para a 

investigação e descrição da busca de ajuda assistencial das mulheres em situação de 

violência. Este termo descreve os caminhos percorridos por elas para romper a situação 

de violência. A rota se inicia com a decisão de assumir e sair da situação de violência e 

segue pela busca de ajuda nas diversas instituições governamentais e não 
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governamentais. As dificuldades encontradas para o devido acolhimento das situações 

vivenciadas fazem com que este caminho se torne crítico, conforme Sagot (2000). 

Porém, neste estudo vamos utilizar o termo “itinerário terapêutico” para descrever a 

busca de ajuda de mulheres com demandas em saúde mental a partir do Centro de 

Referência do município de Natal/RN. A escolha do termo é justificada por estarmos no 

campo da atenção à saúde e atenção psicossocial. 

Da assunção dos acontecimentos analisadores foram criados eixos temáticos que 

subsidiarão as análises e discussões para todos os itinerários percorridos. A começar 

pelo Centro de Referência. 

 

 

6.5.1. Ponto de partida: Centro de Referência 

a) Analisador 1 – Mulheres com transtornos mentais em situação de violência 

necessitam de um serviço e atenção especializados 

No Centro de Referência, foram unânimes as respostas dos profissionais que 

sublinhavam a ausência de qualquer tipo de protocolo ou procedimentos para as 

mulheres em situação de violência com transtornos mentais ou com demadas neste 

sentido. Os procedimentos para todas que buscam ajuda no serviço são os mesmos: 

chegada, triagem psicossocial, encaminhamentos internos para atendimentos focais nas 

áreas social, jurídica e psicológica e quando necessário encaminhamentos externos para 

outras redes de atenção sem monitoramento posterior. A equipe trabalha com a 

demanda exclusiva de situações de violência e a atenção à saúde mental fica a critério 

dos encaminhamentos externos: 

É interessante destacar que a política de atenção à mulher tanto do município de 

Natal como no âmbito nacional trabalha na perspectiva transversal, então a 
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Secretaria da Mulher é mais uma articuladora de políticas públicas do que uma 

própria executora de ações voltadas para a saúde mental, mas como o papel de 

articulador nós temos dois serviços (Centro de Referência e Casa Abrigo) que 

tem uma demanda relativamente grande de pessoas com transtornos mentais. 

(Gestora da Secretaria da Mulher de Natal) 

Apesar do reconhecimento da grande quantidade de mulheres com transtornos 

mentais que necessitam de serviços especializados para o atendimento das situações de 

violência, os profissionais reconhecem que têm muitas dificuldades em receber, 

identificar e acolher estes casos, bem como em articular e encaminhá-las. Segundo a 

equipe, tal fato se dá em virtude de não haver uma política voltada para as mulheres 

vítimas de violência doméstica com transtornos mentais, seja como consequência da 

violência, ou como fator inerente ao estado de saúde delas. Entendem, desta forma, que 

é preciso recorrer a um serviço especializado para o acolhimento. 

Este analisador, portanto, problematizou a especialidade do Centro de 

Referência. Observamos que alguns profissionais alegavam que receber mulheres “com 

este perfil” não era “demanda do serviço”. Sublinhavam que o atendimento era 

direcionado especificamente para casos de violência doméstica. Segundo a declaração 

abaixo, a equipe trabalha com a “demanda apresentada exclusivamente relativa ao 

“ciclo de violência”, noção apartada de outras dimensões que fazem parte da vida destas 

mulheres. “Até então a gente trabalha com a demanda do ciclo de violência e não com a 

saúde mental. O Centro é como se não tivesse ainda um potencial para trabalhar com 

essas mulheres” (Profissional do Centro de Referência). 

Outra profissional revela que uma das dificuldades para o acolhimento das 

usuárias é a não compreensão da história relatada pelas mesmas. A falta de 

“linearidade” nos relatos e a ausência de sentido das histórias contadas, tornavam os 
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atendimentos mais complicados e difíceis de serem realizados. A equipe não conseguia 

compreender, tampouco acolher, os relatos que destoam de uma narrativa de violência 

que comumente são recebidas no serviço. Assim a inteligibilidade destas usuárias 

perante a equipe do Centro de Referência tornava-se totalmente impossibilitada, 

reverberando em práticas pouco acolhedoras e resolutivas. 

Senti dificuldades em atender as mulheres porque no atendimento elas têm 

oscilações de emoções. Elas começam a falar muito irritadas, de repente 

começam a chorar, em outro momento começam a contar uma história que não é 

aquela história que estavam contando antes, então é bem difícil de entender. Aí 

perguntamos: o que você veio buscar no Centro de Referência? E essas mulheres 

contam várias histórias sem lógicas de tempo e aí a gente tenta juntar isso e 

repetir para elas para ver se é isso que elas tão colocando e às vezes elas ficam 

muito irritadas com isso. Elas se irritam porque a gente não está entendendo e a 

história fica sem sentido. (Profissional do Centro de Referência) 

 

 

b) Analisador 2 – Não há recursos no serviço nem rede para acolher essas usuárias 

A impossibilidade de um acolhimento inicial no serviço e a falta de 

monitoramento foram revelados pela equipe. Segundo os profissionais, os cuidados para 

todas são os mesmos: chegada no serviço, triagem, encaminhamentos para atendimentos 

internos focais nas áreas social, jurídica e psicológica e, quando necessário, 

encaminhamentos para a rede de saúde sem acompanhamento ou monitoramento 

posterior. 

Outro ponto crítico sublinhado pela equipe é a falta de monitoramento das 

usuárias que necessitam de retorno e continuidade de cuidados no Centro de Referência. 
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Tal falha é interpretada pela equipe como resultado da ausência de infraestrutura 

material do Centro, tais como ausência de carro, computadores e recursos humanos. O 

quadro de funcionários incompleto também é alvo de críticas e justifica o não 

monitoramento das usuárias pela rede de serviços: 

No caso do centro de referência não há monitoramento nem para mulheres com 

transtornos mentais tampouco para mulheres sem transtornos mentais. O 

monitoramento é difícil como um todo porque há a necessidade de um carro e 

tem necessidade de mais um técnico para um poder sair ir a campo e outro ficar 

atendendo. Então um monitoramento aqui no centro de referência é muito difícil 

como um todo então para mulheres com a particularidade da doença psiquiátrica 

ela também está nesse grupo. (Profissional do Centro de Referência) 

O trecho a seguir aponta para a “ausência” de recursos no próprio serviço para 

atendimentos destes casos. A falta de capacitação profissional e as dificuldades para 

acessar os Centros de Atenção Psicossocial são também sublinhados: 

Os recursos não existem. A gente não tem recurso específico para isso. Inclusive 

é a maior reclamação e a maior deficiência é que a rede não existe. Quando a 

gente atende uma mulher em que o transtorno dela pode comprometer os 

atendimentos na casa abrigo ou qualquer outro encaminhamento que a gente faça 

até mesmo para a casa dos familiares a gente não tem um suporte da rede 

suficiente. O CAPS só funciona quando está em surto. (Profissional do Centro 

de Referência) 

A equipe relata que a articulação com a rede de atenção psicossocial é um 

problema constante e antigo. Atribuem tal problema à desarticulação das três esferas 

dos poderes Municipal, Estadual e Federal. Outro ponto levantado é a falta de 
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dispositivos de Saúde Mental e falta de recursos orçamentários para efetivação desta 

política. 

O encaminhamento é a maneira mais usual de se realizar a articulação com a 

rede. A precariedade das respostas aos encaminhamentos chamadas de “contra-

referência”, bem como as tecnologias ultrapassadas para realização e monitoramento 

dos mesmos se revelam no trecho abaixo: 

A gente entra em contato com o serviço e encaminha, mas muitas vezes eles 

dizem que não tem carro que só tem ambulância dizem que não dá para buscar 

que não dá para acompanhar aí fica difícil porque como a rede não tem o contato 

não tem a contra-referência então é difícil de trabalhar. A gente tem um livrinho 

com serviços da rede do município aí a gente pede o endereço dessa mulher que 

entre em contato por telefone. É bem mais difícil ela chegar aqui no serviço a 

gente entregar um papel para ela e dizer a ela para procurar o serviço e ela contar 

de novo a história dela. (Profissional do Centro de Referência) 

Ressaltam ainda que não existe reunião entre os técnicos dos serviços, nem 

oficialmente nem informalmente. Trabalham conforme a demanda, se ela existir 

encaminha-se. As profissionais mais indicadas para se relacionar com a rede são as 

assistentes sociais, cabem a elas as visitas e os contatos com os outros dispositivos da 

rede. É perceptível que esta função fica bastante delimitada a esta classe profissional. 

Aos psicólogos cabe o atendimento psicológico “focal” e aos advogados fica a 

imcumbência dos atendimentos exlusivamente jurídicos. Observamos que os campos de 

atendimentos são separados em especialidades e não configuram atendimentos 

multidisciplinares, tampouco interdisciplinares conforme é previsto pelas normativas 

técnicas para o funcionamento de um Centro de Referência. 
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Ao questionarmos sobre a avaliação do papel do CRMC/RN frente à demanda 

pesquisada, obtivemos respostas negativas as quais constatam a insuficiência do serviço 

em face à demanda: 

Deveria ter um acompanhamento mais eficaz, saber acolher essa mulher porque 

até então a gente trabalha com a demanda do ciclo de violência e não com a 

saúde mental ainda. Mas isso é um direito dessas mulheres pelo que está descrito 

nas políticas públicas para mulheres. Mas, o centro é como se não tivesse ainda 

um potencial para trabalhar com as mulheres. Seria importante a capacitação dos 

técnicos diante da questão da saúde mental para ter conhecimento do que é saúde 

mental, é como se essas mulheres fossem excluídas das políticas públicas e não 

têm direito porque quando elas chegaram no centro é como se não fosse 

demanda nossa e que na verdade é uma demanda nossa. Porque trabalhamos 

com mulheres independente da sua saúde mental. Para muitos aqui os 

transtornos mentais são algo desconhecido. (Profissional do Centro de 

Referência) 

A sensação de impotência diante dos casos e a falta de apoio da rede é sentida 

como a a maior deficiência do serviço: 

O papel do centro seria de acolher e de atender, mas para alguns 

encaminhamentos o papel do Centro não se completa exatamente pela estrutura 

da casa abrigo em não oferecer esse acolhimento. O Centro de Referência é para 

a mulher cidadã essas mulheres com transtornos estão dentro do nosso público, 

no entanto pela ineficácia ela acaba sendo excluída do nosso serviço. 

(Profissional do Centro de Referência) 

A ausência de conhecimento e capacitação profissional também são apontadas 

como dificultadores para o bom funcionamento do Centro. 



 112 

Para a coordenação do CRMC/RN os profissionais não são capacitados para tal. 

Segundo esta gestora, ocorre um fenômeno no cotidiano do serviço e os casos e as 

necessidades aperfeiçoam o profissional: tal fenômeno é chamado pela mesma de 

“autoqualificação”. Ela salienta ainda que os técnicos devem compreender e conhecer as 

diversas políticas que perpassam a política para mulher. 

Quando questionados pelas articulações e acessos aos serviços da Rede de 

Atenção Psicossocial, a equipe responde que os mais acionados foram os CAPS e o 

Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado. 

No tocante ao profissional mais indicado para este tipo de acolhimento foram 

unânimes as respostas que indicavam o psicólogo. As seguintes definições e funções 

desta categoria profissional são sublinhadas como mais adequadas para a compreensão e 

cuidados específicos para as questões “internas” destas usuárias. Foi também observada 

a confusão entre os diferentes profissionais: o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. 

Os outros técnicos alegaram sentirem-se totalmente leigos quando percebem a presença 

de uma demanda “psi” e não sabem como lidar por não possuírem o “olhar clínico” para 

“as questões emocionais e internas da pessoa” (Profissional do Centro de Referência): 

Com certeza o psicólogo é o profissional mais indicado para atender estes casos. 

Por se tratar de uma questão no emocional que na maioria das vezes é uma 

questão mais interna da própria pessoa do que uma questão social e jurídica que 

é resolvida por meio de leis. O psicólogo que vai tratar das questões emocionais 

dessa pessoa. Acho que a psicóloga porque é ela quem entende, quem tem essa 

visão, o olhar clínico para detectar esse tipo de problema. (Profissional do 

Centro de Referência) 

Os técnicos apontaram não haver nenhum recurso que possa acolher essas 

mulheres, alegam que antes havia grupos terapêuticos e oficinas e hoje não existe nada, 
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somente atendimentos jurídicos e sociais. Naquele momento no CRMC/RN, não havia 

mais o atendimento psicológico acerca de três meses. Os relatos da equipe levam o tom 

de denúncia e indignação: 

Infelizmente agora aqui a gente não tem mais psicóloga porque agora vai surgir 

um novo Centro de Referência lá na zona norte e eles tiraram psicóloga daqui 

para colocar no da zona norte porque lá o serviço é novo. O Centro de 

Referência da zona norte foi inaugurado no dia 28 de novembro de 2011, mas 

ainda não realiza atendimento à população. Eu acho um absurdo isso porque o 

serviço é composto pelas três áreas Serviço Social jurídico e psicológico e a 

demanda para o setor psicológico está à mercê de quando eles resolverem fazer 

novas contratações em um dia que ninguém sabe quando. Daí ficam as usuárias 

sem ter o atendimento e às vezes têm que ser encaminhadas para a zona norte o 

que dificulta ainda mais a situação das mulheres. Isso piora os encaminhamentos 

para o setor psicológico. (Profissional do Centro de Referência) 

Em relação ao setor de Psicologia observa-se um enfraquecimento do mesmo e, 

a Psicologia, apesar de ser o setor mais indicado para atender “os casos” em questão tem 

pouquíssima importância no CRMC/RN. 

 

 

c) Analisador 3 – Não é nossa demanda 

Ao questionarmos sobre os impactos das situações de violência para a saúde 

mental e ainda, qual era a interface entre estes fenômenos houve uninanimidade nas 

respostas que revelavam que as situações de violência tanto poderiam agravar os 

quadros psiquiátricos, bem como poderiam desencadeá-los: 
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Na minha opinião, existe sim. Às vezes a pessoa já pode ter algum tipo de 

distúrbio ou algum comportamento diferente que possa ser diagnosticado como 

um transtorno mental ou alguma coisa do tipo. Às vezes, a mulher passa tanto 

tempo num histórico de violência doméstica que ela acaba adquirindo através do 

estresse do dia-a-dia dela da vivência dela com parceiro dela (na maioria dos 

casos é o parceiro). Então isso pode levá-la a desenvolver um transtorno mental. 

(Profissional do Centro de Referência) 

Outros profissionais afirmavam que a relação podia ser verificada nos 

atendimentos narrando exemplos de mulheres que tinham uma vida normal antes e que 

depois de passar pela situação de violência desenvolveram problemas psiquiátricos 

identificados como tentativas de suicídio, bulimia, autoflagelamento e uso abusivo de 

medicações psicotrópicas, entre outras substâncias psicoativas. 

Algumas técnicas apelaram para a existência de uma “comprovação científica” a 

respeito dos estudos que evidenciavam a interface entre os fenômenos encontrados na 

literatura científica, os quais apontavam para o desencadeamento de casos de depressão, 

stress pós-traumático e até mesmo a questão da “loucura” (Profissional do Centro de 

Referência). Expuseram ainda que este tipo de sofrimento estaria “ligado à questão da 

fragilidade da mulher e de sua insegurança”. Outras ampliaram a discussão, observando 

que os transtornos mentais “devem ser pensados como uma coisa ampla, como 

sofrimento psicológico, e também como fragilidades inerentes às mulheres” 

(Profissional do Centro de Referência). 

Ao pedir, durante as entrevistas, para que descrevessem algum caso já atendido 

que compreendesse mulheres com transtornos mentais que estavam vivendo situações 

de violência, observou-se que alguns profissionais alegavam que receber mulheres “com 

este perfil” não era “demanda” do CRMC/RN. Depois de um tempo da entrevistas, 
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retornavam com lembranças de cenas de violências explícitas, contendo cenas de 

sangue, narrativas absurdamente violentas, finalmente lembravam que, por estas razões, 

aquelas mulheres não poderiam ser ajudadas no CRMC/RN. 

Em resposta ao conhecimento da equipe em relação às Políticas Públicas de 

Saúde Mental observamos que, de forma geral, há pouco ou nenhum conhecimento a 

respeito dos conteúdos das mesmas “o conhecimento que eu tenho é muito leigo, mas 

sei que a intenção é acabar com os hospitais psiquiátricos e abrir mais CAPS. 

Observamos que o mandato social dos cuidados em saúde mental fica delegado aos 

psicólogos e o especialismo desta profissão impera em relação aos cuidados destas 

mulheres: 

Eu não tenho muito “vínculo” com essa parte, eu trabalho muito no setor social. 

Quando chega nessa parte da saúde mental fica mais para a Psicologia. O meu 

papel é fazer o acompanhamento com a usuária, fazê-la quebrar o ciclo de 

violência, acompanhar se ela foi aos serviços. (Profissional do Centro de 

Referência) 

Em declaração o profissional mostra-nos a confusão entre o conceito de 

Humanização, utilizado pela Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema 

Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2004) e algumas mudanças nas estruturas físicas 

dos hospitais psiquiátricos e em alguns detalhes como a abolição do uso de fardas para 

os pacientes internos: 

Eu tive a experiência de visitar o hospital psiquiátrico Dr. João Machado e de 

ver o hospital abrir mais as portas que foi depois da questão da humanização 

quando os usuários não precisavam usar fardas. Eles usam as vestimentas 

próprias não andam de farda. Os corredores estavam sendo reformados estavam 

mais claros mais ventilados. A questão de humanização com esse público, de 
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que não é amarrando, não é isolando, guardando, escondendo, que vai resolver o 

problema. (Profissional do Centro de Referência) 

Evidencia-se, desta maneira, a pouquíssima difusão das Políticas em Saúde 

Mental na perspectiva da Reforma Psiquiátrica brasileira entre os profissionais do 

CRMC/RN. Este parece ser um assunto pouco conhecido, quando muito delegado ao 

setor da Psicologia e repleto de interpretações equivocadas. O conceito de 

“Humanização”4 utilizado pelas diretrizes da Política Nacional de Humanização 

(Ministério da Saúde, 2004) está longe de poder ser comparado a reformas nas 

estruturas de corredores do hospital e no uso de roupas dos pacientes. Mesmo que 

entendido via senso comum, ou seja, tornar mais humano um ambiente e suas relações, 

chama-nos a atenção encontrar alguma positividade em continuarmos com um modelo 

(atenção hospitalar psiquiátrica) como um modelo digno de elogios “humanitários”. 

As entrevistas revelam que os profissionais do Centro de Referência vivem 

imensas dificuldades quando se deparam com estas mulheres: Para onde encaminhá-las 

para a continuidade dos procedimentos em relação à violação de seus direitos? 

Desconhecem as diretrizes políticas de atenção psicossocial em vigor no país e 

não conseguem acessar os Centros de Atenção Psicossocial por uma questão de clientela 

delimitada para atendimento nestes serviços. Os atendimentos são divididos em 

especialidades profissionais e o psicólogo é o único profissional considerado apto e 

responsável para acolher estes casos. Chama-nos tristemente a atenção a frase “não é 

nossa demanda” vinda de um profissional do Centro, que acaba por revelar que este 

também delimita sua clientela a casos exclusivamente de violência doméstica. Sabemos, 
                                                             
4 Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) busca colocar em prática os princípios do 
SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar e levando em 
consideração a dimensão subjetiva para a produção dos processos de saúde. “A PNH estimula a 
comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários para construir processos coletivos de enfrentamento 
de relações de poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem atitudes e práticas desumanizadoras que 
inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no 
cuidado de si” (Ministério da Saúde, 2004). Recuperado de 
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?idtxt=28288 
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no entanto que esta política é direcionada para tal problemática, mas já é hora de 

ampliarmos as noções de violência e suas repercussões para a saúde/saúde mental das 

usuárias em questão. 

 

 

6.6. Entrevistas realizadas nos locais que marcam os itinerários 

No tocante aos encaminhamentos feitos pelo CRMC/RN aos serviços da rede de 

atenção psicossocial e para a rede hospitalar de saúde mental, foram identificados, na 

pesquisa documental, dois CAPS, um CAPS 2 da região Oeste, um CAPS 3 da região 

Leste, o Hospital Psiquiátrico João Machado, o Hospital Psiquiátrico Dr. Severino 

Lopes e uma Unidade Básica de Saúde, além da Casa Abrigo Clara Camarão. 

Cada instituição identificada como itinerário, recebeu, no mínimo, três visitas. 

Em cada uma foram entrevistados ao menos dois profissionais de referência, totalizando 

onze entrevistas. 

 

 

6.6.1. Ponto de Partida: Casa Abrigo Clara Camarão 

a) Analisador 1 – A Casa Abrigo não deve receber mulheres com transtornos mentais 

Na Casa Abrigo, encontrei uma equipe totalmente desestimulada, pouquíssimas 

usuárias usufruindo da Casa, havia somente uma mulher e seu filho naquele momento. 

Ao chegar, do lado de fora, escutei risadas em alto som, que expressavam alegria e, 

quando entrei, notei que as educadoras, assistentes sociais entre outras profissionais 

estavam assistindo TV, comendo bolo, conversando como se estivessem em suas casas 

tomando lanche da tarde. Não havia interação alguma com a única usuária e seu filho 

abrigado. 



 118 

Naquele momento, a política da troca de favores, o coronelismo e o nepotismo 

tão conhecidos nas Políticas do Rio Grande do Norte e do Brasil como um todo, se 

faziam notar: A irmã da Secretaria Adjunta da pasta da SEMUL/RN trabalhava no 

almoxarifado da Casa Abrigo. Assim como outros cargos de confiança que eram 

“confiados” a toda família próxima ao partido político da prefeitura sem haver a menor 

vocação para assumirem estes cargos. A presença de corrupção e descaso com as 

políticas sociais e políticas destinadas às mulheres do município era notável. Por isso, 

tínhamos uma sensação de abandono destes serviços à pura sorte corrupta dos gestores 

locais. 

Neste local, consegui realizar entrevistas com uma assistente social e uma 

educadora além da gestora que era a mesma do Centro de Referência. 

A primeira questão referia-se aos procedimentos usados na chegada das usuárias 

(dentro do perfil pesquisado) na Casa Abrigo. Segundo as entrevistadas, há num 

primeiro momento o “acolhimento”, quando é informado às usuárias o funcionamento 

do serviço, suas normas e regras de convivência e, posteriormente a assinatura do termo 

de responsabilidade para serem abrigadas. 

Neste primeiro acolhimento é questionado se ela toma algum tipo de 

medicamento controlado, se ela já teve algum tipo de internação. Então, a gente 

imediatamente comunica a psicóloga para que ela possa ver isso mais de perto, 

chamamos também um técnico de enfermagem até para que estes profissionais 

tomem as devidas providências no âmbito da saúde. (Profissional da Casa 

Abrigo) 

Desde o início da execução da pesquisa, evidenciou-se a indicação da Casa 

Abrigo pelos profissionais do Centro de Referência como o principal ponto de 

resistência da rede para o acolhimento das usuárias em questão. Segundo a equipe, as 
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mulheres com transtornos mentais em condição de risco têm ainda mais dificuldades em 

conseguir vaga no único abrigo do estado do Rio Grande do Norte. Tal resistência 

gerava, perante a equipe, a ruptura de todas as possibilidades de enfrentamento das 

situações de violência, ocasionando outra violação de direitos. 

A impossibilidade de estadia na Casa Abrigo é legitimada e regulamentada via 

legislação municipal pela Lei n. 150/97: “Art. 11 – Somente poderão participar do 

programa de que trata esta Lei, sendo beneficiadas pela Casa Abrigo, as mulheres que 

não apresentarem problemas de saúde física ou mental que impeçam a sua convivência 

social ou grupal” (Lei Municipal n. 150/97). 

É notável que tal normativa tenha consequências desastrosas nos cuidados 

ofertados às usuárias, afetando drasticamente as possibilidades de continuidade dos 

procedimentos, da garantia de direitos e dos cuidados necessários na articulação com a 

rede de atenção psicossocial. Foram observados outros aspectos nas formas de cuidado 

que derivam desta normativa. Observa-se, nas fala dos entrevistados, a necessidade de 

cuidados médicos especializados e uma estrutura específica para o acolhimento de tais 

usuárias. A impossibilidade de convivência com outras mulheres e crianças é também 

abordada no trecho abaixo: 

Quanto à questão da violência, se for o caso de abrigar, a gente tem uma certa 

dificuldade de encaminhar porque a casa abrigo não aceita mulheres desse 

quadro porque não tem médico e não tem estrutura porque é uma casa que abriga 

crianças e mulheres e não tem como abrir exceção para esse público. Como é 

que a gente vai abrigar essa mulher se ela está em risco da mesma maneira que 

outras mulheres que não têm problema psiquiátrico? Aí fica aquele dilema. Não 

há esse serviço aqui em Natal garantir a segurança desta mulher em situação de 

violência. (Profissional do Centro de Referência) 
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Para a equipe da Casa Abrigo as dificuldades e recusa em receber estas mulheres 

são também enfatizadas. É reconhecido o rechaçamento da estadia destas usuárias 

perante a equipe: 

A casa não tem o objetivo de atender uma mulher com esse perfil. E existe um 

outro transtorno com ela que precisa ser tratado e esse tratamento não pode ser 

dado aqui pela casa. É necessário um outro tratamento porque as duas coisas 

juntas fica complicado. Porque diante do transtorno dela, ela causa um outro 

perigo na casa às demais mulheres na casa. Ela pode em um desses surtos pegar 

uma mulher e partir para cima como um surto, agora da violência em si nunca 

aconteceu, somente a ameaça. Uma delas dizia que iria matar as outras. 

(Profissional da Casa Abrigo) 

Neste trecho, observamos a presença do estereótipo de periculosidade associado 

aos transtornos mentais e novamente o apontamento da necessidade de um tratamento 

especializado para elas que ratifica a impossibilidade desta estadia. Outra fala é bastante 

conclusiva em relação à problemática em acolher mulheres com este perfil na Casa 

Abrigo: 

É um espaço coletivo onde tudo é dividido e existem regras de convivência até 

para a gente poder manter as pessoas aqui dentro. É o lugar de onde não podem 

sair nem entrar. Até porque elas estão protegidas e existem normas de 

convivência para adequar todas as pessoas aqui dentro. Então quando uma 

pessoa tem algum tipo de transtorno mental na maioria das vezes ela não 

consegue ficar como elas dizem presa. Algumas têm até resistência ao 

confinamento ao ambiente fechado e não conseguem realmente permanecer no 

serviço. Elas dizem que querem sair que tem o costume de andar. Porque em 

relação a algum tipo desses transtornos tem algumas mulheres que gostam de 
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andar e elas sabem que aqui elas não vão poder fazer isso. Com relação ao 

relacionamento de convívio, elas sentem dificuldade de conviver com as outras 

pessoas e sentem a resistência das outras usuárias. Porque quando elas percebem 

que o comportamento não é parecido ou que não está dentro do que elas 

consideram normal, elas já começam a excluir, a rejeitar mesmo a gente tendo 

atendimento diário. E elas acabam se isolando dessas usuárias. Assim elas se 

sentem excluídas do grupo e isoladas sentindo que não conseguem interagir. 

(Profissional da Casa Abrigo) 

Segundo os profissionais, os recursos utilizados na própria Casa Abrigo para tais 

usuárias são os atendimentos individuais e de grupo, oficinas de relaxamento, arte-

terapia e as oficinas temáticas nas áreas de saúde, atendimento psicológico, assistência 

social e jurídica. 

Evidencia-se a ausência de estratégias em termos de articulação com a rede 

atenção psicossocial e a maneira como esta articulação se dá unicamente com a rede 

hospitalar. A articulação com a rede hospitalar se dá por meio do convênio não formal 

acordado com o médico psiquiatra do Hospital Psiquiátrico João Machado: 

Nós temos um contato com o Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado, a equipe 

do João Machado conhece a casa abrigo e os psiquiatras também já conhecem. A 

casa abrigo já foi divulgada junto à instituição deles assim, em caso de uma 

urgência, a gente faz o contato e de imediato a gente tem um atendimento. Esse 

contato pode ser feito pelo psicólogo como pela assistente social. Desta forma, 

nós procuramos o Serviço Social do João Machado para informá-la da 

necessidade de um pronto-atendimento. (Profissional da Casa Abrigo) 

Não havia conhecimento algum em relação às políticas de saúde mental. 

Ressaltavam que, geralmente, é o psicólogo quem trabalha com essas questões e 
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comunica a equipe sobre isso. O trabalho de cada um é bem focado dentro da sua área 

de atuação. O psicólogo é quem trabalha com essa questão. A falta de conhecimento em 

relação aos transtornos mentais e das Políticas Públicas de Saúde Mental no contexto da 

reforma psiquiátrica é também revelada. 

Sendo a Casa Abrigo o único serviço destinado às mulheres que vivem essa 

problemática, para onde recorrer? O que fazer com estas mulheres que necessitam sair 

de casa e serem abrigadas assim como qualquer mulher em situação de risco? 

Detectamos aqui um grande furo nesta tão necessária rede de atenção e proteção às 

mulheres. Os profissionais da Casa Abrigo se ancoram em práticas manicomiais de 

segregação e preconceito, ferindo os direitos básicos destas mulheres que, muitas vezes, 

são diretamente encaminhadas aos hospitais psiquiátricos onde são internadas e 

medicadas. 

 

 

6.6.2. Hospital Psiquiátrico Dr. Severino Lopes 

a) Analisador 1 – Internação como forma de “acolhimento” para mulheres em situação 

de violência 

Foi difícil a abordagem aos profissionais do hospital, a espera para ser recebida 

pela psicóloga e pela assistente social foi longa, esperei por mais de duas longas horas 

para realizar as entrevistas. As perguntas não se direcionaram para os casos das usuárias 

que haviam sido internadas lá, mas sim, perguntou-se a respeito dos cuidados 

direcionados às mulheres em situação de violêcia, a articulação com a rede de atenção 

às mulheres, o conhecimento das políticas para mulheres e a interface entre os 

fenômenos violência e transtornos mentais. Ou seja, o roteiro era semelhante senão 
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igual ao roteiro semiestruturado direcionado para a equipe do CRMC/RN. Tal roteiro 

segue por todos os serviços do itinerário percorrido. 

A primeira pergunta tinha o intuito de saber se naquele hospital psiquiátrico era 

comum a queixa de mulheres que viviam em situação de violência no momento de sua 

chegada. Em maioria, as respostas obtidas revelaram que inicialmente esta questão não 

era comum, que raramente essa demanda aparecia de forma expressa e, caso houvesse, 

seria difícil de esconder, pois segundo os profissionais “elas chegam tão fragilizadas e 

necessitadas de atenção que ao serem internadas sentem-se seguras” (Profissional do 

Hospital Psiquiátrico Dr. Severino Lopes). 

Em relação à existência de algum tipo de protocolo no acolhimento inicial que 

abordasse o tema da violência, evidenciou-se, por parte dos profissionais entrevistados, 

que esta temática não fazia parte da abordagem inicial na chegada das usuárias. Tais 

situações só poderiam ser expressas ou visíveis quando a “mulher” (paciente) já estava 

internada e passava pelos atendimentos psicológicos e pela assistência social do 

hospital: 

Pelo que eu posso dizer é que às vezes, a equipe que recebe a paciente vem 

dizendo: “a paciente estava com agitação”, esse é o chavão. Com o tempo, 

quando ela está em condições de informar se por trás dessa agitação existiu 

alguma situação de violência em casa ou social. Às vezes essa situação de 

explanar a violência é através do acolhimento com a Psicologia depois da 

internação. (Profissional do Hospital) 

A dificuldade em abordar a temática da violência num momento inicial neste 

hospital é ratificada pelo temor da equipe em “perder” a paciente: a equipe teme pela 

“desinternação”, “Porque se a gente fizer aquele cerco muito grande, isso acaba 
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afastando e não consegue intervir. Porque a família vem e tira e a gente não pode 

impedir ela de tirar” (Profissional do Hospital). 

Aí ao invés de a gente ajudar, acaba desprotegendo ela. Agindo assim com mais 

calma, a gente vai ouvindo, vai trazendo a família para um programa de 

orientação de uma forma sem abordar diretamente a violência, a gente consegue 

chegar com mais facilidade. (Profissional do Hospital) 

Revela-se aqui que a internação psiquiátrica, segundo a equipe, é uma forma de 

“proteção” para tais usuárias e que abordar o tema da violência é uma problemática a 

ser abordada depois que a paciente já está internada. Depois disso, as especialidades 

Psicologia e Serviço Social entram em ação com suas técnicas para uma abordagem 

mais específica. Caso contrário, a família poderia levar a paciente do hospital. 

A questão consecutiva do roteiro versava sobre a articulação com a rede de 

atenção às mulheres. As respostas elegem a frustação como sentimento mais próximo da 

realidade vivida em relação a essa questão no hospital. Os encaminhamentos e a espera 

da contra-referência são recursos percebidos como insatisfatórios: “A gente encaminha, 

mas não sabe se a paciente chega lá. Vai saber depois quando ela volta para o pronto-

socorro do Hospital Psiquiátrico João Machado” (Profissional do Hospital). Este 

hospital regula os leitos psiquiátricos do município. 

Outro ponto a ser observado é que alguns recursos internos utilizados no 

hospital, tais como como: palestras informativas com foco na identidade de gênero 

feminina, são consideradas, por parte da equipe, como “articulações com a rede de 

atenção às mulheres”: “A gente busca conhecimento da rede, essa semana teve até uma 

palestra já. Procuramos informar os familiares e as próprias mulheres sobre a situação 

delas em relação a tudo. Das questões da vida dela, enquanto mulher, enquanto casada, 

enquanto mãe” (Profissional do Hospital). 
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A interface entre a violência sofrida e os impactos para a saúde mental das 

usuárias foi o tema da outra questão. A equipe, acusa a interface, porém não acredita 

que a situação de violência possa desencadear um transtorno mental, seja ele comum ou 

severo. 

Um modelo ideal de articulação entre as políticas é questionado e as respostas 

que obtivemos revelam procedimentos centralizados e individualizados nas 

especialidades no hospital. O trecho que segue nos conta um pouco sobre um mundo lá 

fora do hospital e o profissional como incumbido de realizar esta ponte. Para tanto ele 

usa, como meio de transporte, uma escuta isenta de julgamento valorativo. O 

funcionamento do hospital para estes casos não é questionado: 

Eu estou aqui pra trabalhar, pra melhorar a vida dos usuários desse hospital. Eles 

aqui dentro, enquanto a gente puder articular com o mundo lá fora com as 

necessidades que eles têm que a gente possa fazer essa ponte inicialmente, mas 

que eles comecem a se ligar e a fazerem essa ponte. É pensar o que eu faço com 

essa escuta, porque não faço só “hurrum, ok”, mas o que eu faço com essa escuta 

não julgando, mas o que cabe a essa demanda. (Profissional do Hospital) 

Finalizei esta entrevista pedindo uma sugestão de como abodar a temática da 

violência num primeiro momento, na chegada ao hospital. Neste sentido a ideia sugerida 

foi: “A senhora acredita que sofre algum tipo de violência?”. Assim, segundo a equipe, 

a paciente se sentiria mais a vontade em responder, mas, aparentemente, esta temática 

ainda não faz parte de uma preocupação deste serviço. Ainda ressoa em meus ouvidos a 

desimplicação da instituição em relação a esta temática remontando-me a frase outrora 

escutada: “esta (violência de gênero contra as mulheres) não é nossa demanda”. 
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6.6.3. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

a) Analisador 1: CAPS atendem portadores(as) de transtornos mentais severos 

Seguindo por nosso percurso chegamos aos CAPS, onde entrevistamos a 

coordenação e os dois psiquiatras que estavam de plantão no dia. O acesso aos 

prontuários bem como aos profissionais e gestores foi bastante tranquilo e facilitado. 

Não houve resistência alguma por parte dos profissionais em participar da pesquisa, ao 

contrário, julgaram bastante importante a problemática alegando que a violência contra 

as mulheres era um problema presente no cotidiano dos CAPS. 

Mesmo assim, as respostas sobre a existência e visibilidade de mulheres em 

situação de violência que procuram o CAPS é relativizada pelos profissionais. 

Enfatizaram que a violência física não é um fato muito comum no cotidiano do serviço: 

Até porque é muito velado, né? Eu acho que em qualquer outro local é assim. 

Mas, a gente percebe as outras violências: “ah, porque você não pode fazer isso, 

porque você é louca, porque você não tem condições de cuidar do seu filho, 

porque você é doida”. Eu considero uma forma de violência. São formas de 

violência dizer pra pessoa que ela não pode fazer determinada coisa porque ela 

tem um transtorno. (Profissional do CAPS) 

Outro profissional alerta para a falta de visão para estas questões por parte da 

equipe, como um fato que não foi “trabalhado” para ser visto: “Eu posso não estar com 

a minha visão aberta pra observar essas coisas porque às vezes está na nossa frente e a 

gente não está vendo. A gente às vezes não trabalhou pra estar enxergando determinadas 

coisas” (Profissional do CAPS). 

Não há protocolos nos CAPS que definam procedimentos iniciais na chegada 

das usuárias, tampouco que notifiquem as situações declaradas de violência contra as 

mulheres de forma geral. O CAPS trabalha com o acolhimento e depois com o 
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procedimento da triagem e a questão da violência poderia ser aprofundada somente 

depois do acolhimento inicial: 

Para essa questão da violência de fato não tem nada de instrumento dentro do 

acolhimento, a não ser que surja. Porque no acolhimento você faz uma escuta, 

entende que demanda a pessoa traz, um pouquinho da historia da doença da 

pessoa, mas não tem uma coisa direcionada pra questão da violência. Quando 

surge a gente aprofunda na própria triagem. (Profissional do CAPS) 

Fica claro, segundo o trecho acima, que as equipes dos CAPS também trabalham 

sob “demanda” numa espécie de atendimento ambulatorial acolhendo aquilo que chega 

no cotidiano do trabalho, desde que seja caracterizado como transtorno mental severo. 

Os CAPS, segundo a equipe, atendem exclusivamente os transtornos mais 

severos e utilizam a política do encaminhamento quando a demanda não é pertinente à 

clientela atendida pelos CAPS: 

Se for questão de ambulatório, a gente faz os encaminhamentos ou outras 

questões que às vezes nem são casos pra CAPS, a gente faz os encaminhamentos 

necessários. Os CAPS são serviços substitutos para atendimento de pessoas 

portadoras de transtornos mentais severos que precisam de acompanhamento 

diário. (Profissional do CAPS) 

Ainda em resposta à questão supracitada: 

A gente realmente não aborda esse tema porque a gente realmente vê essa pessoa 

de uma forma muito mais abrangente de maneira holística, então o que a gente 

vai recebendo e aquilo pode ser uma causa ou um sintoma ou que aquilo ali no 

momento da vida dela não está bem, a gente atua em relação a isso, de dar esse 

suporte, de acolher, de comprometer também a família nesse suporte. 

(Profissional do CAPS) 
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Segundo este profissional, olhar a usuária de mareira mais brangente não inclui 

questionar sobre a violência, ao especificar um olhar nesta perspectiva deixaria de ser 

holístico. 

De maneira geral, nos serviços substitutivos à atenção hospitalocêntrica, nos 

CAPS as respostas em relação aos procedimentos iniciais foram: preenchimento de 

ficha de acolhimento, triagem a respeito de dados clínicos e dados sociais. Não há 

procedimento formal e não há abordagem para a temática da violência. O apoio da 

família da usuária como fonte de fornecimento de informações, a realização de 

atendimento individual, escuta clínica no atendimento psicológico são as maneiras 

encontradas para abordar a questão. 

A equipe pensa que um modelo interessante para abranger a problemática da 

violência seria a política de apoio matricial realizada pela Atenção Primária em Saúde 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Ainda segundo os profissionais entrevistados, a 

ideia seria que a própria equipe do Centro de Referência poderia realizá-lo para as 

equipes das UBS. Pois, afirmam que é muito difícil agir preventivemente em relação à 

questão da violência. Consideram, mesmo assim, que as equipes deveriam ter a 

percepção de que algo está errado com a paciente, mas que é muito difícil essa 

percepção no cotidiano, devido à grande demanda de casos de transtornos mentais 

severos. 

A interface entre os dois fenômenos é apontada como significamente positiva 

por toda a equipe, porém para os mesmos, há de se realizar a diferenciação de sintomas 

entre os Transtornos Mentais Comuns e os Transtornos Mentais Graves. No trecho 

abaixo vemos a predisposição biológica (genética) se sobrepor sobre alguns 

determinantes sociais para a saúde mental: 
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Às vezes nem precisa sofrer a violência física especificamente. Só em ter 

vivenciado uma situação de violência. Uma criança que teve uma história de 

violência dentro de casa, ela pode vir a desenvolver uma depressão, um quadro 

de ansiedade, pode desenvolver uma crise de pânico... Lógico. Uma 

esquizofrenia não, né? Uma esquizofrenia pode até ser, mas acho que uma 

esquizofrenia está bem ligada mesmo à genética, se você realmente tem essa 

predisposição é muito difícil que você não desenvolva. Uma bipolaridade... mas 

acho que é possível que você desenvolva a partir de uma situação de violência 

quando tem a disposição. (Profissional do CAPS) 

A equipe revela não ter conhecimento em relação às politicas públicas para 

mulheres. Somente informações advindas do cotidiano e mídia televisiva. Ressaltam 

que estas políticas são muito específicas (idoso, criança, mulher) e, tal fato, dificulta a 

articulação e comunicação entre os diferentes serviços. 

Ao solicitar que descrevessem algum caso atendido em que hovesse a interface 

entre os fenômenos, relatam um caso bastante “violento” e como relatado no CRMC/RN 

esta narrativa é sangrenta e de difícil aproximação com a realidade. Por que estes relatos 

vêm com tanto sangue? Será que a violência contra as mulheres ainda é somente ligada 

a assassinatos, cenas bizarras e macabras? Será que estamos longe ainda de pensar que a 

violência também pode ser algo sutil, instituído nos cotidianos e normativas que regem 

nossas vidas? Ou será que estas mulheres só procuram ajuda quando o sangue já está 

derramado? As duas ideias se sobrepõem, pois quando não consideramos as violências 

do cotidiano, as violências institucionais silenciadas, as mesmas crescem e ganham 

visibilidade vermelha, roxa... para que sejam vistas! Esta violência é mais visível, claro. 

Porém, é preciso chegar a estas cores? 
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Outro ponto em comum observado nas duas equipes é o relato em que a usuária 

tinha uma vida “normal” antes de ter sofrido as violências. Obervamos o peso sangrento 

deste relato: 

Uma usuária falou que ele cravou nela, no crânio, um pedaço de estaca e ela saiu 

na rua com essa estaca, atordoada inconsciente sem saber direito onde estava. E 

aí uma pessoa, quando ela chegou num determinado ponto, foi conversar com 

ela e a levou ao hospital. O que me chamou atenção foi porque pelo relato dela e 

de um familiar que estava acompanhando é que ela tinha uma vida comum até 

esse fato e, após esse fato, ela se encontra com alucinações e apresenta também 

um pouco de retardo mental. Ela ficou hospitalizada durante dois meses depois 

dessa agressão. O que eu sei pelo que foi dito é que não se abriu nenhuma 

investigação, ela não denunciou, não foi feito nada. (Profissional do CAPS) 

 

 

6.6.4. Hospital Psiquiátrico Dr. João Machado 

a) Analisador 1 – Estadia no Hospital para observar as questões psicossociais/casos de 

violência 

Ao prosseguirmos no caminho dos itinerários da rede hospitalar fomos levados 

até o pronto socorro do Hospital Dr. João Machado (HJM), o mesmo é responsável pela 

regulação de leitos psiquiátricos do município e estado. Nele conversamos com as 

responsáveis pelo atendimento no pronto-socorro, a porta de entrada do hospital. 

Naquela manhã, os responsáveis eram uma psicóloga e um médico psiquiatra. 

Inicio a entrevista questionando sobre a ocorrência (presença) de mulheres com 

queixas em relação à violência no momento da chegada ao hospital. Ambos os 

profissionais disseram que não havia notificação formal sobre isso, e que não havia 
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muita ocorrência dessa demanda. Ainda sim, os profissionais entrevistados sublinharam 

a necessidade de notificá-los assim como se deve fazer em casos de estupro. 

Em resposta a esta demanda no cotidiano do Hospital, declararam que o HJM 

“cuida” exclusivamente de aspectos mentais e que, primeiramente, há a necessidade de 

ficar até no máximo três dias em observação no hospital para esse tipo de questão possa 

ser esmiuçada com a assistente social e psicóloga, mas isso não se faz num acolhimento 

cuja finalidade é analisar as funções mentais. 

Neste hospital, não existe um protocolo para abordagem do tema violência. As 

perguntas referentes ao universo psicossocial são feitas caso haja necessidade de 

internação ou estadia para observação. Segundo a equipe, esse protocolo seria 

importante para as estatísticas e documentação. 

Em relação ao conhecimento das políticas para mulheres os profissionais alegam 

que o conhecimento das políticas se dá via mídia televisiva e imprensa e que se 

articulam mais com os serviços da rede de saúde mental. “Talvez o conhecimento vem 

muito do que aparece mesmo na mídia, das leis, da questão da delegacia da mulher, essa 

parte assim da Lei Maria da Penha” (Profissional do Hospital). 

A respeito da articulação com a rede de atenção às mulheres os profissionais 

contam que trabalham especificamente com a rede de saúde mental e que é muito difícil 

abranger “outras” possibilidades de atendimento. Tal articulação é vista como 

problemática e pouco funcional. 

Essa rede é a gente mesmo que faz no sentido dos contatos, de ligar, de 

encaminhar. O problema é quando ela não funciona. Posso dizer que algumas 

minúcias do que existe em cada setor a gente não tem muito contato porque só 

de saúde mental já é enorme, imagine de outras possibilidades de atendimento. 

Então a gente acaba tendo mais os órgãos de referência, mas acaba sendo 
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voltado muito mais ao que é da ordem da saúde mental enquanto transtorno 

mental e dependência química. (Profissional do Hospital) 

Um dos profissionais do HJM possui conhecimento das políticas e serviços de 

atendimento às mulheres. Atende informalmente as mulheres abrigadas na Casa Abrigo 

Clara Camarão. Conta-nos que dá assistência na Casa Abrigo Clara Camarão e 

descreve-nos o funcionamento desta parceria informal: 

Quando sou chamado pra atender nessa moradia chamade casa abrigo, eu 

encontro uma paciente já amparada por uma equipe que tem assistente social, 

psicóloga, advogada. Então juntamente com a equipe, a gente traça um plano do 

que seria a melhor assistência possível. Eu medico a paciente, quando existe 

uma piora, eu atendo, encaminho pro hospital Dr. João Machado, eu atendo 

também no hospital João Machado até normalizar o estado da paciente e também 

colaboro nos encaminhamentos junto com a equipe. Mas é uma adição à equipe, 

eu não tomo nenhuma decisão sozinho, geralmente faço com uma equipe, não 

tomo nenhuma decisão isolado. A gente tenta dar o melhor encaminhamento 

possível pra cada situação, dessa questão que tem várias situações diferentes. 

(Profissional do Hospital) 

Desta maneira, segue na descrição de sua conduta nos casos de intervenção na 

Casa Abrigo: 

Se eu percebo que a paciente está bastante ansiosa, não consegue dormir e 

apresenta crise de choro, então se uma conduta como psicoterapia não tá 

resolvendo, eu receito um ansiolítico pra reduzir a ansiedade como também pra 

melhorar a qualidade do sono. Se tá havendo sintomas psicóticos como 

alucinações auditivas e visuais, como delírios, que no caso é muito frequente de 

perseguição, então eu inicio o antipsicótico. Quando a paciente apresenta 
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rebaixamento do humor, então associo também um antidepressivo. Mas assim, 

tudo com bastante critério e acompanhando o medicamento, se eu observar uma 

melhora vou reduzindo a dose e assim... (Profissional do Hospital) 

Quando perguntado sobre a interface entre as situações de violência e os 

impactos para a saúde mental das usuárias relatam que a primeira preocupação no 

acolhimento é o estado psíquico, o que está se passando neste aspecto. Caso haja a 

necessidade de “ver a questão familiar, isso vai ser lá pra dentro, então talvez você 

conversando com as assistentes sociais das enfermarias e é quando a coisa vai ser mais 

esmiuçada e ela vai falar mais de si” (Profissional do Hospital). Apontam a respeito da 

interface entre os fenômenos que a violência tem relação com o abuso de drogas, 

desestruturação da família ou a uma genética favorável ao desenvolvimento de 

transtornos mentais. 

Agora, se essa crise foi causada por uma violência doméstica, isso vai ser 

resolvido ali dentro com equipe do Serviço Social, psicólogo se for uma coisa 

mais visível. Se não for ainda tão visível, é quando entrar na enfermaria 

internada, porque a pessoa pode ficar em observação um ou dois dias aqui e 

pode ficar internada. Aí é na internação onde se tem mais chances de aparecer, 

que se comece a investigar. Mas se ela for internada é por causa do quanto isso 

afetou a ela psiquicamente. Não quer dizer que é um transtorno mental, mas de 

quanto ela é afetada, entendeu? Por exemplo, essa pessoa que estava batendo a 

cabeça na parede, não posso dizer pra ela “vai procurar outra referência pra 

ajudar a resolver isso com seu marido”. (Profissional do Hospital) 

A última questão referiu-se à sugestão de um modelo de articulação entre as 

políticas para uma possível melhora para o acolhimento desses casos. Os entrevistados 

sugeriram a capacitação dos profissionais envolvidos nesse tipo de situação, e a criação 
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de um protocolo de atendimento para resolver a parte jurídica dessas situações. “Seria 

interessante que todos os envolvidos fossem capacitados e que tivessem conhecimento 

de todo esse protocolo, todo esse encaminhamento pra essas situações” (Profissional do 

Hospital). 

Novamente observamos, segundo o analisador eleito, que a violência de gênero 

contra as mulheres só pode ser visibilizada depois da estadia para observação (que não 

deixa de ser uma internação de três dias). Este é o modelo de “cuidado” encontrado 

pelas equipes quando a demanda é relativa a problemas psicossociais. Reitero as 

palavras que me acompanham neste e nos outros itinerários: violência de gênero contra 

as mulheres/aspectos psicossociais não são nossa demanda! 

 

 

6.6.5. Unidade Básica de Saúde Pajuçara (UBS) 

a) Analisador 1 – Atendimento psicanalítico clínico e individual como “acolhimento” 

das situações de violência 

Chegando à Unidade Básica de Saúde “Pajuçara” localizada na Zona Norte da 

cidade – bairro distante e portador das piores condições sociais da cidade – 

entrevistamos o gestor da unidade e uma psicóloga. O acesso à Unidade foi tranquilo. Já 

encontrar a psicóloga foi bastante complicado, uma vez que a profissional não 

“frequentava” a UBS todos os dias e, apesar de ser funcionária, trabalhava somente uma 

vez por semana em um turno. As condições estruturais da Unidade eram as piores 

possíveis, não havia recursos humanos, tampouco recursos materiais e somente um 

profissional médico e poucas enfermeiras estavam disponíveis para o atendimento à 

população. Estas entrevistas foram realizadas conforme a precária possibilidade de 
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encontrar estes profissionais presentes na Unidade. Nota-se que tive bem menos contato 

durante estas entrevistas em relação aos outros serviços. 

Segundo o gestor as “questões” de violência de gênero contra as mulheres, 

ficavam à critério dos atendimentos sociais e, naquele momento, não havia assistentes 

sociais para relatar se recebiam casos de violência. O mesmo relatou que não havia 

protocolo nem procedimentos específicos para os mesmos. Há a notificação para casos 

de estupro, mas tal procedimento não tem sido executado pela UBS. 

A psicóloga alegava não receber muitas queixas neste sentido, dizendo que os 

casos de violência chegam a ela pelos atendimentos infantis e familiares. A mesma 

revela que seu trabalho se dá de forma “solitária” e clínica. 

Desde que eu entrei no serviço público que a unidade anterior não tinha uma 

equipe... Assim, logo que eu cheguei não tinha assistente social, faltava 

enfermeira, então foram ampliando a equipe, mas não havia um trabalho da rede 

mesmo. Alguns espontaneamente faziam. Como eu tenho uma formação mais 

clínica, então acabei não buscando ampliar isso, entendeu? Então meu trabalho 

continuou clínico aqui e individual, sem esses trabalhos que entram outros 

profissionais, multidisciplinares. (Profissional da UBS) 

Quando perguntados sobre os casos atendidos, ambos nos trazem narrativas 

trágicas e sangrentas: 

Ele tinha um ciúme excessivo e, um dia, ele a esfaqueou, cortando as partes 

vitais: na perna, nos pulsos, pescoço, cortou aqui, cortou aqui... uma coisa assim 

bem trágica, já faz um ano mais ou menos, foi em maio. Aí ela veio acho que em 

junho, julho já via outro serviço que solicitou esse acompanhamento. Ela foi 

largada no meio do mato no fim da tarde, adormeceu, acordou no dia seguinte e 

foi se arrastando até a beira da estrada e foi quando ela conseguiu pedir socorro e 
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ser socorrida. Mas só que logo quando ela veio pra mim ela tava na cadeira de 

rodas. Hoje ela já anda, mas tá com um braço imobilizado. O cara desapareceu. 

(Profissional da UBS) 

É interessante observar que este relato, bem como os outros, que versam sobre 

casos atendidos com a demanda especificada pela pesquisa, podem nos proporcionar 

uma outra reflexão, além daquela já realizada: estas mulheres estão sendo tão 

negligenciadas pela rede de atenção às mulheres e pela sociedade “civil” que chegam 

despedaçadas nestes serviços. A violência já atingiu todas as suas formas e torna-se 

inominável, de difícil memória tamanha dor. Chama-nos a atenção a presença destes 

relatos “coincidentemente” sangrentos e trágicos. 

Quando perguntado para a mesma profissional sobre a interface entre os 

fenômenos e as repercussões da violência para a saúde mental das mulheres, a mesma 

nos dá uma resposta embasada em sua filiação teórica – a psicanálise. Esta prática 

individualizada está em sintonia com as concepções acerca do fenômeno da violência e 

das demandas em saúde mental das usuárias da Unidade. Estas concepções 

compreendem a violência como algo privado, relativo ao relacionamento entre casais, 

de caráter individual e culpabilizante das mulheres que se encontram nesta condição: 

A grande indagação é: o que faz alguém ficar numa relação como essa? Eu acho 

que cada história é individual, é única, mas tem a particularidade de cada um 

envolvido nessa relação. Então a pessoa não é vítima completamente quando faz 

uma escolha dessa, né? Mas ela dá substância a essa vitimação quando ela 

permanece. Então eu acredito que já existe um comprometimento aí antes de 

entrar na relação, durante e após todas essas agressões são mais prejudicadas. É 

de se questionar a escolha, não que elas tinham um comprometimento psíquico 

grave, mas que escolha é essa, escolher estar numa relação como essa? Usando o 
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discurso psicanalítico, mas assim, que gozo é esse? Que a faz se manter numa 

relação destrutiva? (Profissional da UBS) 

No tocante à articulação com a rede de atenção psicossocial e com a rede de 

atenção às mulheres ambos consideram a rede desarticulada e em muito prejuízo com o 

que já havia sido em outros tempos: “Desarticulada. Inclusive nós estamos 

desarticulados. Logo que nós entramos, nós psicólogos éramos um grupo e havia 

esporadicamente reuniões, mas hoje isso não existe mais até porque quase não tem mais 

psicólogo aqui na zona norte” (Profissional da UBS). 

Ambos os entrevistados não conhecem as políticas para mulheres, a profissional 

é guiada por uma prática excludente na compreensão do fenômeno social da violência: 

“Não, conhecimento das políticas públicas, não. Não. Eu sei que a minha abordagem é 

psicanalítica, né? Onde tá o Centro de Referência? Eu não sei.” (Profissional da UBS) 

O analisador nos ajuda a refletir acerca das dificuldades encontradas pelas 

usuárias que procuram a atenção primária em saúde. Sabemos que as Unidades Básicas 

de Saúde constituem o primeiro atendimento em saúde, a primeira instância a que 

recorrem em busca de ajuda. Segundo o analisador, o atendimento individual isento de 

articulação com outras redes proporciona imensos obstáculos para um atendimento 

adequado em face à complexidade do fenômeno. Nota-se que a abordagem teórica 

psicanalítica usada pela técnica culpabiliza e responsabiliza a usuária e se sobrepõe à 

necessidade de conhecimento e articulação com as outras redes de outros setores. 
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7. Considerações finais 

A pesquisa realizada nos mostrou que no Centro de Referência do município de 

Natal/RN, os profissionais entrevistados encontram imensas dificuldades para o devido 

acolhimento às usuárias em questão. Sendo esta uma pesquisa-intervenção 

institucionalista, podemos nos perguntar: o que desejamos instituir como processo de 

mudança nas dimensões instituídas evidenciadas pelos acontecimentos analisadores da 

pesquisa? 

Os analisadores produzidos durante as entrevistas ressaltam as seguintes lógicas 

operantes nas práticas da equipe: concebe a necessidade de um atendimento 

especializado para a clientela, revela ainda que a própria rede de atenção às mulheres 

ratifica tal lógica, refutando a acolhida das usuárias. Além disso, as dificuldades na 

articulação com a rede de atenção psicossocial corroboram para que esta se veja sem 

condições para o acolhimento e continuidade de cuidados. O analisador “Não é nossa 

demanda” acompanhou-nos durante os itinerários e ressoou durante todo o percurso. Ao 

revelar-se como lógica máxima cuja análise nos ajuda a problematizar o funcionamento 

dos serviços que fizeram parte desta pesquisa. 

A impossibilidade de acolhimento das usuárias com demandas em saúde mental 

no Centro de Referência ratificava uma nova experiência de violação no exercício de 

direitos das mesmas. O incômodo para recebê-las e oferecer-lhes os devidos cuidados 

foi amplamente apontado pela equipe: o que se percebia nestes casos é que o relato 

sobre a situação de violência era menosprezado, com estrutura ausente que permitisse o 

real entendimento da situação relatada, ou seja, possivelmente sintomas de transtornos 

mentais. Por não poderem ser verificados, nem mesmo cronologicamente, estes relatos 

soavam para a equipe como indignos de crédito. 



 139 

Os analisadores eleitos nas entrevistas também nos revelam as repercussões das 

diferentes formas de “não acolhimento” das demandas de saúde mental nos serviços de 

atenção às mulheres, bem como as consequências da invisibilidade das demandas de 

violência nos serviços de saúde mental. 

Mostram-nos, assim, que estas situações nem chegam a ser visíveis pelas 

equipes entrevistadas nos serviços da rede hospitalar e na Rede de Atenção Psicossocial. 

A invisibilidade gerava internações psiquiátricas para observação desnecessárias e 

tornava a noção de articulação de rede intersetorial como uma ação impossível de ser 

realizada. Afinal para que articular uma rede de atenção às mulheres em situação de 

violência se esta demanda nem sequer é percebida pelos serviços de saúde mental, 

incluímos aí a RAPS e a rede hospitalar. Há a necessidade de se instituir protocolos ou 

entrevistas mais direcionadas que comtemplem a temática da violência. Assim como 

nos serviços de atenção a mulheres deve-se abordar a dimensão subjetiva, levando-se 

em consideração as interfaces entre viver situações violentas e os agravos para a saúde 

mental das usuárias. Afinal, se este é um tema tabu na vida de muitas mulheres, não 

deve sê-lo para os profissionais que lidam com uma clientela extremamente vulnerável. 

A invisibilidade deste fenômeno social é amplamente sublinhada nos estudos 

sobre a violência e sua repercussão para a saúde das mulheres, tendo em vista as 

dificuldades encontradas pelos profissionais da saúde ao atendê-las: “Apesar da alta 

magnitude, é rara a violência tornar-se visível. Quando mulheres que estão sofrendo 

violência procuram os serviços de saúde, dificilmente revelam espontaneamente a 

situação” (Schraiber & D’Oliveira, 2003, p. 12). 

É preciso alertar que entendemos que estas políticas são de fato especializadas 

em diferentes setores de atendimento e que a articulação das redes de atenção 

envolvidas é fator crucial para que estas demandas sejam encaminhadas e tenham 
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resolutividade. Porém, neste estudo, enfatizamos a necessidade destas se tornarem 

visíveis e, assim, passíveis de acolhimento. Tais demandas se colocam no “meio” das 

especialidades de cada serviço e se configuram como singulares e assim “indefinidas”, 

sendo objeto de um campo intersetorial. Observamos que as usuárias em questão 

necessitam de ambos os cuidados, não podem ser simplesmente encaminhadas para 

outras redes de atenção sem acompanhamento e, principalmente, sem a garantia que 

retornem para a continuidade de cuidados no serviço de referência. Desta maneira, é 

mister que as situações de violência contra as mulheres comecem a ganhar visibilidade 

perante outros serviços, aqui, especificamente, falamos dos serviços que compõem a 

rede de atenção psicossocial/RAPS e a rede hospitalar. 

Para tanto, vamos relembrar aquilo que não poderia ser esquecido perante as 

equipes que trabalham com o campo assistencial de maneira geral: a noção de 

acolhimento. De acordo com Santos e Santos (2011), o acolhimento deve ser uma 

diretriz operacional que visa a atender todas as pessoas que procuram os serviços de 

saúde, garantindo a acessibilidade universal, termo cunhado pelas diretrizes que regem 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Logo, os serviços de saúde têm a função essencial de 

acolher, escutar e dar uma resposta positiva, comprometendo-se a resolver o problema 

de saúde da usuária. 

Nesse sentido, acolher é encontrar outra forma de lidar com o singular. Este 

contato pode ser a possibilidade de aprender algo novo (Santos & Santos, 2011). Este 

“algo novo” só pode ser apreendido, caso as equipes possam de fato olhar para estas 

usuárias, dialogar e acolher uma demanda inicial que pode parecer estranha à clientela 

usual do serviço. Desta maneira, o acolhimento pode também ser compreendido dentro 

de perspectiva essencialmente comunicacional, que entende ser a conversa substância 

principal das atividades de um serviço. Daí, se pode tomar a rede técnico-assistencial 
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como uma rede de conversações, como se cada fio desta rede fosse um encontro, um 

momento de conversa (Pinheiro & Mattos, 2003). 

De acordo com os analisadores, na rede de atenção às mulheres, as usuárias com 

transtornos mentais ou com tal demanda, são compreendidas como uma clientela 

especial, necessitando de atendimento especializado. Já, na Rede de Atenção 

Psicossocial e hospitalar, as mulheres em situação de violência sofrem pela total 

invisibilidade das circunstâncias em que vivem. O não acolhimento é acompanhado e 

ratificado por práticas violentas: internação para posterior entrevista acerca da história 

de vida das usuárias; clientela pré-definida nos Centros de Atenção Psicossocial; 

atendimento psicológico clínico psicanalítico que responsabiliza a usuária pela situação 

em que vive. É necessário, desta maneira, ressuscitar a tecnologia do acolhimento nas 

políticas e serviços em questão neste estudo. 

Conforme apontam Hanada, Schraiber e D’Oliveira (2010), existem muitos 

desafios aos profissionais que prestam assistência aos diversos serviços que fazem parte 

da rota percorrida pelas usuárias em situação de violência em busca de ajuda. Dentre 

estes, encontra-se a falta de capacitação profissional na temática da violência de 

maneira a abranger sua complexidade, levando-se em conta os aspectos sociais e não 

somente sintomas e lesões verificáveis a olho nu. As autoras propõem ainda que todos 

os profissionais envolvidos tenham conhecimento da complexidade e das delimitações 

do objeto de intervenção para se construir um “objeto integral compartilhado” (Hanada 

et al., 2010, p. 37). No caso aqui estudado, a construção do “objeto integral 

compartilhado” passaria pelo conhecimento e compreensão das equipes envolvidas 

acerca do campo da violência contra as mulheres, saúde mental e as diretrizes da 

atenção psicossocial. A ausência de recursos humanos e de infraestrutura, dificuldades 

em acolher e compreender os casos e a desarticulação com a rede de atenção 
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psicossocial local foram identificados como obstáculos ao acolhimento das demandas 

em saúde mental. Tais obstáculos impediam a garantia de continuidade da atenção nos 

âmbitos psicossocial e jurídico. 

Quando a mulher encontrava-se em situação de risco e vulnerabilidade e 

necessitava de abrigamento, o caso era mais difícil de ser adequadamente abordado. A 

Casa Abrigo, o único abrigo para mulheres em situação de violência do município de 

Natal e do estado do Rio Grande do Norte, alegava não ter condições estruturais para o 

acolhimento, ressaltando a ausência de um quadro profissional preparado para 

atendimento psiquiátrico. Além disso, consideravam que essas mulheres ofereciam 

perigo na convivência com outras no abrigo, em função dos transtornos mentais. 

Observamos então que somente mulheres “sãs” ou ditas “normais” podiam ter 

acesso ao serviço. A equipe operava segundo normativas nitidamente manicomiais, 

reproduzindo em seu cotidiano verdades construídas acerca da “loucura”. Em outras 

palavras, as práticas profissionais legitimam algumas verdades instituídas: a 

compreensão dos transtornos mentais como doença mental, a associação entre 

transtornos mentais e periculosidade, visão biomédica e psiquiátrica do sofrimento 

mental desarticulada de uma perspectiva sócio-histórica, aspectos que contribuem para 

o estabelecimento de uma rota crítica violenta pela qual as mulheres percorrem. 

Sagot (2000), em um estudo sobre “os caminhos percorridos pelas mulheres que 

tentaram romper o silêncio” ou Rota Critica, buscou conhecer os percursos 

institucionais feito por mulheres afetadas pela violência intrafamiliar em dez países da 

América Latina. Este documento utilizou o termo “Rota Crítica” para descrever e 

conhecer o árduo caminho percorrido por mulheres para romper a situação de violência. 

A rota se inicia com a decisão das mesmas em assumir e sair da situação de violência e 
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segue em busca de ajuda nas diversas instituições governamentais e não 

governamentais. 

A autora ressalta que a inadequação das respostas institucionais se converte em 

muros e labirintos, os quais as aprisionam em um mundo de trâmites e procedimentos 

burocráticos, nos quais as mesmas se perdem. Nos dez países onde a pesquisa foi feita, 

as histórias das mulheres revelaram que há uma grande diferença entre o discurso da 

democracia formal e a realização da verdadeira justiça social para as pessoas afetadas 

pela violência. “Apesar do progresso nos últimos anos, ainda não existe garantia às 

mulheres ou acesso pleno aos seus direitos, fato que prejudica suas chances de vida e 

seu status como cidadãs” (Sagot, 2000, p. 7, tradução nossa). 

Spink e Pedrosa (2011), em um artigo sobre a formação médica e as dificuldades 

no atendimento a mulheres em situação de violência no âmbito dos serviços de saúde, 

apontam que a falta de preparo na formação acadêmica se traduz em uma atuação que 

esbarra em dificuldades para se trabalhar numa perspectiva inclusiva, emancipatória e 

intersetorial. O mesmo estudo revela que a prática médica “se insere em uma linha 

descontínua de cuidado em que a usuária é atendida por várias categorias profissionais 

desconectadas” (Spink & Pedrosa, 2011, p. 128). Sugerem que o profissional, ao se 

deparar com esta demanda, seja facilitador do processo terapêutico, construindo 

estratégias juntamente às usuárias, que contemplem e respeitem seu contexto social e 

singularidades, aproximando-se dessas realidades para assim dar visibilidade aos 

conflitos, muitas vezes, escamoteados nas queixas verbais. 

Os estudos no âmbito das políticas de saúde mental, nos sinalizam a existência 

de muitos problemas para a concretização dos objetivos e princípios da Reforma 

Psiquiátrica no Brasil. Refletem sobre a necessidade de desconstrução da visão 

essencializada e psiquiatrizada da loucura ainda circunscrita à noção de doença mental. 
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Convocam a necessidade de ampliação do conceito de saúde mental o qual deve 

necessariamente contemplar as condições concretas de vida dos sujeitos, para que se 

evite a institucionalização e a patologização do sofrimento e de experiências 

disrruptivas (Dimenstein, Santos, Brito, Severo, & Morais, 2005). Observamos, neste 

estudo, que a ampliação da noção de saúde mental é de vital importância para a atenção 

às mulheres com demandas em saúde mental que procuram a rede de assistência às 

mulheres. 

A atualidade e relevância dos estudos acima abordados a respeito das práticas 

profissionais tanto na área da saúde/saúde mental quanto na rede de assistência às 

mulheres em situação de violência é inquestionável. Os estudos apontam dificuldades 

similares na questão da assistência às mulheres nos diferentes setores de atendimentos 

entrando em consonância com o processo de pesquisa aqui realizado. 

É de extrema importância que as situações supracitadas ganhem visibilidade no 

cenário das políticas para mulheres e assim possam nos ajudar a instituir processos de 

cuidados mais integralizados às usuárias destes serviços. As diretrizes políticas atuais 

enfocam a necessidade de especializar, dividir os cuidados para dar conta da 

complexidade e heterogeneidade do universo e das problemáticas das mulheres. 

Segregar a clientela e criar mais serviços especializados pode relegar os problemas 

sociais/comunitários às especialidades biomédicas. Até quando as políticas em questão 

continuarão isoladas, operando com práticas que recortam as pessoas? Até quando a 

noção de transtornos mentais ou sofrimento mental será apartada da realidade vivida 

pelas pessoas usuárias destas políticas? O que não dizer de normativas legais 

inconstitucionais que ainda imperam repercutindo em práticas que geram mais 

violência? O que pode uma equipe que se encontra diante de tamanha rigidez 

normativa? É evidente que operar sob lógicas segregativas e manicomiais gera mais 
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violência na vida destas mulheres. Trazer a “saúde mental” para o mesmo plano da vida 

destas usuárias seria o papel destas instituições. 

Afirmamos ainda que é necessário que estas políticas se façam conhecer e, para 

além do mero conhecimento, é preciso que não reproduzam mais e mais violência 

perante a vida de suas usuárias por uma simples questão de atendimentos por 

“demandas” específicas. 

Outro ponto a ser sublinhado é a ausência da noção de gênero – compreendida 

sob quaisquer perspectivas espistemológicas – nas respostas das equipes entrevistadas, 

principalmente nos serviços de atenção às mulheres. O leitor observará que a 

dissertação se inicia com a discussão sobre o conceito de gênero e sua repercussão para 

a compreensão da violência assim como para a formulação das políticas, porém as 

equipes estão trabalhando com a noção de “mulher” compreendida como frágil por sua 

essência – social ou biológica – feminina. Passando longe das discussões mencionadas 

na primeira parte teórica da dissertação. Este “dado” chama-nos a atenção, pois a 

política para mulheres e sua institucionalização no município de Natal/RN está muito 

longe de realizar uma atenção que leve em consideração a ampliação da noção de 

violência para além da violência estruturada sob o essencialismo naturalizado dos 

gêneros masculino ou feminino. Há de se ampliar tanto o entendimento da violência 

bem como a compreensão da saúde mental. Ressaltamos que o cotidiano dos serviços se 

produz para além das compreensões cognitivas, mas aqui falamos de sentidos, lógicas 

que têm sustentado tais práticas, que novamente chamamos de violentas. 

Finalizamos, alertando que as mulheres que vivem em situação de violência na 

cidade de Natal/RN e que também necessitam de cuidados da rede de atenção 

psicossocial recorrem a um serviço que leva o nome de Centro de Referência “Mulher 

Cidadã”. Entretanto, os mínimos cuidados não têm sido garantidos para estas mulheres, 
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restando o hospital psiquiátrico ou as ruas da cidade como as possibilidades de 

acolhimento para estas vidas, ainda indignas de serem vividas. É importante salientar 

que as equipes entrevistadas, não devem ser crucificadas, as mesmas sofrem pela 

desarticulação intersetorial e por perseguirem um modelo ideal de “rede” que se 

encontra fora de suas possibilidades cotidianas. Balizam suas práticas por formulações 

políticas e normativas produtoras de discursos e verdades violentas, têm pouquíssima 

formação acadêmica nas temáticas abordadas nesta pesquisa e, quando chegam no 

mercado de trabalho, encontram péssimas condições. 

  



 147 

8. Referências 

Amarante, P., & Torre, G. H. E. (2010). Medicalização e determinação social dos 
transtornos mentais: a questão da indústria de medicamentos na produção de saber e 
políticas. In R. P. Nogueira (Org.), Determinação Social da Saúde e Reforma 
Sanitária (pp. 151-160). Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. 

Amorim, A. A. K., & Dimenstein, M. (2009). Loucura e cidade: cenas biopolíticas e 
incursões (des)institucionalizantes. Fractal: Revista de Psicologia, 21(2), 319-336. 

Araújo, M. F., Martins, E. J. S., & Santos, A. L. (2004). Violência de gênero e violência 
contra a mulher. In M. F. Araújo & O. C. Mattioli (Orgs.), Gênero e Violência (pp. 
17-36). São Paulo: Arte Ciência. 

Baremblitt, G. (1992). Compêndio de Análise Institucional e outras correntes teoria e 
prática. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos. 

Bento, B. (2006). A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência 
transexual. Rio de Janeiro: Garamond. 

Boesten, J. (2010). Inequality, normative violence and livable life Judith butler and 
Peruvian Reality. Recuperado de 
http://leeds.academia.edu/JelkeBoesten/Papers/310662/Inequality_normative_viole
nce_and_livable_life_Judith_Butler_and_Peruvian_Reality 

Butler, J. (2008). El género es extramoral. Recuperado de http://www. 
egs.edu/faculty/Judith-butler/articles/el-genero-es-extramoral/ 

Butler, J. (2010). Problemas de gênero feminismo e subversão da identidade. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira. 

Cabral, A. L. L. V., Martinez-Hemáez, A., Andrade, E. I. G., & Cherchiglia, M. L. 
(2011). Itinerários terapêuticos: �o estado da arte da produção científica no Brasil. 
Ciência & Saúde Coletiva, 16(11), 4433-4442. 

Carvalho, L. F., & Dimenstein, M. (2004). O modelo de atenção à saúde e o uso de 
ansiolíticos entre mulheres. Estudos de Psicologia, 9(1), 121-129. 

Chiaverini, D. H. (Org.) (2011). Guia Prático de matriciamento em saúde mental. 
Brasília: Ministério da Saúde/Centro de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva. 

Coletivo Leila Diniz. (2011). A Realidade das políticas públicas do estado do Rio 
Grande do Norte com recorte de gênero e raça [Boletim: III Conferência Estadual 
de Políticas para as Mulheres]. Natal: Autor. Recuperado de 
http://coletivoleiladiniz.org/download/edicao_especial-
formatacao_pos_conferencia2.pdf 

Colling, L. (2007, maio). Homoerotismo nas telenovelas da Rede Globo e a cultura. In 
Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Org.), Terceiro Encontro de 
Estudos Multidisciplinares em Cultura. Salvador: Autor. Recuperado de 
http://www.cult.ufba.br/enecult2007/LeandroColling.pdf 



 148 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). (2012). 3ª Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres: Resoluções aprovadas. Recuperado de 
http://www.sepm.gov.br/destaques/documentos/resolucoes-da-3a-cnpm 

Costa, J. F. (2004). O vestígio e a aura – corpo e consumismo na moral do espetáculo. 
Rio de Janeiro: Garamont. 

Debert, G. G. (2006). Delegacias de Defesa da Mulher: judicialização das relações 
sociais ou politização da justiça? In M. Corrêa (Org.), Vida em família: uma 
perspectiva comparativa sobre “crimes de honra” (pp. 15-39). Campinas: 
Pagu/Unicamp. Recuperado de 
http://www.pagu.unicamp.br/sites/www.pagu.unicamp.br/files/colenc.04.a03.pdf 

Debert, G. G., & Gregori M. F. (2008).Violência e gênero novas propostas, velhos 
dilemas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 23(66), 166-185. 

Dimenstein, M., & Marcelino, T. F. (2006).Violência de gênero:caracterização dos 
casos atendidos na delegacia especializada no atendimento à mulher no Rio Grande 
do Norte. Interações, 12(22), 143-170. 

Dimenstein, M., Santos,Y. F., Brito, M., Severo, A. K., & Morais, C. (2005). Demanda 
em saúde mental em Unidades de Saúde da Família. Mental, 3(5), 33-42. 

Gerhardt, T. E. (2006). Itinerários terapêuticos em situações de pobreza: diversidade e 
pluralidade. Caderno de Saúde Pública, 11(22), 2449-2463. 

Goméz, A. L., & Grela, C. (2001). Mujeres, salud mental y género. Red de salud de las 
mujeres latino-americanas y del caribe. Cuadernos Mujer Salud, 6, 7-11. 

Hanada, H., Schraiber, L. B., & D’Oliveira, A. F. P. L. (2010). Os psicólogos na rede de 
assistência a mulheres em situação de violência. Estudos Feministas, 18(1), 33-59. 

Heise, L., & Garcia-Moreno, C. (2002). Intimate partner violence. In E. G. Krug (Org.), 
World report on violence and health (pp. 89-121). Geneva: World Health 
Organization. 

Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto de 2006. (2006, 7 de agosto). Dispõe sobre a 
criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm 

Lei Municipal n. 150, de 25 de novembro de 1997. (1997, 25 de novembro). Dispõe 
sobre “Somente poderão participar do programa de que trata esta Lei, sendo 
beneficiadas pela Casa Abrigo, as mulheres que não apresentarem problemas de 
saúde física ou mental que impeçam a sua convivência social ou grupal”. 

Lorau, R. L. (1993). Análise Institucional e Práticas de Pesquisa. Rio de Janeiro: 
EdUERJ. 

Lourau, R. L. (2004). Analista Institucional em tempo integral. São Paulo: Hucitec. 



 149 

Louro, G. L. (2004). Um corpo estranho: ensaios sobre a sexualidade e teoria queer. 
São Paulo: Autêntica. 

Ludermir, A. B. (2008). Desigualdades de classe e gênero e saúde mental nas cidades. 
Physis: Revista de Saúde Coletiva, 18(3), 451-467. 

Ludermir, A. B., Schraiber, L. B., D’Oliveira, A. F., França-Junior, I, & Jansen, H. A. 
(2008).Violence against women by their intimate partner and common mental 
disorders. Social Science & Medicine, 66(4), 1008-1018. 

Maluf, S. W. (2009). Gênero, subjetividade e saúde mental políticas públicas, ativismo 
e experiências sociais em torno de gênero e saúde mental [Relatório de pesquisa]. 
Florianópolis: Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de 
Santa Catarina/Universidade Federal de Santa Catarina. 

Ministério da Saúde. (2004). HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização. 
Brasília: Autor. Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 

Miskolci, R. (2009). A Teoria Queer e a Sociologia: o desafio de uma analítica da 
normalização. Sociologias, 11(21), 150-182. 

Moura, M. A. V., Albuquerque Netto, L., & Souza, M. H. N. (2012). Perfil 
sociodemográfico de mulheres em situação de violência assistidas nas Delegacias 
Especializadas. Escola Anna Nery, 16(3), 435-442. 

Narvaz, M. G., & Koller, S. H. (2006). Metodologias feministas e estudos de gênero: 
articulando pesquisa, clínica e política. Psicologia em Estudo, 11(3), 647-654. 

Oliveira, E. N. (2007). Pancada de amor dói e adoece: violência física contra mulheres. 
Sobral: Edições UVA. 

Penha, M. (2010). Sobrevivi... posso contar. Fortaleza: Armazém da Cultura. 

Pereira, M. A. O., Barbieri, L., Paula, V. P., & Franco, M. S. P. (2007). Saúde mental 
no Programa de Saúde da Família: conceitos dos agentes comunitários sobre o 
transtorno mental. Escola Enfermagem USP, 41(4), 567-72. 

Perrot, M. (2005). As Mulheres ou os silêncios da história (2a ed.). São Paulo: Edusc. 

Pinheiro R., & Mattos, R. A. (Orgs.). (2003). Construção da Integralidade: cotidiano, 
saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ/Abrasco. 

Piscitelli, A. (2002). Re-criando a (categoria) mulher? In L. M. Algranti (Org.), A 
prática feminista e o conceito de gênero (Textos Didáticos, n. 48, pp. 7-42). 
Campinas: IFCH/UNICAMP. 

Portaria/GM n. 3.088, de 23 de dezembro de 2011. (2011, 23 de dezembro). Institui a 
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 



 150 

Preciado, B. (2008). Testo Yonqui. Madrid: Espasa Calpe. 

Prins, B., & Meijer, I. C. (2002). Como os corpos se tornam matéria: entrevista com 
Judith Butler. Revista Estudos Feministas, 10(1), 155-167. 

Reginato, A. D. A. (2011). A intervenção penal nos conflitos de violência doméstica: o 
caso brasileiro [Comunicação oral sobre tese]. In Universidade Federal de Sergipe 
(Org.), Seminário do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Exclusão, Cidadania e 
Direitos Humanos (GEPEC) da UFS. Aracaju: Autor. 

Rocha, L. F. (2009). Violence against women and the Law “Maria da Penha”: Some 
comments on it. Revista de Psicologia da UNESP, 8(1), 97-109. 

Rodriguez, A. C. A. (2001). Salud mental de las mujeres: Avances y desafios. Red de 
salud de las mujeres latino-americanas y del Caribe. Cuadernos Mujer Salud, 6, 13-
15. 

Rodriguez, E., & Ayter, I. (2007). La violencia de género. Barcelona: UOC. 

Romagnoli, R. C. (no prelo). O conceito de implicação e a pesquisa-intervenção 
institucionalista. Psicologia e Sociedade. 

Rotelli, F., Leonardis, O., & Mauri, D. (2001). Desinstitucionalização, uma outra via: a 
reforma psiquiátrica italiana no contexto da Europa Ocidental e dos “países 
avançados”. In F. Nicácio (Org.), Desinstitucionalização (2a ed., pp. 17-59). São 
Paulo: Hucitec. 

Sagot, M. (2000). La ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar
�en América Latina: estudios de caso en diez países. Organización Panamericana 
de la Salud/Programa�Mujer, Salud y Desarrollo. Recuperado de 
http://www.paho.org/spanish/hdp/hdw/rutacritica.pdf 

Santos, A. M. C. C. (2009). Articular saúde mental e relações de gênero: dar voz aos 
sujeitos silenciados. Ciência e Saúde Coletiva, 14(1), 177-182. 

Santos, C. M. (2008). Da Delegacia da Mulher à Lei Maria da Penha:�lutas feministas 
e políticas públicas sobre violência contra mulheres no Brasil [Oficina do CES, 
301]. Coimbra: centro de Estudos Sociais/Universidade de Coimbra. 

Santos, I. M. V., & Santos, A. M. (2011). Acolhimento no Programa Saúde da Família: 
revisão das abordagens em periódicos brasileiros. Revista Salud Pública, 13(4), 
703-716. 

Schraiber, L. B., & D’Oliveira, A. F. P. L. (2003). Projeto Gênero, Violência e Direitos 
Humanos: novas questões para o campo da saúde [Cartilha]. São Paulo: Coletivo 
Feminista Sexualidade e Saúde/Departamento de Medicina Preventiva/Faculdade 
de Medicina Universidade de São Paulo. Recuperado de 
http://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/ssaude/programas/mulher/cartviol.pdf 



 151 

Schraiber, L. B., D’Oliveira, A. F. P. L., & Couto, M. T. (2009). Violência e saúde: 
contribuições teóricas, metodológicas e éticas de estudos da violência contra a 
mulher. Cadernos de Saúde Pública, 25(2), 205-216. 

Secretaria da Mulher. (2011). Relatório de Gestão [Relatório de circulação restrita]. 
Natal: Autor. 

Secretaria de Política para as Mulheres, & Secretaria Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres. (2011). Relatório Anual – 2011. Brasília: Autor. 
Recuperado de http://www.sepm.gov.br/noticias/ultimas_noticias/07-fevereiro-
relatorio-180 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República do Brasil. (2011). 
Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (3a ed.). 
Brasília: Autor. Recuperado de http://spm.gov.br/publicacoes-
teste/publicacoes/2011/politica-nacional 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. (2008). 
II Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Brasília: Autor. Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/II_PNPM.pdf 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. (2005). 
Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Brasília, Autor. Recuperado de 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pnpm_compacta.pdf 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. (2007). Pacto Nacional de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Brasília: Autor. Recuperado de 
http://www.campanhapontofinal.com.br/download/informativo_02.pdf 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. (2008). Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência contras as Mulheres. Brasília: Autor. Recuperado de 
http://sgdatabase.unwomen.org/uploads/Politica%20Nacional%20Enfrentamento%
20a%20Violencia.pdf 

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Centro de Referência Mulher 
Cidadã. (2003). Projeto – Centro de Referência “Mulher Cidadã”. Natal: Autor. 

Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres & Secretaria de 
Políticas para as Mulheres. (2011). Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres. Brasília: Autor. Recuperado de 
http://www.sepm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
mulheres/pacto/copy_of_texto-base-do-pacto-nacional-pelo-enfrentamento-a-
violencia-contra-a-mulher 

Spink, M. J. P., & Pedrosa, C. M. (2011). A violência contra mulher no cotidiano dos 
serviços de saúde: desafios para a formação médica. Saúde e Sociedade, 20(1), 124-
135. 

Taft, A. (2003). Promoting Women’s Mental Health: The challenges of 
intimate/domestic violence against women. Australian Domestic & Family 
Violence, 8, 1-24. Recuperado de 
http://www.adfvc.unsw.edu.au/PDF%20files/Issues_Paper_8.pdf 



 152 

Waiselfisz, J. J. (2012). Mapa da Violência 2012 – Caderno complementar 1: homicídio 
de mulheres no Brasil. São Paulo: Instituto Sangari. Recuperado de 
http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/mapa2012_mulher.pdf 

Walker, L. E. (1984). Violence against women: implications for mental health policy. In 
Women and Mental Health Policy (pp. 197-206). Newbury Park: Sage Publications. 

World Health Organization (WHO). (1993). Psychosocial and mental health aspects of 
womens health. Geneva: Autor. Recuperado de 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1993/WHO_FHE_MNH_93.1.pdf 

World Health Organization (WHO). (2000). Women’s mental health: an evidence based 
review. Geneva: Autor. 

  



 153 

 

Anexos 

  



 154 

Anexo I 

 

Roteiro de Entrevistas para Gestores e Coordenadora do CRMC/RN 

1) Quais os recursos socioassistenciais que contemplam as mulheres portadoras de 

transtornos mentais em situação de violência? 

2) Quais os procedimentos realizados quando uma mulher portadora de transtorno 

mental em situação de violência chega ao CRMC/RN? 

3) Existe articulação entre a rede de saúde mental e os equipamentos de prevenção 

à violência contra a mulher? Como se dá? 

4) A equipe dos serviços é preparada para receber mulheres portadoras de 

transtornos mentais? 

5) Quais as orientações para as equipes nestes casos? 
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Anexo II 

 

Roteiro de entrevistas para equipe CRMC/RN (Psicóloga, Assistente Social e 

Advogada) 

1) Quais os procedimentos realizados quando chega uma mulher em situação de 

violência com transtornos mentais no CRMC/RN? 

2) Quais recursos são utilizados no próprio serviço? 

3) Qual o profissional indicado para realizar o acolhimento desta(s) mulher(es)? 

4) Em que momento se dá a articulação com a rede de atenção em saúde mental? 

5) Como é feita esta articulação? Existe algum tipo de monitoramento? 

6) Existe algum protocolo específico para estes casos? 

7) Acredita que exista alguma interface ou relação entre saúde mental e violência? 

8) Acredita que a equipe está qualificada para lidar com mulheres com transtornos 

mentais? 

9)  O que você – Psicóloga, Advogada e Assistente Social – realiza como 

procedimentos nestes casos? 

10) Descreva um caso que você já atendeu. (estratégias de cuidado, dificuldades no 

acolhimento, articulação de rede, resposta dos serviços de saúde e 

monitoramento). 

11) Como você avalia o funcionamento do serviço atual no tocante a estes casos? 

12)  Qual papel do CRMC/RN no contexto da rede de atenção às mulheres ptm em 

situação de violência? 

13) Quais critérios vocês utilizam para avaliar a possibilidade de cuidados no 

CRMC/RN ou o encaminhamento imediato à rede de saúde mental? 
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14) Dentre os serviços da rede de saúde mental: hospitais, CAPS e atenção básica 

(UBS) quais são mais frequentemente acionados pelo CRMC/RN? 

15) Você tem conhecimento das Políticas Públicas em saúde mental? 
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Anexo III 

 

Roteiro para serviços de saúde/saúde mental 

1. Vocês recebem demanda de mulheres com transtornos mentais em situação de 

violência? 

2. Quem encaminha geralmente para o serviço? 

3. Esse tema da violência é abordado na triagem? Quais os procedimentos realizados 

nesses casos? Há algum protocolo específico a ser preenchido? 

4. Existe articulação do CAPS com a rede de atenção a mulher? Como é feita esta 

articulação? Existe algum tipo de monitoramento? 

5. Caso já tenha recebido no serviço este tipo de demanda descreva um caso contando 

os aspectos positivos e negativos em relação às estratégias de cuidado, acolhimento, 

articulação de rede, resposta dos serviços e monitoramento.  

6. Como você avalia o funcionamento do serviço no tocante a estes casos? Acredita que 

a equipe está qualificada para lidar com isso? 

7. Como seria o modelo ideal de articulação entre os serviços de saúde mental e as 

políticas para mulheres? Descreva-a. 


