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RESUMO 

 

 

As desigualdades que marcam a vida das mulheres nas sociedades em todo o mundo 
têm sido objeto de intensa discussão por parte do movimento feminista, com 
desdobramentos na arguição das possibilidades de exercício pleno da cidadania. 
Nesse cenário, o movimento feminista brasileiro tem logrado continuamente, nas 
últimas décadas, um esforço de participação na formação da agenda das políticas 
públicas, assim como a materialização de reivindicações voltadas à institucionalização 
de parâmetros jurídicos como marcos regulatórios para a questão da violência contra 
a mulher. Sob o argumento de mais justiça social, diversos discursos são constituídos 
com foco no reenquadramento do papel institucional do Estado nas áreas do direito 
constitucional e do direito penal, a partir dos quais foram formuladas propostas e 
redimensionada a atuação desejável do Estado que terminaram por viabilizar a 
promulgação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com uma gama de reflexos 
no sistema de justiça criminal brasileiro. Ao tomar como ponto de partida tal 
perspectiva, a investigação está voltada para a compreensão das lutas pelo acesso 
ao campo jurídico em relação à implementação da Lei Maria da Penha. Visando à 
compreensão dessa dinâmica social, a pesquisa, de cunho quali-quantitativo, analisa 
como se estabelecem as práticas e representações sociais que envolvem ativistas do 
movimento feminista e operadores do sistema de justiça no polo Juazeiro/BA-
Petrolina/PE diante dos rearranjos institucionais do Estado. Como resultado, ficou 
revelado que, a despeito das inconsistências na atuação do sistema de justiça 
criminal, o posicionamento do ativismo feminista está firmado na pressuposição de 
que é possível modificar paradigmas e garantir direitos por meio da prática política. 
 

Palavras-chave: Representações sociais. Lei Maria da Penha. Violência. Práticas 
sociais. Sistema de justiça. 
  



ABSTRACT 

 

 

The inequalities that mark the women’s lives in societies around the world have been 
the subject of intense discussion by the feminist movement, with developments in 
questioning about possibilities of full citizenship. In this scenario the Brazilian feminist 
movement has achieved steadily, in recent decades, an effort to participate in the 
formulation of the public policy agenda, as well as the realization of demands to 
institutionalize the legal parameters as regulations for the issue of violence against 
women. On the grounds of social justice, many discourses are made with a focus on 
reframing the institutional role of the state in the areas of constitutional law and criminal 
law. Considering these discourses, proposals were reformulated and the action of the 
state was resized, what ended in the enactment of Law 11,340 / 2006 (Maria da Penha 
Law), with a great impact on the Brazilian criminal justice system. Taking this 
perspective as its starting point, this research is focused on understanding the 
struggles for access to the legal field regarding the implementation of the Maria da 
Penha Law. This qualitative and quantitative research analyses the way the social 
practices and social representations which involve activists of the feminist movement 
and operators from the justice system are established in Juazeiro/ BA and Petrolina/PE 
before the institutional reshuffles of the state. As a result, it was revealed that, despite 
inconsistencies in the performance of the criminal justice system, the positioning of 
feminist activism is grounded on the assumption that it is possible to change paradigms 
and secure the rights through political practice. 
 

Key words: Social representations. Maria da Penha Law. Violence. Social practices. 
The justice system. 
  



RESUMEN 

 

 

Las desigualdades que marcan la vida de las mujeres en la sociedad en todo el mundo 
ha sido objetivo de intensas discusiones por parte del movimiento feminista, con 
desdoblamiento la suma de posibilidades de ejercicio pleno de la ciudadanía. En este 
escenario el movimiento feminista brasileño ha logrado continuamente, en las últimas 
décadas, un esfuerzo de participaciones en la formulación de la agenda de políticas 
públicas, así como materializar  las reivindicaciones indicadas a la institución  de 
parámetros jurídicos como para ajustar la cuestión de la violencia contra la mujer.  
Sobre el argumento de más justicia social, diversos discursos son constituidos con 
foco en el redimensionamiento en el  papel institucional  del Estado en las áreas de lo 
derecho constitucional y del derecho penal, a partir de los cuales fueron formuladas 
propuestas y direccionada a una actuación deseada del Estado que determinaron  por 
viabilizar  la promulgación de la ley 11.340/2006 (Ley Maria da Peña) con una gama 
de reflejos  en el sistema de la justicia criminal brasileño. Mirando la comprensión de 
esta dinámica social la pesquisa de  característica cualitativa, analiza  como se 
establecen las practicas y representaciones sociales que envuelven activistas del 
movimiento feminista y operadores del sistema de justicia del polo Juazeiro/BA-
Petrolina/PE  delante de arreglos institucionales del Estado. Como resultado quedó 
revelado que, a pesar de las inconsistencias en la actuación del sistema criminal, la 
postura del activismo feminista está firmada en la presuposición de que es posible la 
modificación de paradigmas y garantizar los derechos por medio de la practica política. 
 

Palabras-clave: Representaciones sociales. Ley Maria da Penha. Violencia Prácticas 
sociales. Sistema de justicia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Ao abordar o tema da dinâmica do mundo social como objeto de pesquisa 

sociológica, Pierre Bourdieu, em seu livro A miséria do mundo (BOURDIEU, 2011), 

chama a atenção para a necessidade de que ela seja percebida em seu caráter de 

produção complexo e múltiplo, carregado de pluralidades de pontos de vista.  O que 

permite, pelo efeito de justaposição, tornar evidente o que é produzido no espaço 

social por meio do confronto de visões de mundo a partir das mesmas realidades, em 

campos de investigação em que o acesso é difícil. Mais do que um relativismo 

subjetivista, essa atitude metodológica contribui para compreender o que acontece no 

mundo, com o convívio de diferentes posicionamentos que orientam as ações 

individuais, mas que também expressam as estruturas da coletividade.  

Nessa perspectiva, o campo jurídico é um desses espaços de difícil acesso, 

tanto no sentido da concepção e interpretação da legislação quanto na maneira de 

sua aplicação. No entanto, é para esse campo, em nome de um senso de justiça, que 

indivíduos e grupos acorrem a fim de demarcar a legitimidade das práticas sociais que 

protagonizam ou a que estão sujeitos.  

Nesse cenário, a utilidade da cegueira, a direção e velocidade da espada e o 

fiel da balança da imparcialidade da deusa Têmis, representação mitológica e 

metafórica do campo jurídico, estão sempre em questão. Na maior parte das vezes, 

expressa a desconfiança quanto à capacidade de regular com equilíbrio os interesses 

entre indivíduos, e entre estes e o Estado, o que gera um mal-estar em relação ao 

Judiciário.  

Esse mal-estar não é único, privilégio de determinado grupo, mas está 

disseminado tanto para aqueles que produzem o direito, seja do ponto de vista político 

seja do ponto de vista técnico, como para os que a ele estão submetidos. Assim, não 

se trata de estabelecer ganhadores ou perdedores, como uma forma simplista e 

unilateral de análise e interpretação dos fatos na sociedade, senão de representar a 

polifonia do campo enquanto espaço multissituado em proveito de alcançar o que 

transcende das particularidades e especifica a sua existência (BOURDIEU, 2004b).  E 

é com isso em mente que posiciono a produção deste trabalho. 

O tema da violência de gênero, objeto da presente investigação, foi concebido 

a partir da minha prática docente no curso de direito no âmbito da Universidade do 
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Estado da Bahia – UNEB, devido a inquietações quanto à natureza do trabalho técnico 

na área do direito e suas implicações nas práticas sociais do cidadão comum, no 

comportamento ordinário, que ancora o habitus em uma relação de confiança 

enquanto matriz e moeda (ELIAS, 1994) com o ambiente institucional. O trabalho – 

voltado à construção de uma cultura jurídica no submédio do Vale do São Francisco 

– tem possibilitado certa proximidade com membros do sistema de justiça, bem como 

com formadores de opinião na área. Tais experiências contribuíram para congregar 

em um projeto de pesquisa sociologia e direito, com o desenvolvimento da linha de 

pesquisa Direito e Sociedade junto ao CNPq, dando enfoque privilegiado às questões 

das persistentes desigualdades sociais relativas à condição da mulher na sociedade 

brasileira. 

O desenvolvimento dos estudos tem logrado a possibilidade de 

acompanhamento da temática da desigualdade de gênero enquanto luta política, em 

especial por meio dos debates levantados pelo movimento feminista por maiores 

garantias jurídicas, e ainda pela visão do direito como formador de um campo 

específico de práticas de regulação, objeto de racionalidade técnico-administrativa do 

Estado que produz poder simbólico (BOURDIEU, 2004b) no mundo social.  E é na 

perspectiva de apreender a dinâmica que envolve as práticas do movimento feminista 

e suas projeções para o campo jurídico que se coloca o problema de pesquisa. 

 

 

1.1 DELINEANDO O PROBLEMA 

 

 

Incluída como prioridade entre as metas do milênio, a “promoção da igualdade 

de gênero e autonomia das mulheres” é o terceiro objetivo entre os oito listados para 

a superação da desigualdade social que atinge mulheres em todo o mundo 

(BARSTED; PITANGUY, 2011).  A matéria tem sido objeto de intensa discussão por 

parte do movimento feminista (IZUMINO, 2004; ALMEIDA; BANDEIRA 2006; 

GROSSI; MINELLA; PORTO, 2006; DEBERT; GREGORI, 2008; PINTO, 2012) e é 

foco da recente campanha da ONU Mulheres Pequim +20, cujo tema é “Empoderar 

as Mulheres. Empoderar a Humanidade. Imagine!” visando à mobilização de governos 

e sociedade civil para discutir alternativas de ações voltadas à igualdade de gênero. 
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O cenário de desigualdades de gênero, que marca a vida das mulheres nas 

sociedades em todo o mundo e na sociedade brasileira particularmente, pode ser 

constatado tanto nos aspectos socioeconômicos quanto naqueles relativos à violência 

contra as mulheres1. Tem-se perpetuado como um fenômeno estrutural com 

desdobramentos na arguição das possibilidades de exercício pleno da cidadania. 

Nesse sentido, com base em dinâmicas de intervenção do movimento feminista, são 

questionados sistemas culturais e políticos, de maneira que novas formas de 

enfrentamento recolocam a compreensão do poder e a forma de regulação entre o 

espaço público e o privado.  

Ademais, o movimento feminista brasileiro traz à esfera pública a expectativa 

de atuação do Estado como provedor de garantias de direitos. Para tanto, tem logrado 

continuamente, nas últimas décadas, um esforço de participação na construção da 

agenda das políticas públicas, assim como na materialização do discurso voltado à 

institucionalização de parâmetros jurídicos como marcos regulatórios para a questão 

da violência contra a mulher (MACHADO, 2010). Sob o argumento de mais justiça 

social, foram formuladas propostas e foi redimensionada a atuação desejável do 

Estado.  

As demandas por reconhecimento e redistribuição no tocante aos direitos das 

mulheres têm provocado debates a partir de espaços transnacionais como parte 

relevante do jogo democrático (BOBBIO, 2004), resultando na implementação de 

estruturas de governo – a exemplo da criação da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres no âmbito da Presidência da República –, de planos e programas, tais como 

o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM e o Pacto Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher.  

O mais relevante exemplo foi o envio, por parte do Centro para a Justiça e o 

Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa 

dos Direitos da Mulher (CLADEM), do caso Maria da Penha para a Comissão 

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

como forma de protesto pela demora de um posicionamento da justiça brasileira 

(FERNANDES, 2010). A repercussão e pressão geradas pela reprimenda 

                                                 
1 Segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, nos 
últimos 30 anos foi detectado um aumento de 230% no número de mulheres assassinadas, sendo que 
entre 2000 e 2010 foram 43,7 mil mulheres vítimas de homicídio (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2013). 
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internacional terminaram por viabilizar a promulgação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria 

da Penha). 

Ao traduzir na sua concepção de política pública um marco institucional 

inclusivo para as demandas relativas às mulheres em situação de violência doméstica, 

o movimento feminista possibilitou a ventilação de um novo espírito de Estado 

(BOURDIEU, 1996). Nesse cenário, diversos discursos são constituídos em torno da 

defesa contra a violência por parte de ativistas, com foco no reenquadramento do 

papel institucional do Estado e reflexos nas áreas do direito constitucional e do direito 

penal.  

Portanto, o espaço de representação política das lutas feministas vem cumprir 

o papel de viabilizar um processo de formação de mentalidades para a democracia 

representativa, com impactos diretos na forma de adjudicação de direitos, a exemplo 

da já mencionada Lei Maria da Penha, que trouxe uma variada gama de reflexos ao 

sistema de justiça criminal brasileiro. Ao tomar como ponto de partida tal perspectiva, 

a investigação procura compreender de que maneira se constituem as expectativas 

de realização material do direito no universo simbólico de agentes sociais que são 

mobilizadores de articulação política voltada à superação das persistentes 

desigualdades sociais nas relações de gênero no campo jurídico.  

Isso posto, faz-se necessário refletir sobre o alcance institucional do discurso 

voltado à igualdade, na construção não só de um arcabouço legal eficaz e suficiente 

mas também de como as práticas (BOURDIEU, 1978; GIDDENS 1979; ROSALDO, 

1995; SAHLINS, 1981, 2003) são levadas a termo na polifonia de discursos 

(BAKHTIN, 1986).   Analisa-se a dinâmica de forças no campo jurídico relativamente 

à eficácia do discurso da igualdade e dos modelos valorativos que norteiam a 

construção do habitus (BOURDIEU, 2004b) do movimento feminista frente ao sistema 

de justiça. Trata-se de estabelecer possíveis espaços de interlocução entre a esfera 

política, que reivindica direitos de forma propositiva, e a esfera técnica do Estado. 

Assim, a investigação é um estudo de caso ampliado voltado à compreensão 

das lutas pelo acesso ao campo jurídico em que se produz poder simbólico. Justifica-

se pela complexidade da temática abordada e, ainda, pelo fato de ser necessárias 

contribuições provenientes de pesquisas no campo da aplicação das práticas 

produzidas pelo sistema de justiça. Em especial, para o entendimento dos usos 

admitidos como relevantes no que diz respeito à inserção e permanência dos agentes 
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sociais no contexto das negociações nas esferas de poder, de maneira a permitir 

melhor visibilidade dos requisitos validados pelas práticas sociais.  

Visando à compreensão desse processo, o presente trabalho analisa como se 

estabelece essa relação nas práticas que envolvem ativistas do movimento feminista 

e operadores do sistema de justiça, em sua atuação no submédio do Vale do São 

Francisco, polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE. O que pode ser obtido com base nas 

formas de representação social, enquanto capital simbólico de reconhecimento, que 

estruturam a práxis dos agentes, de sorte a perscrutar o tipo de mobilização possível 

diante dos rearranjos institucionais do Estado.  

Como desdobramento do exposto, a hipótese central adotada é a de que o 

sistema de justiça, ao efetivar políticas públicas na forma de prestação jurisdicional, 

gera efeitos positivos quanto ao fortalecimento da relação entre segurança jurídica e 

prática política. 

 

 

1.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

Os mecanismos de regulação constituem relevante aspecto da vida em 

sociedade, papel desempenhado primordialmente pelas instituições sociais na 

produção e reprodução da lógica específica do mundo social (BOURDIEU, 1996, 

2004a). Assim, o comportamento institucionalizado pressupõe padronização de 

elementos prescritivos de conduta, em estreito vínculo com uma seleção valorativa 

estabelecida de acordo com pontos de interesse de grupos. 

Costume, moralidade e direito atuam como mecanismos sociais nas situações 

de tensão e conflito, dentro dos equilíbrios variáveis do espaço social, de sorte a 

viabilizar a conformidade e evocar reações favoráveis de forma satisfatória aos 

comportamentos institucionalizados. Dessa maneira, a sua existência define os limites 

de atuação dos indivíduos e das coletividades. 

Entretanto, os mecanismos de regulação necessitam acompanhar o 

movimento, a dinâmica que se impõe ao corpo social. Nessa perspectiva, o problema 

que se coloca é a necessidade de captura das continuidades, já que o ambiente é 

complexo e carregado de sentidos múltiplos e frequentemente díspares, mas 

concomitantemente válidos, dentro da marca da ordem contemporânea: a diversidade 
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e a instantaneidade (GIDDENS, 2002). Ademais, a sobrevivência de um sistema 

capaz de criar e manter a ordem no contexto contemporâneo está ligada à criação de 

sistemas peritos e de fichas simbólicas (GIDDENS, 1991, 2002), de meios de 

intercâmbio que possam ser compartilhados fora das características específicas de 

indivíduos ou grupos de interação primária. 

Nesse sentido, revela-se a tolerância como possibilidade de abertura à 

solidariedade, no reconhecimento do direito do outro a sua estranheza.  A 

ambiguidade, por sua vez, caracterizada pela multiplicidade de sentidos, parece 

persistir como parte inseparável da ordem social; desse modo, reconhecer a 

ambiguidade é considerar a liberdade sem negar a desordem na sua natureza 

inescapável (BALANDIER, 1997 a; 1997b). 

O direito, na condição de mecanismo de regulação, também está exposto a tais 

vicissitudes, mas enquanto sistema perito (GIDDENS, 1991) atua como referente na 

estrutura social de modo que dele estão dependentes muitos dos nexos de sentido 

contemporâneos.  Primordialmente demarca os limites de confiança acerca da 

atuação dos indivíduos e grupos, o que torna a tarefa daqueles que o formulam 

suscetível às singularidades construídas no cotidiano.  

Ressalte-se, ainda, que a democracia representativa traz embutida a ideia de 

participação no jogo social via exercício da autonomia volitiva. Entretanto, tal discurso 

contém, em seu âmago, a antinomia entre a liberdade individual e a igualdade, num 

movimento de tensão latente. Ao tratar do tema, Habermas (2002) considera a 

necessidade de legitimação das estruturas da ordem e domínio social no Estado 

moderno, uma vez que são dependentes de reconhecimento público e de ordens 

jurídicas pertinentes, de modo a viabilizar compatibilidades capazes de amalgamar de 

modo aceitável tensões entre os grupos divergentes. 

Ao partir dessa perspectiva, é relevante considerar o papel dos agentes nos 

mecanismos sociais de regulação do mundo social no que toca à questão do gênero. 

Em especial, a atuação do Estado quanto à implementação de políticas públicas de 

segurança voltadas para mulheres em situação de violência, bem como para a forma 

de gestão dos mecanismos institucionais existentes. 

Fortemente calcada em práticas institucionais que obrigam o movimento 

feminista ao enfrentamento político para a obtenção da condição de igualdade das 

mulheres, a dominação é produzida por vias simbólicas legitimadas pelo 

reconhecimento que torna o arbitrário cultural em natural (SCOTT, 1995), com 
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implicações significativas nas estruturas históricas baseadas em uma práxis 

androcêntrica (BOURDIEU, 2005a), que produz diversos tipos de violência, tais como: 

a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.  

Diante do exposto, pretender compreender o fenômeno da violência de gênero 

implica estabelecer pontes entre o que se espera como “justiça social”, que de um 

lado abarca o plano formal do direito positivo, mas de outro, tem a sua realização em 

termos práticos, seja na esfera do sistema de justiça criminal, seja nos 

desdobramentos quanto a políticas sociais, o plano material. Desse modo, o 

entendimento do habitus, estabelecido a partir do “campo de forças” (BOURDIEU, 

2001b, 2004b) que atua para o enfrentamento das desigualdades de gênero, permite 

a compreensão do espaço social para a estruturação da ordem legítima e das lutas 

que são travadas pelo trabalho político. 

Questão basilar para a avaliação dessa conjuntura é a apreensão das vivências 

dos instrumentos legais que se constroem no âmbito das instituições que tratam da 

violência contra as mulheres enquanto reação prática. Nessa perspectiva, as 

representações sociais atuam como um campo de conhecimento específico 

(JODELET, 2002; JOVCHELOVITCH, 2013; MOSCOVICI, 2010, 2011), capaz de 

permitir a compreensão da construção de condutas comportamentais, ao 

reestabelecer as relações constitutivas em um grupo social determinado e, por 

conseguinte, “são estruturas estruturadas ou campos socialmente estruturados” 

(SPINK, 2013, p. 98). As representações sociais constituem, portanto, formas de 

conhecimento que são elaboradas e compartilhadas socialmente e favorecem a 

produção de uma realidade comum vivenciada pelo grupo. 

Assim, o presente trabalho reflete acerca das práticas que se manifestam por 

meio das múltiplas formas de representação social referentes à atuação do sistema 

de justiça. Especificamente, daquelas propostas pelo movimento feminista com base 

na Lei Maria da Penha, para o enfrentamento da violência de gênero, com o intuito de 

identificar de que modo se coloca a noção de justiça esperada e a sua realização 

material, a prestação jurisdicional propriamente dita, em especial, quando considerada 

a questão da eficácia do discurso da igualdade e dos modelos valorativos que 

norteiam a construção do habitus do campo jurídico. 

Ao apreender como se estabelece essa dinâmica no cotidiano de ativistas do 

movimento feminista e dos operadores de direito relativamente à Lei Maria da Penha, 

é possível inferir o papel desempenhado pelo sistema de justiça criminal, a partir das 
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formas de representação social que estruturam a ordem social enquanto resultado do 

processo histórico (BOURDIEU, 2004b). Ademais, oportuniza problematizar a 

compreensão de pontos de contato entre a concepção, implantação e gestão de 

políticas públicas de segurança. 

 

 

1.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O estudo foi desenvolvido no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE e tem caráter quali-

quantitativo uma vez que, conforme Bourdieu (2001a), existem homologias estruturais 

entre os campos simbólicos, de modo que todos eles estão interligados por elementos 

comuns, seja no sistema das socialidades primárias, seja no sistema das socialidades 

secundárias (GODBOUT, 1999).  

Tal aspecto decorre da necessidade de aprofundamento do mundo dos 

significados das ações e relações humanas, de explicitar mitos, crenças, aspirações, 

valores e atitudes. Isso vem ao encontro da compreensão do fazer científico que 

admite a possibilidade de que, ao identificar elementos significativos, seja possível 

explicitar os processos sociais, isoladamente e/ou, de modo complementar às 

metodologias quantitativas como parte de um conjunto de conhecimentos que permita 

a apreensão de representações do mundo da vida. De maneira que, partindo-se de 

elementos significativos, seja possível explicitar os processos sociais e seus aspectos 

imponderáveis (MALINOWSKI, 1976). 

Uma consideração adicional necessita ser feita referente à utilização da 

pesquisa etnográfica, como uma parte da base metodológica da investigação2. 

Tomando de empréstimo o argumento de Rosaldo (1995), a compreensão da temática 

de gênero deve ser entendida com base na sua contextualização sociopolítica, nas 

formas específicas em que as relações de desigualdade ocorrem.  

Desse modo, a etnografia dos processos sociais de interação entre contexto e 

sentido possibilita perceber as vinculações entre o direito positivado, o contexto de 

                                                 
2 A discussão sobre a diversidade de linhas teóricas e sentidos associados a essa especificidade da 
disciplina antropológica é extensa e pode ser mais bem discutida na interlocução com base nas 
abordagens de Michelle Rosaldo (1995), Guita Debert (2010), Aline Bonetti (2007; 2009; 2012) e Sherry 
Ortner (2011). 
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sua produção e suas vivências, em outras palavras, por meio da abordagem dos 

sentidos sociais e políticos materializados em formas locais, levando em conta as suas 

especificidades (BOURDIEU, 1978; ORTNER, 2011; WACQUANT, 2006). 

Nesse cenário, o contexto e o sentido se apresentam como a base, o pano de 

fundo que permite alcançar a relação de associação entre experiências culturais em 

que as particularidades da desigualdade são vivenciadas.  Assim, não é o agente em 

si que está em jogo, mas as formas estruturais que se inscrevem num ambiente social 

e culturalmente definido na relação cotidiana. 

Quanto à entrada no campo, foi realizada a partir do contato com as 

representantes dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher e de ativistas 

feministas que se predispuseram a colaborar com a execução da pesquisa. Já o 

acesso às instituições do sistema de justiça foi disponibilizado por: delegadas de 

polícia titulares das DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres; 

administração do Ministério Público; juízes titulares tanto da 2ª Vara Crime de 

Juazeiro/BA quanto das 1ª e 2ª Varas Crime de Petrolina/PE; comando das polícias 

militares do 5º Batalhão de Polícia Militar de Petrolina/PE e da 76ª Companhia da 

Polícia Militar de Juazeiro/BA. 

Em relação à estratégia de coleta de dados de campo, deu-se maneira 

multissituada (WACQUANT, 2006) da seguinte forma: 

a) depoimentos colhidos em amostra não probabilística por meio de entrevistas 

semiestruturadas (vide Apêndice) com aplicação simultânea em dois grupos nos quais 

os agentes sociais têm larga experiência no acompanhamento das aplicações 

possíveis da Lei Maria da Penha, de modo a possibilitar apreender diferentes 

perspectivas e nuances da sua implementação: ativistas feministas; operadores do 

sistema de justiça com atuação no sistema de justiça criminal, quais sejam: 

delegadas(os) de polícia, juízes criminais, promotoras(es) públicos, advogadas(os), 

policiais e serventuárias(os), de acordo com disponibilidade espontânea para 

participação; 

b) para a construção dos relatos etnográficos, foram realizadas entrevistas de 

profundidade e sessões de observação com utilização de cadernos de campo.  

Para a análise dos dados obtidos nas entrevistas, foi utilizado o Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), recurso metodológico com inspiração em elementos da 

fenomenologia, que busca viabilizar a identificação e classificação em categorias das 

representações sociais, permitindo a sua visualização em forma de discursos 
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socialmente representativos de segmentos da coletividade (LEFEVRE; LEFEVRE, 

2005, 2010a).  A sua utilização decorre da opção metodológica de desvelar os pontos 

de vista das pessoas entrevistadas sem os constrangimentos de uma possível 

detecção de identidade, em especial no que se refere aos operadores do sistema de 

justiça, dada a sua condição de servidores públicos, com os quais foi firmado o 

compromisso de resguardar absoluto sigilo sobre seus posicionamentos pessoais. 

Para viabilizar a abordagem da temática, o presente trabalho está estruturado, 

além da presente introdução, da maneira que segue: 

Inicialmente traz uma discussão sobre questões gerais atinentes à relação 

entre feminismo, cidadania e campo jurídico para a garantia de segurança jurídica, no 

sentido de trazer à baila o debate relativo ao papel do Estado na gestão da segurança 

e das demandas do movimento feminista, discutindo o caso da Lei Maria da Penha. 

No terceiro capítulo, pondera sobre o percurso metodológico adotado, fazendo 

uma discussão sobre os pressupostos teóricos e metodológicos, o universo de 

análise, os critérios de seleção e caracterização das amostras. 

O capítulo quarto, intitulado “Construir o direito, viver políticas públicas”, analisa 

a visão de ativistas feministas a respeito da legislação de amparo à mulher em 

situação de violência em sua formulação e modo de aplicação por parte do sistema 

de justiça.  

O capítulo quinto, intitulado “Fazer o direito: materializar garantias legais”, tem 

como objetivo trazer à tona as representações sociais dos operadores do sistema de 

justiça sobre a prestação jurisdicional relativa à Lei Maria da Penha. 

O sexto capítulo intitulado “Vivências da Lei Maria da Penha”, traz relatos 

etnográficos que tratam do cotidiano de agentes sociais que lidam com a Lei Maria da 

Penha tanto no aspecto político quanto ao que se refere a prestação jurisdicional. O 

objetivo desses relatos é complementar a apreensão da multiplicidade de contextos e 

elementos que são mobilizados na estruturação do campo jurídico dada a sua inter-

relação com as formas institucionais de perenizar desigualdades de gênero, bem 

como o habitus dos enfrentamentos que evidenciam lutas e conflitos para modificá-

las.  

Para concluir, são apresentadas as considerações finais relativamente aos 

resultados obtidos, confrontando-os com os elementos teóricos envolvidos, de sorte a 

problematizar a compreensão de pontos de contato e tensões entre os dois grupos 

analisados.   
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2 JUSTIÇA SOCIAL SOB A ÓTICA FEMINISTA 

 

 

A reflexão sobre a temática da violência contra as mulheres traz a necessidade 

de se perceber como se estruturam as formas de regulação social do comportamento 

violento, um instrumento para não reconhecer, anular ou cindir o outro (ARENDT, 

2001) e de negação da sua dignidade.   

Conforme apontado pelo Mapa da Violência 2012: Homicídio de Mulheres no 

Brasil (WAISELFISZ, 2012), nos 30 anos decorridos entre 1980 e 2010 foram 

assassinadas mais de 92 mil mulheres, 43,7 mil só na última década. E ainda segundo 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) referentes aos 

índices de agressão, os dados do Ministério da Saúde informam que “foram 

registrados no Brasil, em 2009, 107.572 atendimentos relativos à violência doméstica, 

sexual e/ou outras violências. Do total de registros de violência, 65,4% dos 

atendimentos foram a mulheres, ou seja, 70.285 casos” (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2013, p. 12), o que denota que a violência contra as mulheres não é uma 

questão privada, mas de políticas públicas de segurança e saúde (AZAMBUJA; 

NOGUEIRA, 2008).  

Adicionalmente, a desigualdade de posições socioeconômicas da mulher 

ainda permanece (IBGE, 2010, 2013; IPEA, 2010, 2011; GACITÚA-MARIÓ; 

WOOLCOCK, 2005; ONU MUJERES, 2013), o que a mantém, na maioria das vezes, 

em desvantagem na estrutura das sociedades. Em contrapartida, muitas formas de 

insubordinação têm sido levadas a termo por ativistas e movimentos feministas, tanto 

no plano das práticas do cotidiano quanto em termos institucionais.  

Entre os aspectos tomados como instrumento de luta contra a violência que 

atinge as mulheres, situa-se de modo destacado a institucionalização de garantias por 

meio do direito constitucional e penal, em que as lutas políticas vão se materializar em 

práticas reguladas pelos cânones da ciência do direito (CAMPOS, 2011; DEBERT; 

OLIVEIRA, 2007; MACHADO, 2010) como forma de empoderamento coletivo (ALLEN, 

2013; BATLIWALA, 1994; SARDENBERG, 2009).  

Por conseguinte, o movimento feminista adquiriu unidade no plano 

internacional, para enfrentar estrategicamente os estados nacionais, visando minorar 

a situação da mulher em todo o mundo frente à dominação masculina na sociedade 
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contemporânea, da qual deriva o patriarcado3. Mostra-se, pois, um movimento 

transnacional, com capacidade de projeção sobre organismos, tais como a ONU e a 

OEA, do que resultou a promulgação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e 

que o coloca numa esfera privilegiada de interlocução com os governos e produz 

direcionamentos no plano das políticas públicas.  

Ao tomar por base o argumento dos direitos humanos como afirmação da 

cidadania, a discussão relativa à compreensão e superação da desigualdade de 

gênero (MACHADO, 2010; SCOTT, 1995) tem gerado um discurso institucional que 

tem como tom a necessidade por reconhecimento e redistribuição de direitos, como 

se observa no Plano Nacional de Políticas para Mulheres – PNPM e no Pacto Nacional 

pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher.  

Desse modo, é relevante para a análise sociológica a investigação das 

implicações da produção material do direito pelos agentes políticos, bem como a 

posição do campo jurídico enquanto porta-voz da ciência e regramento normativo 

sobre o conjunto da sociedade. Torna-se, assim, possível buscar a apreensão dos 

elementos que põem em contato o universo da prática dos agentes institucionais – 

regulamentada pela dogmática doutrinária à qual tende o direito positivo – com as 

dinâmicas sociais que produzem direitos no desenvolvimento histórico de determinada 

sociedade (FREITAS; COSTA, 2013), a exemplo das tradições, costumes e 

mobilizações sociais (LOPES, 1997; SILVA; RODRIGUEZ, 2013), isto é, as inter-

relações entre o plano formal e o material (ROHRER, 1968; TREVES, 2004), dado o 

caráter dinâmico e processual das relações sociais e sua interpenetração com o modo 

de estabelecer-se o direito. 

Frente ao cenário polissêmico em que se coloca o debate contemporâneo 

sobre a natureza do Estado, enquanto produtor e gestor de direitos, é na dimensão 

dos chamados direitos difusos que são apresentadas as relações entre as pessoas e 

a nação (LOPES, 2006). De modo que a discussão se situa no plano do direito em 

suas materializações cotidianas e com efeitos extensivos às coletividades. 

Nesse sentido, a violência contra a mulher em relação à esfera do direito é um 

                                                 
3 O termo patriarcalismo surgiu como designação de uma forma de organização política do Estado 
(WEBER, 2000) e foi apropriado pela teoria feminista, sendo que o seu sentido não é consensual. 
Diante da controvérsia em torno do conceito, optamos aqui pela categoria “dominação masculina”, por 
entender que tem um sentido mais amplo, sendo que o patriarcalismo é uma de suas manifestações 
enquanto sistema sociopolítico (DELPHY, 2009; MIGUEL; BIROLI, 2013; PATEMAN, 1989).  
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tema que tem atraído vários trabalhos de pesquisa4. Coloca-se de forma atual dentro 

do cenário de investigação das ciências sociais (SCAVONE, 2008) por tocar em um 

problema estrutural dentro da sociedade e que emerge de diálogos entre o movimento 

social com a teoria. Convém ressaltar que as expressões violência contra a mulher e 

violência de gênero, em que pese ter implicações conceituais distintas, aqui se 

referem a um sentido similar pois, conforme argumenta Bandeira (2009), a violência 

direcionada contra a mulher atinge a sua condição de ser humano e deriva de relações 

assimétricas de poder relativas às produções históricas do gênero. 

Nessa perspectiva, pretender compreender o fenômeno da violência implica 

estabelecer pontes entre o que se espera como justiça social, o senso de justiça que, 

de um lado, abarca a expectativa de materialização da norma jurídica e de outro, 

obtém a sua realização em termos das práticas dos agentes sociais (BOURDIEU, 

1986, 1996, 2001b). Esse processo, na perspectiva de Agnes Heller (1998), refere-se 

ao procedimento, pois “a legitimidade, a validade de qualquer sistema de normas e 

regras depende de os membros de determinada sociedade praticarem essa virtude e 

até que ponto” (HELLER, 1998, p. 28).  

É preciso ressaltar que a violência contra a mulher enseja o cometimento de 

diversos crimes previstos no Código Penal brasileiro. Entretanto, no que concerne à 

legislação aplicável às situações de violência contra a mulher, mesmo ao se 

considerar a promulgação da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ainda não 

foram logrados no Brasil resultados plenamente satisfatórios, a despeito dos esforços 

empreendidos pela Secretaria de Políticas para as Mulheres no plano federal, das 

ações empreendidas pelos governos estaduais e municipais ou das campanhas e 

debates promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça5. Por conseguinte, os 

problemas da impunidade e recorrência dos episódios de violência contra a mulher 

persistem (PASINATO; SANTOS, 2008; SENADO FEDERAL, 2013). 

Faz-se necessário, então, compreender o alcance institucional do discurso 

voltado à igualdade, na construção do campo simbólico do direito e do arcabouço legal 

que o ampara, de modo a permitir o entendimento do habitus estabelecido para o 

enfrentamento das desigualdades de gênero (BOURDIEU, 2001b, 2004b), assim 

                                                 
4 Vide: ADRIÃO, 2008; ASSUNÇÃO, 2009; IZUMINO, 2004; MACHADO, 2010; GROSSI; MINELA; 
PORTO, 2006; PORTO, 2009; RABENHORST, 2012; TEIXEIRA, 2010. 
55 Anualmente, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ promove a Jornada de trabalhos da Lei Maria da 
Penha, que este ano completou sua VIII edição, destinada à discussão de aspectos atinentes a sua 
implementação por parte dos tribunais de justiça. 
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como as agendas criadas na esfera da segurança pública (DEBERT; GREGORI, 2008; 

ALMEIDA, 2007). 

Quanto à consideração do cenário, requer a percepção da atuação dos 

diversos atores sociais envolvidos, em especial, o modo de concertação das bases de 

interesse que orientam as ações cotidianas (BOURDIEU, 2001b) nas esferas 

institucionais. Desse modo, deve-se levar em conta a atuação capitaneada pela 

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM no plano federal, no sentido de dar 

materialidade às proposições de implementação da Lei Maria da Penha por meio de 

serviços direcionados às mulheres em situação de violência, a exemplo do Ligue 180, 

que recentemente deixou de ter o caráter de serviço de informações e passou a 

funcionar como mecanismo de recepção de denúncias.  

É, pois, no ordinário que se projeta a força do direito; no campo não linear das 

relações sociais, em que se apresenta o discurso politicamente engajado pela 

igualdade e que está à mercê das ações institucionais. Assim sendo, é na dimensão 

cotidiana das relações sociais (WEBER, 1997, 2000) por meio das práticas, sejam 

elas políticas, sejam institucionais, que vai materializar-se o direito no jogo social, um 

campo de lutas pelo direito de dizer o direito (BOURDIEU, 2004b) em que se projeta 

o poder da autoridade com base na especialização. 

Desse modo, apreender como se estabelece a relação de ativistas do 

movimento social e de operadores do sistema de justiça com as múltiplas formas de 

prestação jurisdicional, voltadas às mulheres vítimas de violência, pode permitir inferir 

o tipo de influência do discurso feminista nas políticas públicas de segurança, tanto 

na esfera da previsão legal quanto nos desdobramentos em políticas públicas em que 

há a atuação do sistema de justiça criminal, o plano material, o que pode ser 

vislumbrado a partir das formas de representação social que estruturam a práxis e que 

será objeto de estudo nos capítulos IV a VI.  

 

2.1 A REGULAÇÃO DA ORDEM SOCIAL 

 

 

No mundo social, as formas de regulação de condutas podem se apresentar 

tanto como costumes, valores morais ou, quanto como direito positivado. Por meio 

delas, o cotidiano é produzido e reproduzido de acordo com parâmetros prescritivos 
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que balizam os comportamentos individuais e coletivos, os quais estão submetidos à 

validação da sociedade.  

Em decorrência desse processo, os comportamentos institucionalizados 

guardam forte dependência em relação aos valores e interesses dos grupos sociais, 

especialmente para direcionar atuações voltadas à percepção da necessidade de 

conformidade por parte dos agentes sociais.  São, portanto, maneiras de fazer, sentir 

e pensar “cristalizadas” em representações sociais (FURTADO; REY, 2002; 

JODELET, 2002), coercitivas e distintivas de um grupo social dado. 

Dessa maneira, tanto o comportamento dos indivíduos quanto o 

comportamento das coletividades estão vinculados pelo escopo dos mecanismos de 

regulação. Durkheim (1984), ao analisar o papel das representações sociais, 

estabelece a relação entre os tipos de direito e a solidariedade social, bem como sua 

vinculação ao grau de complexidade da divisão do trabalho. Sobre isso afirma que: 

 

O conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de 
uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem a sua vida 
própria; pode-se designá-lo de consciência coletiva ou comum. Sem dúvida 
ela não tem por substrato um único órgão; é, por definição, difusa em toda a 
extensão de uma sociedade; mas nem por isso tem mesmo caracteres 
específicos, que a tornam uma realidade distinta (DURKHEIM, 1984, p. 98). 

 

Para compreender as implicações dos processos de regulação no contexto 

contemporâneo, faz-se necessário considerar a multiplicidade de fatores que 

impactam na dinâmica do mundo social.  Uma questão fundamental é como abarcar 

de modo consistente as sociabilidades em suas variações, por vezes fugazes 

(GIDDENS, 2002). 

Esse movimento requer o diagnóstico das práticas sociais (BOURDIEU, 1996), 

ou seja, do senso prático no espaço social, no “duplo sentido de posições na estrutura 

de distribuição do capital (econômico, informacional ou social) e dos poderes 

correspondentes, mas também de realizações práticas a esse espaço ou de 

representações desse espaço” (BOURDIEU, 2001b, p. 223) que o definem. Nesse 

sentido, a sobrevivência de um sistema capaz de criar e manter a ordem está 

vinculada à criação de fichas simbólicas (GIDDENS, 1991), de meios de intercâmbio 

que possam ser compartilhados fora das características específicas de indivíduos ou 

grupos de interação primária. 

 



31 

Além disso, tais fichas simbólicas devem possuir a capacidade de imprimir 

sentido às relações concretas, de sorte a dar o suporte de significação a sistemas de 

excelência técnica ou competência profissional, capazes de dar confiabilidade a boa 

parte do ambiente social, a exemplo dos campos de aplicação da engenharia e do 

direito (GIDDENS, 1991, 2002; GIDDENS; BECK; LASH, 1997). Sua dinâmica de 

funcionamento está estruturada pela confiança frente ao perigo e ao risco cotidianos, 

o que lhe permite gerar a solidariedade necessária à manutenção do mundo social.  

Assim, o conhecimento social é dúbio, oscilando entre a instabilidade oferecida 

pelos riscos e a confiança nos sistemas peritos. Nesse sentido, a ambivalência que 

se estabelece decorre da incerteza contínua que não permite alcançar a estabilidade 

do conhecimento perito nas ações cotidianas, mas vincula o conhecimento social a 

esferas em que é possível a sua reinterpretação e recriação como possibilidades.  

Nesse caso, como ficam as certezas? Se por um lado incertezas e 

ambivalência reforçam a potência da razão; por outro, questionam o credo da 

superioridade do conhecimento científico e de suas aplicações práticas (PRIGOGINE, 

2011). De qualquer modo, a ambivalência prevalece, pois com a integração dos 

mercados e mundialização dos elementos culturais passamos de estados de 

necessidade para estados de contingência, em que as garantias institucionais das 

certezas provisórias estão abaladas. 

Diante da multiplicidade de sentidos possíveis, a ambivalência parece projetar 

a ordem para o sentido da tolerância e da solidariedade como forma de manutenção 

da liberdade e do reconhecimento das diferenças. O direito, na condição de 

mecanismo de regulação, também está exposto a tais vicissitudes; mas, enquanto 

sistema perito, atua como referente na estrutura social, de modo que dele dependem 

muitos dos nexos de sentido contemporâneos, ao demarcar os limites de atuação dos 

indivíduos e grupos, o que torna a tarefa daqueles que o vivenciam suscetível às 

singularidades construídas no cotidiano de suas práticas.  
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2.1.1 O direito enquanto campo de poder e de disputas 

 

 

As práticas dos agentes sociais no contexto do Estado moderno têm como 

esteio a ideia de cidadania (BOTELHO; SCHWARCZ, 2012), fundamental para o 

reconhecimento dos indivíduos nas relações sociais travadas no cotidiano, pois “é que 

no pequeno mundo de todos os dias que está também o tempo e o lugar das vontades 

individuais, daquilo que faz a força da sociedade civil, dos movimentos sociais” 

(MARTINS, 1998, p. 2). Essa questão ocupa papel de destaque na sociedade 

ocidental desde a Revolução Francesa, em 1789, com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, dado que demarca como fundamento a liberdade em estrita 

relação com a dignidade humana, o que ancora os direitos socialmente constituídos e 

reconhecidos.  

Exercer a cidadania está em vinculação com o discurso dos direitos humanos 

em três dimensões, a saber: o aumento de bens tutelados pelo Estado; a extensão da 

tutela; e a admissão das especificidades do homem em seus diferentes contextos: 

como criança, idoso, mulher (BOBBIO, 2004). Nesse sentido, pode ser considerada 

como uma esfera de comunicação social em que os indivíduos se reconhecem 

enquanto agentes.  

Ocorre que tal visão do exercício do poder e, por conseguinte, das relações de 

desiguais, passou a se defrontar a partir do final dos anos 1980 com novos elementos 

frutos da globalização enquanto conjuntura de atores e processos socioeconômicos. 

No cenário econômico que perpassou o século XX, com as lógicas produtivas do 

fordismo e do toyotismo (HOBSBAWM, 1995), foi instalado um paradoxo relativo à 

capacidade e posição dos estados capitalistas do Ocidente frente aos cenários 

macroeconômicos. A esse respeito, duas vias se instalaram: as políticas do welfare 

state de Keynes, entre as décadas de 1930 e 1970, que projetaram a perspectiva de 

consolidação racional de controle e administração da vida coletiva; e, após o seu 

rompimento na década de 1980, a via do neoliberalismo, que desmanchou no ar tudo 

o que era sólido (BERMAN, 1998; CASTELLS, 1999).  

Diante das demandas impostas tanto pela globalização da economia quanto 

pela mundialização dos processos culturais (ORTIZ, 1998; BAUMANN, 1999; 2000), 

fica questionada a capacidade dos estados nacionais de responder ao movimento de 

desterritorialização de direitos e reconhecimento do multiculturalismo, elementos que 
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estruturam uma nova base para a realização da cidadania. Nessa perspectiva, são os 

conceitos de equidade e igualdade na diferença que agora atuam como critério de 

pertencimento à sociedade política. Sobre isso, Habermas (1997; 2002) coloca a 

necessidade de legitimação das estruturas da ordem e do domínio social do Estado 

por arcabouços jurídicos adequados à tarefa de lhes dar unidade. 

Entretanto, a manutenção estrutural de persistentes desigualdades de poder e 

prestígio de ordem material e simbólica diminui a possibilidade de representação nas 

estruturas política e jurídica (BAUMANN, 1999; MARTINS, 2002). Assim, a dinâmica 

instalada exclui largas parcelas de “cidadãos” e põe em xeque a viabilidade do projeto 

democrático (GENTILI, 2000). Logo, é possível perceber a reafirmação da antinomia 

contida do discurso afirmativo da igualdade no jogo social (BOURDIEU, 2004a), haja 

vista que a assimetria imposta pelo status quo vigente não tem se mostrado passível 

de modificações significativas (ONU MUJERES, 2013; OSÓRIO, 2004; SANTOS, 

2003).  

No que diz respeito à reflexão acerca da extensão da cidadania, o campo 

jurídico se defronta os seguintes elementos: como tratar de modo adequado os atores 

políticos, a exemplo de movimentos sociais que advogam lutas em favor de negros; 

pela educação; pelo meio ambiente; em apoio à igualdade das mulheres, entre outros; 

e como lidar com a crescente judicialização dos conflitos sociais, o que tem gerado 

mais oportunidade de acesso ao sistema de justiça e gerado grandes contingentes de 

processos nos tribunais, levando à chamada crise de administração da justiça 

(SANTOS, 1999). Frente a esse processo, Boaventura Santos defende o uso de uma 

nova cartografia para compreender a escala e os usos dos direitos, tanto no nível 

microssocial, a exemplo das regras infraestatais em bairros periféricos das grandes 

cidades, quanto no âmbito macrossocial, na operacionalização do direito comercial 

pelas grandes corporações (SANTOS, 2011a). 

Ademais, na peregrinação aos tribunais para dar vazão aos conflitos sociais, 

há uma transferência de expectativas quanto à distribuição de riqueza e luta por 

reconhecimento social (HONNETH, 2009; SORJ, 2002, 2004), numa dinâmica em que 

os agentes estatais passam a concentrar poderes. Sobre isso, Giddens (1991) 

observa o papel da comunicação como uma dimensão institucional a ser considerada, 

dada a extensão da percepção e partilha dos processos sociais em curso.  

Já a dificuldade de maior relevância está na equalização de interesses, uma 

vez que os contextos de cidadania não são homogêneos, mas ao mesmo tempo 
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compõem o processo de construção de identidades legitimadoras da sociedade civil 

(CASTELLS, 1999). Dessa maneira, estabelece-se de modo pertinente a questão dos 

direitos humanos (CULLETON; BRAGATO; FARJADO, 2009; PIOVESAN, 2008) e, 

por extensão, o direito voltado à proteção das mulheres na esfera do sistema de 

justiça.  

Desse modo, faz-se pertinente a consideração do que as práticas discursivas 

relativas à prestação jurisdicional dentro desse campo social podem revelar em 

relação à materialização de direitos no jogo de tensões que põe os agentes do campo 

em situação de luta.  Sobre o conceito de campo, Bourdieu afirma que: 

 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há 
dominantes e dominados, há relações constantes, permanentes, de 
desigualdade, que se exercem no interior desse espaço – que é também um 
campo de lutas para transformar ou conservar este campo de forças. Cada 
um, no interior desse universo, empenha em sua concorrência com os outros 
a força (relativa) que detém e que define sua posição no campo e, em 
consequência, suas estratégias (BOURDIEU, 1997, p. 57). 

 

Nesse contexto, parece ser relevante como subsídio para a reflexão sobre o 

tema considerar a atuação dos membros do sistema de justiça e de como são criadas 

estratégias, a partir dos movimentos sociais, para viabilização de segurança 

ontológica, de maneira a permitir o enfoque da proteção às mulheres em situação de 

violência nas estruturas institucionais do Estado. Importa, aqui, a análise das práticas 

dos agentes que se entrecruzam no campo jurídico no âmbito das instituições, de 

modo a possibilitar a apreensão da lógica do espaço social, da construção das práticas 

sociais e suas implicações na realidade instituída dentro da estrutura estruturada e 

estruturante (BOURDIEU, 2004b) da sociedade.  

 

 

  



35 

2.1.2 O homicídio da bailarina6 

 

 

O relato a seguir é um exemplo de como as disputas ocorrem no campo jurídico 

enquanto campo de forças e de assimetrias, ao tratar do confronto travado em 1984 

entre ativistas feministas do submédio do Vale do São Francisco e o sistema de justiça 

criminal em torno dos procedimentos do tribunal do júri em um julgamento de 

homicídio em que uma mulher foi assassinada pelo marido.  

 

Olha, isso tem tanto tempo, sabe? Mas tem um caso que marcou profundamente a região de 
Juazeiro/BA e Petrolina/PE, vou lhe dizer qual foi. Aconteceu dia 28 de dezembro de 1979, por volta 
das 17 horas. Eles não eram de Petrolina; a família dela tinha vindo para a cidade no ano anterior e ela 
os acompanhou. Ela era gaúcha, tinha 21 anos, fazia faculdade. Eu a conheci, era uma mulher 
belíssima que, para trabalhar, dava aulas de balé. Mas ele a matou na frente da filha de apenas cinco 
anos. É aquela história de “se você não fica comigo também não fica com mais ninguém”; assim, 
quando ela não aceitou voltar a viver com ele, se trancou com ela no quarto e atirou quatro vezes. 
Depois tentou suicídio, mas foi medicado e sobreviveu.  

Mas penso que foi um crime premeditado, não foi passional. Diziam na época que ele tinha 
um punhal, um livro sobre o assassinato de Ângela Diniz e que tinha comprado apenas duas passagens 
de volta para casa. Ele chegou a ser preso em Brasília e, trazido a Petrolina, ficou custodiado na 
delegacia, mas por força de um habeas corpus foi solto. Voltou para Brasília e foi viver com a família 
lá.  

Quando chegou a época do júri, que ocorreu em 10 de setembro de 1984, é que se constatou 
que não existiam mulheres no corpo de jurados, só homens. Como é que ia julgar um caso de um cara 
que mata uma mulher só com homens? Um crime em que se soube que o advogado ia alegar legítima 
defesa da honra. Estava na moda essa história de legítima defesa da honra.  

Lembro bem, era uma ligando pra outra, até que foram lá no juiz e perguntaram: “Por que não 
tem mulheres?”, o juiz não soube nem explicar o porquê de na relação geral utilizada para o sorteio do 
conselho de sentença nunca ter sido inserido o nome de uma mulher. Olha, precisou de uma lista de 
duzentas mulheres com nome, endereço, tudo direitinho, que a gente providenciou. E em 1985 foram 
incluídos os dez primeiros nomes naquela relação. Hoje tem mulheres no júri7. 

Eu achei isso importantíssimo; para mim, foi a primeira ação realmente em prol da mulher 
daqui frente ao Poder Judiciário. Esse exemplo foi uma tomada de consciência da mulher petrolinense 

                                                 
6 O relato a seguir é baseado em dois depoimentos concedidos para fins desta pesquisa: o primeiro por 
Elisabet Gonçalves Moreira, 66 anos, professora universitária aposentada, ativista do movimento de 
mulheres de Petrolina/PE desde a década de 1980, tendo sido coordenadora do I Encontro da Mulher 
do Sertão, ocorrido em Petrolina/PE de 08 a 10/08/1986. Além disso, desenvolveu diversas atividades, 
tais como: palestras, debates e ainda da produção e apresentação do programa de rádio E agora 
mulher?, da Emissora Rural em 1984; conta com várias publicações em jornais da região do Vale do 
São Francisco sobre questões relativas aos direitos das mulheres, além de ter participado das 
atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Petrolina nos anos de 2007 e 2008. Os 
dados foram reconfirmados por Vildete Cezar, irmã da vítima, em entrevista realizada no dia 
09/10/2014. 
7 Conforme os registros do processo arquivados na primeira Vara Crime de Petrolina/PE, Josias 
Fernandes foi julgado e condenado a sete anos de reclusão em 10/09/1984. A defesa ingressou com 
recurso solicitando um novo julgamento, tendo o processo sido encaminhado ao Tribunal de Justiça de 
Pernambuco.  Não consta que tenha havido sentença definitiva. Conforme matéria publicada no Portal 
de Notícias Gazzeta, em 17/09/2014. Disponível em: <http://www.gazzeta.com.br/centro-de-referencia-
de-atendimento-a-mulher-e-inaugurado-em-petrolina/>. Acesso em: 27 set. 2014. 

http://unebmail.uneb.br/owa/redir.aspx?C=898dcde76c224240960079fe8fed05a4&URL=http%3a%2f%2fwww.gazzeta.com.br%2fcentro-de-referencia-de-atendimento-a-mulher-e-inaugurado-em-petrolina%2f
http://unebmail.uneb.br/owa/redir.aspx?C=898dcde76c224240960079fe8fed05a4&URL=http%3a%2f%2fwww.gazzeta.com.br%2fcentro-de-referencia-de-atendimento-a-mulher-e-inaugurado-em-petrolina%2f
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de que as coisas podiam ser diferentes. Inclusive o CRAM8 tem o nome dela, Valdete Cezar. É uma 
homenagem, simbolizando a luta pela assistência às mulheres vítimas da violência.  

 

A discussão sobre o tribunal do júri envolvendo o caso de Valdete Cezar 

ocorreu no momento em que as feministas organizavam-se em todo o país em função 

da cobrança de providências relativas à discriminação e violência praticadas contra 

as mulheres. Com o lema “quem ama não mata” divulgava-se que a impunidade em 

crimes como o de Ângela Diniz, assinada em 1979, não seriam mais tolerados. Vale 

ressaltar que devido à pressão popular exercida à época o assassino, Doca Street, 

absolvido no primeiro julgamento, foi condenado no segundo (BLAY, 2003; 

TOSCANO; GOLDENBERG, 1992). 

Fica, então, evidente, no caso de Petrolina/PE, o papel do engajamento e da 

verbalização de uma nova economia moral (ELIAS, 1994), em que agentes sociais 

“profanos” projetaram-se para dentro do campo jurídico. O conflito social instalado 

naquele momento colocou em xeque a autoridade do juiz, detentor de poder simbólico 

de tradução do campo jurídico que mascara um poder de subordinação, contestado 

graças ao efeito específico da mobilização para o rompimento de uma relação 

socialmente determinada.  

A esse respeito, Bourdieu afirma que o “poder simbólico é uma forma 

transformada, quer dizer irreconhecível, transfigurada e legitimada de outras formas 

de poder” (BOURDIEU, 2004 b, p. 15), com capacidade de produzir efeitos reais por 

meio do uso de aparente imparcialidade do discurso institucional.  O que, para o caso 

em análise, manifestou-se na postura da autoridade judicial. 

   

 

2.2 MOVIMENTOS SOCIAIS E MOBILIZAÇÕES NO CAMPO JURÍDICO 

 

 

A condição de cidadão, conforme concebida pela concepção iluminista, contém 

como conteúdo básico a questão das liberdades: de um lado, a potência viabilizada 

pelo discurso da igualdade de condições como fator básico, e de outro, como gozo 

efetivo. Todavia, não se trata apenas de procedimentos como o voto e os pleitos 

                                                 
8 O Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM foi inaugurado em Petrolina/PE, em 3 out. 
2010.  
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eleitorais livres, numa atuação apenas procedimental; mais que isso, é requerido o 

debate na esfera pública como forma de participação política (SADEK, 2001; SEN, 

2011). Desse modo, ser cidadão, obrigatoriamente, requer capacidade de possuir e 

reivindicar direitos frente à estrutura social, base da prática política e apropriação do 

conceito de justiça social. 

Há de considerar, portanto, as condições materiais de realização da 

democracia. Nesse sentido, Norberto Bobbio (2010) alerta para a trajetória histórica 

das democracias, nas quais o mito do autogoverno do povo é continuamente 

desconsiderado, apresentando-se muito mais pelo modo como as minorias emergem, 

governam e caem dependentes que são dos jogos de interesse na luta pelo poder 

(WEBER, 2000). De todo modo, o regime democrático pode ser caracterizado por três 

condições: a legitimidade do poder, o consenso para a dominação como concessão 

revogável e a mobilidade da classe política. 

Assim, o ato de pertencer ao corpo social está vinculado a um estatuto, oriundo 

do relacionamento entre uma pessoa natural e uma sociedade política, baseando-se 

na regra da lei e no princípio da igualdade. No bojo da proposta liberal de Estado, é 

admitida a inclusão dos indivíduos na malha social pela sua capacidade de 

racionalidade e, no limite ampliado, pela vontade independente.  

Ao analisar o modo de funcionamento da dinâmica do Estado moderno, 

Marshall (1967) afirma que, quanto às relações existentes entre a cidadania e os 

direitos civis, estão imbricados três planos: o civil, o político e o social. É justamente 

nesses termos que se coloca o problema da esfera pública, na medida em que os 

indivíduos são tocados desigualmente nos planos aludidos (KANT DE LIMA, 2004). 

Desse modo, os elementos da igualdade presumida na ordem republicana, com 

destaque para a igualdade jurídica em particular, estão na dependência direta de um 

modelo jurídico-político que contemple a justificativa moral do contrato social. 

A cidadania, por sua vez, é revelada pela realização de medidas prescritas e 

proscritas pelo aparato burocrático. Isso significa que é exigida uma forte participação 

do Estado, concretizada na intervenção pública e na prestação de serviços sociais, 

em que está inserida a tutela dos direitos humanos (BOBBIO, 2004).   

Com a centralização do poder pelos estados nacionais a partir do século XVII, 

vários episódios de mobilização ocorreram na Inglaterra, França e Alemanha 

envolvendo o trabalho industrial e a reprodução cultural, momento histórico em que o 

movimento operário foi uma forma típica de conflito no processo de industrialização 
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europeia (ENGELS, 2008; MARX, 2010, 2011). Porém, durante o século XX, 

configura-se um novo padrão macrossocial, com diluição dos conflitos de trabalho e a 

perda de centralidade da indústria, trazendo consigo a desregulamentação, processo 

no qual os sujeitos passaram de classes a minorias excluídas (CASTELLS, 1999). São 

atores sociais das mais variadas posições: jovens, mulheres, estudantes, grupos 

étnicos a reivindicar a garantia de fruição a estilos de vida diversos. 

Ao folhear a teoria acerca dos movimentos sociais, é possível verificar a 

abrangência do termo, que designa variados processos sociais, desde a negação de 

direitos, como os de caráter proibicionista, os abolicionistas ou por emancipação de 

minorias. Em que pese a diversidade de acepções possíveis (BOUDON; 

BOURRICAUD, 2001), os movimentos sociais expressam momentos de “crise” da 

sociedade e atuam como agentes com interferência no status quo vigente, 

relativamente tanto a normas quanto a valores. Enquanto fenômeno emergente, 

caracterizam-se pela luta por direitos que necessitam de defesa ou conquista.  

Os movimentos sociais tocam nos elementos de tensão de que se ressentem 

as pessoas no cotidiano, como reações e mobilizações que se inserem na trama social 

como sintomas de um status quo vigente com maior ou menor intensidade em seus 

resultados. São, assim, formas de reinterpretação da dinâmica social que eclodem em 

situações de conflito com apelos à igualdade, à liberdade, à justiça e ao respeito a 

valores eleitos.  

A esse respeito, Alain Touraine (1965, 1994, 2006), ao tratar do tema, coloca 

três princípios de análise em sua tipologia, quais sejam: a identidade, o adversário e 

o modelo social desejado pelo movimento. Desse modo, por meio de estruturas de 

mobilização, com recursos formais (como organizações civis), ou informais (como 

redes sociais), os grupos criam solidariedade e adquirem controle coletivo sobre os 

recursos necessários a sua atuação. Se, por um lado, os movimentos sociais podem 

ter caráter emancipatório; por outro, podem ser defensivos da estrutura, como ocorre 

com os movimentos de vizinhança ou de pais de alunos. No cenário contemporâneo, 

surgem de forma destacada como elementos de mobilização: a reação aos papéis 

institucionalizados de consumidor no mercado, de cliente na utilização de serviços 

públicos e de cidadão no jogo político.  

Nas realizações dos agentes sociais, o conflito e as relações de poder são 

frutos de representações sociais (MOSCOVICI, 2010; JODELET, 1989) sobre as 

políticas normativas (JACOBI, 1987) que direcionam as ações em função de 
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resultados objetivos para a realização de interesses.  Nesse caso, são pressupostas 

posições distintas no campo social (BOURDIEU, 2004b) que competem pela primazia 

de discursos e práticas de modelagem. Isso posto, a imagem do conflito e das 

relações de poder são representações que expressam vivências e conhecimentos 

construídos no processo da vida cotidiana. 

Nesse sentido, as representações expressam identidades (TOURAINE, 1994; 

HONNETH, 2009) fundadas em padrões de assentimento ou reconhecimento que 

autodescrevem os atores sociais.  Sendo assim, o reconhecimento de si na relação 

“com os outros” estende-se, nas vivências cotidianas, a situações de luta, de 

confrontos em que são vividas experiências do reconhecimento denegado ou do 

desrespeito, e terminam por alcançar o indivíduo enquanto pessoa de direito.  

Dessa maneira, o exercício da cidadania se dá fortemente pela via da 

consolidação de discursos capazes de afirmar uma nova condição. Nesse sentido, os 

movimentos sociais contemporâneos vão amparar-se no discurso dos direitos 

humanos e trazer à tona questões envolvendo o lugar social dos cidadãos do ponto 

de vista político e jurídico, como uma forma de reivindicação que pode ser considerada 

como uma projeção para atingir a incondicionalidade da igualdade (GOHN, 2011; 

PEREIRA, 2009). 

Busca-se, assim, firmar uma nova série de identidades em contextos marcados 

por relações de poder (CASTELLS, 1999), como forma de realinhamento de 

condições contingentes seja para legitimá-las, a exemplo de movimentos 

nacionalistas, seja para opor resistência, seja ainda para redefinir posições a partir de 

projetos de intervenção, com capilaridade em diversos segmentos da sociedade, 

visando à transformação da sociedade por meio da “deslegitimação” de 

desigualdades, a exemplo do que ocorre com o movimento feminista.   

Assim sendo, estão presentes na trajetória das lutas por direitos humanos na 

sociedade ocidental liberal capitalista invocações em oposição a fundamentalismos 

(ŽIŽEK, 2010) que tratem de naturalizar aspectos das estruturais sociais 

contingenciados por elementos históricos. São fundamentos dessas lutas a liberdade 

de escolha como modo de preservar a alteridade e a busca pelo prazer, bem como a 

defesa contra excessos do uso de poder por parte do Estado.  

A relação com o direito enquanto campo de regulação social é ambígua, pois 

ora os movimentos sociais estão à margem, ora utilizam o direito para promover seus 

interesses, influenciando as tendências de interpretação no plano institucional. Tratam 
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de criar assim oportunidades legais (HILSON, 2002; ANDERSEN, 2004) por meio de 

incentivos ou constrangimentos no ambiente político-jurídico em que ocorrem as 

demandas por justiça social, buscando, desse modo, alterar em seu favor a disposição 

dos atores institucionais.  

Essas lutas políticas são eivadas de disposições que vão colocar-se como 

correntes de pressão voltadas a influenciar o “espírito do estado” (BOURDIEU, 1996).  

São tentativas de mudar a interpretação oficial com base nos mecanismos do Estado, 

melhor dizendo, oficializar um novo discurso oficial, como tem ocorrido desde a 

década de 1960, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que têm se deparado 

com grandes movimentos de mobilização de massa motivados por etnia (luta pelos 

direitos civis), gênero (feminismo) e estilo de vida (ecologia e contra a globalização). 

Conforme a análise efetuada por Manuel Castells (1999) para a questão – 

quando detalha o movimento zapatista no México, as milícias norte-americanas e a 

Verdade Suprema no Japão –, é possível verificar uma gama de valores que ancoram 

diretamente a atuação desses movimentos, seja na escolha dos adversários, seja nas 

estratégias para lograr seus objetivos, que são difundidos em forma de reivindicações 

para forçar o debate e exercer pressão sobre governos e instituições. 

Entretanto, existe uma concentração de capitais que leva à emergência do 

capital estatal no espaço social (BOURDIEU, 1996). Tal concentração permite a 

prerrogativa de meios coativos, incluída, nesse caso, a violência física e simbólica 

sobre a população, que deve render-lhe obediência tanto em forma de tributos quanto 

na docilidade dos corpos. Assim sendo, no âmbito da produção simbólica emanada 

pela administração pública, são os funcionários encarregados da salvaguarda da 

ordem que determinam os “problemas sociais” a ser solucionados e seu grau de 

prioridade, tanto em termos de alocação de recursos quanto em termos 

epistemológicos.  

Além disso, a motivação para a submissão aos preceitos impostos pelo campo 

decorre de variadas condições, em virtude tanto da coação física quanto da 

necessidade de consenso em uma comunidade política. Como Weber (2001) 

argumenta, deve-se ter em conta a distinção entre a consideração sociológica e a 

jurídica da ordem social. No primeiro plano, há a prerrogativa do sentido social, daquilo 

que de fato ocorre e que justifica concretamente determinada conduta prática; no 

segundo plano, prevalece o sentido normativo logicamente estruturado a que deve 

corresponder uma norma verbalizada, a norma jurídica. 
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Desse modo, a ordem social oscila entre dois eixos, de um lado a esfera do 

dever-ser; de outro, o da ação socialmente orientada, com sentido próprio, produzindo 

a validade empírica das relações sociais (WEBER, 2000). De todo modo, amplos 

segmentos da coletividade se conduzem pelas normas, sendo elas jurídicas ou não, 

que prescrevem e proscrevem condutas, produzindo regularidades arraigadas nas 

condições materiais das relações sociais. 

A comunidade política, por sua vez, objetiva submeter os cidadãos, utilizando-

se dos motivos dominantes que, em dado momento, atendem as pessoas particulares 

nas suas probabilidades calculáveis de manter ou conquistar posições. O que dá lugar 

à existência de relações jurídicas, quando as ações atuais ou potenciais dos agentes 

constituem o conteúdo de direitos subjetivos. 

Nesse sentido, existem dois planos para o direito sob o qual se expressa a 

soberania: o material, objetivo; e o subjetivo, em que se dá o reconhecimento das 

prerrogativas de força do Estado. A vivência do estado de direito acarreta 

consequências jurídicas em virtude da necessidade de correspondência entre esses 

dois planos. Desse modo, o caráter de maior ou menor validade empírica está na 

relação direta da atuação de mecanismos de coação. 

Os elementos arbitrários da lei que conformam o “espírito jurídico” (BOURDIEU, 

2001b) estão contidos nos móveis de interesse dos grupos que se impõem com maior 

ou menor força. A partir daí formula-se a universalidade do discurso estatal, baseada 

numa pretensa pureza axiomática dos fundamentos legais dos quais se encarrega o 

quadro administrativo burocrático. 

À medida que no contexto social os agentes em disputa tornam o campo de 

poder mais diferenciado, tornam também o processo de legitimação mais extenso e 

complexo; e se ampliam na mesma proporção as possibilidades de crise relativamente 

à condição de integração do Estado (BOURDIEU, 2012) enquanto justificação moral 

e racional.  

Por conseguinte, a legitimidade da ordem estabelecida passa a requerer novos 

elementos de conformação de dissenções, tendo em vista a multiplicidade de 

interesses que são manifestados, nem sempre em posições de concordância com o 

alargamento das possibilidades de subversões ao sentido de autoridade. Trata-se de 

atingir a crença no universalismo dentro do processo histórico-político 

contemporâneo, em que a pluralidade deve ser considerada. 
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A hegemonia da elite (MOUFFE, 2005, 2011) fica, então, exposta à crítica 

social em função da afirmação de um discurso limitado quanto à possibilidade de se 

traduzir nas práticas requeridas pelos adversários na confrontação democrática9. No 

que diz respeito à antinomia entre liberdade individual e igualdade, revela distância 

para com a ideologia comum globalizada, o que desperta, inevitavelmente, 

questionamentos sobre a forma de gestão dos desiguais e as possibilidades de 

manutenção dos laços sociais (SANTOS, 2011a, 2011b; GIDDENS, 2002). 

Não apenas a racionalidade do Estado, ao estabelecer como fazer justiça 

social, remete a fatores tanto de manutenção da ordem econômica como também de 

extensão da proteção de direitos sociais e culturais (FRASER, 2007, 2009). Envolve, 

assim, a construção de um novo modelo de identidade questionador das formas 

históricas de identificação da mulher nas práticas sociais (PRIORE, 2006; PINSKY; 

PEDRO, 2012), e ainda vem como esteio no enfrentamento de questões políticas. 

De acordo com as categorias propostas por Tarrow (2009), os movimentos 

sociais têm suas ações vinculadas a contextos sociais e políticos em que se ampliam 

as oportunidades políticas, com o aparecimento de aliados e de vulnerabilidades dos 

oponentes.  Conforme afirmou, é necessário que os desafiantes de determinada 

ordem social “empreguem repertórios de confrontos conhecidos, enquadrem suas 

mensagens de forma dinâmica e tenham acesso ou construam estruturas de 

mobilização unificadoras” (TARROW, 2009, p. 99). 

Justamente essa é uma das mais importantes características da ação do 

movimento feminista brasileiro para a aprovação de legislação específica em matéria 

de violência doméstica e familiar que, ao lograr a promulgação da Lei Maria da Penha, 

viabilizou novos arranjos institucionais e a instauração de políticas públicas de 

                                                 
9 Ao analisar as premissas teóricas acerca do conceito de democracia, Chantal Mouffe (2005; 2011) 
tece críticas ao modelo de democracia deliberativa, dada a impossibilidade de se imprimir estabilidade 
às bases da democracia por meio exclusivo de um consenso racional.  Contrariamente, argumenta em 
favor de um modelo que chama de “pluralismo agonístico”, uma compreensão teórica que inclui o 
pluralismo de valores e a realização de consensos provisórios como elementos constitutivos da 
democracia. Implica o reconhecimento da natureza paradoxal da democracia contemporânea, em que 
coexistem tanto a lógica dos direitos individuais quanto a do autogoverno democrático, em processos 
de tensão contínua. Desse modo, as negociações e articulações decorrentes das relações de poder 
são constituídas pelas práticas e pelos discursos motivadas por valores de adversários legítimos no 
jogo democrático.  Ademais, ele afirma que a “objetividade social é constituída por meio de atos de 
poder. Isso implica que qualquer objetividade social é em última instância política e que ela tem de 
mostrar os traços de exclusão que governam a sua constituição. Esse ponto de convergência – ou de 
arruinamento mútuo – entre a objetividade e o poder é o que nós queremos dizer com ‘hegemonia’” 
(MOUFFE, 2005, p. 19). Para maior aprofundamento, ver Alves (2010), Burity (1997); Laclau e Mouffe 
(1987). 



43 

assistência, como é possível verificar tanto no Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres, em suas três edições, quanto no Pacto Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher.  

Nesse cenário, ficou evidenciado, por um lado, o uso dos tribunais 

internacionais como elemento de pressão ao Estado nacional, ao exercer influência 

sobre a sua capacidade decisória, a sua soberania; e por outro, a utilização do direito 

como motor de mudança social (MACIEL, 2011).  Assim, o problema da violência 

rompeu a esfera do ambiente privado e a mulher saiu da condição de vítima à 

condição de protagonista, ao gerar um novo alinhamento pelo exercício de um poder 

marginal por parte do movimento feminista. 

Além disso, campanhas de mobilização a partir da década de 1980 

possibilitaram a elaboração de um novo quadro interpretativo (TARROW, 2009) para 

o papel do Poder Judiciário, com base na expertise do movimento feminista com o 

intuito de propiciar o acesso aos ambientes políticos formais, não só no plano nacional 

como ainda no internacional. No confronto transnacional, com a focalização na 

questão da violência de gênero (SCOTT, 1995), foi estabelecida uma rede de 

desafiantes organizados (ALVAREZ, 2000; FRASER, 2007; PINTO, 2012; SANTOS, 

2010; SORJ, 2009) que lograram estabelecer uma agenda própria de acesso às 

políticas públicas e ao Poder Judiciário. 

 

 

2.3 A AGENDA POLÍTICA FEMINISTA 

 

 

O reconhecimento como sujeito (HONNETH, 2009) tem sido elemento de 

motivação para a mobilização de movimentos sociais, não somente para a 

reinvindicação de políticas públicas focalizadas, mas também para lograr identificação 

nas relações políticas e institucionais como sujeitos de construção e efetivação de 

direitos (SANTOS, 2011b), de sorte a constituir uma cultura política inclusiva quanto 

à observância às liberdades, à transparência das ações do Estado democrático assim 

como à equidade social.  

Nessa perspectiva, existe uma busca pela institucionalização de posições na 

esfera pública em termos de viabilizar espaços políticos que comportem a natureza 

da sociedade civil emergente e sua relação com o Estado (MOUFFE, 2011), o que, 



44 

em tese, permite realinhar direitos e ampliar a participação política por meio de 

programas e ações mais consistentes com valores democráticos, pretensamente 

capazes de fomentar justiça social.  

Dessa maneira, as práticas dos agentes no jogo social da democracia parecem 

criar uma economia de trocas simbólicas na sociedade em um processo que envolve 

a sua produção e reprodução, resultante dos níveis de satisfação de interesses 

individuais ou coletivos, os quais se renovam e provocam a atualização de status 

(BOURDIEU, 1987, 2001b). Frente a esse processo de renovação é que se 

posicionam grupos e movimentos sociais, tais como o movimento feminista, tanto para 

a mobilização quanto para exercer pressão sob determinada perspectiva, de acordo 

com sua posição no campo social. 

Cabe ressaltar que o Estado democrático de direito é aqui entendido como 

aquele que estabelece legalmente direitos e obrigações para seus cidadãos, no 

intento de dar-lhes segurança jurídica, ou seja, previsibilidade do âmbito de proteção 

e intervenção nas relações privadas, a fim de resguardar os direitos fundamentais à 

liberdade e igualdade (DAHL, 2001; SILVA, 2009). O caráter democrático transparece 

ao se garantir a participação popular relativa à representatividade (MIGUEL, 2014) da 

sociedade nas decisões a serem tomadas pelos centros de poder. 

O movimento feminista, por sua vez, traz como característica a discussão 

acerca das estruturas de poder já no nascimento do Estado moderno, a exemplo de 

Olympe de Gouges, com Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791; 

Mary Wollstonecraft, em 1792, com A Vindication of the Rights of Woman (MOTTA, 

2009); assim como Nísia Floresta, que em 1832 publicou a obra Direito das mulheres 

e injustiça dos homens (FLORESTA, 1989).   

No que se refere à denominação “feminismo”, remonta ao século XIX, ocasião 

em que este vocábulo foi encontrado no Dictionnaire Robert, tendo sido caracterizado 

como “uma doutrina que preconiza a ampliação dos direitos e do papel da mulher na 

sociedade” (MICHEL, 1982, p. 7). Sobre o tema, vale rememorar Simone de Beauvoir 

(1908-1986) e sua obra O Segundo Sexo que, ao analisar a questão da mulher, 

afirmou que “a mulher é como um homem um ser humano: mas tal afirmação é 

abstrata; o fato é que todo ser humano concreto é singularmente situado” 

(BEAUVOIR, 2011, p. 15)10. 

                                                 
10 Versão original em francês, tradução livre. 
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Conforme argumentado por Saffioti (1994, 2004), ao se falar em feminismo, é 

necessário observar sua diversidade e multiplicidade de tendências, uma vez que são 

variadas as abordagens da questão da mulher, com bandeiras de lutas e estratégias 

diferenciadas, a exemplo da conservantista, liberal-burguesa, feminista socialista, 

feminista radical, marxista dogmática e o feminismo multifacetado. O movimento 

feminista se impôs e foi disseminado em todo o mundo, em especial a partir da 

segunda metade dos anos 1960, ao pleitear a equiparação dos direitos jurídicos, 

políticos e econômicos com os homens, e assim assentar o lugar das mulheres como 

sujeitos de direitos.  

Vale tomar como parâmetro a experiência nos Estados Unidos, com o Women's 

Liberation Movement (Women's Lib), em que Betty Friedan (1971) desvelou o 

cotidiano das mulheres residentes nos subúrbios da sociedade industrial e fundou o 

NOW (National Organization of Women), um expressivo movimento de pressão 

política com objetivos precisos, tais como: igualdade dos salários para ambos os 

sexos; igualdade nos direitos de família; abolição da publicidade sexista. Nessa 

vertente, propugnava-se a tese de que as mulheres são, antes de tudo, seres 

humanos e como tais devem ter oportunidades para desenvolver suas 

potencialidades. 

Na Europa, a França foi cenário de eventos com repercussões internacionais 

na luta em favor das conquistas das mulheres em que o MLF (Mouvement de 

Libération des Femmes) teve grande destaque ao denunciar as discriminações 

comuns à época, tais como: os salários desiguais, a repressão sexual e a 

criminalização do aborto, o que deu origem à criação de diversos grupos feministas 

(ALAMBERT, 1986). 

O debate internacional voltado ao tema adquire mais representatividade no 

século XX a partir de 1975, período em que a Organização das Nações Unidas – ONU 

instituiu pela primeira vez o Dia Internacional da Mulher, e viabilizou a oportunidade 

de discussões mais frequentes sobre o tema. Conforme o argumento de Vargas 

(2008), a ênfase desse período é a de insubordinação, com o propósito de articular a 

luta das mulheres com a luta destinada à transformação geral da sociedade e da 

política, incluída aí a intervenção nas relações de gênero, de modo que a esfera 

privada passa a ser incorporada ao debate público (PATEMAN, 1993; PEDRO, 2006, 

2007). 
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Desse modo, desde os primeiros tratados internacionais que visavam à 

garantia dos direitos das mulheres, sobressaía o combate à discriminação como forma 

de obstaculizar a ordem social de desigualdades e assim garantir direitos11. Nesse 

sentido, a luta política feminista é uma luta simbólica, pois conforme coloca Bourdieu 

“a luta política é uma luta cognitiva (prática e teórica) pelo poder de impor a visão 

legítima do mundo social” (BOURDIEU, 2001b, p. 226), em que o espaço social é o 

fundamento das tomadas de posição antagônicas sobre uma estrutura de 

distribuições assimétricas. 

Já entre as conferências mundiais de mulheres que conferiram contribuição 

nesse processo destacam-se as que ocorreram nas seguintes cidades: México (1975), 

Copenhague – Dinamarca (1980), em Nairóbi – Quênia (1985) e em Beijing – China 

(1995).  Ressalte-se que foram balizas para a unificação das propostas das mulheres 

no mundo e deram nitidez ao movimento feminista de que as desigualdades que 

afetam as mulheres não têm fronteiras. As agendas das conferências (vide Quadro 1) 

propunham, para todos os países, políticas públicas voltadas à igualdade entre 

homens e mulheres para a obtenção de bens e serviços de proteção social. Ressalte-

se a formatação de um ciclo de agendas sociais da ONU desde 1992, com a Rio-92 

e, no ano seguinte, com a inclusão pela Comissão de Direitos Humanos, em Viena 

(ONU, 1993), de um capítulo dirigido a medidas para coibir a violência de gênero 

(FERREIRA, 2004). 

  

                                                 
11 Entre os documentos produzidos no âmbito do direito internacional são de grande relevância: 
Recomendação nº. 90, de 29 de junho de 1951, da Organização Internacional do Trabalho – OIT, sobre 
a igualdade de remuneração de homens e mulheres trabalhadores por trabalho de igual valor; 
Convenção nº. 111, de 25 de junho de 1958, da OIT, sobre Discriminação em Matéria de Emprego e 
Ocupação (em vigor a partir de 1960); Convenção nº. 156, de 23 de junho de 1981, da OIT, sobre a 
igualdade de oportunidades e de tratamento para homens e mulheres trabalhadores com encargo de 
família; Declaração e Plataforma de Ação da III Conferência Mundial sobre Direitos Humanos (Viena, 
1993); Declaração e Plataforma de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento (Cairo, 1994); Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará (1994); Declaração e Plataforma de Ação da IV 
Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 1995);  Convenção para a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher – CEDAW (1979);  Protocolo Facultativo à CEDAW (1999);  
Declaração e Programa de Ação da III Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001);  Cúpula do Milênio: Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (2000).  
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Quadro 1 – Documentos e conferências das Nações Unidas sobre a Mulher 

Ano Documento 

1975  I Conferência Mundial sobre as Mulheres/ Cidade do México 
(Ano internacional das mulheres) 

1979 Assembleia Geral adotou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher – CEDAW 

1980  II Conferência Mundial sobre a Mulher/Copenhague 

1985 Conferência Mundial para a revisão e avaliação das realizações da década das 
Nações Unidas para a mulher: igualdade, desenvolvimento e paz/ Nairóbi 
(Quênia). 

1995 A Quarta Conferência Mundial sobre as Mulheres – plataforma de ação de Beijing 
/Beijing (China) 

2000 Declaração do Milênio, da Cúpula do Milênio  
Fonte: Elaboração própria. Dados adaptados de ONU Mulheres, disponíveis em: 

<http://www.onu.org.br/a-onu-em-acao/a-onu-e-as-mulheres/>. Acesso em: 30 set. 2014. 

 

Observando a evolução dos acontecimentos, torna-se possível dizer que há 

uma trajetória compartilhada entre os feminismos (COSTA; SARDENBERG, 1994), ou 

seja, uma perspectiva de unidade na diversidade, que é reconhecida pelos 

movimentos ativistas, o que fica bastante evidenciado com a criação, pela Assembleia 

Geral da ONU, no dia 2 de julho de 2010, do órgão ONU para a Igualdade de Gênero 

e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres)12, encarregado de acelerar os 

processos para alcançar a igualdade de gênero e fortalecer a autonomia das 

mulheres. 

Por conseguinte, a inter-relação do feminismo com o Estado foi transformada.  

Nesse caso, em lugar de uma posição crítica em defesa de autonomia absoluta firmou-

se um posicionamento voltado à “autonomia engajada” – o que significou concertar o 

diálogo e entabular conexões com os movimentos e partidos de esquerda e também 

com as instituições dominantes (ALVAREZ, 2003).  

Nessa perspectiva, os feminismos latino-americanos ocuparam e criaram 

canais de interlocução com o Estado visando disputar as interpretações institucionais 

em relação às questões de gênero (DAGNINO, 2000; VARGAS, 2002, 2008). Dessa 

maneira, os movimentos e coletivos autônomos de mulheres passaram a conviver 

com a crescente institucionalização das organizações feministas e com alguns temas 

decorrentes da advocacy feminista13 (BARSTED, 2005, 2011; CAMPOS, 2011; 

                                                 
12 Criado com a reunião de quatro agências e escritórios: o Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher (UNIFEM), a Divisão para o Avanço das Mulheres (DAW), o Escritório de 
Assessoria Especial em Questões de Gênero e o Instituto Internacional de Treinamento e Pesquisa 
para a Promoção da Mulher (INSTRAW). 
13 Como exemplos dessas organizações podemos citar:  Agende,  Articulação de Mulheres Brasileiras; 
CEPIA; Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher; Geledés; Projeto 
Mulher e Democracia; Mulheres Negras; Rede Brasileira de Estudos e Pesquisas Feministas; Rede 

http://www.articulacaodemulheres.org.br/
http://www.cepia.org.br/
http://www.cladem.org/
http://www.geledes.org.br/
http://www.cmnmulheredemocracia.org.br/
http://www.cmnmulheredemocracia.org.br/
http://www.mulheresnegras.org/
http://www.redefem.ufrgs.br/
http://www.redesaude.org.br/
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MORAES; SORJ, 2009) dos quais decorreram articulações e comissões, criadas para 

intervir nas organizações internacionais e regionais, impulsionadas pelo processo de 

Beijing.  

Dessa perspectiva, a história das lutas sociais das mulheres pode ser 

interpretada como uma forma de incrementar o exercício da cidadania, das lutas e 

ações das mulheres para ampliar seus direitos (PRÁ; EPPING, 2012). Nesse caso, o 

exercício da cidadania está correlacionado com a consolidação do discurso dos 

direitos humanos, e pode ser considerado como uma esfera de comunicação social 

em que os indivíduos pretensamente se reconhecem enquanto agentes. 

 

 

2.3.1 Agenda feminista brasileira 

 

 

O ativismo político de gênero teve, no Brasil, um marco de crescimento com a 

redemocratização iniciada na década de 1980, momento em que as questões de 

igualdade e democracia passaram a fazer parte da agenda de partidos e governos 

(ALMEIDA, 2007; BANDEIRA, 2009; BLAY, 1994; TABAK, 1983).  Nesse sentido, a 

internalização de uma concepção de Estado como ente protetivo (ARTICULAÇÃO DE 

MULHERES BRASILEIRAS, 2011; BLAY, 2003; IZUMINO, 2004) fez com que no 

decorrer das quatro últimas décadas fossem criadas expectativas referentes à 

efetivação de ações quanto à garantia de igualdade e segurança jurídica preconizadas 

na Constituição de 198814, que se somam ao desenvolvimento de uma rede 

assistencial focada na identificação, no acolhimento e no tratamento da violência 

como questão de Estado.  

Ao perscrutar as concepções sociopolíticas que exerceram influência no 

feminismo brasileiro, é possível detectar como o projeto de democratização articulado 

pelas instituições não governamentais e por intelectuais resultou na gradativa inserção 

das mulheres nas esferas públicas. A esse respeito, no século XX, emergem desde 

as ações da baiana Leolinda Daltro, com a criação em 1910 do Partido Republicano 

                                                 
Nacional Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos; Rede Feminista Norte e Nordeste de Estudos 
sobre a Mulher e Relações de Gênero; SOS Corpo; Themis. 
14 Observe-se o texto constitucional: Constituição Federal, artigo 3º, IV – promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; Art. 
5º, I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 

http://www.redesaude.org.br/
http://www.ufba.br/~redor
http://www.ufba.br/~redor
http://www.soscorpo.org.br/
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Feminista, passando pela atuação de Bertha Lutz e do movimento sufragista na 

década de 1920 até o presente. No que toca às lutas do movimento feminista, 

envolvem múltiplas contestações, a exemplo da luta pelos direitos políticos (COSTA, 

2005; GOLDBERG, 1989; MURARO, 1999; PINTO, 2003), por mais acesso ao 

sistema educacional, igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, políticas 

específicas de saúde e proteção contra a violência, passando por reivindicações 

relativas à segurança jurídica para o caso de interrupção da gravidez (MACHADO, 

2010; PORTO, 2009).  

Ademais, o movimento feminista atuou em sintonia com outros movimentos 

sociais em articulações voltadas à redemocratização do Estado brasileiro (luta pela 

anistia e abertura política), que tiveram lugar nas décadas de 1970 e 1980, e que 

acarretaram metamorfoses nas instituições públicas para que, gradativamente, 

modificassem os paradigmas de interação entre sociedade civil e Estado (AVRITZER, 

2002; COSTA, 2005). Com o fim da ditadura militar houve uma transformação do 

cenário político no país, o que consolidou lideranças, reativou a atuação de 

movimentos sociais e de outras organizações da sociedade civil. Esse novo cenário 

permitiu que o movimento feminista ganhasse relevância ao empreender 

interlocuções junto ao Estado, de modo a reivindicar o atendimento a demandas 

específicas das mulheres que eram consideradas, até então, pertinentes ao âmbito 

da vida privada.  

Em relação à eclosão de experiências de participação social, tem servido como 

meio de expressar reivindicações para estabelecer estima social (HONNETH, 2009) 

e como base para influenciar a agenda pública. Assim, foram postos em evidência não 

apenas os limites do Estado em superar as desigualdades presentes mas também, e 

de maneira mais significativa, foi ampliada a visibilidade das lutas por reconhecimento 

(SANTOS, 2007).  

Por sua vez, o espaço de inclusão social das mulheres nos mecanismos de 

poder, bem como a sua efetiva participação na atuação política, tem se apresentado 

como um tema de grande relevância para a compreensão dos limites e possibilidades 

da igualdade de gênero. Adicionalmente, com as transformações no cenário global, a 

política feminista tem sido lançada a operar em espaços transnacionais.  

A começar pelo direito ao sufrágio até as medidas protetivas (ALMEIDA, 2007), 

com um reenquadramento dos atores institucionais para se atingir a justiça de gênero 

(FRASER, 2007), tem se buscado uma transformação do “espírito de Estado” 
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(BOURDIEU, 1996), o que propiciou que fossem criadas expectativas acerca da 

efetivação de ações quanto à garantia da segurança jurídica nos espaços locais. 

Nesse sentido, o movimento feminista tem conduzido um processo de constituição de 

mentalidades para uma nova concepção de democracia representativa (BANDEIRA, 

2009; BLAY, 2003; FERREIRA, 2004; IZUMINO, 2004), com desdobramentos 

significativos na forma de adjudicação de direitos. Como exemplo da influência do 

lobby do batom quando da Assembleia Nacional Constituinte, temos os reflexos na 

Constituição Federal de 1988 que, no Artigo 226, parágrafo 8º, assegura “a assistência 

à família, na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 

a violência, no âmbito de suas relações”. Desse modo, o Estado incorporou a 

responsabilidade de garantir o gozo da condição de cidadania com o afastamento da 

violência doméstica e sexual.  

No que diz respeito às lutas por reconhecimento (HONNET, 2009), articuladas 

nesse prisma pelas vozes e ações de feministas brasileiras, tornaram-se instrumentos 

para questionar a lógica hegemônica que estabelece assimétricos papéis de gênero 

(SCOTT, 1995) no Brasil. Essas lutas são contingentes em contextos históricos, 

portanto, transformam-se ao longo do tempo.  

Ademais, cumpre observar que, travadas nas esferas públicas, essas lutas têm 

a capacidade de dar suporte ao processo democrático por meio de uma crítica 

vigorosa que dá voz ao dissenso. A esse respeito, Iris Young (1990, 2000) argumenta 

que a crítica, frequentemente baseada em pressões para mudar políticas públicas, 

tem o papel de fomentar novas práticas sociais, bem como de criar perspectivas 

relativas à compreensão de como o Estado pode estabelecer justiça social.  

Quanto à incorporação das demandas públicas na agenda política, depende da 

constituição de agentes que irão formar uma base de hegemonia (LACLAU; MOUFFE, 

1987; MOUFFE, 2005, 2011) capaz de organizar valores e ideologias para direcionar 

a condução de um projeto político. Isso implica uma intervenção direta desses agentes 

sociais, com base em mobilizações de interesses que irão sustentar a ação política e 

farão parte da agenda governamental como formas de oportunidades políticas 

(TARROW, 2009). É nesse sentido que o movimento feminista tem contribuído na 

construção de demandas voltadas para a constituição de agendas que se 

transformam em políticas públicas, desdobradas em planos, programas e projetos. 

Ao se argumentar em favor da incondicionalidade da igualdade como 

instrumento voltado a trazer estabilidade às relações sociais, foi reforçada a 
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internalização da noção de segurança jurídica, por meio do aparato legal e 

institucional do Estado (ÁVILA, 2012; GÜNTHER, 2009). Esse aspecto implica levar 

em conta que a cidadania está sustentada na pressuposição de uma prática política 

propensa a requerer o cumprimento de normas jurídicas preestabelecidas, exprimir as 

carências dos sujeitos de direitos e pronunciar novos direitos (FERNÁNDEZ; 

BARRIENTOS, 2000). 

Conforme assevera Celi Pinto (2003), existe agora uma terceira onda do 

feminismo, caracterizada por um “feminismo difuso”, com foco nos processos de 

institucionalização, na discussão das diferenças entre as mulheres e das novas 

formas de organizar-se coletivamente (MATOS, 2010). Por conseguinte, o feminismo 

toma novas dimensões com a expansão dos espaços de articulação da política 

feminista, o que provoca o aumento da visibilidade e sentido de outras variadas 

identidades, quais sejam: feminismo popular, movimento lésbico, movimento negro, 

organização das mulheres sindicalistas e das trabalhadoras rurais (FUNCK, 2014). 

Em outros termos, são lutas por reconhecimento e/ou distribuição que servem 

para reformular ou, minimamente, chamar a atenção para que o Estado não reproduza 

injustiças (PINTO, 2008), bem como para produzir uma base social de legitimidade 

para orientar e validar as práticas sociais, como acumulação de um capital simbólico 

de reconhecimento (BOURDIEU, 1987, 2001b). Dessa maneira, a luta política 

feminista é uma luta cognitiva por legitimidade. Façamos agora um parêntesis para 

discutir a trajetória da mulher na legislação brasileira. 

 

 

2.3.2 Um olhar sobre a mulher na legislação brasileira 

 

 

Impõe-se esclarecer, de antemão, que esta seção limita-se aos dados 

catalogados na legislação, que são pertinentes aos temas ligados ao tratamento 

destinado à mulher no Direito Positivo, dentro do panorama jurídico nacional.  

Na trajetória jurídica de inserção da mulher no sistema legal brasileiro são 

pontos imprescindíveis a considerar: em primeiro lugar, como a mulher é vista no 

processo histórico das constituições brasileiras e quais as tensões a esse respeito; 

em segundo lugar, a escolha da análise do Código Civil, ou melhor, dos Códigos Civis 

(o de 1916 – Lei n. 3.071, de 1º. de janeiro do ano assinalado, e o atualmente vigente, 
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o de 2002 – Lei n. 10.406, de 10 de janeiro desse mesmo ano), por evidenciarem 

inúmeros segmentos da vida social em que a mulher está inserida, o que se coloca 

de modo pertinente para a compreensão do seu status de cidadã; em terceiro lugar, o 

tratamento jurídico dado à mulher do ponto de vista lei penal (SARMENTO, 2014). 

O endereçamento ao Estado de reivindicações por direitos legais e políticos, 

sempre esteve presente nas lutas feministas, a exemplo do sufrágio universal feminino 

(ORANICH, 1976; LOPES, 2008), dentro das reivindicações pela igualdade de direitos 

entre homens e mulheres. Ademais, essas reivindicações também se voltam à 

igualdade de gênero no mercado de trabalho, em especial, à isonomia salarial e à 

igualdade de oportunidades (KRITSCH, 2012). 

Nessa perspectiva, podemos dizer que nas relações entre homens e mulheres 

existe, na interpretação feminista, a contestação da subordinação feminina, cuja base 

é a autoridade que se projeta por meio do discurso estatal. Desse modo, prevalece a 

dominação em um contexto em que é possível agregar termos tais como “opressão 

das mulheres”, “subordinação” ou “sujeição”, o que indica uma construção social de 

hierarquia entre os sexos (DELPHY, 2009). 

Boa parte das discussões colocadas questiona a posição da mulher no Direito 

Positivo brasileiro. Por exemplo, ao se observar o Código Civil de 2002, em seu art. 

1.511, verifica-se a seguinte norma: “O casamento estabelece comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges” (grifo nosso).  

O que parece natural hoje, perfeitamente reconhecível como legítimo, vem 

como fruto de um realinhamento da concepção da mulher na sociedade brasileira. O 

dispositivo referido não foi contemplado no Código Civil anteriormente em vigor, de 

1916, época em que a mulher estava praticamente restrita a atividades de ordem 

doméstica (MARQUES; MELO, 2008). De modo que os questionamentos sobre a 

posição da mulher na sociedade não eram objeto de atenção na esfera pública. 

Entre o Código Civil de 1916 e o de 2002 foi promulgada a Lei n. 4.121, de 27 

de agosto de 1962, conhecida como Estatuto da Mulher Casada, que se debruçou 

especificamente sobre a situação jurídica da mulher casada e alterou de forma 

significativa as discriminações até então vigentes, abrindo espaço para 

questionamentos mais abrangentes por parte da militância feminista na década 

seguinte (TOSCANO; GOLDENBERG, 1992). O referido estatuto trouxe apenas 

quatro artigos, que passaremos a analisar. O primeiro deles, faz referência ao Código 

Civil de 1916, foi revogado, pelo Código Civil de 2002. 
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Já o art. 2º. foi formulado em consonância com o art. 277 do velho Código Civil 

(que determinava ser a mulher obrigada a contribuir para as despesas do casal com 

os rendimentos de seus bens, na proporção de seu valor, relativamente aos bens do 

marido, salvo estipulação em contrário no contrato antenupcial). A esse respeito, 

atualmente, prevalece a regra estabelecida pelo art. 1.688 do Código Civil em vigor: 

“Ambos os cônjuges são obrigados a contribuir para as despesas do casal na 

proporção dos rendimentos de seus trabalhos e de seus bens, salvo estipulação em 

contrário no pacto antenupcial”. Isso reflete a norma embutida no art. 1.511, ao 

salientar que a igualdade de direitos e deveres deve compor a relação entre cônjuges. 

Observe-se que a redação do Código Civil de 1916 enfatiza a obrigação da mulher, 

enquanto a redação do Código Civil de 2002 se fundamenta na obrigação de ambos 

os cônjuges. 

Quanto ao art. 3º. do Estatuto, é o que, de fato, parece dirigir-se à mulher com 

o intuito de protegê-la, que se expressa em sua redação: “Pelos títulos de dívida de 

qualquer natureza, firmado por um só dos cônjuges (grifo nosso), ainda que casados 

pelo regime de comunhão universal, somente responderão os bens particulares do 

signatário e os comuns até o limite de sua meação”.   

O art. 4º refere-se à vigência e às disposições em contrário.  Ressalte-se que, 

quando da sua promulgação, o comando das ações econômicas e financeiras se 

encontrava até então, via de regra, nas mãos do homem, o chefe de família, ao qual 

eram devidas algumas obrigações, tais como a obediência da mulher nas questões 

financeiras. Desse exemplo se depreende a importância da discussão do papel do 

amparo legal para a vida civil das mulheres.  

Desde a sua independência até os dias de hoje, o Brasil já teve sete 

constituições. Se for acrescida a esse montante a Emenda Constitucional n. 1/1969 

(Emendão), o total sobe para oito conforme demonstra o Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 – Evolução das constituições brasileiras 

Ano/ constituição Surgimento Vigência (em anos) 

1824 25.03.1824 65 
1891 24.02.1891 39 
1934 16.07.1934 03 
1937 10.11.1937 08 
1946 18.09.1946 20 
1967 24.01.1967 02 

EC n. 1/1969 17.10.1969 18 
1988 05.10.1988 Em vigor 

Fonte: Lenza (2010, p. 90). 

 

Com fundamento, nesse quadro, vejamos as referências mais significativas 

relativas à mulher em cada uma das constituições. A Constituição de 1824 em 

momento algum cuidou de tema dirigido especificamente às mulheres. Sobre esse 

aspecto comenta Iáris Ramalho Cortês, mostrando que nessa constituição a mulher 

não estava incluída na designação cidadãos brasileiros, visto que “[...] a mulher – 

juntamente com os escravos e os homens livres pobres – estava excluída de 

praticamente de todos os atos da vida civil, como votar e ser votada, exercer cargo 

público, entre outras restrições” (CORTÊS, 2012, p. 262). 

Na Constituição de 1891 repete-se o mesmo quadro da Constituição de 1824: 

inexiste qualquer tratamento voltado ao segmento feminino. Ao afirmar que “todos são 

iguais perante a lei”, nem assim se encontra qualquer referência aos direitos da 

mulher. Como essa constituição seguiu-se logo após a Proclamação da República, 

desconheceu privilégios de nascimento e foros de nobreza, entre outras coisas. 

Em que pese os textos constitucionais do século XIX ignorarem as mulheres, 

isso não quer dizer que se lhes negasse a importância na vida social. Ao comentar 

esse fato, Maria Ângela D’Incao afirma que: “Num certo sentido, os homens eram 

bastante dependentes da imagem que suas mulheres pudessem traduzir para o 

restante das pessoas de seu grupo de convívio” (D’INCAO, 2006, p. 229). Assim, um 

homem aparentemente autônomo, mas que fosse voltado para política e economia, 

recorria à mulher com o propósito de ser auxiliado na manutenção de sua posição 

social. 

Com a vitória do movimento revolucionário de 1930, que levou ao fim a 

chamada República Velha, surge o Governo Provisório, que recebe o poder de uma 

Junta Militar ora no comando político brasileiro, período em que se estabeleceu um 

vácuo constitucional. Isso por conta do Decreto n. 19.398, de 11 de novembro de 
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1930. É quando Getúlio Vargas assume o poder para nele permanecer até 1945 

(BASTOS; FONSECA, 2012). 

É nesse clima político que vai ser instituído o voto feminino. No bojo do Decreto 

n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, que estabelecia o Código Eleitoral, e que, entre 

outras coisas, instituiu o voto feminino, não sem restrições. Conforme Sarmento 

(2014), sobre o código cabe considerar que: a) as restrições quanto ao voto feminino 

foram mantidas na Constituição de 1934; b) o avanço no sentido de promover a 

igualdade das mulheres foi limitado, já que o voto se estendia apenas às mulheres 

com função pública remunerada; c) não se pode, ainda, esquecer o papel 

desempenhado pelo Departamento de Estudos Jurídicos da Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino – FBPF, sob a liderança de Bertha Lutz15 (COSTA, 2005; 

SOUSA; SOMBRIO; LOPES, 2005). 

Registre-se que no Rio Grande do Norte foi aprovada, no dia 25 de outubro de 

1927, a Lei n. 660, que permitiu a todos os cidadãos que reunissem as condições 

exigidas, sem distinção de sexo, votar e ser votados. Por conseguinte, várias mulheres 

requereram suas inscrições eleitorais e, no dia 25 de novembro de 1927, a professora 

Celina Guimarães obtém seu registro e se torna a primeira eleitora do Brasil. No ano 

seguinte, nas eleições que ocorreram no dia 5 de abril de 1928, foi eleita como prefeita 

de Lajes Alzira Soriano, a primeira mulher a ocupar um cargo eletivo. No entanto, a 

Comissão de Poderes do Senado impediu a conclusão do mandato, além de ter 

anulado todos os votos das mulheres que haviam se alistado no Estado. 

Em relação às restrições do Código Eleitoral de 1932, foram transmitidas à 

Constituição de 1934. Conforme consta do Título III – Da Declaração de Direitos, em 

seu Capítulo I, Dos Direitos Políticos, art. 108: “São eleitores os brasileiros de um ou 

de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei”. Mas no art. 109 

fica explícito seu caráter restritivo, veja-se: “O alistamento e o voto são obrigatórios 

para os homens e as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, 

sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar”. 

                                                 
15 Antes de ingressar na Câmara Federal, Bertha Lutz participara da Comissão Preparatória do 
Anteprojeto da Constituição (promulgada em 1934), reunida em Petrópolis, em 1932. Suas 
proposições, que estão compiladas na obra 13 Princípios Básicos de Direito Constitucional, editada 
pelo Departamento de Estudos Jurídicos da FBPF, foram aceitas pela Constituinte e incorporadas à 
legislação brasileira. As sugestões, muitas das quais já vinham sendo discutidas nos congressos 
feministas anteriores, defendiam os direitos políticos e jurídicos das mulheres em geral, dando especial 
atenção às questões relativas ao trabalho, à educação, à maternidade e à infância. 
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Por tudo isso, é possível admitir que em um período de pouco mais de três anos 

poucas mulheres puderam se enquadrar nos critérios estabelecidos pela lei e exercer 

seu papel de eleitoras. É ainda na Constituição de 1934 que aparece a 

indissolubilidade do casamento, ao lado do casamento religioso com efeito civil. 

Na Constituição de 1937, foram revogadas as reservas que incidiam sobre o 

voto das mulheres, igualando-as aos homens. Trata-se da constituição que atribuiu 

fundamento legal ao Estado Novo, o qual, a fim de garantir o pleno domínio político 

do regime então implantado, extinguiu os partidos políticos e fechou o parlamento. 

Do ponto de vista das conquistas sociais, a Constituição de 1937 trouxe alguns 

avanços, a saber: a) garantias de assistência àquelas famílias de prole numerosa; b) 

garantias de educação integral para as crianças; c) reconhecimento dos filhos 

naturais, agora equiparados aos filhos legítimos. Todas essas medidas favoreceram, 

indiretamente, as mulheres. 

Em 1946, a Constituição de 18 de setembro daquele ano surge em um 

momento ímpar para o mundo: o fim da Segunda Guerra, em 1945. Como se sabe, a 

repercussão política do fim da citada guerra foi sentida também no Brasil, o que 

fortaleceu o processo de democratização, com o fim da Era Vargas. Foi sob sua égide 

que surgiu o Estatuto da Mulher Casada, já discutido anteriormente. 

Dentro do princípio da igualdade, a Constituição de 1946 é taxativa ao definir a 

igualdade entre homens e mulheres na categoria de eleitores. Diz em seu art. 133: “O 

alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as 

exceções previstas em lei”. Vale ressaltar que o diploma legal em pauta proibia a 

prisão civil por dívida, multa ou custas, mas excetuou os casos do depositário infiel e 

do inadimplemento da obrigação alimentar, na forma da lei, medida que favoreceu a 

mulher, por ser parte autora por definição.   

Outras inovações que beneficiaram a mulher foram introduzidas em seu art. 

157, inciso II, tais como a proibição de se praticar diferença de salário para um mesmo 

trabalhador por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Além disso, 

assegurou o direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do 

emprego nem do salário. Instituiu também a assistência à maternidade, à infância e à 

adolescência em todo o território nacional e enfatizou que a lei instituiria o amparo a 

famílias de prole numerosa (art. 164). 

Na Constituição de 1967, foi relevante para a mulher a redução do prazo de 

aposentadoria de 35 para 30 anos de trabalho, com salário integral. Isso conforme o 
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que preceitua o art. 158, inciso XX, do mesmo instrumento legal, que define os direitos 

assegurados aos trabalhadores.     

De acordo com o observado por Pedro Lenza (2010), a EC n. 1/69 estabelece 

a manifestação de um novo poder constituinte de caráter originário que outorga uma 

nova carta magna, que “constitucionalizava” a utilização dos atos institucionais. Trata-

se de uma constituição eminentemente política, pois, com o afastamento do então 

presidente da República, os militares não permitiram que o vice-presidente, o civil 

Pedro Aleixo, assumisse o cargo presidencial, o que os levou a compor uma junta 

militar para governar o país (GASPARI, 2014).  

Acrescente-se que a dissolução do vínculo matrimonial resultou da Emenda 

Constitucional n. 9, de 1977 (na vigência do “Emendão”), que instituiu o divórcio, 

porém de forma restritiva. O divórcio somente podia ser concedido uma vez, após uma 

separação judicial de três anos. Em não havendo a dita separação, o divórcio só 

poderia ser requerido após cinco anos de separação de fato (SARMENTO, 2014). 

No caso da Constituição de 1988, para a qual concorreu de modo significativo 

o lobby do batom e a atuação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher com o 

lema “Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher” (TOSCANO; 

GOLDENBERG, 1992; PINTO, 2001, 2003), é no art. 5º, que corresponde ao Capítulo 

I (Dos direitos e deveres individuais e coletivos) do Título II (Dos direitos e garantias 

fundamentais) que se assevera serem todos iguais perante a lei: “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

segurança e à propriedade nos termos seguintes: [...]”. E no inciso I salienta: “– 

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição”.  

Esclareçamos que é no amparo da Constituição de 1988 que foi aprovada a Lei 

n. 9.029, de 13 de abril de 1995, por meio da qual ficou proibida a exigência de 

atestado de gravidez e esterilização, entre outras práticas discriminatórias, para 

efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Nesse caso, 

são medidas postas em prática no âmbito do Direito do Trabalho. Ressalte-se ainda 

que, do painel apresentado, apenas a Constituição de 1988 foi incisiva ao apontar a 

mulher como objeto de tutela específica, inclusive com influência direta na redação do 

Código Civil de 2002.  
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Do ponto de vista da lei penal, desde as Ordenações Filipinas, que permitiam 

a criminalização e o assassinato das esposas julgadas adúlteras, verificam-se 

expressões de dominação legitimadas pela legislação brasileira (LAGE; NADER, 

2012). No que toca à “desonestidade da mulher”, era dada pelo controle da 

sexualidade (leia-se: recato, fidelidade e virgindade), definida pela legislação desde o 

Código Criminal do Império até 2003, quando finalmente foi excluído o termo “mulher 

honesta”.   

Sobre isso, convém salientar que o crime de adultério, previsto nas legislações 

penais de 1830 (art. 250), 1890 (art. 279) e de 1932, era punido com pena de prisão 

de um até três anos. Já o Código Penal de 1940, em seu artigo 240, apenas reduziu 

a pena para de 15 dias a seis meses. Por fim, a Lei n. 11.106, de 28 de março de 

2005, em seu artigo 5º revogou clara e expressamente o artigo 240 do Código Penal 

em vigor, descriminalizando o adultério.  

Um parêntesis necessita ainda ser feito com relação ao aborto que, segundo o 

Código Penal, no art. 124 e subsequentes, trata a prática como crime passível de pena 

de prisão. É permitido somente nos casos de a gestação trazer risco de morte para a 

mãe ou ser resultado de violência sexual. Uma exceção refere-se à antecipação do 

parto de feto anencéfalo, que passou a ser voluntária desde 12 de abril de 2012, por 

decisão de maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar 

procedente o pedido contido na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 54, movida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Saúde. Como resultado, caso a gestante manifeste o interesse em não prosseguir 

com a gestação, poderá solicitar serviço gratuito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sem necessidade de autorização judicial.  

No que diz respeito à prática do aborto, é de grande controvérsia e envolve 

uma complexa relação entre religião, política, direitos reprodutivos e sexualidade. No 

mundo inteiro demanda reivindicações de vários segmentos do movimento feminista 

para a sua descriminalização, sob o argumento de direito ao corpo e à saúde sexual 

e reprodutiva (ALMEIDA; BANDEIRA, 2013, MACHADO, 2010; PORTO, 2009; 

PORTO; GROSSI, 2008). Nessa seara, ocorre um embate que envolve o corpo da 

mulher como território público, passível de controle e de jurisdição. 

Já a mudança mais significativa no cenário legal brasileiro em relação aos 

direitos das mulheres deve-se à Lei n. 11.340/2006, apelidada de Lei Maria da Penha. 

Seu caráter democrático e inovador, sob a égide da Constituição de 1988, em nada 
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lembra qualquer instrumento legal anterior existente no arcabouço jurídico brasileiro.  

E é sobre os detalhes da sua promulgação que trata a seção a seguir. 

 

 

2.3.3 A trajetória até a Lei Maria da Penha 

 

 

Desde a criação da primeira Delegacia Especializada de Atendimento às 

Mulheres – DEAM, na cidade de São Paulo, em 1985, as políticas públicas brasileiras 

de combate à violência contra a mulher percorreram uma trajetória de mais de duas 

décadas até a promulgação da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha (SANTOS, 

2010). O aludido cenário mundial foi determinante para a promulgação da referida lei, 

após a repreensão do Brasil pela Organização dos Estados Americanos – OEA por 

não implementar de fato a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres devido à morosidade por parte do sistema de justiça 

criminal brasileiro em dar uma definição para o caso emblemático de tentativa de 

homicídio cometido contra Maria da Penha Maia Fernandes por seu marido, bem 

como impossibilitar à vítima a reparação das violações sofridas (FERNANDES, 

2010)16. A aprovação dessa lei foi considerada uma expressiva conquista do 

movimento feminista. 

Sancionada em agosto de 2006, trata da violência doméstica e conjugal contra 

a mulher de maneira específica, ao defini-la da seguinte maneira: 

 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre 
outras: 
I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 

                                                 
16 Conforme Relatório n. 51/01, referente ao caso 12.051, em 20 de agosto de 1998, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma denúncia apresentada pela Senhora Maria da Penha 
Maia Fernandes, pelo Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL) e pelo Comitê Latino-
Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) baseada nos artigos 44 e 46 da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos e no artigo 12 da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará). Em 13 de março de 2001, a 
Comissão decidiu enviar relatório ao Estado brasileiro, de acordo com o artigo 51 da Convenção, e lhe 
foi concedido o prazo de um mês, a partir do envio, para o cumprimento das recomendações indicadas.  
Expirado esse prazo, a Comissão não recebeu resposta do Estado brasileiro, assim decidiu reiterar as 
conclusões e recomendações e torná-las pública – além de incluir em seu Relatório Anual à Assembleia 
Geral da OEA. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/annualrep/2000port/12051.htm>. Acesso em: 
30 set. 2014 
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o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação; 
III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, 
à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos 
sexuais e reprodutivos; 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure 
retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos 
de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; 
V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

A Lei Maria da Penha foi resultado não só dos citados fatores políticos no 

ambiente internacional mas também da crítica feminista ao Código de Penal e aos 

Juizados Especiais Criminais (JECRIM) brasileiros, que àquela época faziam parte da 

política de renovação do Poder Judiciário. No seu processo de formulação e 

promulgação, ganharam destaque dois protagonistas: o movimento feminista e os 

operadores do sistema de justiça, agentes com discursos antagônicos em disputa no 

campo jurídico (BOURDIEU, 2004b).  Quanto à legitimidade dos discursos, foi 

requerida, de um lado, pelos juízes, parte integrante e peça fundamental do sistema 

de justiça criminal, que argumentavam com base nos direitos humanos17; e, de outro, 

pelo movimento feminista, ao argumentar pela via dos direitos humanos das mulheres 

(PIOVESAN, 2006). 

Num primeiro momento, a discussão girou em torno dos Juizados Especiais 

Criminais (JECRIM) que, regulamentados a partir de 1995 com base na Lei Federal n. 

9.099/1995, são destinados a julgar os crimes de menor potencial ofensivo18, os quais 

                                                 
17 Nos termos da lex fundamentalis e dos instrumentos de Direitos Humanos, art. 8º, da Declaração 
Universal (ONU/1948), art. 14 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (ONU/1966) e art. 8º 
da Convenção Americana de Direitos Humanos (OEA/1969), documentos internacionais que fazem 
parte do ordenamento jurídico nacional. 
18 De acordo com a Lei n. 9.099/95, em sua redação original, seriam consideradas infrações de menor 
potencial ofensivo os crimes e contravenções com pena de até um ano. Com a promulgação da Lei n. 
10.259/01, combinada com a Lei n. 11.313/06, foi ampliado o leque da competência dos Juizados 
Especiais para a apreciação de processos penais de crimes com penas cominadas em até dois anos. 
No ato de flagrância do cometimento de uma infração de menor potencial ofensivo, a autoridade policial, 
conforme a lei específica, não conduz preso o autor, nem lavra auto de prisão em flagrante, mas o 
encaminha à presença do juiz plantonista do Juizado Especial, ou o libera mediante compromisso de 
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concentravam, em 2002, a maior parte dos casos de violência contra as mulheres por 

se tratar de lesão corporal (Art. 129 do Código Penal) e ameaça (Art. 147 do Código 

Penal).  Nessa época, iniciam-se as discussões, por parte do movimento feminista, 

acerca da pertinência de uma esfera própria no âmbito do sistema de justiça para 

tratar de violência de gênero (CAMPOS, 2011); e, no momento seguinte à 

promulgação da Lei Maria da Penha, em torno da constitucionalidade do Artigo 41 e 

dos limites de competência quanto ao Artigo 33, que trata da organização judiciária, 

matéria de competência estadual, conforme Artigo 125, parágrafo 1º, da Constituição 

Federal. 

Os JECRIM foram implementados como uma estratégia do Poder Judiciário 

para dar celeridade às varas criminais, na medida em que passaram a realocar o 

trabalho e desafogar a pauta de julgamentos, tendo como princípios a oralidade, a 

simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, facultando o 

patrocínio de advogado e ainda possibilitando o rito sumaríssimo.  Tais juizados foram 

instalados como uma forma de tornar a relação entre a sociedade e o Poder Judiciário 

mais próxima; um modo considerado inovador para o cenário jurídico brasileiro voltado 

a racionalizar e democratizar o acesso à justiça.  

As considerações em sua defesa advogavam ainda que, em outra medida, os 

JECRIM estavam alinhados à perspectiva de que o foco não deveria ser o caráter 

punitivo da sentença, pois o sistema carcerário já se mostrava deficitário para 

promover a reabilitação, mas sim a ressocialização dos agressores a partir da 

aplicação de penas alternativas.   

As mudanças instauradas trariam uma atuação mais eficiente ao Poder 

Judiciário, numa perspectiva minimalista, inspirada nas community courts norte-

americanas (ROMEIRO, 2009). O objetivo era reduzir custos e dar mais 

operacionalidade para a obtenção de prestação jurisdicional satisfatória. A primazia 

nesse modelo de administrar a justiça, assenta-se na resolução de conflitos por meio 

de conciliação, transação penal e pagamento de multas, ou seja, penas não privativas 

de liberdade. 

Além do mais, o modelo de justiça proposto pelos JECRIM mostrou-se 

vantajoso para o Poder Judiciário que, naquele momento, já apresentava problemas 

de administração do volume de processos e de cumprimento adequado da Lei de 

                                                 
comparecer à audiência futura, lavrando nos dois casos um Termo Circunstanciado de Ocorrência – 
TCO. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 1 out. 2014. 
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Execuções Penais. Isso tanto pelo custo quanto pela superpopulação carcerária. 

Entretanto, os delitos que envolviam as mulheres como vítimas ficavam prejudicados 

quanto à sua resolutividade. Como resultado, resolviam-se os processos, mas não 

eram sanados os conflitos (KANT DE LIMA, 2004), por essa razão, os JECRIM 

tornaram-se alvos de duras críticas por parte do movimento feminista. 

Entre os pontos de argumentação levantados estava que os juízes não tinham 

a perspectiva feminista, e que colocavam como prioridade a agilidade em detrimento 

dos interesses das mulheres. Acrescente-se que, pelo seu perfil, promoviam as 

conciliações, calcados no argumento de manutenção dos laços familiares e de paz no 

lar (DEBERT, 2006; DEBERT; OLIVEIRA, 2007), o que terminava por lançar as 

vítimas em uma situação de fragilidade frente ao agressor, negando-lhes a proteção 

jurídica de que necessitavam (CRUZ, 2007). Isso acontecia especialmente porque, 

em grande parte dos casos, as penas eram inadequadas, já que com o procedimento 

habitual de ser transformadas em pagamento de cestas básicas não se cumpria o 

papel de ressocialização preconizado na legislação, o que transformava os 

recorrentes episódios de “violência conjugal” em atos banalizados, pois os agressores 

não se sentiam objeto de maiores constrangimentos nem pelas autoridades policiais 

nem pelos membros da magistratura, sendo, inclusive, essa lei apelidada de “lei da 

surra”. 

Conforme descrito por Lavigne (2011), foi instalado, em 19 e 20 de agosto de 

2002, um grupo de estudos para discutir formas de enfrentar o problema de acesso à 

justiça para as mulheres em situação de violência que, em seguida, promoveu um 

intenso debate entre feministas e operadores do sistema de justiça. Como 

desdobramento, em março de 2004, foi transformado em um Grupo de Trabalho 

Interministerial que, coordenado pela SPM, foi encarregado de produzir um projeto de 

lei sobre mecanismos de combate e prevenção à violência contra a mulher, composto 

pela mesma equipe que terminou por promover a articulação necessária à 

promulgação da LMP em substituição à legislação em vigor (SANTOS, 2010). 

Diante das contestações e críticas do movimento feminista, o Fórum Nacional 

de Juizados Especiais (FONAJE), que em princípio se colocou aberto ao debate, em 

pouco tempo se posicionou de forma incisiva no sentido da defesa da manutenção da 

Lei n. 9099/1995. No entendimento dos juízes, retirar as prerrogativas dos JECRIM 

seria retroceder nos ganhos de modernização do sistema de justiça criminal, pois o 

movimento feminista reivindicava a punição para os agressores, na contramão da 
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tendência de despenalização que buscava se alinhar às resoluções internacionais de 

direitos humanos às quais o Brasil aderiu e que orientam o ordenamento jurídico. 

Nesse caso, a compreensão dos juízes era a de que a estrutura disponibilizada 

seria suficiente para levar ao âmbito do Poder Judiciário as questões relativas à 

violência doméstica, dadas as características de celeridade e simplificação dos ritos 

processuais, alinhadas com as ideias de modernização, democratização e 

despenalização.  

No embate instalado, um jogo pelo monopólio da violência simbólica legítima e 

pelo poder nominação (BOURDIEU, 2012), as reações foram veiculadas no FONAJE, 

em 2004, na sua XVI edição, e em 2006, na XIX edição, neste último com a divulgação 

da “Carta de Aracaju”, na qual os magistrados expressaram seu desagrado quanto ao 

PL 37/2006 da Câmara Federal, mediante a previsão de alteração da Lei n. 9099/95, 

além do que buscaram apoio político junto à Presidência do Superior Tribunal de 

Justiça.  

Por sua vez, o Consórcio Feminista – composto pelas ONG Advocaci, Agende, 

Cepia, CFEMEA, Cladem/Ipê e Themis, além de contar com o apoio de diversas 

operadoras do direito – promoveu articulações na Câmara Federal e nas audiências 

públicas com mobilização popular (BARSTED; LAVIGNE, 2002; BARSTED, 2011), 

provocando deslocamentos discursivos no sentido de permitir a reconstituição de 

elementos das representações sociais sobre o senso de justiça “que anuncia a 

reivindicação por novas normas” (HELLER, 1998, p. 65), e que, por sua vez, serve de 

base à orientação para o realinhamento da cultura burocrática brasileira em face dos 

problemas de fundo político e cultural vinculados à temática de gênero. 

Em 07 de agosto de 2006, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade na 

Câmara Federal e no Senado. Assim, a Lei n. 11340/199619 substituiu a Lei n. 

9099/1995. Por conseguinte, deu providências para permitir gerar mecanismos 

destinados a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo sobre a 

criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e provocando 

alterações no Código de Processo Penal, no Código Penal e na Lei de Execução 

Penal. Segundo Debert (2007), com a sua promulgação, a expectativa seria de que a 

                                                 
19 Nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm>. Acesso em: 1 out. 2014. 
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violência doméstica e familiar passasse a ter um tratamento diverso daquele dado nos 

JECRIM, deixando de ter o cunho de menor potencial ofensivo até então em curso no 

sistema de justiça criminal. 

Em suma, caracteriza-se como uma lei multidisciplinar, prevendo desde a 

proteção contra a violência até programas de educação. Ademais, a Lei Maria da 

Penha gerou alterações na legislação penal, quais sejam: 

 

a) Art. 41 Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 

independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de setembro 

de 1995. 

 

b) Art. 42.  O art. 313 do Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de 

Processo Penal), passou a vigorar acrescido do seguinte inciso: 

 

Art. 313, IV – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 
mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência.  

 

c) Art. 43.  A alínea f do inciso II do art. 61 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 61, II – f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a 
mulher na forma da lei específica; 

 

d) Art. 44.  O art. 129 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), passou a vigorar com as seguintes alterações: 

 

Art. 129.  § 9o.  Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, 
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, 
ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 
ou de hospitalidade: 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
§ 11.  Na hipótese do § 9o deste artigo, a pena será aumentada de um terço 
se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. 

 

e) Art. 45.  O art. 152 da Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 

passou a vigorar com a seguinte redação: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm#art313iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art61iif
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art61iif
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art129§9.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm#art152p
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Art. 152. Parágrafo único.  Nos casos de violência doméstica contra a mulher, 
o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a 
programas de recuperação e reeducação. 

 

Nos debates em torno do percurso da LMP, destaca-se o apelo à efetiva 

criminalização da violência contra a mulher. No entanto, trata-se de projeto 

abrangente que inclui outras medidas de proteção à mulher e aos filhos. Além das 

medidas punitivas, a LMP indica medidas preventivas, assistenciais, educativas e de 

proteção à mulher e aos filhos, trabalho que deve ser realizado por uma equipe 

técnica, formada por psicólogos e assistentes sociais.  

Naquele momento, o dispositivo legal adquiria conotação de garantidor das 

conquistas dos movimentos sociais ao representar a perspectiva de um efetivo 

instrumento capaz de dar vazão à expectativa de alcance dos agressores, ao atribuir 

ao Estado a responsabilidade de ações afirmativas de controle social e de reparação 

de danos. Pensando retrospectivamente: com a criação de estruturas estatais para a 

gestão das questões relativas às demandas do movimento feminista, percebe-se, a 

partir dos anos 2000, uma mudança na estratégia do Estado em articular repressão e 

prevenção nas políticas de segurança pública.  

Além dessas iniciativas, foi elaborado o Projeto de Lei n. 1.937/2007, 

transformado em PL 3734/2012 e PL 3735/2012, com o objetivo de disciplinar e 

organizar o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, nos 

termos do § 7º do Art. 144 da Constituição; instituir o Sistema Único de Segurança 

Pública – SUSP; e dispor sobre a segurança cidadã em tramitação no Congresso 

Nacional. Ainda em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania – PRONASCI, instituído pela Lei n. 11.530/2007, que se tornou, juntamente 

com a Lei n. 11.340/2006, o fundamento legal para a construção de uma política de 

enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no âmbito federal.  

Ao tratar a questão da violência de gênero, a LMP desloca o tema da esfera 

privada para a esfera pública, por “se constituir em uma questão que diz respeito aos 

papéis sociais, às expectativas sociais, que são atribuídos de forma desigual e 

arbitrária aos seres humanos do sexo feminino e masculino” (COULOURIS; BOSELLI, 

2009, p. 128). 

Com a aprovação da LMP, buscou-se suprir a lacuna legislativa para a questão, 

muito embora o panorama de embates quanto à operacionalidade tenha continuado 

com a arguição de sua constitucionalidade, por fim reconhecida por unanimidade pelo 
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STF em fevereiro de 2012, significando um novo momento na proposição de uma 

unificação teórica para o entendimento das questões de segurança jurídica quanto à 

violência de gênero20. 

A percepção do processo de luta e protagonismo social feminista, tem 

emergido, por meio da via política, como um instrumento de efetivação da participação 

das mulheres nos mecanismos de gestão pública, em especial no concernente à 

construção de políticas de segurança.  Nesse sentido, consistem em racionalidades 

teleológicas que constituem um movimento de afirmação de compartilhamento da 

soberania calcado na plausibilidade dos discursos pela experiência da implantação de 

planos e programas, e dos serviços neles previstos, que servem como instrumento de 

efetividade prática.   

Ademais, a construção de um discurso reivindicatório por parte do ativismo 

feminista traz a naturalização do direito à igualdade, numa apropriação simbólica da 

realidade que questiona a violência, em suas múltiplas dimensões, ao colocar o tema 

da requalificação das relações de gênero a que o discurso passa a remeter, como um 

dos desdobramentos da Lei Maria da Penha. 

Nesse diapasão, a afirmação da mulher como parte da comunidade política 

desponta como um aprofundamento da objetivação da negação de um inconsciente 

androcêntrico (BOURDIEU, 2005a). Sob esse prisma, o Estado pode ser visto como 

o centro de reverberação de uma série de relações de poder e processos políticos 

pelos quais o patriarcado tanto é construído como contestado (KANTOLA, 2006). 

Fica assim evidenciada a perspectiva de que existe uma propagação das 

reivindicações pelos agentes sociais no sentido de imprimir novas práticas e criação 

de possibilidades para o alargamento de sua posição no campo social do direito, 

emergindo na esfera pública para uma orientação de sentido em torno da 

requalificação da atuação do Estado forçada pela luta política. Dessa maneira, o 

habitus do poder pressupõe uma valorização da produção simbólica da identidade 

                                                 
20  Por votação unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, dia 09/02/2012, a 
constitucionalidade dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Com a decisão, 
a Suprema Corte considerou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 19, 
ajuizada pela Presidência da República com objetivo de propiciar uma interpretação judicial uniforme 
dos dispositivos contidos na lei. A Presidência da República apontava a existência de conflitos na sua 
interpretação, diante da existência de diversos pronunciamentos judiciais declarando a 
constitucionalidade das normas objeto da ADC e outras que as reputavam inconstitucionais. Disponível 
em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=199845%3E>. Acesso em: 1 
out. 2014. 
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(BOURDIEU, 2001b), viabilizada pela democratização da esfera pública no fazer de 

ativistas dos movimentos de mulheres. 

Nesse momento, a luta do movimento feminista está centrada na consolidação 

da LMP, o que engloba, entre outros aspectos, as práticas do sistema de justiça, pois 

os relatórios de acompanhamento das ações previstas apontam graves deficiências 

que parecem estar ainda longe de ser sanadas (OBSERVE, 2009, 2010, 2011).  De 

modo que, de um lado, está o direito positivado nos âmbitos constitucional e penal 

como discurso socialmente legitimado e amparado nos argumentos legais de garantia 

da igualdade jurídica para as mulheres; de outro, o efeito social e político de 

certificação institucional, como elemento da dinâmica social da cidadania.  

Nessa perspectiva, a plenitude da capacidade protetiva esperada é confrontada 

com uma prática social que lança em parte a realização da justiça para longe do plano 

material, em especial, porque ainda não há um acompanhamento confiável de sua 

eficácia (PASINATO; SANTOS, 2011).  

 

 

2.4 UM NOVO ENQUADRAMENTO PARA A JUSTIÇA SOCIAL 

 

 

A análise das bases da agenda feminista para a questão da violência na forma 

de políticas públicas de segurança, melhor dizendo enquanto “Estado em ação” 

(HÖFLING, 2001), bem como os seus reflexos nos agentes sociais, requer a 

compreensão dos princípios norteadores da Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, o que envolve tanto o Plano Nacional de Políticas para 

as Mulheres – PNPM quanto o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra 

a Mulher, uma vez que se apresentam como instrumentos de decisões políticas e de 

gestão da esfera pública (BARBOSA; FORTES, 2014; BRASIL, 2004, 2008, 2013).  

O PNPM21 está baseado nos fundamentos constitucionais de 1988, assim como 

nos diversos instrumentos legais internacionais citados anteriormente. Ademais, é 

“fruto de compromissos firmados com a base política do governo do presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva” (BRASIL, 2004, p. 11) e materializa a luta dos movimentos 

                                                 
21 Conforme Decreto n. 5.390 de 8 de março de 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5390.htm>. Acesso em: 2 out. 
2014. 
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feministas no Brasil, além de traduzir um posicionamento do Poder Executivo na forma 

de abordar a temática de gênero, ao afirmar que exprime “o compromisso com a luta 

pela consolidação dos direitos humanos das mulheres em todas suas faces e 

dimensões” (BRASIL, 2013, p. 7) com reflexos nas diversas instâncias de governo. 

No que toca à sua estruturação pela SPM, baseia-se em proposições advindas 

das Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres – CNPM, mediante 

convocação da Presidência da República, as quais foram realizadas nos anos de 

2004, 2007 e 2011. Desde a sua primeira edição conta com ampla participação 

popular por meio de chamadas públicas, com o envolvimento de todos os estados da 

Federação. 

Na sua primeira edição, mais de 120 mil pessoas estiveram presentes nos 

fóruns municipais e estaduais e, ao final, contou com 1.787 delegadas, cerca de 700 

convidadas e observadoras que aprovaram a versão definitiva, publicada em 

dezembro de 2004 pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.  

A segunda CNPM, realizada em agosto de 2007, contou com a participação de 

200 mil mulheres, das quais 2.800 estiveram na etapa nacional. A partir das 

resoluções da 2ª CNPM foi elaborado o II PNPM22.  Já a terceira edição da CNPM, 

ocorreu em dezembro de 2011, com 200 mil participantes em todo o país e 2.125 

delegadas na etapa nacional. Como resultado, foi elaborado o PNPM 2013-201523, 

com ampliação das demandas de gênero em diversas frentes do governo.  

Desde o I PNPM, as políticas públicas direcionadas ao enfrentamento à 

violência fazem parte das prioridades da SPM. A partir do segundo PNPM, as 

modificações que surgiram devido à aprovação da LMP foram integradas ao texto. 

Junte-se a isso que o discurso para a igualdade de gênero trazido pela LMP tem 

gerado impactos na forma de concepção e de atuação nos entes estatais, pois, além 

da previsão de segurança jurídica, encaminha para o desenvolvimento de uma rede 

assistencial destinada ao acolhimento e tratamento da violência como questão de 

saúde pública (BRASIL, 2008). Nesse sentido, o PNPM é uma forma de criar 

oportunidades legais (HILSON, 2002; ANDERSEN, 2004) no ambiente institucional do 

Estado brasileiro. 

                                                 
22 Conforme Decreto n. 6.387, de 5 de Março de 2008. Disponível em: 
<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/93975/decreto-6387-08>. Acesso em: 2 out. 2014. 
23 Conforme Decreto n. 7.959, de 13 de Março de 2013.  Disponível em: 
<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/1034353/decreto-7959-13?ref=topic_feed>. Acesso 
em: 2 out. 2014. 
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Tomando como base o disposto no plano de ação do PNPM, discutido no seu 

capítulo 4, que trata do enfrentamento à violência contra as mulheres, é possível 

identificar os tipos de prioridades estabelecidas em suas três versões (2004, 2008, 

2013), para o que apresentamos as Tabelas 1, 2 e 3, a seguir, de modo a permitir a 

visualização das ações propostas quanto a sua natureza. É importante destacar que, 

boa parte das ações previstas para execução tem caráter multidisciplinar e 

transversal, e nessas ações devem se envolver vários ministérios e órgãos das três 

esferas de governo.   

 

 

 

Tabela 1 – Enfrentamento à violência contra as mulheres – I PNPM – 2004 
Demonstrativo de ações previstas por tipo 

Tipo de ação % 

Estrutura física 19,36 

Capacitação/educação 41,94 

Atendimento especializado 12,90 

Ação política 03,22 

Produção de dados/avaliação 22,58 

Total* 100,0 

Sob responsabilidade do MJ 54,83 
Fonte: Adaptado de Barbosa e Fortes (2014). 

Percentual referente a 31 ações detectadas por meio de contagem simples. 
 
 
 

 

Tabela 2 – Enfrentamento à violência contra as mulheres – II PNPM – 2008 
Demonstrativo de ações previstas por tipo 

Tipo de ação % 

Estrutura física 13,04 

Capacitação/educação 37,00 

Atendimento especializado 29,00 

Ação política 12,00 

Produção de dados/avaliação 08,96 

Total** 100,0 

Sob responsabilidade do MJ 37,68 
Fonte: Adaptado de Barbosa e Fortes (2014). 

Percentual referente a 69 ações detectadas por meio de contagem simples 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Enfrentamento à violência contra as mulheres – III PNPM – 2013 
Demonstrativo de ações previstas por tipo 

Tipo de ação % 

Estrutura física 17,72 
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Capacitação/educação 26,58 

Atendimento especializado 22,78 

Ação política 26,58 
Produção de dados/avaliação 06,34 

Total** 100,0 

Sob responsabilidade do MJ 44,30 
Fonte: Adaptado de Barbosa e Fortes (2014). 

Percentual referente a 31 ações detectadas por meio de contagem simples 

 

Com os dados apresentados nas Tabelas 1, 2 e 3, é possível observar que 

enquanto cresceram significativamente as ações previstas para ação política e 

atendimento especializado, decresceu a expectativa relativa à produção de dados e 

avaliação, o que certamente dificulta o acompanhamento da efetividade das políticas 

implementadas e o controle daquilo que é produzido, seja em dados quantitativos seja 

em dados qualitativos conforme detectaram os relatórios de acompanhamento da 

LMP emitidos pelo Observe – Observatório Lei Maria da Penha (OBSERVE, 2009, 

2010, 2011). 

Quanto às ações previstas para o primeiro plano, referiam-se a ações de 

responsabilidade do Ministério da Justiça 54,83% que, nas edições seguintes 

referentes aos anos de 2008 e 2013, representaram 37,68% e 44,30% 

respectivamente. Entretanto, não fica claro como o acompanhamento e a 

responsabilização devem ser efetuados. 

Há de se levar em consideração que a inexistência de dados confiáveis de 

avaliação pode comprometer a viabilidade de execução das ações propostas, em 

especial, devido à abrangência de segmentos que estão envolvidos nas três esferas 

de governo. Dessa maneira, o painel de acompanhamento tende a ficar inconcluso, 

tornando-se um obstáculo à consolidação democrática proposta pelo movimento 

feminista. 

Tendo por base a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher adota 

como objetivo geral enfrentar todas as formas de violência contra as mulheres a partir 

de uma visão integral (definidas como dimensões da prevenção, assistência, combate 

e garantia de direitos). 

Com foco na articulação entre os três níveis de governo, o referido pacto foi 

lançado em 2007, com previsão orçamentária de R$ 1 bilhão para sua execução e 

subscrito pelos 27 estados da Federação, e se apoia em diversos documentos 
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nacionais e internacionais24. Foi estruturado originalmente nos seguintes eixos: 

implementação da Lei Maria da Penha e fortalecimento dos serviços especializados 

de atendimento; proteção dos direitos sexuais e reprodutivos e implementação do 

Plano Integrado de Enfrentamento da Feminização da AIDS; Combate à exploração 

sexual e ao tráfico de mulheres; Promoção dos direitos humanos das mulheres em 

situação de prisão. 

No momento da sua implantação, a estratégia de gestão destinava-se à 

execução de políticas públicas no sentido de garantir a prevenção e o combate à 

violência, a assistência e a garantia de direitos às mulheres. A proposta era 

sistematizar as ações com base nos quatro grandes eixos estruturantes citados, de 

modo a tornar articulados e transversais projetos e programas e assim alcançar maior 

efetividade. 

Passados quatro anos de implementação, foi realizada uma reestruturação e 

os eixos passaram a ser: garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha; ampliação 

e fortalecimento da rede de serviços para mulheres em situação de violência; garantia 

da segurança cidadã e acesso à Justiça; garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, 

enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres; garantia da autonomia 

das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos. 

Em agosto de 2013, foi instituído o Programa Mulher: Viver sem Violência25, 

que passou a compor a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres e as ações de implementação do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à 

                                                 
24 Segue orientação dos seguintes documentos em âmbito nacional: Diretrizes para Implementação 
dos Serviços de Responsabilização e Educação dos Agressores; Constituição Federal – Art 226, § 8º; 
Lei n. 11.340, Lei Maria da Penha, de 07.08.2006; Lei n. 10.778, Lei da Notificação Compulsória de 
violência contra a mulher que for atendida em serviço de saúde pública ou privada, de 24.11.2003; 
Portaria n. 34, de 17 de junho de 2008 – Dispõe sobre as Câmaras Técnicas de Gestão do Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher; II Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres – Decreto 6.387, de 05.03.2008; Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra 
Mulheres – 2004; Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da Epidemia de AIDS e outras DST 
(Ministério da Justiça); Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Decreto 6.347 de 
08/01/08 – Ministério da Justiça); Diretrizes e Ações para enfrentamento à violência das Mulheres do 
Campo e da Floresta – 2010; Norma Técnica de Uniformização dos Centros de Referência; Norma 
Técnica de Padronização das Delegacias de Atendimento à Mulher; Termo de referência – 
Enfrentamento à Violência contra Mulheres. Já em âmbito internacional, são os que seguem: 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Belém do 
Pará); Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, 
Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo). 
Disponível em <http://www.spm.gov.br/subsecretaria-de-enfrentamento-a-violencia-contra-as-
mulheres/pacto/documentos-que-orientam-a-implementacao-do-pacto>. Acesso em: 2 out. 2014. 
25 Conforme Decreto n. 8.086, de 30 de agosto de 2013. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8086.htm>. Acesso em: 2 out. 
2014. 
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Violência contra a Mulher. Esse programa objetiva integrar e ampliar os serviços 

públicos existentes voltados às mulheres em situação de violência, mediante a 

articulação dos atendimentos especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede 

socioassistencial e da promoção da autonomia financeira.  

Entre as ações mais expressivas está a implementação das Casas da Mulher 

Brasileira, que consistem em espaços públicos onde se concentrarão os principais 

serviços especializados e multidisciplinares de atendimento às mulheres em situação 

de violência, os Centros de Atendimento às Mulheres nas Regiões de Fronteiras 

Secas. Conta ainda com a ampliação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 

180, transformado em disque-denúncia, de modo que as denúncias são relatadas 

diretamente aos órgãos envolvidos e aos ministérios públicos estaduais mais 

próximos do local de residência da vítima, objetivando garantir que assim os relatos 

ganhem mais consistência na transformação em inquéritos policiais. 

Como forma de discutir os deslocamentos discursivos (CAMPOS, 2011) da 

política levada a termo pelo movimento feminista no espaço das práticas cotidianas, 

passaremos à apresentação de estudo de caso ampliado realizado no submédio do 

Vale do São Francisco que trata das representações sociais de ativistas feministas, 

policiais militares e demais operadores do sistema de justiça criminal quanto à 

aplicação da Lei Maria da Penha. 
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3 PROCEDIMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

 

A violência tem sido uma preocupação constante de ativistas que militam em 

favor de políticas públicas para mulheres no Vale do São Francisco desde a década 

de 1980. Apesar das diversas conquistas obtidas no plano federal pelo movimento 

feminista, com reflexos no âmbito local, como é o caso da Lei Maria da Penha, é 

necessário perceber como elas se estabelecem no cotidiano e de que modo são 

vivenciadas, já que o uso que se dá a um determinado instrumento legal, podendo ser 

uma lei, um decreto, uma medida provisória ou uma mera portaria, é mediado por 

formas de interpretação mais ou menos abrangentes dentro do processo de 

legitimação e do sentido de lugar dos agentes (BOURDIEU, 2001a).  

O entendimento só é possível com base na compreensão da lógica de sentido 

instaurada nas relações sociais (MARTINS, 2000; WOLF, 2001). Interpretações que, 

pelo menos em parte dos casos, não necessariamente se coadunam com o chamado 

“espírito do legislador”. De modo que deve ser observada a dinâmica relacional da 

vida cotidiana, tanto da compreensão das políticas públicas nacionais de segurança 

quanto da atuação do sistema de justiça criminal, a partir das formas de representação 

social que estruturam a práxis, em especial, quanto ao tipo de mobilização possível 

diante dos rearranjos institucionais do Estado (GIDDENS, 2002). 

Ademais, a questão que se coloca para alcançar a dinâmica dessa conjuntura 

é a compreensão dada aos instrumentos legais no espaço social, constituído pelo 

habitus que estrutura o campo jurídico (BOURDIEU, 2004b). Diante do exposto, a 

presente investigação tem como escopo as representações sociais multissituadas de 

ativistas feministas, policiais militares e demais operadores do sistema de justiça 

criminal quanto à aplicação da Lei Maria da Penha no submédio do Vale do São 

Francisco, especificamente no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE. 

Para possibilitar uma melhor sistematização, o capítulo está subdivido em duas 

seções: a primeira trata do cenário relativo ao ativismo feminista no Vale do São 

Francisco; a segunda traz considerações de ordem metodológica e explicita as 

técnicas de coleta de dados e de análise utilizadas. 
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3.1 O ESPAÇO E OS AGENTES 

 

 

O polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE (vide Figuras 1 e 2) está situado no submédio 

do Vale do São Francisco26, apresenta clima semiárido com temperatura média de 

32,1ºc27 e está incluído no movimento de expansão da atividade agrícola promovido 

na região desde a década de 1980 (BONANNO; MARSDEM; SILVA, 1999; 

CAVALCANTI, 1997, 1999; LIMA; MIRANDA, 2000), o que tem gerado expressiva 

produção de frutas tropicais para o cultivo em larga escala, dirigido tanto para o 

mercado interno quanto para a exportação. 

O referido polo historicamente serve de entreposto comercial no sertão 

nordestino por propiciar acesso ao trecho navegável do Rio São Francisco e por sua 

posição geográfica privilegiada no que se refere às distâncias equivalentes a todos os 

grandes centros (cerca de 770 km de Recife/PE, 520 km de Salvador/BA e 850 km de 

Fortaleza/CE). Possui uma população de 542.605 habitantes, assim distribuídos: 

216.588 em Juazeiro/BA e 326.017 em Petrolina/PE28 (vide Quadro 3). Desde a 

década de 1990 constitui-se em um polo de grande atratividade no contexto da 

economia regional e nacional pela pujança da produção agrícola (ANDRADE; SERRA, 

2000; LEMOS et al., 2003).  Nesse cenário, o maior impacto foi dado sobre o emprego 

e a renda, com expansão nos setores secundário e terciário, com novos pontos de 

crescimento dos postos de ocupação. 

 

                                                 
26 De acordo com o Comitê da Bacia do Rio São Francisco (CBHSF, 2011), a bacia “abrange 639.219 
km2 de área de drenagem (7,5% do país) e vazão média de 2.850 m3/s (2% do total do país). O rio São 
Francisco tem 2.700 km de extensão e nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, escoando no 
sentido sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para este, chegando ao Oceano 
Atlântico pela divisa entre Alagoas e Sergipe. A Bacia possui sete unidades da federação – Bahia 
(48,2%), Minas Gerais (36,8%), Pernambuco (10,9%), Alagoas (2,2%), Sergipe (1,2%), Goiás (0,5%) e 
Distrito Federal (0,2%) – e 504 municípios (cerca de 9% do total de municípios do país). Devido à sua 
extensão e diferentes ambientes percorridos, divide-se em 4 regiões: Alto São Francisco – das 
nascentes até a cidade de Pirapora (111.804km2 – 17,5% da região); Médio São Francisco – de 
Pirapora até Remanso (339.763km2 – 53% da região); Submédio São Francisco – de Remanso até 
Paulo Afonso (155.637km2 – 24,4% da região); e o Baixo São Francisco – de Paulo Afonso até sua foz 
(32.013km2 – 5,1% da região)”. Disponível em: <http://cbhsaofrancisco.org.br/a-bacia/>. Acesso em: 3 
out. 2014. 
27 Conforme dados da Embrapa Semiárido. Disponível em: 
<http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Banana/BananeiraIrrigada/clima.htm>. 
Acesso em: 5 out. 2014. 
28 Conforme estimativas do IBGE as estimativas da população residente tem data de referência de 1º 
de julho de 2014, publicadas no Diário Oficial da União em 28/08/2014.  Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014/default.shtm>. Acesso em: 23 out. 
2014.  



75 

Quadro 3 – Características físicas e sociais do polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE  

(Julho 2014) 

Cidade Juazeiro/BA Petrolina/PE 

Área (km²) 6.500,691 4.561,872 

População 216.588 326.017 

Fonte: Elaboração própria/ IBGE Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso: 01 jul. 2014.  

 

 

 

Figura 1 – Panorâmica do rio São Francisco, Juazeiro/BA-Petrolina/PE 
Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina/PE. Divulgação: 11 mar. 2013. 

 

 

Figura 2 - Localização geográfica do polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE 
Fonte: Codevasf. Divulgação Disponível em: <www.codevasf.gov.br>. Acesso em: 14 set. 2014. 
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A implantação dos perímetros públicos irrigados trouxe novo fôlego à região e, 

com a atuação de agências de fomento, especialmente a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF e Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, foi possibilitada uma nova perspectiva para a 

localização dos fatores tanto de viabilidade produtiva como de desenvolvimento de 

tecnologia de manejo, mas especialmente no que se refere ao planejamento das 

intervenções, com forte atração de capitais e emprego (MORAIS; OLIVEIRA; 

PEREIRA, 2012), devido ao cultivo em larga escala. 

Em relação à agricultura de sequeiro e à criação extensiva de animais (vide 

Figura 3), deixaram de prevalecer, passando a conviver com a agricultura irrigada, 

que adotou o sentido de produção destinado aos mercados interno e externo, com 

destaque para a exportação de manga e uva, produtos de mais relevância na principal 

ponta da cadeia produtiva regional (vide Figura 4). Nesse caso, os produtos com 

melhor resposta aos novos métodos de cultivo foram: tomate, cana-de-açúcar, arroz, 

feijão, cebola, melancia e melão, na década de 1980; banana, manga e uva, desde a 

década de 1990, os dois últimos com maior valor agregado e alta aceitação nos 

mercados interno e externo, em substituição às culturas tradicionais de baixa 

rentabilidade/área. Além disso, as cidades de Juazeiro/BA e Petrolina/PE assumiram 

um caráter de conurbação29 e estão integradas pelo compartilhamento das mesmas 

dinâmicas sociais e culturais30.  

 

                                                 
29 Conurbação “é um conjunto formado por uma cidade e subúrbios ou por cidades reunidas, que 
constituem uma sequência, sem, contudo, se confundirem” (FERREIRA, 2010, p. 576). Do conjunto 
formado por duas ou mais cidades ocorre uma interação física e funcional entre elas, mas cada uma 
guardando autonomia administrativa em relação a outra. 
30 Conforme ensina Milton Santos, no processo de produção do espaço geográfico revela-se o 
movimento da sociedade, suas estruturas econômicas, político-jurídicas e ideológicas (SANTOS; 
SILVEIRA, 2001), e na sua dinâmica, sintetiza “o conteúdo social e as formas espaciais” (SANTOS, 
1996, p. 88). Assim, caracteriza-se como um plano de inter-relações entre formas físicas e sistema de 
ações, para mais discussão sobre o processo de conurbação e seus desdobramentos no plano da 
geografia humana para o polo em questão ver Ramos (2001, 2013), Lemos (1991, 2003). 
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Figura 3 – Criação extensiva de caprinos e ovinos – Juazeiro/BA 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – 10 nov. 2012. 

 

 

Figura 4 – Uvas cultivadas em área de irrigação – Petrolina/PE 
Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – 23 jul. 2010. 

 

 

Entre as diversas atividades que passaram a gravitar diretamente da 

agricultura, ganharam força aquelas ligadas ao escoamento da produção não só no 

segmento agroindustrial, em que prevalecem contratos de suprimento entre indústrias 

e produtores, mas ainda no segmento agrocomercial. 

A singularidade do processo robusteceu a área como polo de produção, 

transformação, comercialização e de prestação de serviços (SILVA; REZENDE; 

SILVA, 2000).  Constitui-se, também, como um ambiente em que se estruturam 

sociabilidades que estão influenciadas, em alguma medida, pela dinâmica econômica 

cotidiana ao acarretar efeitos nos arranjos sociais e nas práticas de interação 

(CAVALCANTI; MOTA; SILVA, 2002), na medida em que abre vasos comunicantes 

necessários à dinâmica econômica. 
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3.2 NA TRILHA DO PROTAGONISMO FEMINISTA 

 

 

Passaremos, a seguir, a uma breve retrospectiva – que aqui não tem a 

pretensão de historiar todos os fatos e que está fora do escopo deste trabalho – das 

lutas envolvendo o ativismo feminista e das suas conquistas em termos políticos e 

institucionais, de sorte a situar as dinâmicas que animam os agentes sociais no campo 

de investigação. Para recompor a cronologia, foram realizadas entrevistas com 

diversos membros de instituições públicas, ativistas e ainda realizadas consultas aos 

jornais de circulação local e notícias de internet referentes ao período compreendido 

entre a década de 1980 e junho de 2014. Foram utilizados ainda, como base de 

informação, materiais de divulgação, tais como: panfletos e manifestos que, pela sua 

dispersão, não permitem, por ora, estabelecer com precisão toda a linha do tempo. 

Adicionalmente, foi consultado o acervo das casas legislativas das duas cidades, 

tendo sido citado o material disponível.  

No que diz respeito ao engajamento de ativistas feministas no polo 

Juazeiro/BA-Petrolina/PE, eclode tanto como fruto de articulações de movimentos 

populares ligados à Igreja Católica quanto como em decorrência de apropriações do 

espaço social por mulheres membros da emergente classe média, que se expandiu a 

partir da década de 1980.   

Em decorrência da implantação dos projetos de agricultura irrigada, foram 

ampliados os serviços públicos nas áreas de educação e saúde, o que propiciou um 

fluxo migratório de mão de obra especializada e a formação de sociabilidades voltadas 

para a reflexão sobre a questão de gênero que passaram a questionar a ordem 

patriarcal (BARBOSA et al, 2008; DELPHY, 2009). 

Os primeiros registros de engajamento remontam 1980, quando foi criado o 

“setor feminino” do PMDB, que deu origem ao Movimento União de Mulheres de 

Petrolina – MUMP, cujo objetivo era congregar o maior número de mulheres em torno 

de lutas específicas e sem conotação partidária. Em 1983, foi fundada a Associação 

de Mulheres de Petrolina, um desdobramento do MUMP. De cunho reivindicatório, era 

formada por intelectuais, professoras universitárias, comerciantes e profissionais da 

área de assistência social, tendo como plataforma a denúncia das práticas sociais 

discriminatórias.  
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Particularmente, quanto à situação econômica e aos fatores impeditivos para o 

trabalho feminino, considerados pelo grupo como fundamentais para permitir a 

igualdade de gênero, na esteira do processo de redemocratização nacional, vejamos 

um trecho do manifesto da associação publicado em 8 de março de 1983: 

 

Percebendo que cresce cada vez mais o interesse e a necessidade de as 
mulheres de Petrolina se unirem de forma mais ampla e mais concreta, 
decidimos em Assembleia a criação de uma Associação de Mulheres de 
Petrolina para unir todas as mulheres petrolinenses (sabendo-se que somos 
mais de 36.000 mulheres) independente de religião, raça, cor, partido político, 
classe social e instrução, para um trabalho conjunto, coeso, visando 
promover essa conscientização para possibilitar a realização de um trabalho 
comunitário amplo e eficaz. (COMISSÃO PROVISÓRIA DA ASSOCIAÇÃO 
DE MULHERES DE PETROLINA, 1986, vide Anexo I). 

 

Entre março e outubro de 1984, foi realizado o programa de rádio E agora 

mulher?, com programação fixa aos sábados das 08 às 09 h na Emissora Rural A voz 

do São Francisco, produzido e apresentado por Marici Amador e Elisabet Gonçalves, 

membros fundadoras do MUMP. 

Em 1985, o movimento feminista petrolinense incorpora-se às lutas dos demais 

movimentos de Pernambuco pela reivindicação de implantação de delegacias 

especializadas, tendo promovido o I Encontro de Mulheres do Sertão em 10 de agosto 

de 1986, no qual foi elaborada proposta reivindicando tratamento igualitário e proteção 

em situações de violência que, por sua vez, foi encaminhada à Secretaria de 

Segurança Pública de Pernambuco (vide Anexo II). Naquele mesmo ano, foram 

realizados vários encontros com vistas à participação na Assembleia Nacional 

Constituinte. 

Na discussão levada à esfera pública, a questão que se colocava à época, e 

que persiste, diz respeito a coordenar ações no âmbito da sociedade civil que 

permitissem a permeabilidade do poder público às demandas do movimento feminista. 

Essa situação reproduz a “soberania disseminada”, posta por Habermas (1990), que 

consiste em um processo em que o ativismo feminista verbaliza as demandas, há 

algum tempo pré-existentes, mas que são requalificadas e ampliadas pelo discurso 

que busca reprogramar a identidade. Sobre isso, Kaufmann afirma que a: 

 

[...] suposta identidade feminina não é, de fato, no essencial, senão um papel 
social. Um dos poucos que permanecem tão fortemente marcados como os 
do defunto programa institucional graças à manipulação do biológico... Ao 
passo que, por todo o lado, a inventividade identitária tende a subverter as 
atribuições impostas (KAUFMANN, 2004, p. 95). 
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Já em Juazeiro/BA, o movimento de mulheres foi estruturado a partir da 

mobilização para a criação do primeiro Clube de Mães em 1991, com demandas 

voltadas para a atenção materno-infantil, em especial na área de assistência à saúde 

e oferecimento de creches.  Para tanto, contou com a participação de líderes 

comunitárias de 26 bairros, formando a União de Clube de Mães e Amigos de Juazeiro 

– UCMAJ. De caráter reivindicatório, esteve associado ao trabalho da Igreja Católica, 

por meio da Pastoral da Mulher e da Pastoral da Criança. A partir de 1997, foram 

instituídas as caminhadas de mulheres, realizadas anualmente no dia 08 de março, 

que em 2014 perfizeram 18 edições (vide Figura 5).  

 

 

Figura 5 – Circuito Maria da Penha – Juazeiro/BA 
Fonte. Emanuelle Lustosa/SEDIS31 – 08 mar. 2014. 

  

Em 2001, foi criada em Petrolina/PE a Coordenadoria da Mulher (órgão da 

Prefeitura Municipal) e durante a realização da Semana da Mulher, no período de 05 

a 09 de março, a discussão girou em torno dos índices crescentes de violência contra 

a mulher, culminando no Encontro de Mulheres do Vale do São Francisco, em que foi 

formulada a proposta de criação do fórum de mulheres da cidade. 

Naquele mesmo ano foi promulgada a Lei Municipal n. 1.113/01, que instituiu a 

notificação compulsória do atendimento às vítimas e, em 2002, foi promulgada a Lei 

Municipal n. 1.153/02, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – 

                                                 
31 Disponível em: <www2.juazeiro.ba.gov.brcircuito-maria-da-penha-reune-centenas-de-mulheres-em-
juazeiroprint=print>. Acesso em: 30 nov. 2014. 
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CMDM, atualmente composto de treze instituições32, contando com trabalhos 

regulares em reuniões ordinárias mensais. Outra conquista significativa foi a 

instalação da DEAM, resultado de parceria firmada entre o governo do estado de 

Pernambuco e a Prefeitura Municipal de Petrolina para o rateio das despesas. Esses 

foram dois passos decisivos na consolidação da luta política na cidade.  

Também em 2002 foi promulgada, pela prefeitura de Juazeiro, a Lei n. 

1.656/2002, que instituiu o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres 

de Juazeiro/BA. Esse conselho está vinculado ao gabinete da prefeitura, desenvolve 

seus trabalhos mediante reuniões regulares mensais com a participação de 

segmentos da sociedade civil organizada e de membros do executivo municipal. 

Conforme alterações introduzidas pela Lei n. 2.125/2010, possui vinte e oito 

conselheiras titulares. 

Em 2003, o debate se instalou a respeito da concepção de implantação de 

serviços de acolhimento, a exemplo da instalação, naquele ano, em Petrolina/PE, da 

Casa Abrigo e a transformação da antiga cadeia pública em penitenciária feminina. Já 

em março de 2004, foi elaborado, por iniciativa do CMDM de Petrolina/PE, o Plano de 

Ações/Políticas para as Mulheres, com o tema “Um desafio para a igualdade numa 

perspectiva de gênero”, que congregou representantes de diversos segmentos para a 

afirmação de pauta de reivindicações. Posteriormente, o plano foi requalificado na 

Plenária Regional de Políticas para as Mulheres, realizada em abril do mesmo ano, 

que contou com a participação de 97 mulheres representantes de entidades dos 

municípios de Petrolina/PE, Lagoa Grande/PE e Dormentes/PE. O relatório final foi 

enviado para discussão pela Câmara de Vereadores de Petrolina/PE e remetido à 

SPM, contribuindo para a elaboração do I PNPM. 

Além disso, a violência contra as mulheres entrou como ponto de pauta da 

agenda da saúde pública municipal de Juazeiro/BA em 2005. O papel da rede de 

saúde pública foi decisivo na definição de prioridades para a estruturação de políticas, 

com a proposição de projeto ao Ministério da Saúde para viabilizar a implantação de 

rede de instituições participantes de assistência no município. 

Em 16 de dezembro de 2005, foi realizado o II Encontro de Mulheres do Vale 

do São Francisco, com participação de segmentos representativos da sociedade civil 

                                                 
32 Secretaria Municipal de Saúde, Sedesc, Poder Legislativo, Secretaria de Governo, Lions, Feamupe, 
STR, Associação de Mulheres Rendeiras, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Acosap, 
Sedesp, União de Mulheres do Brasil e Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco. 
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organizada, trazendo o tema “Transversalidade de Gênero”, que possibilitou a 

continuidade da mobilização para a discussão das questões de gênero. No documento 

final, consta do registro de que o foco do trabalho de base deveria ser as ações 

educativas, de modo a respaldar uma concepção não sexista na sociedade.  

Em janeiro de 2006, foi instalado o Centro Integrado de Atendimento à Mulher 

– CIAM, órgão da prefeitura de Juazeiro/BA, que tem como proposta realizar 

atendimentos de natureza da assistência social, psicológica e jurídica, e se insere no 

contexto local em parceria com as demais instâncias institucionais dedicadas à mulher 

e ao adolescente. Em setembro do mesmo ano, foi inaugurara a Delegacia 

Especializada de Atendimento à Mulher. 

Foi também implantada naquele ano a Rede de Assistência à Mulher e ao 

Adolescente – RAMAJU, que tem como missão promover a articulação contínua dos 

diversos grupos, entidades públicas e privadas, bem como da sociedade civil 

organizada, que desenvolvam trabalho com mulheres e adolescentes.  A sua 

proposição é a de fortalecer as ações institucionalmente articuladas frente às 

desigualdades de gênero, visando atingir a redução dos índices de violência em 

Juazeiro/BA. São participantes: UNIVASF, Polícia Militar, Secretaria de Educação, 

Clube de Mães, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico e Social, Pastoral da Mulher, Grupo de Jovens, 

Movimento Negro, Secretaria Municipal de Saúde, CREAS/Sentinela, Amigos Jovens 

do Clube de Mães, Secretaria da Mulher do PSB, Conselho Tutelar, Centro Integrado 

de Assistência a Mulher – CIAM e Secretaria Municipal de Saúde, com calendário de 

reuniões ordinárias mensais. 

A proposta em andamento é a de criar responsabilização institucional para a 

integração dos atendimentos pela adesão a termo de pacto que visa possibilitar o 

entrosamento do sistema de atendimento. Com isso, espera-se viabilizar um 

acompanhamento efetivo dos atendimentos às mulheres em situação de violência via 

rede de assistência social (Secretaria de Assistência Social, Pastoral da Criança, 

Conselho Tutelar, Pastoral da Mulher, Casa de Passagem, Secretaria de Educação e 

Cultura, DEAM, CRAS, CIAM, Projeto Sentinela) e também da rede de assistência à 

saúde. 

Tal proposta tem o foco na saúde pública, tendo logrado a confecção de cartilha 

de orientação direcionada a mulheres em situação de risco, oficinas de sensibilização 

com as equipes do Programa Saúde da Família – PSF, bem como a construção de 
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uma agenda de debates sobre as ações que envolvem as questões de educação e 

assistência. Atualmente, os participantes tratam de desenvolver o senso de 

accountability (HUNT, 1998), a responsabilização horizontal entre as instituições. 

Proposta semelhante, denominada de RAMAPETRO, está sendo desenvolvida em 

Petrolina/PE. 

Em 2007, foram realizadas campanhas de saúde junto à população e 

implementada a Secretaria Municipal da Mulher de Petrolina, através da Lei n. 

1.997/07 oriunda de projeto de lei do Poder Legislativo. Teve como projetos principais 

o desenvolvimento de ações educativas quanto à compreensão da violência 

doméstica dentro das comunidades a partir de suas próprias lideranças, aliadas a 

capacitações para incremento da renda. Nesse sentido, os principais objetivos a que 

se propõe são os seguintes: enfrentamento à violência contra a mulher; ações sociais 

de cidadania; promoção de cursos profissionalizantes; palestras itinerantes; e apoio a 

grupos produtivos. É interessante observar que o teor discursivo permanece em torno 

de três eixos: educação, renda e violência, repetindo a concepção de que a saída para 

sanar a desigualdade está também na elevação do poder econômico das mulheres. 

A esse respeito, dois momentos foram significativos em 2007: a realização das 

conferências regionais de políticas para as mulheres; e o curso de capacitação 

oferecido pelo Conselho de Direitos da Mulher de Petrolina com a finalidade de formar 

promotoras legais populares voluntárias para atuar na comunidade com ações de 

prevenção e combate à violência contra a mulher33. 

Como ganho significativo na negociação política de 2008, destacou-se a 

inclusão no orçamento pela Câmara Municipal de Juazeiro para o exercício de 2009, 

de rubrica específica para trabalhos de amparo a mulheres, o que viabilizou a 

implantação do Plano Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, fruto de ação 

estratégica da vice-presidente da mesa diretora sendo, à época, também presidente 

do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres.   

Em 16 de outubro de 2010, foi inaugurado em Petrolina o Centro de Referência 

da Mulher Valdete Cezar (CRAM), espaço destinado ao acolhimento e atendimento 

psicológico, social, de orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de 

                                                 
33 O programa de formação das Promotoras Legais Populares foi criado em 1993, na cidade de Porto 
Alegre, como estratégia para discutir a atuação do campo jurídico em relação à violência doméstica e 
aos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Destina-se à capacitação de líderes comunitárias femininas 
sobre noções de direitos humanos, Estado e do Poder Judiciário. Para mais detalhes consultar: 
BONETTI et al 2003; FEIX, 2002; FONSECA; BONETTI; PASINI, 2001. 
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violência, projeto realizado pela prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria 

Municipal da Mulher. 

Registre-se, ainda, a realização anual de atividades relativas às datas 

comemorativas, tais como: o 8 de março, “Campanha pelos 16 dias de ativismo pelo 

fim da violência contra a mulher” e “Campanha do laço branco”.  Em 8 de março de 

2011, ocorreu a marcha dos grupos ativistas de feministas do Vale do São Francisco, 

como forma de mobilização da sociedade na região (vide Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Faixa da marcha dos grupos ativistas feministas do Vale do São Francisco 
Fonte: União Brasileira de Mulheres/Representação de Petrolina/PE, 8 mar. 2011. 

 

O feminismo também passou a figurar como bandeira política, estando 

presente na atuação de vereadoras, bem como na plataforma de candidatas às casas 

legislativas municipais. Ao se observar a natureza das proposições em forma de 

projetos de lei e requerimentos que deram entrada na secretaria da Câmara Municipal 

em Petrolina/PE, a situação apresentou-se do seguinte modo: 

 

a) No que se refere à violência: em 1993, solicitação de implantação de 

delegacia especializada; em 1995, pedido de providências contra violência 

sexual; em 2001, instituição de notificação compulsória em casos de 

violência contra a mulher; em 2004, regulação do assédio moral; em 2007, 

requerimento para reestruturação do atendimento da DEAM em regime de 

plantão 24 horas; em 2008, proposição destinada à disponibilização de 

advogado para acompanhar as ações referentes à Lei Maria da Penha. 

b) No tocante a serviços de assistência e educação: em 2003, solicitação de 

implementação de Casa Abrigo; implementação de programa de educação 



85 

sexual; em 2004, instituição de programa de habitação de interesse social, 

tendo como prioridade o atendimento às mulheres; instituição da Semana 

da Mulher; em 2005, provimento do acesso das gestantes pela porta 

dianteira dos ônibus; instalação da Semana de Atendimento Integral à 

Mulher; em 2008, regulamentação do oferecimento de serviços 

especializados no atendimento à mulher vítima de violência; em 2009, 

questionamento ao Poder Executivo sobre os motivos de atraso e de 

providências para a construção do Centro de Referência da Mulher; 

c) Quanto à provisão orçamentária: em 2003, instalação do Fundo Municipal 

dos Direitos da Mulher; em 2005, inclusão no orçamento de previsão de 

rubrica para ações da Diretoria da Mulher (R$ 164.000,00); inclusão no 

orçamento previsão de verbas destinadas ao Programa de Atenção à 

Mulher (R$ 120.600,00); em 2007, inclusão no orçamento de proposição 

para reestruturação da DEAM e de recursos mensais destinados às ações 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 

 

Além disso, como forma de mobilização, têm sido feitas, desde 2012, 

participações no carnaval34 e inserções na mídia35 para reivindicar de gestores 

públicos e vereadores ações no sentido de garantir políticas públicas para “reforçar 

conquistas”. Entre as reivindicações estão a implementação do regime de plantão na 

DEAM, a disponibilização de viaturas da Polícia Militar específicas para atender as 

demandas da LMP e a suspensão da transferência da sede da delegacia de 

Petrolina/PE do centro da cidade para a recém-construída Unidade Integrada de 

Segurança, parte da Área Integrada de Segurança 26 do programa Pacto pela Vida 

do governo do estado de Pernambuco36, e que está situada nas dependências da 

sede do batalhão da polícia militar.  

                                                 
34 Conforme notícia divulgada pelo site do jornal Gazzeta em 03/02/2012. Disponível em: 
http://www.gazzeta.com.br/bloco-feminista-sai-pela-primeira-vez-no-carnaval-de-juazeiro/. Bem como 
notícia divulgada pelo site Persona mulher em 26/02/2014. Disponível em: 
<http://www.personamulher.com/index.php?t=Petrolina+carnaval+sem+viol%C3%AAncia+a+mulher&
secao=secoes.php&sc=80&id=638&url=&sub=MA==>.  Acesso em: 4 out. 2014. 
35 Conforme notícia veiculada no blog do Carlos Britto em 07/03/2014. Disponível em: 
<http://carlosbritto.ne10.uol.com.br/as-vesperas-do-dia-da-mulher-representantes-da-ubm-de-
petrolina-lamentam-falta-de-politicas-publicas-que-reforcem-conquistas/>. Acesso em: 4 out. 2014. 
36 Implantado em 2007, direciona as ações na área de segurança pública em Pernambuco 
(PERNAMBUCO, 2007). 
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Como pode ser observado dos fatos apresentados anteriormente, existe no 

polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE um ativismo feminista atuante desde a década de 

1980, com uma postura que tem se perenizado de maneira bastante contundente 

acerca dos posicionamentos críticos que envolvem as formas de atuação do Estado 

em relação a questão da violência em termos de estrutura e de gestão. Outro fator de 

considerável relevância é a estrutura institucional instalada, voltada à implementação 

de políticas públicas de segurança e assistência destinadas ao atendimento das 

mulheres em situação de violência, condições que motivaram a escolha da região 

como universo de análise.  

 

 

3.3 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O papel da ciência como forma de compreender a realidade social traz diversas 

implicações ao ato de conhecer.  A aproximação metodológica requer usos 

específicos por parte do pesquisador, sobretudo quando o objetivo das análises é 

apreender as vivências na sociedade (DILTHEY, 2010). Nesse caso, implica admitir 

que as sociedades humanas estão estabelecidas dentro de conformações sociais, de 

modo que cabe ao pesquisador desvelar o conteúdo objetivado das relações sociais 

inseridas nas conexões estruturais da vida social. 

O desafio de compreender a complexidade do ambiente socialmente 

construído, daquilo que o constitui, justifica o lugar das metodologias qualitativas na 

produção científica e do fazer científico, que admite a possibilidade de que, partindo 

de elementos indicativos, seja plausível tornar cognoscíveis os processos sociais, 

isoladamente e/ou, de modo complementar, às metodologias quantitativas. Isso como 

parte de uma miríade de conhecimentos que permite a aproximação com o sistema 

de representações do mundo da vida. Assim, a intensidade da observação pode suprir 

uma menor amplitude se comparada com amostras em grande escala. 

Nesse cenário, a ciência, que se coloca como capaz de um fazer desprovido 

de qualquer viés de posicionamento, conforme a concepção positivista das ciências 

sociais, está superada por uma compreensão que vincula o conhecimento ao seu 

objeto de forma multidisciplinar (GONZÁLES, 1997), em um movimento de ruptura da 

compreensão do fazer sociológico em que “o empirismo ocupa, aqui e agora, o topo 
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da hierarquia dos perigos epistemológicos” (BOURDIEU; CHAMBOREDON; 

PASSERON, 1999, p. 87).  

Assim, as metodologias qualitativas são parcela relevante do trabalho nas 

ciências sociais, que não pode estar circunscrito às matérias lógico-formais, pois as 

assimetrias e imprevisibilidades compõem a realidade social e, nessa condição, 

podem ser explicitadas (GONZÁLES, 1997; TRIVIÑOS, 1987). Nessa perspectiva, o 

papel da ciência se dá pelo rigor metodológico do tratamento dos dados por meio da 

análise detalhada dos elementos apresentados (BARDIN, 2002). 

Não cabe aqui negar uma abordagem em detrimento da outra, mas adequar o 

método ao tipo de problema abordado, sendo compreensível a diversidade de 

métodos de investigação científica pela variedade de objetos de estudo, muitos dos 

quais fenômenos singulares, a exemplo da análise de Pierre Bourdieu na Cabília e no 

Béarn (WACQUANT, 2006). 

A apreensão da multiplicidade e complexidade no ambiente social – em 

especial de estruturas que ancoram o mundo social (BOURDIEU, 1996; 2004a; 2004 

b), entre as quais estão as ações dos indivíduos particulares – requer um esforço 

interpretativo acerca da sua significação de forma confiável. Nesse processo, são 

necessários modos de aproximação da realidade nem sempre de fácil precisão e  

controle, o que exige eficientes procedimentos de coleta e tratamento de dados, bem 

como o correto direcionamento de observações e análises em situações de 

investigação (HAGUETTE, 1997; LEITHÄUSER; GOLDENBERG, 2007).  

Considerando tais aspectos, o presente estudo de caso foi desenvolvido numa 

perspectiva quali-quantitativa, justificada em função de que esse tipo de investigação 

direciona para a compreensão do fenômeno pesquisado, ao permitir que, partindo-se 

de elementos significativos, seja possível aclarar as relações sociais. À luz desse 

pressuposto, a identificação de representações sociais foi realizada com a ajuda de 

instrumentos de pesquisa que privilegiam a observação e a análise do discurso. 
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3.4 SOBRE PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

A trama das práticas sociais abrange o movimento do homem-coletividade. 

Nesse caso, diz respeito ao contexto de jogos de associação que fundamentam a 

dialética entre os indivíduos e a sociedade com o propósito de criar interações 

(MARTINS, 2000; WOLF, 2001) e caracteriza-se pelos diferentes tipos de relações 

sociais entre os membros de uma totalidade social.  

Falar das práticas sociais é ir ao plano da vivência cotidiana, dos agentes como 

protagonistas de sua própria história e no contato com os demais. Plano em que as 

ações são tecidas a partir de uma perspectiva que precisa levar em conta o “outro” 

com quem se compartilha diretamente, o contíguo, bem como o movimento geral da 

sociedade, como expressão da “percepção diacrítica que estabelece princípios que 

impõem ordem à ação” (BOURDIEU, 2004a, p. 99), na dinâmica de intercâmbios que 

abarca múltiplas dimensões e gera impactos no modo de ver e perceber o mundo. 

Nesse sentido, de acordo com Bourdieu (1996), as práticas sociais são mais 

que eventos isolados, são atividades humanas individuais que produzem e 

reproduzem a sociedade nas dimensões cultural, social e econômica. Isto é, através 

da práxis os agentes produzem e reproduzem a cultura, a estrutura social e a 

economia. Processo que estabelece uma economia das práticas mediada por 

interesses individuais e coletivos de grupos, classes, estratos, o que resulta em níveis 

de satisfação ou de insatisfação sempre renovados pela dinâmica de produção e 

reprodução da estrutura social e onde é estabelecido o habitus, “as estruturas mentais 

através das quais os agentes apreendem o mundo social” (BOURDIEU, 2004a, p. 

158).  

O habitus refere-se à transcendência da relação de oposição entre agente e 

estrutura; é um conhecimento construído em determinado campo social, mas é 

também uma forma de se portar dentro do campo, como uma disposição incorporada 

tanto de forma subjetiva quanto de forma objetiva. Melhor dizendo, é uma regra de 

mediação entre a sociedade e os agentes, que se adequa continuamente às tensões, 

conflitos e mudanças a que estão sujeitas às relações sociais a exemplo das 

dinâmicas instigadas pelo ativismo feminista. 

Consiste, portanto, em um processo de interiorização por parte dos agentes e 

grupos de agentes do jogo de funcionamento do mundo social. Constitui o produto da 
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interiorização de um conjunto de esquemas de ação, concepção, percepção e 

apreciação objetivamente disponíveis na formação social. Trata-se de “um corpo 

estruturado, um corpo que estruturou as estruturas imanentes de um mundo ou de um 

setor particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto a percepção desse 

mundo como a ação nesse mundo” (BOURDIEU, 1996, p. 144).  

De modo que, no jogo social, os agentes posicionam-se relativamente a um 

capital simbólico e de percepções expressas como gostos, preferências, opiniões. São 

representações que codificam as práticas e que variam de acordo com a sua posição 

e os interesses associados, dando lugar a sistemas de percepção e de apreciação, 

ao mesmo tempo de cognição e avaliação das estruturas que se transformam em 

inconsciente individual e comum no mesmo processo (BOURDIEU, 2001a). 

Ademais, as representações sociais tiveram, desde Durkheim (1978), um papel 

essencial para o entendimento dos estados fundamentais da vida social. Elas são um 

recurso heurístico de interpretação da sociologia, dado que permitem a aproximação 

e a análise por parte do pesquisador de forma metódica do que constitui o pano de 

fundo do mundo social.  

As maneiras coletivas de agir e de pensar resultam de uma realidade exterior 

aos indivíduos que, em cada momento, a ela se conformam, visto que a consciência 

individual não é fruto do caráter psicológico, mas deriva da maneira de associação 

aos grupos de vinculação, em um movimento de flutuação entre os grupos e seus 

membros.  A definição da sociedade é produto desse movimento, ela se define a si 

mesma, dado que, em que pese os indivíduos sejam seres isolados, esbarram nas 

regras e imposições heterônomas decorrentes da natureza do grupo. 

Esse aspecto requer penetrar na esfera dos significados das ações e relações 

humanas para explicitar como se estabelecem mitos, são formuladas crenças e 

aspirações das quais derivam valores e atitudes (BOUDON, 1989; BOURDIEU, 

2001a), uma vez que é no âmbito das relações sociais que estão definidos os valores 

correntes para sinalizar o sentido das ações. Já o compartilhamento de sentidos 

impulsiona o processo de identificação dos agentes sociais nas esferas de suas 

interações.   

Nessa perspectiva, um ponto a ser considerado é que as representações 

sociais ocorrem de forma tangível por meio da incorporação de valores e adoção de 

estruturas de referência que norteiam as ações e expectativas dos agentes no tocante 

aos componentes do grupo, ou seja, ao “outro generalizado” a que se reporta Goffman 
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(1985), ao explorar como os indivíduos estabelecem a dramaturgia do cotidiano, as 

relações sociais propriamente ditas.  

De maneira que as disposições dos agentes e o modo como as práticas são 

vivenciadas são expressas por meio das palavras, em sua ação prática de construção 

da realidade, simultaneamente objetivada e objetivante, em que os enunciados 

pretendem realizar aquilo que enunciam (BOURDIEU, 1983). Assim, as 

representações inserem-se nas lutas classificatórias e de legitimação de pontos de 

vista, em que fazer conhecer é fazer crer e reconhecer determinado posicionamento 

na estrutura de distribuições do espaço social e na luta cognitiva pelo poder de impor 

o conhecimento legítimo do mundo social.  

Segundo Bourdieu (2001b), no espaço de relações sociais os agentes estão 

distribuídos de forma multidimensional por princípios de diferenciação de força e 

poder. Nesse caso, suas posições são relacionais em função de pesos relativos ao 

capital simbólico. Desse modo, o espaço social não é apenas um universo de pontos 

de vista, mas um lugar social onde existe distribuição de capital, seja ele econômico, 

seja social, seja informacional e em torno do qual se travam lutas com base nas ações 

dos indivíduos. E é por meio dos atos de fala, da comunicação verbal, que os conflitos 

são refletidos e desviados nos sistemas de dominação.  

Na constituição das relações sociais, as percepções implicam um movimento 

de mediações generalizáveis a partir do plano conceitual, em que são forjadas as 

identidades individuais em um movimento de tensão, pois os esquemas de percepção 

estão sedimentados na linguagem e decorrem de lutas simbólicas anteriores, 

dependendo da interpretação dos agentes, de sua subjetividade. Tais lutas estão 

sujeitas aos desígnios das figuras de autoridade que se projetam sobre os agentes e 

sobre as instituições.  

Por conseguinte, as representações manifestam-se sob as mais variadas 

formas que assumem as relações entre os indivíduos, a envolver questões como 

família, classe social, gênero, trabalho, lazer, entre outras. Nesse sentido, a 

concepção do mundo social traz no seu bojo a necessidade de os agentes 

considerarem os múltiplos aspectos acerca da existência, a capacidade de se 

estabelecer a prática pelos elementos constitutivos do cotidiano, que materializa o 

domínio das estruturas por meio do habitus (BOURDIEU, 2001a). 

No que diz respeito à investigação das representações dos indivíduos, de sua 

intervenção na vida cotidiana, propicia esboçar as múltiplas lógicas de construção das 
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relações sociais, formação de identidade e estabelecimento de padrões de ação na 

prática social. Importa salientar que se ultrapassa a perspectiva dicotômica do agente 

em oposição à estrutura, “observando-se prioritariamente [...] aquilo que circula entre 

os atores, a saber: os bens materiais e simbólicos de que a sociedade dispõe para se 

reproduzir por meio dos atores que a formam” (MARTINS, 2001, p. 2). 

Assim, a teoria das representações sociais se apresenta como uma maneira de 

interpretar o comportamento dos indivíduos e dos grupos sociais. Moscovici (2010) 

esclarece que as representações são formadas por influências recíprocas e por 

negociações implícitas no curso das convenções, em que as pessoas se guiam para 

conceber modelos simbólicos dos quais decorrem imagens e valores coletivos. Nesse 

processo, os indivíduos adquirem um conjunto validado socialmente de interpretações 

e explicações, regras e procedimentos que podem ser aplicados à vida social.  

Como cristalizações tangíveis do mundo cotidiano, as representações 

correspondem à matéria simbólica produzida e consumida nos processos de 

comunicação, entrecruzando-se e pondo-se em evidência por gestos, escolhas e 

palavras. Desse modo, constituem-se em materializações práticas dos agentes 

sociais que legitimam as crenças ao mesmo tempo que as produzem, como parte de 

uma dinâmica social complexa e sujeita a contestações.  

Seu caráter prescritivo decorre do processo de partilha, porque, ao disseminar 

uma tradição, são propiciadas experiências dentro de um esquema classificatório que 

se difunde na memória coletiva e na reprodução da linguagem (MOSCOVICI, 1978). 

E uma vez aceito seu conteúdo, as representações passam a compor a identidade e 

o modo de julgamento dos agentes. 

Jodelet (1989), por seu turno, define as representações sociais como um tipo 

de conhecimento concebido na esfera social com finalidade prática e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto de indivíduos. Mais que 

um conceito em si, o termo designa um fenômeno. Por conseguinte, pode-se 

considerar a representação social como uma maneira de consciência que vincula um 

sujeito a determinado objeto, mas não apenas como uma construção isolada, na 

medida em que o mundo social e cultural tem colaboração no processo.  

Conforme Moscovici (2010), a ancoragem e a objetivação são os processos 

formadores das representações sociais. Baseando-se no argumento de Bachelard, 

esclarece que o mundo do pensamento é diverso daquele em vivemos, desse modo, 

os mundos pensado e vivido não são um todo. Sob essa ótica, o que ocorre é um 
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processo de contextualização do estranho para torná-lo familiar. Assim, o que a mente 

percebe do ponto de vista físico é assumido pelo imaginário, que, em seguida, é 

objetivado, isto é, transferido da mente para o mundo físico como algo tangível.  

Quanto à ancoragem, é definida como o processo de classificação e nomeação 

que torna um objeto estranho reconhecível por comparação a determinado paradigma 

positivo ou negativo. Ancorar é classificar, denominar e denotar para facilitar a 

interpretação e compreensão de determinadas características referentes à 

“compreensão de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas” 

(MOSCOVICI, 2010, p. 70).  

Já o conceito de objetivação designa o processo de transposição do não 

familiar para a realidade. Trata-se do processo de descoberta da qualidade icônica de 

um ser impreciso, que assim ganha materialidade por meio de um ato de fala, em que 

se transforma uma representação na realidade da representação. Desse modo, há 

uma transmutação da palavra na coisa a qual é designada a substituir. É um processo 

em que as imagens passam a existir como objeto, são desdobramentos daquilo que 

significam. 

Para Jovchelovitch (2013), a objetivação e a ancoragem são formas específicas 

pelas quais as representações sociais estabelecem mediações na vida social. A 

objetivação consiste em um movimento em que está envolvida a imaginação por meio 

da qual ocorre uma “forma” (ou figura) específica do conhecimento acerca do objeto, 

o que torna palpável o conceito abstrato. A objetivação pode ser compreendida “como 

uma descoberta da qualidade icônica de uma ideia ou ser impreciso, como reprodução 

de um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2010, p. 71).  

Com a objetivação e a ancoragem, é possível identificar as conexões existentes 

entre a vida social e a vida individual. As representações, por sua vez, são produto 

das estruturas simbólicas suscitadas, de um lado, pela capacidade humana de criar; 

e, de outro, pelas fronteiras que a vida social impõe. 

Nesse sentido, as representações sociais atuam como um campo de 

conhecimento específico, que tornam o que é não familiar em familiar.  Por meio delas, 

são construídas condutas comportamentais e estabelecidas a comunicação entre os 

agentes sociais em um grupo produtor de interações. Além disso, constituem formas 

de conhecimento que são elaboradas e compartilhadas socialmente (BERGER; 

LUCKMANN, 1973) e favorecem a produção de uma realidade comum, viabilizando a 

compreensão e a comunicação dos indivíduos com o mundo. 
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Desse modo, representações sociais são agrupamentos de conhecimentos 

compartilhados em sua elaboração, a partir de uma visão prática, que oportunizam a 

formação de um contexto comum a um grupo social. Entre as representações sociais 

que se colocam como capazes de traduzir as relações de dominação se situa o direito 

institucionalmente estabelecido. A esse respeito, nos capítulos IV a VI são discutidos 

resultados de como isso se coloca no plano do sistema de justiça criminal para as 

questões de aplicação da legislação referente à violência contra as mulheres.  

 

 

3.4.1 A etnografia e as práticas sociais 

 

 

O sentido do termo prática social designa a forma das ações adotadas pelos 

agentes sociais e seus reflexos enquanto atos políticos, inseridos numa lógica 

complexa de dimensões institucionais, materiais e simbólicas. E é por meio dos seus 

vínculos com uma totalidade social, nas suas inter-relações que, segundo Pierre 

Bourdieu, estabelece-se o habitus, as maneiras de ser permanentes, duráveis 

(BOURDIEU, 2004b).  Assim, atua como um princípio unificador das práticas, um 

sistema de disposições derivado das estruturas objetivas, o que permite apreender as 

lógicas de sentido pertinentes em uma determinada totalidade social. 

Como parte da discussão a respeito da estratégia de apreensão das práticas 

sociais, a questão que se coloca para a antropologia – com teóricos como Geertz 

(2008, 2012) – é a de como o sistema elege e constrange as práticas 

sistematicamente, controlando as definições de mundo dos agentes sociais, num 

processo em que o self incorpora a cultura (ORTNER, 2011) em uma dinâmica de 

tensões e lutas. 

Tomando de empréstimo o argumento de Rosaldo (1995), a compreensão da 

temática de gênero é aqui entendida com base na sua contextualização sociopolítica, 

nas formas das práticas específicas em que ocorrem as relações de desigualdade. 

Partindo dessa perspectiva, Moore (1999) levanta o debate sobre o lugar da crítica 

feminista na investigação antropológica, argumentando que dada a amplitude dos 

processos culturais, as análises das relações de gênero não são estudos “de 

mulheres” ou “sobre mulheres”, mas trazem como princípio a estrutura em que estão 

inscritas. 
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O foco em questão está na maneira como as vivências das práticas 

institucionais traduzem as desigualdades como sistemas de valores relativos ao 

gênero como parte de sua conformação estrutural (SCOTT, 1995). É nas relações de 

poder, nas suas práticas, que as diferenças passam a se apresentar como 

desigualdades. Conforme afirma Moore (1999), e no sentido adotado para esta 

investigação, a etnografia toca em elementos da universalidade das experiências 

culturais para um olhar sensível sobre o que está convencionado no campo, para 

assim apreender “a sua especificidade no universo social específico em que ele se 

produz e se exerce” (BOURDIEU, 2004b, p. 211). 

O processo de dominação se estabelece, tanto no plano cultural quanto no 

psicológico, de modo que provoca ajustes nas dinâmicas materiais e políticas. Ao 

alinhar a forma de apreender dos indivíduos, faz com que suas pretensões sejam 

resultado da assimilação das estruturas objetivas, de modo que “a ordem instituída 

tende sempre a se manifestar, mesmo aos olhos dos mais desfavorecidos, como algo 

evidente” (BOURDIEU, 2001b, p. 210), a despeito das dissensões do campo. 

Nesse cenário, o contexto e o sentido apresentam-se como a base, o pano de 

fundo que permite alcançar a relação vinculante entre experiências culturais em que 

as particularidades da desigualdade são vivenciadas.  Na medida em que a 

dominação é tanto questão de processos culturais e psicológicos como de processos 

materiais e políticos, ela opera conformando as disposições dos agentes de modo 

que, em última instância, não é a vítima em si que está em jogo, mas as formas 

estruturais que a inscrevem em um ambiente socioculturalmente definido nas relações 

cotidianas do mundo social. 

O sentido do fazer etnográfico insere-se nesta pesquisa como recurso para a 

apreensão de práticas sociais significativas no âmbito das vivências institucionais do 

campo jurídico. Desse modo, a etnografia dos processos sociais de interação entre 

contexto e sentido na relação dos agentes sociais em relação à Lei Maria da Penha 

possibilita perceber como funciona a ligação entre o direito positivado, o contexto de 

sua produção e suas vivências, isto é, mediante a abordagem dos sentidos sociais e 

políticos materializados nas formas locais em sua especificidade. Nesse movimento, 

a etnografia viabiliza a apreensão das práticas sociais (BOURDIEU, 2003; 

WACQUANT, 2006; ORTNER, 2011) e, por conseguinte, das lógicas estruturais em 

que estão inseridos os agentes. 
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3.5 O DSC ENQUANTO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

 

De caráter indutivo e inspiração fenomenológica (HUSSERL, 1980; SMITH; 

SMITH, 1998), a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) busca a identificação 

de representações sociais dos agentes em suas práticas sociais enquanto esquemas 

sociocognitivos. Trata de possibilitar uma ‘re-produção’ dos atos de fala dispersos em 

uma coletividade pela sua agregação e categorização.  Para tanto, essa técnica serve-

se de instrumentos de pesquisa que permitem a análise de conteúdo do discurso 

enquanto substrato empírico que articula o plano individual com o coletivo (LEFEVRE; 

LEFEVRE; MARQUES, 2009; LEFEVRE; LEFEVRE, 2010a). Em que pese outras 

opções metodológicas estejam disponíveis e possam ser consideradas em uma 

pesquisa dessa natureza, a opção pelo DSC decorreu em grande medida, dentre 

outros motivos, em função da necessidade de preservação total do sigilo acerca da 

identidade dos entrevistados, a que essa técnica se presta muito bem.  A preocupação 

se justifica especialmente quanto a possíveis implicações para obtenção de relatos 

dos operadores do sistema de justiça, já que são servidores públicos de carreira e a 

mera possibilidade de identificação os levaria a negar-se a participar da pesquisa.  

O DSC se destina a atender a necessidade de trazer à luz representações 

sociais enquanto forma de autoexpressão de uma coletividade, de modo a capturar 

as múltiplas dimensões que lhe são constitutivas. O que permite apreender o habitus 

(BOURDIEU, 2004 a), as estruturais mentais que a totalidade das falas dos 

entrevistados carrega, mesmo que de forma sub-reptícia para os indivíduos em 

particular. Dessa maneira, justifica-se a sua inclusão no conjunto de reflexões e 

abordagens destinadas a atender temáticas complexas nas mais variadas áreas do 

conhecimento37.   

Para a coleta de dados, são realizadas entrevistas semiestruturadas a partir de 

questões temáticas que permitam a interlocução entre entrevistador e entrevistados. 

Digno de nota é o modo de elaboração das perguntas, que deve permitir um duplo 

                                                 
37 Para aprofundamento sobre a natureza da técnica e exemplos de sua utilização, consultar: 
Clementino, 2013; Lefevre; Lefevre, 2006, 2010a; Lefevre; Crestana; Cornetta, 2003; Lefevre; Lefevre; 
Marques, 2009; Massa, 2006. 
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movimento por parte dos entrevistados: a resposta ao que está sendo investigado e o 

resgate da linguagem e do pensamento das ações do mundo cotidiano. 

Quanto aos procedimentos relativos à análise de dados objeto da investigação, 

o objetivo é identificar as diversas categorias que agregam em eixos comuns os 

discursos dos entrevistados. Na sua aplicação, é possível utilizar os seguintes 

operadores/operações: 

1. Expressões-Chave (E-CH); 

2. Ideias Centrais (ICs); 

3. Ancoragens (ACs); 

4. Discursos do Sujeito Coletivo (DSCs). 

 

No que diz respeito ao procedimento de coleta de dados, requer o levantamento 

dos discursos individuais obtidos por meio de entrevistas em que são posteriormente 

selecionadas as Expressões-Chave, isto é, os segmentos de cada depoimento que 

melhor descrevem o conteúdo. A partir daí, são identificadas as Ideias Centrais e 

Ancoragens que os agrupam, especificadas como fórmulas de sintetização que 

denotam sentido semelhante ou complementar (LEFEVRE; LEFEVRE, 2005, 2010b). 

Desse modo, expressam uma soma qualitativa dos discursos individuais.  

Com base nas operações anteriormente descritas, efetua-se a análise das 

sínteses obtidas, por meio das quais é possível obter informações qualitativas sobre 

as representações sociais da coletividade. Esse é o objetivo geral da análise. No 

processo de elaboração do Discurso do Sujeito Coletivo, cada categoria, ao ser 

congregada pelo pesquisador em um conjunto de opiniões a partir dessas E-CHs e 

ACs semelhantes, desdobra-se em um discurso coletivo, composto na primeira 

pessoa do singular para demarcar a presença de enunciação do pensamento coletivo 

na pessoa do Sujeito Coletivo de Discurso.  

Quanto ao volume de relatos contabilizados, refere-se ao percentual de 

extratos de respostas que é aglutinado para a constituição de um discurso, formado 

do desdobramento de uma ideia em seus conteúdos e argumentos correspondentes. 

Desse modo, evidencia a força (intensidade) e o grau de espalhamento (amplitude) 

de uma categoria no grupo social. 

Para viabilizar o tratamento dos dados, é utilizado o Programa Qualiquantsoft, 

software elaborado pela Sales e Paschoal Informática, fruto de parceria com a 

Universidade de São Paulo (USP), a Faculdade de Saúde Pública e os professores 
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Fernando Lefevre e Ana Maria Lefevre, seus criadores. Trata-se, portanto, de um 

recurso para a análise quali-quantitativa em tela, qual seja, as representações sociais 

relativas à aplicação da Lei da Maria da Penha pelo sistema de justiça criminal. 

No intuito de viabilizar a coleta de dados, foram estabelecidas perguntas com 

seus respectivos objetivos, conforme descrito a seguir. 

 

Objetivo 1: Apreender a visão de ativistas do movimento de mulheres e de operadores 
do sistema de justiça criminal sobre o amparo legal e institucional voltado às mulheres 
em situação de violência doméstica. 
Pergunta 1: Como você vê as leis e os programas que visam à proteção das mulheres 
em situação de violência doméstica? 
Objetivo 2: Conhecer o modo de apropriação das práticas do sistema de justiça. 
Pergunta 2: Quando solicitado, como se dá o funcionamento do sistema de justiça? 
Objetivo 3: Conhecer as expectativas relativas ao cumprimento da Lei Maria da 
Penha. 
Pergunta 3: Justiça para mulheres em situação de violência doméstica, como você 
definiria? 

 

 

3.5.1 Definição da amostra e mecanismos de coleta de dados 

 

 

Tomando como ponto de partida o tratamento de dados bibliográficos, foi 

realizada a caracterização preliminar do cenário, com posterior realização de 

entrevistas semiestruturadas, de modo a apreender a dinâmica social instalada e, 

assim, delinear as representações sociais relativamente à compreensão quanto à 

efetividade dos procedimentos e encaminhamento para esferas institucionais no 

âmbito do campo jurídico, no que concerne às ocorrências de violência contra 

mulheres.  

O período de realização da pesquisa foi compreendido entre 06 de março de 

2013 a 28 de junho de 2014. A entrada no campo foi realizada a partir do contato com 

as representantes dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher do polo 

Juazeiro/BA-Petrolina/PE e de ativistas feministas que se predispuseram a colaborar 

com a execução da pesquisa. Já o acesso às instituições do sistema de justiça foi 

disponibilizado por: delegadas de polícia titulares das delegacias especializada para 

atendimento às mulheres de Juazeiro/BA e de Petrolina/PE; administração do 

Ministério Público de Petrolina/PE; juízes titulares tanto da 2ª Vara Crime de 
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Juazeiro/BA quanto das 1ª e 2ª Varas Crime de Petrolina/PE; comando das polícias 

militares do 5º Batalhão de Polícia Militar de Petrolina/PE e da 76ª Companhia da 

Polícia Militar de Juazeiro/BA. 

Como instrumentos para coleta de dados, foram utilizados: 

a) Caderno de campo – instrumento na forma escrita, usado para acompanhar a 

coleta de dados nas instituições, como recurso à memória de acontecimentos 

e também fixar reflexões durante a trajetória da investigação, o que permitiu a 

descrição densa de algumas das relações sociais observadas e relatadas. 

b) Entrevistas – As entrevistas foram gravadas (voz e imagem), com a 

aquiescência expressa das pessoas abordadas, seguindo-se de transcrição 

literal dos depoimentos e leitura para apreensão dos aspectos gerais.  

 

No tocante à estratégia de coleta de dados de campo, ocorreu de maneira 

multissituada (WACQUANT, 2006) da seguinte forma: 

a) foram colhidos 72 depoimentos em amostra não probabilística (DIEHL; 

TATIM, 2004; SCHUTT, 2012) que foi selecionada pela representatividade em termos 

de vivência com a temática da violência de gênero, considerando-se o quadro 

institucional existente na região, qual seja: duas DEAMs, Casa Abrigo, três  varas 

crime, conselho Centro Integrado de Assistência à Mulher – CIAM,  Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher – CRAM, conselhos municipais dos direitos das 

mulheres. Os dados para análise foram obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas (vide Apêndice), com aplicação simultânea em dois grupos:  

 Ativistas feministas: 34 entrevistas;  

 Operadores do sistema de justiça com atuação no sistema de justiça 

criminal: 38 entrevistas (amostra composta por delegadas(os) de polícia, 

juízes criminais, promotoras(es) públicos, advogadas(os), policiais e 

serventuárias(os)). 

b) para a construção dos relatos etnográficos, foram realizadas entrevistas de 

profundidade e sessões de observação, com utilização de cadernos de campo.  Além 

disso, para fins de preservação do sigilo sobre a identidade das pessoas 

entrevistadas, todos os nomes próprios utilizados são fictícios. 

Nos capítulos a seguir será apresentada a descrição dos resultados obtidos e 

a análise correspondente. 
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4 CONSTRUIR O DIREITO, VIVER POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

Em âmbito mundial, são intentados discursos por meio de ações políticas 

articuladas por grupos feministas e organizações comprometidas com a promoção da 

igualdade social, que recorrem ao argumento de “direitos humanos das mulheres” 

para que sejam considerados os diversos contextos de sua inserção nas estruturas 

das nações, como é o caso das avaliações produzidas pela ONU Mulheres ou pelo 

consórcio permanente de movimentos de mulheres do Brasil para acompanhamento 

da implantação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher – CEDAW38. Contudo, as desejáveis homogeneidades 

pensadas em termos globais em busca de igualdade para as mulheres são vividas 

nos espaços locais, em que estão em jogo identidades pessoais e estratégias de 

posicionamento nas interações no plano cotidiano.  

Na polifonia do mundo social, ativistas feministas desempenham um papel no 

sentido de identificar necessidades, propor possibilidades de acesso e de 

modificações no espaço de práticas que limitam as mulheres nas relações sociais 

(BANDEIRA, 2009; DEBERT; GREGORI, 2008; MACHADO, 2010). São agentes 

sociais que se projetam para o campo jurídico (CAMPOS; CARVALHO, 2006; 

CAMPOS, 2011), com base na ação política, em busca de construir novas 

perspectivas para a supressão da posição subordinada da mulher.  

O protagonismo feminista em suas variadas manifestações (SAFIOTTI, 1994, 

1995; PINTO, 2003, 2012; YOUNG, 2000), indica que é justificável e legítimo querer 

modificar o sentido do jogo social, em que o papel da mulher, como objeto de 

subordinação (DELPHY, 2009), parece traduzir evidências históricas, incorporadas 

aos sistemas de disposições dos agentes, e nas expectativas e exigências de seus 

contextos do ponto de vista do senso comum.  Ademais, feministas são uma espécie 

                                                 
38 O consórcio é formado pelas seguintes organizações: Coletivo Feminino Plural; Red Nacional 
Feminista de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos;  Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer - CLADEM/Brasil;  Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos sobre Mulher e Gênero (NIEM/UFRGS) Articulação de Organizações de Mulheres Negras 
Brasileiras;  Associação Casa da Mulher Catarina;  Comissão de Cidadania e Reprodução;  ECOS – 
Comunicação em Sexualidade;  Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero;  Instituto Brasileiro 
de Inovações pró-Sociedade Saudável/CO;  Instituto Mulher pela Ação Integral à Saúde e Direitos 
Humanos (IMAIS); Plataforma DHESCA Brasil e THEMIS Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero. O 
último relatório foi elaborado em dezembro de 2013 e está disponível em: 
<http://monitoramentocedaw.com.br/documentos/cedaw>.  Acesso em: 12 out. 2014. 
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de agentes de desconstrução e reconstrução de sentidos, que intentam esquemas 

cognitivos alternativos e confrontam o que é predominante como universo 

transcendente de significações nas relações hierarquizadas entre os sexos. 

Este capítulo traz a perspectiva de ativistas feministas acerca da Lei Maria da 

Penha no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE, captada por meio da apreensão das suas 

representações sociais. Com isso, são demonstrados os resultados obtidos com o 

levantamento de campo a partir da coleta de depoimentos, em amostra não 

probabilística, que abrange membros dos conselhos municipais dos direitos das 

mulheres e de ativistas que se destacam pela sua liderança, articulação e tempo de 

atuação no movimento social por meio do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

O perfil identificado na amostra é o que segue. Dos dados obtidos observa-se 

que, quanto ao sexo, a participação de mulheres é majoritária, já que representam 

94% (Gráfico 1), bastante compreensível por se tratar de pessoas engajadas na 

defesa de direitos das mulheres. A faixa etária (Gráfico 2), de 41 a 50 anos, é a mais 

expressiva (31%) que, se somada com as faixas acima de 51 anos, correspondem a 

77%. Isso indica tratar-se de um grupo que, em sua maioria, acompanhou na fase 

adulta as transformações nos direitos das mulheres nos últimos vinte anos.  

 

 

Gráfico 1 – Distribuição de ativistas de gênero no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE por sexo 
Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 
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Gráfico 2 – Distribuição de ativistas de gênero no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE por faixa 
etária 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

Quanto à cor declarada, o grupo mais expressivo é o de cor preta (Gráfico 3), 

que representa 43%, o que se distancia da situação de distribuição do segmento 

populacional no Brasil, que é 8,1% de pretos, e na região Nordeste, de 9,7% (IBGE, 

2013). Na Bahia, o percentual é de 16,8% e, em Pernambuco, de 5,4%, o que talvez 

possa ser explicado pela necessidade de reivindicar direitos em função do caráter das 

desigualdades raciais e a sua relação com os processos de mobilidade social no Brasil 

(OSÓRIO, 2004). O estado civil predominante é casada(o), 62% (Gráfico 4).  

 

 

Gráfico 3 – Distribuição de ativistas de gênero no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE por cor ou 
raça* 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 
* Conforme critérios do IBGE para o Censo 2010. 
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Gráfico 4 – Distribuição de ativistas de gênero no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE por estado 
civil 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

Já a escolaridade (Gráfico 5) é bem variada. Entretanto, entre superior 

incompleto e completo estão 69% das pessoas entrevistadas, o que certamente 

interfere de modo positivo na capacidade de organização e interlocução do grupo. 

Ademais, há uma parcela expressiva, 72%, com experiência como ativista feminista 

acima de seis anos (Gráfico 6), o que aponta para vivências na trajetória de 

implantação da Lei Maria da Penha. 

 

 

Gráfico 5 – Distribuição de ativistas de gênero no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE por grau de 
escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 
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Gráfico 6 – Distribuição de ativistas de gênero por tempo de experiência no movimento 
social no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE (em anos) 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

A seguir, serão apresentados e comentados os resultados obtidos em forma de 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consiste em um discurso síntese redigido na 

primeira pessoa do singular composto de “Expressões Chave – ECH”, organizados 

em categorias a partir dos depoimentos colhidos. 

 

 

4.2.1 Amparo legal e institucional 

 

 

Para atender ao objetivo de “Apreender a visão de ativistas do movimento de 

mulheres sobre o amparo legal e institucional voltado às mulheres em situação de 

violência doméstica”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte 

questão: Como você vê as leis e os programas que visam proteger as mulheres em 

situação de violência doméstica? 

Para a questão acima, as categorias identificadas e seus respectivos 

percentuais de frequência de respostas foram: A – baixa efetividade (12%); B – 

conquista social (40%); C – empoderamento (9%); D – garantia constitucional (5%); E 

– instrumento de conscientização (18%); F – patriarcalismo (16%). 
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Gráfico 7 – Distribuição de categorias do DSC de ativistas do polo Juazeiro/BA - 
Petrolina/PE (Amparo legal e institucional) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 
pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação das categorias em ordem  alfabética. 

 

Para as categorias acima, foram consolidados os resultados a seguir em forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo - DSC39.  

 

Categoria A – DSC: Baixa efetividade 

 

Entre a existência de uma lei e a efetivação existe um caminho muito longo. Pela Lei Maria da Penha, 
a mulher não pode sofrer vários tipos de agressão: verbal, física, mas ainda falta ser exercida de fato 
e de direito, falta um desempenho das autoridades. Para mim, ainda falta a sua efetivação. A lei é muito 
boa, mas quando a mulher sofre a violência tem tanta dificuldade para ser cumprida... É preciso haver 
uma discussão maior, é preciso que os governantes e o [Poder] Judiciário revejam essa questão da lei 
do ponto de vista da aplicabilidade [que], infelizmente, estamos muito longe de alcançar (DSC 
estruturado dos depoimentos: AT PSI 01; AT ES 07; AT AS 22; AT ES 23; AT ENF 26; ATM ENC 27; 
AT AS 31; AT PED 32) 

 

De acordo com o DSC da categoria A, “Baixa efetividade”, foi identificada a 

existência de uma performance inadequada dos integrantes do sistema de justiça e 

do Poder Executivo enquanto esferas deliberativas e executoras da legislação. De 

                                                 
39 Para fins de identificação no banco de dados e de preservação do sigilo das pessoas entrevistadas, 

foi estabelecido um código alfanumérico em substituição ao nome. As abreviaturas adotadas devem 
ser interpretadas como segue: AT refere-se a ativista feminina; ATM refere-se a ativista masculino; AS 
= assistente social; AUT= autônoma; CM= comerciária; CMT= comerciante; CO = costureira; DNC = 
dona de casa; ES = educadora social; EL= eletricista; ENC= encanador; ENF = enfermeira; PED = 
pedagoga; PSI = psicóloga; PRO = professora; VER = vereadora. 
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acordo com o relatado, as autoridades não têm a atitude esperada para a sua 

materialização, ao considerar que “falta a sua efetivação” e ainda que “falta um 

desempenho das autoridades” quanto ao processo de implementação da Lei Maria da 

Penha. 

Ao se considerar o papel do Estado enquanto gestor dos direitos 

constitucionais, os quais vinculam as pessoas e a nação (LOPES, 2006), colocam-se 

como fundamentais as questões relativas à fruição plena da cidadania. Incluindo-se 

aí o tema do acesso à justiça e, portanto, da efetividade40 do sistema de justiça.  

Nesse aspecto, “pertencer a um Estado garantidor de direitos é, sem dúvida, 

um aspecto central da cidadania” (BOTELHO; SCHWARCZ, 2012, p. 16). Desse 

modo, mais do que as proposições do dogmatismo do direito positivado, é levada em 

conta a postura das instituições que compõem o aparato do sistema de justiça e o 

comportamento adotado pelos operadores do sistema de justiça, isto é, a conjunção 

de aptidão e disposição institucional. Significa dizer que se trata não só de acessar o 

sistema de justiça, mas também de garantir que sejam produzidos resultados 

socialmente justos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988; SADEK, 2001).  

No que diz respeito à efetividade do sistema de justiça criminal, enquanto parte 

das políticas públicas de segurança, está vinculada à avaliação do que está sendo 

produzido pelas instituições em termos de resultados (CAIDEN; CAIDEN, 2001; 

COSTA, 2003) em função das proposições das agendas do movimento feminista 

colocadas, seja na Lei Maria da Penha, seja no Plano Nacional de Políticas para 

Mulheres – PNPM, seja no Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a 

Mulher. 

Isso significa pôr em foco como estão sendo implementadas as políticas 

públicas, seu papel e amplitude, incluídas as formas de gestão adotadas pelos entes 

estatais, bem como o sentido de justiça social adotado (DRAIBE, 1997; RODRIGUES, 

2010; SECCHI, 2010). Dessa maneira, é factível inferir que a efetividade de uma 

política pública depende de governança e accountability, o que a torna dependente 

das inter-relações entre Estado, política e sociedade (SOUZA, 2006). 

Segundo Boaventura Santos, a “litigação tem a ver com culturas jurídicas e 

                                                 
40 A efetividade relaciona-se com o princípio da eficiência, introduzido na administração pública 
brasileira com base na Emenda Constitucional n. 19, de 04 jun. 1998. Para aprofundar a discussão 
acerca do conceito de efetividade consultar: Alcântara, 2009; Aragão, 1997; Barroso, 2006; Castro, 
2006. 
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políticas, mas também com o nível de efetividade da aplicação dos direitos e com a 

existência de estruturas administrativas que sustentam essa aplicação” (SANTOS, 

2011b, p. 24). Diante disso, coloca-se a questão do mercado de oferta e procura 

jurídica, em que se instala a necessidade de olhar para a administração da justiça 

enquanto instituição política e profissional. 

Nessa medida, os agentes envolvidos no ciclo das políticas públicas são atores 

políticos (RODRIGUES, 2010). Pensando nisso, é fundamental compreender que a 

natureza do viés ideológico que perpassa as suas concepções vão dar sentido à ação 

dos entes públicos como fatores intervenientes na gestão das políticas públicas 

(FIGUEIREDO, 1997).  

O direito introduzido pelo movimento de mulheres, com base em seu 

protagonismo político, trouxe modificações quanto à expectativa de disponibilização 

de mecanismos institucionais a ser implementados no âmbito dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais, reprodutivos e sexuais (BARSTED, 2005; 

LEITE; WOLKMER, 2003; MACHADO, 2010; ROMEIRO, 2009). Conforme explicitado 

no Capítulo II, várias ações foram requeridas ao sistema de justiça criminal no sentido 

de viabilizar a sua legitimação e consolidação por meio das ações do Estado 

(BANDEIRA; ALMEIDA, 2014). 

Sobre essa questão, discussões têm sido levadas a termo pela SPM, com a 

Campanha Compromisso e Atitude, no sentido de permitir aprofundar a reflexão nesse 

sentido. Lançada nacionalmente no dia 07 em agosto de 2012, e no Nordeste em 12 

de novembro de 2012, a “Campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha 

– A lei é mais forte” foi materializada em acordo de cooperação técnica firmado entre 

a Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM, o Poder Judiciário, o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e o Ministério da Justiça. O seu objetivo é fazer com que 

as três esferas governamentais possam, de maneira cooperativa, viabilizar a 

implementação da Lei Maria da Penha. É uma ação de mobilização para agregar 

sociedade civil e governo com o objetivo de enfrentar a violência contra a mulher e 

que, para isso, depende da adesão das instituições envolvidas para o atendimento 

das demandas.  
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Categoria B – DSC: Conquista social 

 

Todo esse movimento tem um porquê e só existe por conta das nossas vitórias. Lula não acordou 
iluminado para criar a Lei Maria da Penha, o Brasil foi punido pela OEA, a gente sabe. As leis são 
conquistas, tudo o que se conseguiu do ponto de vista dos direitos em prol das mulheres foram 
conquistas, porque são fruto das lutas sociais por um processo de militância; têm bastante legitimidade 
porque são provenientes de uma situação real, histórica, concreta . [E] a Lei Maria da Penha, [é] a 
terceira melhor lei que já se viu. É um divisor de águas porque reacendeu o movimento de mulheres; 
ela mobiliza mulheres, inclusive as que não estão ligadas a entidades [ou a] organizações. Além disso, 
penso é um instrumento de proteção nessa questão da violência contra a mulher (DSC estruturado dos 
depoimentos: AT  PSI 01; AT PRO 02; AT CO 04;AT PRO 05; AT CO 06; AT PRO 11; AT VER 12; AT 
VER 14; AT PRO 15; AT AS 16;  AT AUT 18; AT  PRO 19; AT PRO 21; AT AS 22; AT  ES 23; AT PED 
25; AT AUT 26; ATM ENC 27; AT DNC 28; AT PED 29; ATM  ENF 30; AT AS 31; AT PED 32). 

 

Categoria C – DSC: Empoderamento 

 

Quando a mulher começa a ler os direitos dela, acima de tudo os direitos humanos, ela passa a 
entender que pode sair da situação de violência e hoje temos um número muito grande de denúncias. 
Para mim, esses programas vêm justamente para deixar um alerta para essas mulheres não viverem 
nesse sofrimento. Quem sabe aonde quer chegar escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar e dizer: 
"Eu posso, eu quero, eu vou!". Quando tem isso a gente pode (DSC estruturado dos depoimentos: AT 
ES 03; AT ES 07; AT PRO 10; AT ES 13; AT AS 16). 

 

Observando-se os DSC das categorias B, “Conquista social”, e C, 

“Empoderamento”, fica evidente que o grupo considera a LMP como uma conquista 

social, produto de uma luta político-ideológica que faz parte do processo de 

formulação de reivindicações por parte das mulheres na qualidade de agentes 

políticos capazes de verbalizar e interferir na esfera pública, ao considerar que 

“quando tem isso a gente pode”.  

Assim, as/os ativistas admitem que existe uma dimensão relacional, isto é, uma 

possibilidade de rompimento das assimetrias sociais que projeta para readequações 

na distribuição de poder na esfera social. Contexto que revela a existência de um 

esforço de mudança na posição do status quo das mulheres, viabilizado pela 

verbalização de disposições na arena política, em que se projetam como sujeitos de 

poder (FOUCAULT, 1995)41, o que pode ser compreendido como apropriação, no 

                                                 
41 No artigo O sujeito e o poder, Michel Foucault (1995) considera a questão do sujeito em relação ao 
poder na sua prática de investigação, dedicada a analisar como o ser humano adquire a condição de 
sujeito. Discute o modo como o poder é legitimado como um processo em vários campos, com várias 
racionalidades específicas. O poder é tomado como parte do jogo de relações entre indivíduos e 
coletividades, que no seu exercício faz com que uns ajam sobre os outros. Em decorrência do que se 
estabelece um jogo complexo que envolve poder, desejo e liberdade em luta “agonística”. Identifica três 
tipos de lutas: contra a dominação, contra as formas de exploração, e ainda contra as formas de 
subjetivação da sujeição. Fenômeno que se aplica à vida cotidiana, em que o indivíduo se reconhece 
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espaço local, de fluxos e práticas do discurso feminista transnacional, ao traduzir-se 

como uma expressão politizada do campo político do feminismo.  

Nesse sentido, ao incorporar o discurso de uma agenda pública que provoca a 

ultrapassagem da dicotomia entre o público e o privado, a legislação permite a captura 

das vozes das mulheres como atos de insubordinação voltados para o exercício de 

autonomia, isto é, da soberania dos indivíduos em relação a si mesmos e aos outros, 

em especial ao questionamento das relações de dominação (BOURDIEU, 2005a; 

DELPHY, 2009). 

Amy Allen (2013), ao tratar do tema do poder sob a perspectiva feminista, 

coloca a centralidade do conceito de poder no variado debate teórico que se debruça 

sobre a questão, sob a perspectiva de três vertentes principais que o interpretam: 

como forma de dominação, de acordo com as correntes fenomenológica, radical, 

socialista, interseccional e pós-estruturalista; como recurso, na perspectiva liberal; e 

como empoderamento. 

Em relação ao poder enquanto empoderamento, diz respeito à capacidade de 

romper com espaços socialmente definidos, reposicionando discursos e práticas no 

contexto sociopolítico com o objetivo de alcançar as estruturas vigentes a partir de um 

imperativo de mudança social. Isso implica desenvolver e se apropriar de uma 

capacidade de deliberadamente exercer competências sobre si, o que significa não 

apenas reconhecer as forças que dão causa à opressão, mas também assumir uma 

atitude proativa no sentido de modificá-las (BATLIWALA, 1994). 

O processo de empoderamento (SARDENBERG, 2009) refere-se ao poder 

para a ação, para o questionamento voltado à desestabilização das situações de 

opressão presentes nas práticas sociais em que mulheres e homens possuem 

interesses distintos em função da divisão sexual do trabalho. Isso significa questionar 

as ideologias e relações de poder, materializadas em relações assimétricas de 

distribuição de recursos regulamentados pelo direito e operacionalizados pelas 

instituições. Consiste, portanto, em uma atitude de desafio às instituições enquanto 

mecanismos responsáveis pela “eternização das estruturas da divisão sexual e dos 

princípios de divisão correspondentes” (BOURDIEU, 2005a, p. 5), entre as quais se 

inclui a ordem jurídica posta pelo direito positivo.  

                                                 
e é reconhecido e faz dos indivíduos sujeitos em dois sentidos: como objeto de controle e dependência; 
e como fruto da própria identidade por meio do autoconhecimento. 
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No que diz respeito à força de autoafirmação, é um aspecto que foi levantado 

por Alain Touraine (2011) na pesquisa que realizou acerca das transformações das 

representações sociais das mulheres sobre si mesmas e do movimento cultural que 

põe em mutação social a consciência feminina, movida pelo desejo de superação da 

ordem social. Desse modo, o apoderar-se da consciência de si reverbera na ideia de 

sujeito de direitos, portanto, na possibilidade do exercício da democracia como fruição 

do governo baseado na lei e no serviço de direitos, como é o caso da prestação 

jurisdicional.  

O feminismo pode ser considerado, dessa maneira, como um pilar de 

construção do processo democrático, pois identifica desigualdades, aponta direitos e 

promove a concepção de políticas públicas inclusivas. Diante da necessidade de dar 

respostas às necessidades da sociedade civil, é produzido um direito contra-

hegemônico, como parte das lutas do cosmopolitismo subalterno (SANTOS, 2003). 

O sentido da referência ao poder na fala das/os ativistas do polo Juazeiro/BA-

Petrolina/PE, parece indicar que não se trata de poder considerado como um 

dispositivo a ser utilizado sobre os homens, mas numa perspectiva de transformação 

de si e dos outros, do sujeito que é capaz de refletir sobre si no mundo social e interferir 

na sua dinâmica. Numa aquisição de autoimagem de sujeitos com capacidades para 

a autonomia no processo de questionamento das relações violentas e, por 

conseguinte, para viabilizar o acesso às instituições do sistema de justiça criminal.  

Vale lembrar que a dinâmica social instalada parece também afetar processos 

de legitimação e novas decodificações para o sentido de gênero. Segundo a definição 

de Scott (1995), é preciso mais que a concepção binária homem/mulher para 

compreender historicamente as desigualdades sociais relativas à diferenciação 

sexual, implicando uma dimensão relacional das relações de poder, em que estão 

imbricados os aspectos culturais, normativos, políticos, econômicos e subjetivos com 

o propósito de legitimar as posições sociais. 

 

Categoria D – DSC: Garantia constitucional 

 

Eu acho que a Lei Maria da Penha veio pra ajudar, é uma lei constitucional [e] a gente tem que respeitar. 
Nesses últimos anos, tem sido uma luta muito grande com politicas públicas que têm reforçado isso. 
Não [se] pode desviar dela. Especialmente agora que se tornou incondicionada (DSC estruturado dos 
depoimentos: AT CM 09; AT PRO 11; AT PED 25). 
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Para a categoria D, “Garantia constitucional”, o DSC revela que as/os ativistas 

têm a consciência de que a LMP foi obtida por pressões advindas do plano político 

internacional e, ainda, que deve materializar as garantias constitucionais previstas 

pela Constituição Federal de 1988 em relação a garantir a defesa contra atos de 

violência dirigidos às mulheres.  Ao indicar que “não se pode desviar dela”, fica 

subentendida a existência de crença na segurança jurídica como parte da 

obrigatoriedade de seu provimento. 

A violência, segundo o artigo 6º da LMP, pode se manifestar por meio de 

comportamentos de natureza física, sexual, psicológica, moral e patrimonial, de modo 

isolado ou como resultante de combinação entre eles.  Desse modo, a lei provocou 

um realinhamento da concepção da violência contra a mulher e da violência conjugal 

como portadoras de especificidades dignas da atenção do Estado (ROMEIRO, 2009).  

Nesse sentido, a estrutura jurídica dentro do mundo social cumpre o papel de 

antecipar as possibilidades de como os membros de determinada comunidade política 

vão comportar-se frente à ordem jurídica positivada (REALE, 1980). Isso decorre da 

legitimidade da dominação racional (WEBER, 2000) do Estado liberal de Direito, que 

deve se manifestar pelas seguintes características: outorga de poder, abstração de 

regras intencionais, exercício impessoal da soberania e obediência ao sistema 

normativo pactuado. Trata-se de uma relação de confiança, que se realiza 

objetivamente na tutela de bens e, subjetivamente, no sentimento de segurança 

jurídica, uma relação que implica certeza e segurança.  

Por sua vez, a segurança jurídica expressa uma conexão entre o cidadão e o 

Estado em que se garante ao indivíduo a integridade de bens e direitos através dos 

procedimentos dos agentes estatais no caso concreto. Ela é definida como um 

princípio de estabilidade das relações jurídicas em que os atos devem 

necessariamente estabelecer correspondência com os princípios definidos nos textos 

legais (GÜNTHER, 2009; SANTOS, 2011b). Isso significa dizer que o exercício da 

cidadania (MARSHALL, 1967) está ancorado no pressuposto de uma prática que se 

estabelece pela presunção de que as normas sociais, positivadas pelo direito 

decorrente da negociação política, devem traduzir os anseios de um senso de justiça 

por meio de procedimentos coerentes com os princípios firmados nos textos legais. 

Desse modo, o Estado é passível de ser admoestado quanto ao cumprimento 

do direito em sua dimensão concreta, exigível pelos indivíduos pela sua 

materialização em forma de prestação jurisdicional (FERNÁNDEZ; BARRIENTOS, 
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2000).  Assim, a LMP é um instrumento de garantia constitucional da igualdade das 

mulheres, conforme prevê o título II da Constituição de 1988, para o qual existe uma 

expectativa de materialização da ordem social do decurso dos procedimentos que são 

adotados quando da sua aplicação. 

Em que pese a arguição da sua constitucionalidade quanto aos artigos 33 e 41 

por parte de membros do Poder Judiciário em torno de elementos como: a 

competência, se de juizado criminal ou JECRIM; a oportunidade do afastamento da 

Lei 9099/1995; ou o suposto desrespeito aos direitos humanos (STRECK, 2011). Após 

a interposição da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 19, ajuizada pela 

Presidência da República e julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 09 

de fevereiro de 2012, a interpretação foi pacificada, o que obrigou formalmente o seu 

fiel cumprimento. 

 

Categoria E – DSC: Instrumento de conscientização 

 

Na minha experiência com a Lei Maria da Penha, muita coisa melhorou. A sociedade passou a ter mais 
consciência de que a mulher tem direitos, até porque os homens temem muito. Mesmo aqueles que 
têm menos conhecimento, [que são] menos dotados de educação, tiveram que refletir sobre as suas 
atitudes (DSC estruturado dos depoimentos: AT PRO 02; AT ES 07; AT EL 08; AT CM 09; AT PRO 10; 
AT PRO 15; AT PED 25; ATM ENC 27; AT PED 29; AT PRO 33). 

 

Conforme o DSC elaborado para a categoria E, é atribuída à legislação uma 

função pedagógica, utilizada como forma de conscientização. Nesse caso, a LMP é 

um meio para afirmar as mulheres como sujeitos de direitos no espaço social, fato 

decorrente, inclusive, do medo que inspira.   

Ao tratar da relação entre o direito e as mudanças sociais, Lopes (1997) 

argumenta que são duas as perspectivas que se apresentam. De um lado, o direito é 

visto como resultante de processos sociais anteriores e independentes; de outro, a 

mudança social é atribuída aos efeitos do sistema jurídico.  No caso da LMP, o DSC 

em análise evidencia que a legislação é compreendida como um discurso de 

conversão, que age para reequilibrar a correlação de forças quanto à subordinação 

das mulheres nas relações de gênero (SCOTT, 1995).  

Portanto, ela é produtora de efeitos sociais obtidos no processo de definições 

e redefinições em termos de posicionamentos estratégicos dos agentes (BOURDIEU, 

2001b), o que provoca redistribuições de poder no espaço social.  

 



112 

Categoria F – DSC: Patriarcalismo  

 

Essa sociedade patriarcal traz para as mulheres algo que machuca demais, por mais que se avance 
de maneira econômica, profissional, ainda se sofre a violência.  A mulher é colocada como aquela 
coisinha frágil e tem que estar ali só para obedecer e não para fazer aquilo que ela acha que [deva] 
fazer. Eu vejo a cabeça do agressor [desse modo]: "Meu pai era assim, eu também tenho que ser 
assim, eu sou o macho!", então o agressor tem o pensamento machista. Está no imaginário tanto de 
homens como de mulheres de uma região como essa, que vem de uma política coronelista, de maus 
tratos aceitos pela sociedade, de que mulher apanha porque merece. A mulher que não pode ser dona 
da sua própria vida, a mulher que não pode ser dona do seu próprio dinheiro, a mulher que pra votar o 
marido tem que dizer [em] quem ela vai votar, daí a gente percebe que se vive muito sob o comando 
dos homens: dos maridos, do pai, dos irmãos. Então [em] todas essas coisas a gente percebe que o 
homem ainda tem a mulher como [um] troféu que ele não vai deixar escapar e é [por isso] muitas vezes 
que ela quer sair [e] ele mata. Somos fruto da sociedade machista, [que] tem toda uma lógica que não 
permite que essa questão avance da forma como a lei prevê (DSC estruturado dos depoimentos: AT 
PRO 02; AT PRO 05; AT CO 06; AT ES 07; AT EL 08; AT CM 09; AT PRO 11; AT AUT 18; AT PRO 
20). 

 

Segundo as representações sociais das/os ativistas feministas identificadas no 

DSC elaborado para a categoria F, a principal causa impeditiva à igualdade das 

mulheres é o patriarcalismo, o qual é entendido pelo grupo como uma forma de 

estabelecer subordinações decorrentes de uma concepção cultural que estrutura o 

mundo social e que deixa a mulher sob o comando dos homens em múltiplas esferas 

da vida, colocando-a numa posição de heteronomia. O patriarcalismo é compreendido 

como um modo ancestral de convivência que fundamenta as relações sociais, firmado 

no imaginário coletivo por meio de comportamentos machistas que propiciam a 

perpetuação de desigualdades persistentes e de sua expressão em formas de 

sociabilidade que colocam a mulher em situação de violência.  

Do ponto de vista teórico, o conceito de patriarcalismo já era tratado por Engels 

(1984), ao discutir a família, suas interações com o Estado e a subordinação da mulher 

como decorrente do domínio para a produção econômica. Assunto também abordado 

por Weber (2000) no desenvolvimento da sua teoria a respeito da forma de dominação 

tradicional, em que a primazia no grupo familiar estava concentrada na figura do 

patriarca, cuja autoridade derivava de uma prerrogativa vinculada ao direito de 

herança. Esse fator levou à regulação do caráter do matrimônio e, como 

desdobramento, do comportamento sexual da mulher (CYFER, 2010; PATEMAN, 

1989; SAFFIOTTI, 2004; SAFFIOTTI; ALMEIDA, 1995; 2001), predominantemente em 

estreita vinculação com os interesses econômicos e de formação de normas jurídicas 

voltadas à disciplina das relações familiares. 
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A aplicação do conceito patriarcalismo à realidade brasileira trouxe várias 

discussões sobre a forma como as relações familiares transmutam-se em outros 

modos de produzir poder de mando, a exemplo da sua utilização por Gilberto Freyre 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013). De acordo com a análise daquele autor, “mais do 

que a própria igreja, considerada elemento independente da família e do Estado, foi a 

família patriarcal ou tutelar o principal elemento sociológico de unidade brasileira” 

(FREYRE, 2004, p. 63). 

Ademais, o processo de internalização de papéis sexuais fez prosperar um 

quadro de afirmação da masculinidade, em que os fatores biológicos foram 

suplantados por interesses sociais de controle do comportamento feminino, com a 

exaltação de virtudes, tais como: o recato e a resignação, decorrentes dos ditames 

culturais da moralidade (QUINTAS, 2008), com a formação das identidades a girar em 

torno de processos educacionais em que, para as mulheres, cabia a sujeição; e, aos 

homens, a altivez de macho. 

Na relação de dualidades estabelecida, a sociedade patriarcal reconhecia o 

poder discricionário do homem para angariar vantagens sobre as mulheres, desde a 

sua atuação como suporte econômico – produzindo e reproduzindo riquezas no 

campo – até a obediência sem questionamentos na casa-grande, onde vigorava a 

repressão de pais, maridos e mesmo de irmãos quanto aos comportamentos sociais 

e sexuais. 

Com base nas teorias feministas, o patriarcalismo foi retomado para explicar a 

temática da diferença entre os sexos na sociedade contemporânea e chamar a 

atenção para o caráter político das circunstâncias vividas individualmente que, 

todavia, decorrem de fatores públicos. Conforme a análise de Carole Pateman (1993), 

o patriarcalismo, por meio do contrato sexual, estabeleceu posições definidas para 

homens e mulheres, entre o público e o privado, importando em estabelecer oposição 

entre liberdade e sujeição. Para essa autora, é a dicotomia entre o privado e o público 

a “questão central do movimento feminista” (PATEMAN, 2013, p. 55). 

O patriarcalismo pode ser compreendido a partir de várias vertentes (DELPHY, 

2009) que convergem no sentido de se tratar de uma formação social em que o 

homem detém o poder sobre o capital e subordina a mulher (SAFIOTTI, 1995, 1996, 

2001, 2004), colocada em posição de desvantagem na acepção da lógica de 

dominação que produz e é reproduzida no mundo social (BOURDIEU, 2005a), fixando 

as posições em certa imobilidade quanto ao status quo, uma vez que as estruturas 
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cognitivas promovem a concordância com as estruturas objetivas, entre conhecer e 

ser42. 

 

 

4.2.2 Contexto do sistema de justiça criminal 

 

 

Para atender ao objetivo de “Conhecer o modo de apropriação das práticas do 

sistema de justiça”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte questão: 

quando solicitado, como se dá o funcionamento do sistema de justiça? 

Para a questão acima, as categorias identificadas e seus respectivos 

percentuais de frequência de respostas foram: A – ambiguidade das vítimas (5%); B 

– centralização (5%); C – custo (3%); D – desarticulação institucional (8%) E – 

estrutura inadequada (42%); F – inversão da punição (5%); G – lentidão (18%); H – 

metas burocráticas (3%); I – violência institucional (11%). 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Em outra medida, na discussão teórica acerca da questão, é importante considerar a pertinência da 
utilização da expressão patriarcalismo contemporâneo, bem como o debate introduzido por Carole 
Pateman acerca das assimetrias das relações sociais baseadas na diferenciação de poder entre os 
sexos e a manutenção do contrato social. Para aprofundar a questão, ver a análise efetuada por Neuma 
Aguiar (2000) e Lia Zanotta Machado (2000). 
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Gráfico 8 – Distribuição de categorias do DSC de ativistas do polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE (Funcionamento do sistema de justiça criminal) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 
pesquisa de campo realizada em 2013/14.Classificação das categorias em ordem  alfabética. 

 

Para as categorias acima foram consolidados os resultados a seguir em forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. 

 

Categoria A – DSC: Ambiguidade das vítimas 

 

O mais repetitivo é a mulher chegar hoje chorando, agredida, e amanhã já voltar pro mesmo ciclo da 
violência. Por mais que elas assistam às palestras, que tenham o acompanhamento psicológico, elas 
saem naquele momento, mas depois acabam voltando. Não vou dizer que às vezes não irrita, nós 
temos um caso aqui em que ela já veio umas 10 vezes. E é claro que nesse momento a mulher pensa 
várias vezes, nós entendemos que o que pesa muito nessa hora é a dependência afetiva, ela pensa 
muito nos filhos, não sei em que proporção isso se divide, se é mais a dependência afetiva ou mais os 
filhos. E mesmo quando não tem filhos, a mulher também pede à PM que o agressor não seja recolhido, 
que o flagrante não tenha uma consequência. Então a PM nos diz que a culpa é da mulher. Esse passo 
[de ela] chegar a tomar a decisão de sair da sua casa e dar queixa daquele indivíduo, já é um passo 
grande. Quando ela consegue esse passo, o resto é mais fácil (DSC estruturado dos depoimentos: AT 
ES 03; AT PRO 05; AT CM 09; AT ES 13). 

 

De acordo com o DSC obtido para a categoria A, “Ambiguidade das vítimas”, 

em sua maioria, as vítimas são ambíguas no que se refere ao agressor, pois não 

desejam que haja a aplicação da solução prevista legalmente, relutam em admitir a 

punição através da prisão e chegam a interferir para que “o flagrante não tenha uma 

consequência” em função de um forte senso de preservação da família. Atribuem isso 

à “dependência afetiva” e à preocupação com os filhos como o motivo preponderante 

das desistências das ações.  
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No clássico conto da literatura infantil francesa A Bela e a Fera, Jeanne-Marie 

Leprince de Beaumont conta a história de uma bela e inteligente garota que é vítima 

de cárcere privado por uma Fera, por quem ao final se apaixona e se casa, num 

processo em que a incerteza do medo adquire ares de normalidade. Entre os estudos 

que vêm sendo realizados no âmbito da psicologia social, na busca de estabelecer 

condutas de diagnóstico e análise da violência conjugal, Gomez (2001) faz alusão à 

Síndrome de Adaptação Paradoxal à Violência Doméstica, em que a mulher 

submetida à violência continuada tende a se adaptar a ela, com o florescimento de 

sentimento de culpa e justificação, tendo em vista as reações psicológicas que a 

fazem adotar o modelo mental do agressor e a atribuir a responsabilidade a um meio 

exterior à relação.  

Na literatura sobre o tema da aplicação da legislação penal envolvendo as 

relações conjugais, em diversas pesquisas o posicionamento ambíguo das mulheres 

é relatado (IZUMINO, 2004; MORAES; SORJ, 2009; SOARES, 1996). Do mesmo 

modo, os aspectos relativos ao tipo de reparação social desejada pelas mulheres em 

situação de violência foram colocados por Gregori (1993b). Ao discutir os diferentes 

significados da violência nas relações conjugais, a autora levantou a questão da visão 

das mulheres, enfatizando que é mais complexa do que a dualidade vítima/algoz. A 

ambiguidade que se coloca é alimentada por um lado, pelo medo; e por outro, pela 

necessidade de se perpetuar a relação de identidade com o casamento, como 

definição da condição feminina.  

Nessa medida, existe uma relação de incongruência entre o posicionamento 

das perspectivas de criminalização da violência conjugal e a vivência de boa parte das 

mulheres em situação de violência, assim “a violência conjugal entrou no mundo da 

lei, porém, a sua institucionalização adquiriu conteúdos locais onde a família e a 

conjugalidade constituem valores importantes nas identidades de gênero” (MORAES; 

SORJ, 2009, p. 17). 

 

Categoria B – DSC: Centralização 

 

A mulher do campo tem dificuldades, primeiro porque as delegacias [são] sempre centralizadas, 
localizadas na cidade e tem a [questão da] distância. Outra questão é que as mulheres do campo ainda 
não têm formação; a gente sabe que a educação ajuda, encoraja, leva a buscar e a conhecer os direitos 
e ainda existe um conhecimento muito restrito para essas mulheres em relação ao direito (DSC 
estruturado dos depoimentos: AT PRO 02; AT ES 07; AT PRO 20; AT PRO 21). 

 



117 

Categoria C – DSC: Custo  

 

A lei é “sem vergonha” principalmente para quem não tem condições financeiras para bancar um 
processo; chega no meio do processo não tem dinheiro para pagar um advogado. Só para conseguir 
um advogado é aquela burocracia toda. Tem mulher que não tem dinheiro nem pra ir um dia veja lá 
dois, três, cinco dias. [Por que] o processo é assim, vai hoje, vai amanhã e quando tem a coisa mais 
fácil financeiramente facilita (DSC estruturado dos depoimentos: AT ES 03; AT PRO 11). 

 

Para as categorias B e C, “Centralização” e “Custo”, respectivamente, a 

centralização geográfica dos serviços de atendimento é fator de obstáculo que dificulta 

o acesso à justiça pelas mulheres do campo43. Assim, pela distância, elas têm pouca 

informação em relação a direitos e de como obter auxílio. Afirmam, adicionalmente, 

que sentem dificuldades relativas ao custo de deslocamento para acompanhamento 

dos trâmites processuais.  

A limitação ao acesso à justiça causada pelo seu custo elevado foi colocada 

por Cappelletti e Garth (1988) e também por Boaventura Santos (1999), este último 

ao analisar a influência das desigualdades sociais como fator de impacto no acesso 

ao sistema de justiça, afirma que a justiça é “proporcionalmente mais cara para os 

economicamente mais débeis” (SANTOS, 1999, p. 168). 

Mesmo no caso da LMP, em que há a previsão de assistência judiciária por 

meio da atuação dos defensores públicos, ainda assim a mera necessidade de 

acompanhar o andamento dos processos e comparecer às audiências é apontada 

como elemento suficiente para, senão impedir, pelo menos dificultar que as mulheres 

consigam levar adiante as ações judiciais.  

 

Categoria D – DSC: Desarticulação institucional 

 

Toda política precisa ser trabalhada em rede, mas não há uma relação nesse sentido. Os órgãos 
trabalham independentemente e a ideia de formar uma rede com reuniões dos representantes 
mensalmente também não deu resultado, [em] nenhum momento ela foi articulada. Inclusive houve 
uma confusão muito grande entre o que era instituição e o que era partido político. Isso gerou 
inquietação e desistências dos participantes. A nossa utopia necessária é esse trabalho de rede 
[porque] todas as políticas que existem aqui têm que ser integradas e na maioria das vezes isso não 

                                                 
43 Registre-se que dentro do Programa Mulher, viver ser violência são previstas unidades móveis, 
ônibus e barcos adaptados para levar serviços especializados da Rede de Atendimento às Mulheres 
em Situação de Violência ao campo, floresta e águas. Esses serviços devem possibilitar ações de 
prevenção, assistência, apuração, investigação e enquadramento legal, bem como promover palestras 
e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação. Até junho de 2014, segundo informou 
a SPM da Bahia e de Pernambuco, os estados contavam com dois ônibus (cada um) para cobrir todo 
o interior. 
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acontece (DSC estruturado dos depoimentos: AT PRO 02; AT AS 16; AT CMT 17; AT PRO 20; AT PED 
25; ATM  ENF 30). 

 

Conforme o DSC elaborado para a categoria D, embora a LMP em seu artigo 9 

traga a previsão de atuação articulada entre as instituições responsáveis pelo 

atendimento às mulheres em situação de violência, existe a percepção do grupo 

quanto à desarticulação das instituições envolvidas na rede de atendimento, sentida 

como geradora de impactos negativos pela falta de comunicação entre elas.   Ou seja, 

as instituições desempenham as suas funções de forma “independente”, uma vez que 

não existe uma ligação mínima que permita a adequada complementariedade das 

ações. Além do mais, na tentativa de formação da rede local, existiram tentativas de 

ingerência político-partidária, com desdobramentos negativos percebidos por meio de 

comportamentos como “inquietações e desistências” por parte de seus integrantes.  

Conforme Marteleto (2004, p. 41), “as redes são sistemas compostos por ‘nós’ 

e conexões entre eles que, nas ciências sociais, são representados por sujeitos 

sociais (indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação”. 

No caso em tela, a rede refere-se à necessidade de integração dos diferentes serviços 

relativos ao atendimento às mulheres em situação de violência, de modo a permitir o 

desenvolvimento de ações integradas e com responsabilização compartilhada das 

instituições envolvidas tanto na RAMAJUA, em Juazeiro/BA, quanto na RAMAPETRO, 

em Petrolina/PE. 

Ademais, a questão da necessidade do trabalho em rede é um desafio que se 

coloca já há bastante tempo dentro da discussão das políticas públicas brasileiras, 

com a criação das diversas estruturas que estão concomitantemente dividindo o 

espaço social e as tarefas relativas ao atendimento às mulheres, como já era apontado 

por Lia Zanotta (2002) na necessidade de se relacionarem as DEAM e os Juizados 

Especiais à época da sua criação. 

Nesse sentido, os achados da pesquisa não se constituem caso isolado, pois 

segundo Schraiber e Oliveira (2006), em pesquisa realizada acerca da viabilidade da 

implantação de redes de assistência com o objetivo de reduzir a violência nas cidades 

de Recife, Porto Alegre e São Paulo, mostram que a visibilidade do problema tem sido 

disseminada entre os profissionais que atuam em instituições governamentais e da 

sociedade civil, mas a sua articulação ainda estaria dependente de um esforço 

deliberado do Estado para estabilizar uma política conjunta capaz de ganhar 
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efetividade.  Essa situação também foi observada pelo estudo realizado em 2000 para 

detectar a situação da atuação das instituições envolvidas com o atendimento a 

mulheres na América Latina (SAGOT, 2000).  

Conforme argumento de Bianchini (2011), o tratamento institucional ao 

problema da violência é complexo em função da multiplicidade de fatores envolvidos. 

O que exige compartilhamento de competências entre diversas áreas e implica um 

tratamento transdisciplinar por parte das esferas governamentais, articuladas na 

implementação de políticas públicas apropriadas, tal como preconiza o instrumento 

legal. 

 

 

Categoria E – DSC: Estrutura institucional inadequada 

 

O governo nunca tem mão de obra suficiente, nunca tem pessoas qualificadas. Até por que você ainda 
tem um número pequeno de delegadas. A delegacia de mulheres ainda é uma coisa que nem todas as 
cidades têm e o atendimento é precário porque [o ato violento geralmente] acontece no noturno ou final 
de semana e a delegacia só funciona durante a semana e no horário comercial, como se a violência 
acontecesse no horário comercial. Desde quando ela foi fundada, a luta vem sendo muito dura para 
conseguir o plantão da DEAM e a gente até hoje não conseguiu que ela funcionasse de verdade, ela 
funciona, mas é uma meia verdade. Mas não adianta ter delegacia 24h se o processo parar na justiça 
[já que] o juiz também não tem estrutura. A gente não fala só da violência, tem o social também. [Por 
que] chega em determinado momento a mulher fica sem solução, [já que] lá dentro não tem o 
profissional adequado que esteja preocupado com isso. Isso talvez seja o pior, porque se perde a 
credibilidade; e o companheiro quando não é punido vai atrás da mulher de novo e comete coisa pior. 
[Mas] tudo depende de dinheiro, inclusive em todos os fóruns e conferências que realizamos em Brasília 
o foco maior foi orçamento; nós precisamos ter verbas para trabalhar políticas públicas para as 
mulheres e até agora só promessa. Até mesmo a CPMI [que] percorreu todo o país chamou a atenção 
dos governadores questionando algumas negligências [no] que se refere à Lei Maria da Penha, [com] 
o desrespeito do governo nas três esferas e os governos dos estados responderam imediatamente que 
não têm um orçamento para a Lei Maria da Penha (DSC estruturado dos depoimentos: AT ES 03;  AT 
CO 04; AT PRO 05; AT CM 06; AT ES 07; AT EL 08; AT CM 09; AT  PRO 11; AT  VER 12; AT PRO 
15; AT  AS 16; AT PRO 19; AT  PRO 20; AT PRO 21; AT AUT 26; ATM  27; AT PED 29; ATM ENF 30; 
AT AS 31; AT  PED 32; AT  PRO 33).    

 

Sob o ponto de vista da gestão das políticas públicas voltadas ao atendimento 

das mulheres em situação de violência, o DSC relativo à categoria E aponta para a 

inadequação da estrutura institucional, que não dispõe de recursos humanos e 

materiais suficientes, o que leva ao funcionamento precário das instituições como, por 

exemplo, a DEAM, que desenvolve suas atividades, mas é uma “meia verdade”, já 

que o plantão e o atendimento multidisciplinar não são disponibilizados 

adequadamente, a despeito do que está preconizado no artigo 32 da Lei Maria da 

Penha quanto à indicação de criação e manutenção desse serviço. 
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Desse modo, o atendimento prestado segue a tendência nacional: são 

oferecidos plantões nas delegacias comuns junto com os outros crimes, após o que 

as queixas são remetidas para as DEAM visando à instauração do respectivo inquérito 

policial. Uma situação, ao que parece, generalizada, pois até mesmo para as capitais 

o plantão específico só acontece em 52,5% das delegacias especializadas 

(PASINATO, 2011), o que obriga a mulher a se deslocar várias vezes para pontos 

distintos sem a certeza do tempo de finalização dos procedimentos44. Diante de todo 

esse contexto, o efeito de maior relevância apontado no DSC é a sensação de 

impunidade por parte dos agressores, que se sentem encorajados a reincidir na 

prática de atos violentos contra as mulheres. 

Nas pesquisas realizadas com o propósito de proceder a avaliação da estrutura 

de atendimento às demandas endereçadas ao sistema de justiça no que se refere à 

Lei Maria da Penha, o modo de funcionamento das instituições foi questionado 

(PASINATO; SANTOS, 2008; PASINATO, 2011), pois os resultados obtidos 

evidenciam, entre outros aspectos, que as DEAM não estão adequadamente 

absorvidas na estrutura administrativa dos estados, além de compartilharem os 

problemas relativos às deficiências orçamentárias e de gestão da área da segurança 

pública. Essa crítica que também pode ser encontrada nos relatórios emitidos pelo 

Observatório Lei Maria da Penha (OBSERVE, 2009, 2011) e pela Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito do Senado Federal (2013). 

Em relação à alusão aos aspectos de gestão e de orçamento voltados para 

assegurar políticas públicas específicas, segundo pesquisa do IBGE (2013) sobre o 

perfil dos municípios brasileiros, dos 5.570 municípios do país, apenas 1.533 

contavam em 2013 com estrutura para a formulação, coordenação e implementação 

de políticas para as mulheres; dos quais, 603 estão no Nordeste, sendo 143 em 

Pernambuco e 101 na Bahia. Mas, em se tratando de orçamento específico, o número 

cai drasticamente: em 2013, eram 229 em todo o Brasil, dos quais 84 no Nordeste, 

sendo 27 em Pernambuco e 12 na Bahia. 

 

                                                 
44 Vale lembrar que, conforme o Programa Mulher, viver sem violência, está prevista a instalação da 
Casa da Mulher Brasileira, um espaço que deverá reunir delegacias especializadas de atendimento à 
mulher (DEAM), juizados e varas, defensorias, promotorias, equipe psicossocial e orientação para 
emprego e renda. Os serviços de saúde (institutos médicos legais, hospitais de referência e unidades 
básicas) e de abrigamento terão transporte gratuito. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/mulher-
viver-sem-violencia/>. Acesso em: 31 out. 2014. 
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Categoria F – DSC: Inversão da punição 

 

A vítima sob ameaça vai para a casa-abrigo encaminhada pela delegacia da mulher. Ela fica lá, mas 
não gosta porque tem que ficar presa e não pode ter contato com ninguém; não pode nem telefonar. 
Então eu percebo que fica um ócio prejudicial [em] que a mulher perde o andamento da vida dela; as 
vítimas se queixam. Em geral, a casa-abrigo desiste, compra uma passagem e manda a mulher [para 
o] lugar de onde veio, para resolver lá o problema. Se for daqui, o problema vai continuar porque ela 
fica 45 dias abrigada com os filhos e depois volta pra casa dela. A casa-abrigo cumpriu a missão que 
era atender aquela mulher, dar comida, educação para os meninos. [Mas] e aí, como fica a mulher? A 
mulher é mais punida do que tudo, não tem aquela tranquilidade de voltar pra casa, está sempre com 
medo do agressor (DSC estruturado dos depoimentos: AT VER 12; AT PRO 20; AT PED 32; AT PRO 
33). 

 

Para a categoria F, o DSC aponta que o sistema de abrigamento gera uma 

inversão da punição, pois é a vítima que termina prejudicada por ter o seu direito de ir 

e vir cerceado, já que é ela que “perde o andamento da vida dela” e  sem que, ao sair, 

tenha a garantia de que terá a integridade física preservada.  

Como estratégia para enfrentar a questão da violência no espaço domiciliar, a 

criação de casas-abrigo foi prevista pela Lei Maria da Penha, artigo 35, como um 

mecanismo de proteção às mulheres destinado a prestar atendimento psicológico, 

social, jurídico, atividades culturais e profissionalizantes, encaminhamento para 

programas de geração de renda e acompanhamento pedagógico de crianças 

(ALBUQUERQUE, 2011). Trata-se de política pública da maior relevância, ao se 

considerar que, conforme pesquisa realizada pelo Data Popular e Instituto Patrícia 

Galvão (2013), para 70% dos entrevistados e entrevistadas, a casa, no Brasil, é o 

ambiente que apresenta mais risco de violação à integridade das mulheres, 

comparativamente aos espaços públicos.  

Nessa perspectiva, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 2013/2015 

estabelece como uma de suas linhas de ação a ampliação e o fortalecimento da rede 

de serviços especializados de atendimento às mulheres vítimas de violências. Dentre 

essas linhas estão as casas-abrigo, que consistem em um dos instrumentos da 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e, conforme a 

legislação, devem prestar atendimento de natureza temporária. Todavia, apenas 2,5% 

das cidades brasileiras contam com o equipamento, segundo a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais 2013, do IBGE (2013), que constatou que em 2013 

havia 155 casas-abrigo em 142 cidades brasileiras. 

Ademais, o problema é especialmente preocupante nos municípios menos 

populosos, com até 20 mil habitantes (que correspondem a 70% do total de cidades 
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do país), pois em 2013 havia apenas 16 delas em um universo de 3.852 cidades. Já 

em 61,5% das localidades com mais de 500 mil habitantes havia esse tipo de 

estrutura. No entanto, em apenas 29,7% eram realizadas atividades 

profissionalizantes, o que constitui uma maneira de dar autonomia às mulheres 

vítimas de violência. Como exemplo, o sistema de abrigamento em Pernambuco – 

instituído em 2009, pela Lei nº 13.977/2009 – até junho de 2014 contava com seis 

unidades distribuídas entre a capital e o interior, uma das quais em Petrolina/PE. Já a 

Bahia conta com uma unidade, localizada na capital do estado.  

A casa-abrigo é por definição uma moradia protegida, em local sigiloso e 

destinada ao cuidado integral a mulheres em risco iminente de morte em razão de 

situações de violência doméstica, com atuação regulamentada por meio da Política 

Nacional de Abrigamento. Foram projetadas para ser espaços “de recuperação da 

capacidade de inserção social das mulheres, em que estas recebem apoio para deixar 

a situação de vítima e superar experiências traumáticas de violência sexual ou 

doméstica, recuperando sua autoestima” (FARAH, 2004, p. 62). 

Entretanto, a despeito do que está concebido no planejamento das casas-

abrigo, entre as regras impostas para as mulheres que acorrem ao serviço estão o 

isolamento voluntário, isto é, as mulheres abrigadas não podem receber visitas, não 

podem utilizar telefone e, na maioria das vezes, são retiradas da cidade onde vivem, 

o que prejudica seus laços afetivos e vínculos sociais (ALMEIDA, 2010). Daí ser 

compreensível a percepção de que existe de fato uma inversão da punição, visto que 

os agressores permanecem livres e usufruindo dos bens do casal. 

Há ainda que considerar a possibilidades de utilização das medidas protetivas 

de urgência45, conforme previsto nos artigos 18 a 21 da LMP, que devem de ser 

concedidas imediatamente, como é o caso do afastamento do lar, e atendimento 

voltado a gerar procedimentos judiciais, políticas e serviços especializados, no escopo 

do sistema de justiça, com articulação em rede e de caráter interdisciplinar, destinados 

a preservar a mulher usuária do sistema. Dignos de nota são a utilização do botão do 

pânico, iniciativa que começou em Vitória (ES), bem como a previsão legal da 

obrigatoriedade da prisão para os casos de agressão em flagrante, já que se trata de 

ação incondicionada e, portanto, não depende de representação46. 

                                                 
45 Para discussão acerca da natureza jurídica das medidas protetivas, consultar Pires (2011). 
46 “Representação criminal é a manifestação de vontade do ofendido ou de quem tenha qualidade para 
representá-lo, visando à instauração da ação penal contra seu ofensor. A representação, em 
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Categoria G – DSC: Lentidão 

 

Infelizmente o nosso Poder Judiciário é muito lento. A gente já perdeu mulheres aqui pela demora da 
justiça, pela demora de sair a medida protetiva. A grande questão [de a] mulher voltar logo com o 
companheiro é pela demora [de o] agressor ser chamado.  Depois do inquérito é que o delegado 
encaminha pra promotoria, aí vai encaminhá-la ao juiz para ele determinar, é aquela burocracia. É como 
a justiça faz, a justiça prioriza os crimes hediondos e vai deixando a Lei Maria da Penha pra lá. Não é 
culpa do juiz, é culpa do sistema, é culpa da demanda. Hoje a gente tem um [Poder] Judiciário tão 
abarrotado que essas questões das mulheres se perdem em meio a milhares de outros homicídios, de 
outras violências. A justiça só é feita no caso de uma mulher por muita força de vontade dela de ir atrás. 
Há uma indolência por parte dos profissionais, [e só] funciona se a gente ficar em cima, se a gente 
encaminhar (DSC estruturado dos depoimentos: AT ES 03; AT CO 04; AT CO 06; AT CM 09; AT PRO 
11; AT VER 14; AT AS 16; AT PRO 21; AT ES 23; AT AS 31). 

 

Para a categoria G, o DSC retrata a percepção de lentidão no encaminhamento 

de inquéritos e processos, para o que são utilizadas expressões de que existe “aquela 

burocracia” em termos de andamento processual e “demora” em se realizar as 

audiências. Isso devido ao atendimento de outras prioridades e excesso de 

demandas, que fazem com que as providências referentes às mulheres se percam na 

rotina do sistema de justiça, pois atribuem a sua tramitação “em meio a milhares” de 

processos.   

Essa situação coloca em xeque a credibilidade da LMP, diante da forma morosa 

de funcionamento do sistema de justiça. De acordo com os relatos, a obtenção da 

justiça só ocorre se as interessadas forem proativas; o que depende da capacidade 

individual de se reconhecerem como detentoras de direitos, “de muita força de 

vontade dela ir atrás” e de forçar o andamento burocrático do seu caso em particular, 

pois ressaltam a “indolência” como marca do sistema de justiça.  

Além disso, o tempo de resposta do aparelho burocrático obedece a uma lógica 

disciplinar que, pelos depoimentos, afasta-se da possibilidade de garantia de 

estabilidade na prestação jurisdicional, que precisa ser ativada de fora do estado. 

Nesse sentido, há de se considerar que, em que pese que a burocracia tenha entre 

suas competências a realização do exercício da dominação racional (WEBER, 2009), 

em função da primazia da precisão técnica, do rigor, disciplina e confiabilidade, 

manifesta-se, entretanto, a tendência à paralisia em função da necessidade de 

cumprimento dos ritos como uma forma de garantia da produção da validade legal. 

                                                 
determinadas ações, constitui condição de procedibilidade para que o Ministério Público possa iniciar 
a ação penal” (BITENCOURT, 2005, p. 335). 
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Segundo o Relatório Justiça em Números (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2014), a taxa de congestionamento do Judiciário, em 2013, foi de 70,9%, 

ou seja, de cada 100 processos que tramitaram na Justiça nesse ano, 

aproximadamente 29 foram baixados, o que constitui um dos maiores gargalos do 

Poder Judiciário brasileiro. Sobre o problema da lentidão, várias pesquisas têm-se 

reportado ao problema (ADORNO, 1994; 1999; ADORNO; PASINATO, 2007; 

PERALVA, 2000; AZEVEDO, 2005), dado o seu caráter comprometedor e recorrente 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2011), que pode minar a confiança na 

capacidade do estado de promover a tutela jurisdicional. Mas o que está em questão 

é o curso dos inquéritos e processos, que devem obedecer a todos os requisitos do 

devido processo legal47. 

A afirmação de que “é como a justiça faz”, atribuindo responsabilidade ao um 

sujeito indeterminado, bem como a expressão “é culpa do sistema”, parece indicar 

uma tendência a naturalizar o papel do sistema de justiça como incapaz de alcançar 

a resolução dos casos, como um ente despersonalizado que não pode ser 

responsabilizado.  

Esse comportamento talvez possa ser compreendido como uma afirmação de 

justificação do processo de dominação, pois se trata de um processo em que, na 

aparente incapacidade do aparato estatal, inscreve-se uma cosmologia androcêntrica 

(BOURDIEU, 2005a) que naturaliza e historiciza as relações sociais de subordinação 

das mulheres. 

 

Categoria H – DSC: Metas burocráticas 

 

O que eu penso que acontece é que o [Poder] Judiciário procura fazer o máximo de conciliações para 
evitar que haja mais processos para resolver. Já há um déficit em relação a vários outros crimes para 
ser vistos e julgados, inclusive crimes hediondos.  Então, para eles, fazer uma conciliação é uma 
maneira [para] adiantar aquele assunto da maneira mais fácil possível e talvez se livrar do problema 
(DSC estruturado dos depoimentos: AT PRO 05; AT PRO 20). 

 

De acordo com o DSC obtido para a categoria H, no polo Juazeiro/BA-

Petrolina/PE, o foco das instituições parece voltado ao cumprimento de metas 

burocráticas, o que leva a procedimentos que buscam “ao máximo as conciliações” 

para “talvez se livrar do problema” e não necessariamente a resolução do conflito 

                                                 
47 Conforme Constituição Federal de 1988, artigo 5. 
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social o que, vale observar, reproduz a lógica que já havia sido identificada quando do 

funcionamento dos JECRIM (KANT DE LIMA; AMORIM; BURGOS, 2003; KANT DE 

LIMA, 2004).  Registre-se que o termo “conciliação” está incorreto (pois não é 

permitida a sua utilização para os conflitos envolvendo a LMP), o sentido empregado 

no DSC refere-se à retratação48 (CUNHA; PINTO, 2012). 

De fato, a produção do direito medido pelo critério dados quantitativos é uma 

realidade para os operadores do sistema de justiça desde 2009, quando o CNJ passou 

a instituir a sistemática de acompanhamento do desempenho dos tribunais em função 

de metas de finalização de processos, como uma forma de dar celeridade ao trâmite 

processual. Dessa maneira, os juízes têm de levar em consideração o seu 

desempenho pessoal e do tribunal a que pertencem em relação aos quesitos volume 

e tempo de tramitação de processos, de modo que o foco no volume de processos 

incluídos nas estatísticas gera reflexos diretos na sua rotina de trabalho. 

 

Categoria I – DSC: Violência institucional 

 

Falta muito para chegar ao que precisamos por parte de quem atende, de quem está lá na ponta. O 
próprio policial atende com agressividade. E muitas vezes eu fui lá acompanhando mulheres que 
precisaram e eles recebem mal, prolongam o sofrimento das pessoas.  Porque ao chegar com 
determinado tipo de problema se quer a solução [mas] as pessoas começam a alongar e isso vai [de 
um] setor para outro. Isso cansa as mulheres e elas acabam desistindo de lutar pelos seus direitos. Se 
ela chega em uma delegacia toda roxa tem um atendimento, porque está lá com uma marca, mas se 
ela chega com outros tipos de agressões (sexual, psicológica), não tem o atendimento de pronto, 
começa a ser encaminhada para vários lugares diferentes, começam a passar a responsabilidade, 
quando na verdade aquela mulher queria que naquele momento alguém se compadecesse da sua dor 
e fosse lá onde está o agressor para pelo menos conversar ou dar uma coibida na situação. É um 
ambiente [em] que as pessoas incorporam atitudes machistas. Eles se apegam à lei e fazem a leitura 
deles, uma leitura particular do ser homem. Pra mim, além de cega a justiça é machista (DSC 
estruturado dos depoimentos: AT PRO 02; AT CO 04; AT PRO 05; AT CO 06; AT CM 09; AT PRO 19; 
AT PRO 21). 

 

Para o DSC elaborado para a categoria I, “Violência institucional”, a 

interpretação específica dos agentes do campo jurídico para os encaminhamentos 

relativos à LMP é percebida como uma imposição violenta. Sob o ponto de vista 

comportamental dos membros do sistema de justiça, são identificadas posturas 

qualificadas como machistas, em que os agentes estão circunscritos à interpretação 

dogmática das situações e de suas possibilidades de resolução, com a utilização de 

                                                 
48 Do ponto de vista da técnica jurídica, o legislador utiliza a terminologia retratação da representação 
para referir-se ao ato de a vítima ou seu representante legal reconsiderar o pedido-autorização.  A 
retratação à representação da vítima apenas será admissível se feita perante o juiz e com anuência do 
Ministério Público, de acordo com o que dispõe o art. 16 da Lei Maria da Penha (CUNHA; PINTO 2012).  
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uma semântica e técnica específicas, o que os leva ao que as pessoas entrevistadas 

qualificam de “a leitura deles”, com uma percepção divergente daquela que atribuem 

como válida.  

As/os participantes da pesquisa consideram ainda que as atitudes adotadas no 

decorrer dos procedimentos são geradoras de procrastinação, especialmente nos 

casos de violência sexual e psicológica, em que inexiste imediato atendimento às 

demandas, o que é interpretado como violência institucional. Segundo a definição de 

Marilena Chauí, a violência pode ser entendida como: 

 

[...] um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém 
e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão e 
intimidação, pelo medo e pelo terror. A violência se opõe à ética porque trata 
seres humanos racionais e sensíveis, dotados de liberdade e linguagem 
como se fossem coisas, isto é, irracionais, insensíveis, mudos, inertes ou 
passivos (CHAUÍ, 1988, p. 33). 

 

Nesse cenário, é necessário considerar que, na divisão do trabalho jurídico 

(BOURDIEU, 2004b), concorrem agentes e instituições de instâncias hierarquizadas 

para a delimitação de competências e graus de jurisdição como forma de apropriação 

de capital jurídico e expressão de força simbólica tanto internamente quanto para o 

restante da sociedade, os “profanos”. Além disso, no habitus do campo jurídico, está 

instalada uma tendência ideológica à construção de discursos baseados em 

fundamentos teóricos e práticos que se propõem a conferir uma aparência de 

fundamento transcendental às formas históricas da razão jurídica que, a priori, 

determinam os comportamentos no mundo social e pretendem imprimir um caráter de 

eternização das formas históricas de dominação da lógica patriarcal que permeia as 

instituições.  

Nesse processo, o veredito é um ato de nomeação e consagração para sanar 

ambiguidades e estabelecer a validade da ordem social, de modo que redefine o jogo 

social em que está inserido o litígio. Os agentes sociais que executam o trabalho 

jurídico detêm o poder legitimado pelo Estado de criação de um locus para enxergar 

a injustiça e revelar direitos, pois formalizam institucionalmente a palavra autorizada 

como parte da lógica da racionalidade cognitivo-instrumental (SANTOS, 2011a).  

Assim, o habitus do campo jurídico nomeia o direito e o recria ao mesmo tempo, 

em função dos efeitos que produz no mundo social, visíveis pela coerção que exercem 

tanto interna quanto externamente, e que é tomada como medida de normalidade para 
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os operadores do sistema de justiça criminal mas que, para as ativistas, apresenta-se 

como um tipo de violência, já que estão excluídas da possibilidade de  interferir na 

aplicação da legislação. 

De acordo com Delphy (2009), o termo machismo ou sexismo pode ser 

compreendido como uma manifestação no nível das atitudes, nas relações 

interindividuais alusivas à situação de subordinação da mulher na sociedade.  

Manifesta-se como “um conjunto de ideais e valores que institui, reforça e legitima a 

dominação do homem sobre a mulher” (COUTO; SCHRAIBER, 2013, p. 54). Desse 

modo, é um comportamento que procura se apoiar em um paradigma de reforço das 

desigualdades entre os sexos, em que o “ser mulher” é bastante para justificar a sua 

inferioridade perante os homens, fazendo parecer que esta é uma “ordem natural” do 

mundo social.  

Por conseguinte, a adoção de atitudes machistas no âmbito das relações entre 

agentes do Estado e as mulheres que acessam o sistema de justiça criminal dá causa 

à produção de violência institucional, agravada pelo fato de estar dentro das 

instituições que deveriam cuidar de debelá-la. A violência institucional, nesse caso, é 

definida como um tipo de violência motivada por desigualdades (de gênero, étnico-

raciais, econômicas etc.) predominantes em diferentes sociedades. Essas 

desigualdades formalizam-se e se institucionalizam nas diferentes organizações 

privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem 

essas sociedades49. 

A esse respeito, Pierre Bourdieu (2005a), ao analisar a questão das 

permanências da dominação, observa que do ponto de vista histórico ocorre uma 

reprodução de ordem subjetiva que se materializa nas práticas sociais, o que significa 

dizer que são os agentes e instituições que produzem cotidianamente hierarquias que 

levam a sistemáticas exclusões das mulheres. Esse comportamento parece não ser 

diferente nas práticas dos operadores do sistema de justiça no polo Juazeiro/BA-

Petrolina/PE. 

Como afirma Feix (2011), existem, na aplicação do direito, elementos além do 

seu conteúdo, vinculados à esfera da cultura do direito e das representações sociais 

em relação ao tratamento dispensado às mulheres em situação de violência.  É a 

cultura jurídica, o conjunto de valores e atitudes que animam o campo jurídico, o seu 

                                                 
49 Conforme definição do Ministério da Saúde/ Violência Intrafamiliar – Orientações para a Prática em 
Serviço / Cadernos de Atenção Básica – n. 8, p. 28 - 2. ed. – Brasília – DF / 2003. 
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habitus enquanto manifestação das disposições dos agentes (BOURDIEU, 2004b), 

sobre o qual o movimento feminista, com base na Lei Maria da Penha, busca imiscuir-

se no sentido de promover o reenquadramento (FRASER, 2009) da justiça social. 

Ainda de acordo com o posicionamento de Feix, “falta, à sociedade em geral e 

aos operadores do Direito em particular, pela incompreensão do fenômeno da 

violência contra a mulher, a apropriação dos fins da Lei e de sua natureza 

promocional” (FEIX, 2011, p. 212), o que significa uma mudança cultural quanto ao 

problema da violência de gênero e do papel do Estado como mediador de conflitos.  

 

 

 

4.2.3 Expectativas para a justiça social 

 

 

Para atender o objetivo de “Conhecer as expectativas relativas ao cumprimento 

da Lei Maria da Penha”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte 

questão: justiça para mulheres em situação de violência doméstica, como você 

definiria? 

Para a questão acima, as categorias identificadas e seus respectivos 

percentuais de frequência de respostas foram: A – articulação institucional (15%); B – 

comprometimento (6%); C – estrutura institucional (29%); D – fiscalização e controle 

(12%); E – politização (17%); F – qualificação dos operadores (8%); G – readequação 

das punições (13%). 

 



129 

 

Gráfico 9 – Distribuição de categorias do DSC de ativistas do polo Juazeiro/BA – 

Petrolina/PE (Expectativas para a justiça social) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 

pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação das categorias em ordem  alfabética. 

 

Para as categorias acima, foram consolidados os resultados a seguir, em forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. 

Categoria A – DSC: Articulação institucional 

 

É um processo longo, mas acredito em uma atuação em rede. Precisa de uma rede de proteção [para] 
que aquela mulher que está sendo vítima de violência possa ligar e imediatamente receber atendimento 
da polícia. Que ela seja retirada e se foi espancada ou violentada vá para um pronto atendimento 
médico e receba a proteção da assistência social para que não volte para as mãos do agressor.  Se 
tivesse essa sensibilidade, tudo mudaria de figura, mas quando você chega em um lugar e o 
atendimento não lhe dá segurança então você volta pior do que você foi. Deveria ser melhor, dar uma 
assistência melhor pra mulher, não essa casa de repouso que tem aí. Seria ideal na forma como as 
normas preveem: uma equipe multidisciplinar para atender [cada] mulher recebida. Deveria haver um 
diagnóstico extenso de onde estão esses focos de violência e a partir [daí] fazer a visitação, procurar 
essas mulheres, permitir que elas se sintam protegidas  (DSC estruturado dos depoimentos: AT CO  
04; AT CO 06; AT EL 08; AT VER 12; AT PRO 15; AT AS 16; AT AUT 18; AT PRO 20; AT ENF 24; AT   
PED 25; AT AUT 26; AT PED 29; ATM ENF 30; AT AS 31; AT PED 32). 

 

No DSC elaborado para a categoria A, fica evidenciada a expectativa de que a 

articulação em rede das instituições permitiria às mulheres em situação de violência 

obter o atendimento multidisciplinar com pessoal qualificado. Assim, na avaliação do 

grupo, a conjuntura poderia ser modificada e “tudo mudaria de figura”, pois da forma 

como o atendimento está estruturado hoje não permite que haja “segurança”.  Em 

relação à análise dos argumentos para essa categoria, já foi realizada no item 4.2.2 

categoria D, Desarticulação institucional, p. 117. 
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Categoria B – DSC: Comprometimento 

 

Para mim, o que precisa nesse país são pessoas com aquela gana de [se] importar, de puxar pra si o 
problema. O tema da campanha [deste] ano fala em atitude e compromisso. Atitude porque não basta 
a lei existir, tem que ter atitude das pessoas responsáveis pela implementação dessa lei (DSC 
estruturado dos depoimentos: AT PRO 05; AT CM 09; AT PRO 21). 

 

O DSC acima revela que existe o desejo de que as instituições assumam uma 

postura mais proativa com relação à Lei Maria da Penha, o que implica que os 

gestores devem ter maior compreensão da importância de seus papéis, demonstrando 

“gana”, o que quer dizer que devem estar comprometidos com resultados.  Essa 

discussão está evidenciada pela campanha “Compromisso e atitude” da SPM, 

conforme análise efetuada no item 4.2.1, categoria A, Baixa efetividade, p. 104.  

 

Categoria C – DSC: Estrutura institucional  

 

A gente corre atrás de políticas públicas, mas ainda tem muita coisa a desejar. Essa estrutura ainda é 
tímida, o número de delegacias [especializadas] é muito pequeno, o de delegadas também.  [E] é 
preciso que o plantão seja 24h e no final de semana, que é [quando] é pior. E existe ainda o problema 
do juizado, enquanto não houver o juizado especial da mulher, a coisa não anda  (DSC estruturado dos 
depoimentos: AT PSI 01; AT  PRO 02; AT CO 04; AT PRO 05; AT CO 06; AT CM 09; AT PRO 15; AT 
AS 16; AT PRO 20; AT PRO 21; AT AUT 26; ATM ENC 27; AT PED 29; ATM ENF 30). 

 

No DSC elaborado para a categoria C, Estrutura institucional, o ponto indicado 

como de maior relevância sob o prisma do desempenho do sistema de justiça é o de 

implantar estrutura suficiente e adequada em termos de recursos humanos e 

materiais, pois a estrutura é “tímida”, e enquanto não for implantado o juizado especial 

da mulher, a “coisa não anda”. A análise para essa categoria foi realizada no item 

4.2.2, categoria E, Estrutura inadequada, p. 119. 

 

Categoria D – DSC: Fiscalização e controle 

 

A gente tem que voltar [da] próxima vez que tiver uma conferência e procurar saber o que foi feito das 
outras. Teve a de 2007, nós fomos lá, colocamos nossas propostas. Agora teve de novo. Tem que 
correr atrás disso aí, não é só levar propostas. Talvez [seja esse] o papel do conselho, porque é um 
órgão fiscalizador, é um órgão que pode fazer com que os movimentos se fortaleçam. Poderia ser mais 
atuante diante do poder público, do [Poder] Judiciário, do Poder Legislativo e também no estado. E a 
gente não vê funcionando dessa forma. As coisas só acontecem quando você está organizada e tem 
pressão, então não tem nem uma força para lutar, não existe um órgão que reivindique esse serviço 
corriqueiro de governo (DSC estruturado dos depoimentos: AT ES 03; AT CO 06; AT ES 13; AT VER 
14; AT AS 16; AT CMT 17). 
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No DSC da categoria D, é expressa a necessidade do desenvolvimento de 

mecanismos de fiscalização e controle das ações do “poder público”, pois as/os 

ativistas sentem que existe um grande volume de demandas que foi endereçado às 

instituições do qual não há controle sobre a execução, elas/es avaliam ainda que “não 

é só levar propostas”. Desse modo, a necessidade de obter respostas quanto à 

prestação de contas das ações aparece como possibilidade de exercer “pressão”, 

papel que o conselho não vem desempenhando a contento e para o qual “não existe 

um órgão que reivindique esse serviço do governo”.   

Quanto às políticas públicas, são formas de interferência do Estado nas 

dinâmicas sociais. O seu escopo pode estar vinculado à proposição de realização de 

objetivos específicos, e ainda resultar de discussões ampliadas em torno dos 

processos decisórios nos jogos do poder (LINDBLOM, 1981). Nesse cenário, as 

questões de fundo ganham relevância diante da complexidade da movimentação dos 

atores sociais (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e outros), com 

reflexos para a sociedade como um todo, configurando a orientação política do 

governo ao demarcar as funções do Estado no contexto social (HÖFLING, 2001). 

Desse modo, a sua avaliação é fundamental para indicar a efetividade das medidas 

propostas no contexto da democracia (PRÁ, 2010; SILVA; BARBOSA, 2014). 

No Brasil, a partir da década de 1980, vêm sendo implementadas políticas 

públicas com recorte de gênero em decorrência da atuação do movimento feminista 

que, ao operar no espaço público, tem influenciado na formulação de uma agenda 

voltada para áreas como saúde, educação, combate à violência, geração de renda e 

organização de mulheres (FARAH, 1998, 2002, 2004).  

Sob o argumento de mais justiça social, são incluídas propostas para que seja 

redimensionada a atuação desejável do Estado (MACHADO, 2010), dinâmica social 

que resultou na transferência de responsabilidades de formulação e fiscalização de 

políticas públicas da área social para a sociedade civil (DRAIBE, 1993, 1997; FARIA, 

2003, 2005). Ao transformar o tipo e o escopo da atuação do Estado por meio da 

focalização das políticas públicas, destacam-se dois vetores da agenda: eficiência e 

acesso na prestação dos serviços públicos; e democratização dos processos 

decisórios, a exemplo das conferências públicas, que terminaram “propondo diretrizes 

de ação para políticas públicas” (FARAH, 2004, p. 53). 

Com base na plataforma de ação definida na Conferência Mundial sobre a 

Mulher, realizada em Beijing, em 1995, foram incluídas as demandas referentes à 
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questão do combate à violência, as quais foram incrementadas com a promulgação 

da LMP, em que foram previstos e implementados serviços voltados ao atendimento 

integral das mulheres em situação de violência. Entretanto, a avaliação dessas 

políticas públicas é débil e a produção de dados, esparsa (OBSERVE, 2009, 2010, 

2011; PASINATO, 2011).  

Nesse sentido, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência 

Contra a Mulher do Senado (SENADO FEDERAL, 2013), destinada a investigar a 

situação da violência contra a mulher no Brasil, deparou-se com o mesmo problema: 

a pulverização de dados consistentes que possam dar conta da execução das 

políticas públicas propostas, em que pese a previsão de acompanhamento estatístico 

e monitoramento estar prevista na LMP, em seu artigo 38, bem como figurar como 

parte do PNPM nas suas três edições. 

 

Categoria E – DSC: Politização 

 

As leis não andam, não falam, [são] as pessoas [que] falam por elas; nossa luta é essa. A gente tem 
que pegar a lei como uma das ferramentas para ir para [a] militância. É isso que [está] faltando na 
população hoje; a gente [está] muito despolitizada. Pra mim, a visão acaba sendo muito estreita e a 
política pública não avança. Só avança aqui e ali quando você tem gente pra frente como [tivemos] em 
termos nacionais, mas [em termos de] políticas locais é muito devagar.  Existe uma dependência das 
políticas do prefeito, do deputado, do governo do estado. Eu acho que a união independente de partido 
político seria benéfica para a própria mulher (DSC estruturado dos depoimentos: AT PRO 02; AT PRO 
11; AT VER 12; AT VER 14; AT CMT 17; AT PRO 19; AT PRO 20; AT PRO 21; AT DNC 29). 

 

No DSC elaborado para a categoria E, aponta-se como necessária ao processo 

de empoderamento a retomada da politização sobre o tema, como forma de projeção 

sobre o campo jurídico, dado que “as leis não andam, não falam são as pessoas que 

falam por elas”. Quanto a esse último aspecto, é importante relembrar que a trajetória 

de enfrentamento do feminismo no Brasil é marcada por resistências dentro das 

estruturas de poder, pois “a igualdade de direitos estabelecida juridicamente não 

assegura o automático exercício desses direitos pelas mulheres” (SARDENBERG, 

2010, p. 49). 

As mudanças provocadas pelo feminismo na relação entre Estado e sociedade 

propiciaram a discussão sobre a democratização da agenda pública e a elaboração 

de políticas destinadas a erradicar a violência contra as mulheres (COSTA, 2005; 

COSTA; SARDENBERG, 2008; BANDEIRA, 2009; 2013). O movimento social, ao se 

colocar como porta-voz das mulheres, passou a mobilizá-las, a falar por elas, fazendo 
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com que escapem da “impotência ligada à atomização serial” (BOURDIEU, 2005b, p. 

76). 

Pois é pela prática política que o movimento feminista busca o questionamento 

da posição de subordinação das mulheres (PRÁ; EPPING, 2012, 2013). Ao fazer ver 

a dominação, impulsiona o fazer crer na possibilidade de igualdade, inaugura novos 

sentidos para institucionalizar seu discurso nas políticas públicas (PINTO, 2012), o 

que causa reverberações no sistema de justiça. 

 

Categoria F – DSC: Qualificação dos operadores  

 

Os próprios magistrados ainda não são formados sob a égide dessa lei nas universidades, nos cursos 
de direito. Os advogados também não. Talvez tenham juízes, promotores, advogados [com] mais 
sensibilidade, [mas] têm outros que têm outro olhar. O juiz recebe pelo serviço prestado à comunidade, 
ele é um funcionário público que recebe o salário do povo. Então é preciso um [Poder] Judiciário 
formado, capacitação para os senhores juízes, eles precisam estar em constante contato com as 
pesquisas científicas, se modernizando a respeito da evolução do pensamento científico em relação 
aos direitos humanos, aos direitos das mulheres (DSC estruturado dos depoimentos: AT PRO 05; AT 
CO 06; AT ES 13; AT PRO 21). 

 

Conforme o DSC da categoria F, Qualificação dos operadores, para viabilizar 

esse novo cenário desejado, as ativistas apontam para a necessidade de que os 

operadores do sistema de justiça sejam qualificados para compreender as novas 

concepções de direitos humanos, que incluem as questões relativas à igualdade de 

gênero, enquanto “evolução do pensamento científico”. Pois consideram que, como 

funcionários públicos, que recebem “o salário do povo”, devem passar por um 

processo pedagógico que os faça se aproximarem da literatura acerca dos direitos 

humanos das mulheres o que, de acordo com os depoimentos, significa “estar em 

contato com as pesquisas científicas”.   

Com a judicialização das relações sociais, o direito tem-se se inserido cada vez 

mais nas práticas sociais, como é o caso da LMP, que deslocou o problema da 

violência do plano privado para o público (DEBERT, 2010), uma forma de 

posicionamento estratégico no plano político por parte do movimento feminista, que 

passou de receptor ao papel de agente na elaboração de direitos.  Em consonância 

com o que afirma Bourdieu: 

 

[...] o mundo social é, ao mesmo tempo, produto e móvel de lutas simbólicas, 
inseparavelmente cognitivas e políticas, pelo conhecimento e pelo 
reconhecimento, nas quais cada um persegue não apenas a imposição de 
uma posição vantajosa de si, como as estratégias de ‘apresentação de si’ 
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magnificamente analisadas por Goffman, mas também o poder de impor 
como legítimos os princípios de construção da realidade social mais 
favoráveis ao seu ser social (individual e coletivo, por exemplo, com as lutas 
sobre os limites dos grupos), bem como à acumulação de um capital 
simbólico de reconhecimento (BOURDIEU, 2001b, p. 228). 

 

Ao se falar em educar os operadores do sistema de justiça para os direitos 

humanos das mulheres, fica clara a intenção de que a centralidade da produção do 

campo jurídico seja invertida (BOURDIEU, 2004b), no intuito de provocar uma quebra 

da monocultura da criação e adjudicação de direitos (SANTOS, 2003). Essa 

emancipação na esfera pública, produzida pelo movimento feminista, busca a 

superação de hierarquias para suprimir a condição de subordinação das mulheres, de 

sorte a materializar a utopia possível da igualdade. 

Ademais, a emancipação social está em tensão com a regulação; a primeira 

está no plano das expectativas, em busca das promessas de integração da 

modernidade.  Ao trazer a formação dos operadores do sistema de justiça para a 

arena do conhecimento dos direitos humanos das mulheres, nos termos das 

convenções internacionais, verifica-se uma manifestação de insubordinação contra o 

que Boaventura Santos (2007) chama de razão proléptica, isto é, conhecer o futuro 

pelas possibilidades do presente.  

A lógica reversa é a proposição do movimento feminista, na construção de uma 

visão ampliada de cidadania, em estreita interação com a reelaboração de diretrizes 

institucionais no Brasil (BANDEIRA, 2005; 2009; MORAES; RIBEIRO, 2012). Ela se 

traduz, assim, em torno de um novo consenso relativo à forma de tratamento da 

violência dirigida às mulheres, com o realinhamento de valores de todos os envolvidos 

nas atividades do sistema de justiça criminal (MACHADO, 2010), para com isso, 

propiciar a desnaturalização das diferenças hierárquicas de cunho sexual. 

Entre a legalidade e as aspirações de justiça social estabelece-se uma dialética 

em torno da legitimidade cognitiva para lidar com as formas de produção do poder, 

entre as quais se situam as relações de gênero (SCOTT, 1995). Nesse caso, o saber 

amplia a ordem democrática, substituindo relações de poder por relações de 

autoridade compartilhada (SANTOS, 2007), sendo, desse modo, um jogo político de 

lutas práticas e teóricas para a readequação do sistema de distribuições do poder de 

conhecimento, em que se expressam as práticas do sistema social e convertendo o 

próprio Estado em um dos “móveis cruciais da luta pelo poder simbólico” (BOURDIEU, 

2001b, p. 227). 
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Ao voltarmos à análise acerca da forma de concepção e implementação da Lei 

Maria da Penha, é possível perceber que as lutas políticas travadas pelo movimento 

feminista buscam uma nova hegemonia (LACLAU; MOUFFE, 1987). Nessa direção, 

suas estratégias estão voltadas para uma concepção do direito do ponto de vista da 

constituição de uma racionalidade cognitiva que busca romper com as cisões de poder 

impostas pelo campo jurídico.  

Com base nas lutas políticas feministas, são projetadas expectativas sobre os 

agentes que animam o campo jurídico, disseminadas pelo movimento feminista por 

meio do debate político transnacional (BANDEIRA, 2009; MACHADO, 2010; PINTO, 

2012), contexto em que a mulher é sujeito de poder (FOUCAULT, 1995) e que 

verbaliza a necessidade de se considerar a complexidade, nela inseridas as questões 

relativas à subordinação. 

 

Categoria G – DSC: Readequação das punições 

 

Não é só chegar lá e prender o cara. Ele também é um ser humano, é errado. Mas devemos ver o que 
foi que enraizou na mente dele aquilo tudo. Cada um tem seu direito e devem punir na medida do 
possível, na medida em que for necessário. Cadeia não sei se é a melhor solução, quando se coloca 
um pai de família na cadeia a família também passa por privações. Mas tem que encontrar uma solução, 
talvez um conciliador, tem que ter solução, o que não pode é ficar todo dia morrendo mulher (DSC 
estruturado dos depoimentos: AT CO 04; AT PRO 05; AT VER 12; AT ES 13; AT AS 16; AT AUT 18; 
ATM ENC 27). 

 

De acordo com o DSC acima, vislumbra-se que a sistemática de punições deve 

ser readequada, pois a pena de prisão não exprime a realização do senso de justiça 

(HELLER, 1998) que vigora para as vítimas. A avaliação que se faz é que prender 

“não é a melhor solução” e que essa forma de punição termina por produzir o 

afastamento das vítimas, o que leva à conclusão de que a pena de prisão não é capaz 

de alcançar as expectativas de realização de justiça nos casos concretos. Como 

alternativa, admite-se que “talvez um conciliador” possa produzir um resultado mais 

adequado. 

Na literatura sobre as mulheres em situação de violência, vários estudos 

apontam para a reflexão acerca do papel da prisão como recurso punitivo, pois no 

posicionamento de retratação das vítimas50 existe uma dinâmica relacional 

                                                 
50 A discussão acerca da percepção do sistema de justiça criminal por parte de mulheres em situação 
de violência e de profissionais envolvidos com o seu acompanhamento pode ser aprofundada em 
Morato (2009).  
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diferenciada do casal, em comparação com outros tipos de agressões, como alerta 

Gregori (1993a), de modo que as mulheres, em grande parte das situações, invocam 

as instituições somente para mediação de conflitos intrafamiliares (IZUMINO, 2004).  

Celmer (2010), em estudo realizado a respeito da aplicação da Lei Maria da 

Penha na Comarca da cidade do Rio Grande (Rio Grande do Sul/Brasil), argumenta 

no mesmo sentido dos depoimentos colhidos no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE, ao 

indicar que, pelos seus achados de pesquisa, a resolução do problema parece estar 

mais próxima do Direito de Família do que do Direito Penal que, pelos seus limites, 

não se mostra adequado nessas situações.  

Ao analisar as representações sociais das/os ativistas em seu conjunto, 

depreende-se que a principal causa impeditiva à igualdade das mulheres é o 

patriarcalismo, entendido como forma de dominação decorrente de uma concepção 

cultural que estrutura o mundo social e que subordina a mulher ao comando dos 

homens em múltiplas esferas da vida, colocando-a numa posição de heteronomia, 

pois ainda existe a crença de que “a mulher tem que estar ali só para obedecer”.   

Entretanto o ativismo feminista tem se apropriado no polo Juazeiro/BA-

Petrolina/PE de fluxos e práticas do discurso feminista transnacional, traduzindo-se 

como uma expressão politizada do campo político. Tal posicionamento revela a 

existência de um esforço de mudança na posição do status quo das mulheres, 

viabilizado pela verbalização de disposições na arena política.  

Processo que leva ao questionamento das ideologias e relações de poder da 

ordem patriarcal, materializadas em relações sociais e distribuição de recursos 

regulamentados pelo direito e operacionalizados pelas instituições. Uma atitude de 

desafio às instituições patriarcais, dentre as quais se inclui a ordem jurídica posta pelo 

direito positivo e os impactos de sua implementação.  

O sentido da referência ao poder está numa perspectiva de transformação de 

si e dos outros, do sujeito que é capaz de refletir sobre si no mundo social e interferir 

na sua dinâmica. O poder enquanto empoderamento  que diz respeito à capacidade 

de romper com espaços socialmente definidos, reposicionando discursos e práticas 

no contexto sócio-político e de forma a alcançar as estruturas vigentes como um 

imperativo de mudança. É uma aquisição de autoimagem de sujeitos com 

capacidades para a autonomia no processo de questionamento das atividades das 

instituições do sistema de justiça criminal.  

O que significa dizer que a cidadania ativa está ancorada no pressuposto de 

uma prática que se estabelece pela presunção de que as normas sociais, positivadas 

pelo direito decorrente da negociação política, devem traduzir os anseios de um senso 
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de justiça por meio de procedimentos coerentes com os princípios firmados nos textos 

legais.   

Ao se afirmar que a LMP é uma conquista social relevante e que tem uma 

função “de proteção” e também pedagógica, que leva os homens a “refletir sobre suas 

atitudes”, fica evidente que é compreendida como um discurso de contrapoder na 

correlação de forças concorrentes do espaço social, em um processo contínuo de 

definição e redefinições em termos de posicionamentos estratégicos por meio do 

trabalho político que provoca redistribuições de poder. 

Por outro lado, a existência de uma baixa efetividade do sistema de justiça e 

do Poder Executivo enquanto esferas deliberativas e executoras da legislação traduz 

a constatação de que as autoridades não têm a atitude esperada para a sua 

materialização, que “é preciso haver uma discussão maior” quanto ao processo de 

implementação da Lei Maria da Penha que possa acentuar a responsabilidade do 

poder público pelo seu sucesso. 

 Sob o ponto de vista da gestão, a inadequação da estrutura institucional, que 

não dispõe de recursos humanos e materiais suficientes, leva ao funcionamento 

precário das instituições como, por exemplo, a DEAM, que tem a sua eficácia colocada 

como uma “meia verdade”, já que o atendimento integral não está disponibilizado 

adequadamente, seja pela ausência do regime de plantão seja pela fragilidade no 

acolhimento às mulheres em situação de violência. 

 Aliado a isso se somam outros fatores de debilidade no tratamento das 

demandas de mulheres em situação de violência tais como a lentidão no 

encaminhamento de inquéritos e processos, com uma excessiva “burocracia” em 

termos de andamento processual e “demora”. Isto devido à existência de outras 

prioridades e excesso de demandas que fazem com que “as questões de mulheres” 

se percam no moroso fluxo de processos. A obtenção da justiça só ocorre se as 

interessadas forem proativas; o que depende da capacidade individual de se 

reconhecerem como detentoras de direitos, e denota “uma indolência” como marca 

recorrente que caracteriza o funcionamento do sistema de justiça.  

Sob o ponto de vista comportamental os operadores do sistema de justiça por 

vezes adotam posturas reputadas como machistas ao se considerar a afirmação de 

que “além de cega a justiça é machista”, em que os responsáveis pela aplicação do 

direito “se apegam à lei e fazem a leitura deles”, o  que  leva ao questionamento dos 

limites da atuação do campo jurídico na forma como está estabelecido, que alija o 

restante da sociedade  de capacidade decisória sob a justificação da  necessidade de 

utilização da técnica institucional que disciplina o campo jurídico e que gera outra 

forma de violência, a violência institucional..     
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 A desarticulação das instituições envolvidas na rede de atendimento tem 

gerado impactos negativos dada a falta de comunicação, vez que os “órgãos 

trabalham independentemente” e não existe adequada complementariedade das 

ações. Como elemento adicional, aparece a crítica ao sistema de abrigamento, por 

supostamente ser capaz de gerar uma inversão da punição, pois é a vítima que 

termina por ter o seu direito de ir e vir cerceado, em geral “perde o andamento da vida 

dela” sem que ao sair tenha garantia de que terá a integridade física preservada. Esse 

fator carece de maior discussão, já que o sentido do serviço é apenas para atender o 

caráter emergencial da situação de risco e há a possibilidade do recurso legal da 

solicitação de afastamento do lar. De todo modo, ainda não foram desenvolvidos 

estudos suficientes que possam propiciar uma análise conclusiva sobre o tema. 

Quando as aspirações para se alcançar a justiça social são o foco, o ponto de 

maior relevância sob o ponto de vista do desempenho do sistema de justiça é 

implantar uma  estrutura suficiente e adequada, pois a estrutura é “tímida”, e enquanto 

não for implantada vara especial da mulher a “coisa não anda”.  É fundamental que 

haja o cumprimento da legislação, o que implica necessariamente que os gestores 

estejam comprometidos com resultados, argumento que é coerente com o 

evidenciado pela campanha Compromisso e atitude da SPM.  

Já a quanto à articulação em rede das instituições permitirá à vítima de 

violência obter o atendimento multidisciplinar com pessoal qualificado, fator capaz de 

possibilitar um relevante impacto positivo efetivo na prestação jurisdicional, pois como 

o atendimento está estruturado hoje não está disponibilizada a segurança jurídica 

esperada.  Isso é suficientemente grave para interferir na capacidade de se atingir as 

necessárias garantias constitucionais de igualdade de gênero e amplitude da proteção 

do Estado.  
Além do mais é crucial o desenvolvimento de mecanismos de fiscalização e 

controle das ações do poder público, pois fica evidenciado que existe um grande 

volume de demandas que foi endereçado às instituições do qual não há controle sobre 

a sua execução. Obter respostas quanto à prestação de contas das ações aparece 

como possibilidade de exercer “pressão”, papel que o conselho municipal não vem 

desempenhando a contento, de modo que existe um vácuo no controle social sobre 

as atividades dos órgãos envolvidos.   

Pode-se vislumbrar ainda que a sistemática de punições deve ser 

readequada, pois a pena de prisão não exprime a realização do senso de justiça que 

vigora para as vítimas. De modo que a “cadeia não é a melhor solução” e essa forma 

de punição termina por produzir o seu afastamento. O que as faz reputá-lo incapaz de 

alcançar as expectativas de realização de justiça nos casos concretos. Ao ser 
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aventada a possibilidade de que “talvez um conciliador” possa produzir um resultado 

mais adequado, fica a indagação no sentido da oportunidade de se pautar em um 

amplo debate a pertinência da adoção pelos juízes criminais das práticas de mediação 

da Justiça Restaurativa. Assim vítima e agressor podem ter a oportunidade de se 

expressar, e não depender apenas de um processo que nem sempre os favorece.  

Dois elementos específicos se mostram como necessários e são 

componentes  do processo de empoderamento:  o primeiro ponto fundamental para 

viabilizar esse novo cenário desejado de justiça social aponta para que os operadores 

do sistema de justiça sejam qualificados de forma adequada para compreender as 

novas concepções de direitos humanos que incluem as questões relativas a igualdade 

de gênero; o outro é o aprofundamento da politização por parte da sociedade civil 

organizada, dado que “as leis não andam, não falam são as pessoas que falam por 

elas”, de sorte a que as dinâmicas de interlocução e questionamento ao sistema de 

justiça criminal sejam mantidas e aprofundadas. 

No capítulo a seguir, serão apresentados os resultados obtidos para o segundo 

grupo analisado, qual seja, o dos operadores do sistema de justiça e de suas 

representações sociais acerca do tema, de sorte a permitir a comparação com os DSC 

aqui apresentados. 
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5 FAZER O DIREITO: MATERIALIZAR GARANTIAS LEGAIS 

 

 

O sistema de justiça criminal brasileiro tem a sua atuação determinada 

constitucionalmente e o seu funcionamento está a cargo do Poder Executivo – no que 

se refere às polícias militar e judiciária – e do Poder Judiciário, que abrange também 

o Ministério Público e a Defensoria Pública51. É possível acessar o sistema de justiça 

criminal tanto por vontade própria (ação condicionada) quanto por existir a notícia do 

crime, a denúncia (ação incondicionada). Em todos os casos, é necessário observar 

o chamado “devido processo legal”, dispositivo constitucional expresso no artigo 5º, 

LIV, da Constituição Federal de 1988, visto que a ele se somam outros princípios 

constitucionais processuais, entre os quais estão o da igualdade, o da produção de 

provas lícitas, o direito à ampla defesa e o estabelecimento do contraditório, entre 

outros52, e que deve culminar com um julgamento imparcial. 

Para o seu funcionamento, são ativados dispositivos legais e institucionais, 

numa cadeia sucessória de atribuições que integram a divisão do trabalho dentro do 

campo jurídico (BOURDIEU, 1986, 2004a).  Os operadores do sistema de justiça que 

fazem parte do corpo de servidores públicos são, por atribuição legal, detentores de 

poder discricionário do Estado (MEIRELLES, 2014), o que implica dizer do direito e 

dever de atuar legalmente para garantir a ordem social do ponto de vista do direito 

positivado. É por sua atuação que os mecanismos de regulação ganham vida no 

mundo social, em que se dá a oferta e a procura pela prestação jurisdicional. Além 

disso, a presença do Estado é materializada pelos sentidos de interpretação e usos 

da legislação por parte dos operadores do sistema de justiça. Sua função é traduzir o 

sentido da ordem em ações práticas, legitimadas pelo direito que eles possuem para 

orientar sobre o direito a todos que estão fora desse campo e ao qual estão sujeitos. 

Ressalta-se ainda que o sistema de justiça criminal estabelece-se num fluxo 

que envolve desde a pessoa ofendida até a determinação da sentença, a forma 

legitimada pelo Estado de direito de “pacificar” os conflitos. O fluxograma a seguir 

(Figura 7) demonstra como está estruturado o fluxo da cadeia de agentes 

                                                 
51 Conforme Constituição Federal de 1988, artigos 92 a 126. 
52 Para aprofundar a discussão acerca dos princípios que estruturam o funcionamento do ordenamento 
jurídico brasileiro, ver: Alvim, 2009; Canotilho, 1998; Grinover; Cintra; Dinamarco, 2014; Santos, 2010; 
Vilas-Boas, 2005. 



141 

institucionais envolvidos no processo de produção da prestação jurisdicional a partir 

da notícia-crime. 

 

 

Figura 7 – Fluxograma do sistema de justiça criminal brasileiro 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado a partir do preconizado no Decreto-Lei n. 3.689, de 03 de 

outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

 

O sistema de justiça é parte constitutiva do campo jurídico, um campo social 

em que são atribuídos sentidos institucionais rígidos de pertencimento para a entrada 

e manutenção de seus componentes. Segundo Bourdieu (1986), no espaço social em 

que o campo social se inscreve está em questão a distribuição de capital simbólico 

pelo direito de dizer o direito.  

A força que se expressa no campo jurídico traduz-se pelas práticas e pelos 

discursos para fora e para dentro do campo, com base na competência da palavra 

autorizada. Esse é o principal aspecto de diferenciação dos demais agentes do mundo 

social, os “profanos”, a priori limitados pela suposta inferioridade técnica para 

interpretar de modo autorizado os textos legais.  
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5.1 LEI MARIA DA PENHA: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS OPERADORES 

DO SISTEMA DE JUSTIÇA 

 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com o levantamento de 

campo, a partir da coleta de depoimentos em amostra não probabilística, que 

abrangeu operadores do sistema de justiça com atuação no sistema de justiça 

criminal, composta por: delegadas/os de polícia, juízes criminais, promotoras/es 

públicos, advogadas/os, policiais e serventuárias/os por meio do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC).  

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 

O perfil identificado é o que segue. Dos dados obtidos observa-se que, quanto 

ao sexo, a participação de mulheres representa 53% (Gráfico 10). A faixa etária 

(Gráfico 11) de 31 a 40 anos é a de maior expressividade, 42%, que se somada com 

a faixa imediatamente acima de 41 a 50 anos, 37%, corresponde a 79%.  

 

 

Gráfico 10 – Distribuição de operadores do sistema de justiça do polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por sexo 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 
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Gráfico 11 – Distribuição de operadores do sistema de justiça no polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por faixa etária 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

Quanto à cor declarada, o grupo mais expressivo é o de cor parda (Gráfico 12), 

que representa 45%; os casados constituem 69% do estado civil (Gráfico 13). A 

escolaridade (Gráfico 14) é predominantemente superior completo são 90%.   

 

 

Gráfico 12 – Distribuição de operadores do sistema de justiça do polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por cor ou raça* 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 
* Conforme critérios do IBGE para o Censo 2010 
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Gráfico 13 – Distribuição de operadores do sistema de justiça no polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por estado civil 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

 

Gráfico 14 – Distribuição de operadores do sistema de justiça no polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por grau de escolaridade 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

A parcela mais expressiva, 47%, tem experiência de até cinco anos (Gráfico 

15), o que indica ser um grupo de recente adaptação à estrutura do sistema de justiça 

e que adentraram ao sistema sob a égide da Lei Maria da Penha. 
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Gráfico 15 – Distribuição de operadores do sistema de justiça do polo Juazeiro/BA – 
Petrolina/PE por tempo de experiência no sistema de justiça (em anos) 

Fonte: Elaboração própria. Dados oriundos de pesquisa de campo realizada em 2013/14. 

 

 

5.3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

 

A seguir, serão apresentados e comentados os resultados obtidos em forma de 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que consistem em um discurso síntese redigido 

na primeira pessoa do singular composto de “Expressões Chave – ECH”, organizados 

em categorias a partir dos depoimentos colhidos. 

 

 

5.3.1 Amparo legal e institucional 

 

 

Para atender o objetivo de “Apreender a visão dos operadores do sistema de 

justiça criminal sobre o amparo legal e institucional voltado às mulheres em situação 

de violência doméstica”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte 

questão: como você vê as leis e os programas que visam proteger as mulheres em 

situação de violência doméstica? 

Para a questão acima, as categorias identificadas e suas respectivas 

frequências de respostas foram: A – conquista social (40%); B – instrumento de 

conscientização (11%); C – instrumento de manipulação (21%); D – patriarcalismo 

(20%); E – renovação de paradigmas (3%); F – tipificação do conflito (5%). 
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Gráfico 16 – Distribuição de categorias do DSC dos operadores do sistema de justiça do 
polo Juazeiro/BA – Petrolina/PE (Amparo legal e institucional) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 
pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação das categorias em ordem  alfabética 

 

Para as categorias acima, foram consolidados os resultados a seguir em forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC53. 

 

Categoria A – DSC: Conquista social 

 

A Lei Maria da Penha [é] um avanço inquestionável. Considero de extrema importância porque os 
números da violência contra as mulheres são alarmantes [e] isso é preocupante. Do ponto de vista do 
dever ser eu acho que a lei é perfeita, o Brasil deu um salto de qualidade nas questões de desigualdade, 
[entre] as quais a de gênero, [ao estabelecer] como meta a igualdade substancial e a criação das ações 
afirmativas necessárias à construção de uma sociedade mais igualitária. Politicamente falando, é um 
dos avanços mais importantes em relação à mulher para combater a violência doméstica. A legislação 
tem um sistema de garantias perfeito, se ele de fato existisse; do ponto de vista prático, a gente entende 
que [a lei] não diminuiu a violência doméstica (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF DE 
02; OPF AD 03; OPF SR 04; OPF PR 05; OPF PR 06; OPF SR 07; OP JZ 08; OP JZ 11; OPF SR 13; 
OP SR 16; OP 17; OPF JZ 20; OPF SR 21; OPF SR 22; OP JZ 26; PFEM 01; PM 02; PM 03; PM 04; 
PM 05; PM 06; PM 07; PM 08; PM 10; PM 11). 

 

De acordo com o DSC identificado para a categoria A (conquista social), o 

grupo dos operadores do sistema de justiça entende a LMP como um ganho social ao 

                                                 
53 Para fins de identificação no banco de dados e de preservação do sigilo das/os entrevistadas/os, foi 
estabelecido um código alfanumérico em substituição ao nome. As abreviaturas adotadas devem ser 
interpretadas como segue: AD = advogado(a); DE = delegado(a); JZ = juiz(a); OP = operador(a) do 
direito; OPF operador do direito feminino; PC = policial civil;  PM = policial militar; PFEM = policial militar 
feminino;  PR = promotor(a); SR = serventuário(a).  
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se considerar os altos índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira, 

que para eles são “preocupantes”. No entanto, colocam que a sua validade está, por 

ora, limitada ao plano político, pois o sistema de garantias previsto não tem 

materialidade. Então, consideram-na como “meta” válida para atingir a igualdade, mas 

ainda circunscrita ao plano legislativo do dever ser.  

Desse ponto de vista, a LMP apresenta-se como um recurso jurídico 

fundamental, no sentido de dar às mulheres um tratamento específico diante do 

quadro de violências que as submetem de forma estrutural na sociedade brasileira. 

Ao se observar a trajetória da legislação no país, é possível verificar que ela é a 

primeira experiência normativa que tratou de desnaturalizar os padrões de 

sociabilidades violentas no âmbito doméstico e familiar, tanto no sentido físico como 

no psíquico.  

Alinhada ao debate político internacional, sua formulação possibilitou a 

ressignificação das relações de gênero (SCOTT, 1995), e da forma como o Estado 

deve encarar a proteção às mulheres em situação de violência, que passou a 

incorporar uma perspectiva multidisciplinar. Nessa perspectiva, destaca-se o fato de 

que, na sua trajetória, desde a promulgação em 2006, tenha se tornado muito 

conhecida pela população, pois já em 2010 84% das mulheres e 85% dos homens 

tinham conhecimento da sua existência e cerca de 80% já àquela época lhe reputavam 

um caráter positivo (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO/SESC, 2010). 

Todavia, entre prever o amparo legal e oferecer prestação jurisdicional de modo 

atender de forma satisfatória as demandas da sociedade, existe uma lacuna a ser 

superada na densa trama de fatores políticos e institucionais envolvidos, ainda 

carentes de uma solução definitiva na perspectiva operacional. Muito embora as 

instituições contem com o direcionamento do PNPM, que traz previsão detalhada das 

ações necessárias para alcançar as áreas críticas, esse segmento ainda é carente de 

atuação institucional deliberada. 

Ademais, a persistência de posturas machistas tanto de homens quanto de 

mulheres reforça a dominação que se materializa em atos violentos, dentro do 

universo amplo de fatores que confluem para que a violência se manifeste, tais como 

as diferenciações de classe e raça (BANDEIRA, 2013). Essa situação já havia sido 

detectada pelo Mapa da Violência 2012: Homicídio de Mulheres no Brasil 

(WAISELFISZ, 2012), pois ao se comparar o Brasil com o cenário internacional o país 

apresentava em 2010 uma taxa de 4,6 homicídios para cada 100 mil mulheres (vide 
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Tabela 4), e ocupava a sétima posição no ranking dos 84 países do mundo com dados 

homogêneos da OMS relativos à década de 2000, sendo assim um dos países de 

mais elevados níveis de feminicídio.  

 

Tabela 4 – Número e taxas (em 100 mil mulheres) de homicídios femininos. Brasil 
1980/2010 

Ano No Taxas 

1980 1.353 2,3 
1990 2.585 3,5 
2000 3.743 4,3 
2010 4.465 4,6 

1980/2010 92.100  
2000/2010 43.654  

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2013, p. 11/ Dados Mapa da Violência 2012. 

 

Para dimensionar, ainda que parcialmente, a gravidade do problema, de acordo 

com informe emitido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, dos atendimentos 

reportados no primeiro semestre de 2014 pela Central de Atendimento à Mulher – 

Ligue 180, perfizeram 30.625 casos de violência, sendo que os tipos mais reincidentes 

de violências foram: 50,75% de violência física (15.541); 32,16% de violência 

psicológica (9.849 relatos); 9,98% de violência moral (30.55 relatos); 2,89% de 

violência sexual (886 relatos) e 2,07% de violência patrimonial (634 relatos). Em se 

tratando dos dados relativos ao feminicídio, quando a causa principal do assassinato 

era em função de a vítima ser mulher, para o mesmo período foram 176 tentativas e 

49 homicídios consumados. 

 

Categoria B – DSC: Instrumento de conscientização 

 

O surgimento da Lei Maria da Penha, acredito que veio tanto [para] abrir mais a cabeça da mulher em 
relação a essa consciência [quanto] para frear um pouco os homens. Há pouco tempo atrás, todo 
mundo achava que mulher apanhava porque merecia; inclusive as mulheres achavam isso. Então é um 
ótimo mecanismo de conscientização, mas é uma coisa que é para o futuro (DSC estruturado dos 
depoimentos OPF AD 1; OPF DE 2; OPF PR 5; OP DE 12; OP JZ 26; PM 02; PM 11). 

 

Categoria E – DSC: Renovação de paradigmas 

 

Tudo passa por uma questão cultural e educacional [que] permeia você, e você não consegue se 
abstrair daquilo para julgar, denunciar ou subnotificar. Eu não vejo como você se despir do seu cultural 
para poder atuar no seu profissional, isso é inerente a você, faz parte do que você é, como você foi 
criado, a não ser à medida que você for enxergando as coisas vá se modificando e é [essa] que é a 
evolução. O que a gente até [aquele] momento aceitou, hoje em dia não aceita mais, a justiça não 
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aceita mais. Então a sociedade vai evoluindo e novos direitos sendo colocados. Isso foi o que melhorou 
muito, a própria visão do juiz (DSC estruturado dos depoimentos OPF DE 02; OPF PR 05). 

 

Conforme os DSC elaborados para as categorias B e E, “Instrumento de 

conscientização” e “Renovação de paradigmas”, é possível observar que os 

operadores do sistema de justiça avaliam que a LMP tem um papel de conscientização 

e atua como um dispositivo que projeta para o futuro uma nova concepção social 

quanto à condição das mulheres. A lei permitiu também uma renovação de 

paradigmas entre os membros do sistema de justiça, especialmente entre os juízes, 

na medida em que coloca a existência de novos direitos e possibilita que esses 

profissionais enxerguem modificações no plano cultural “para poder atuar no 

profissional”. 

Ao considerar os processos de mudança na cultura jurídica, Lopes (1997) 

vincula a sua existência aos valores e atitudes adotados pelas pessoas que buscam 

o direito e também pelas alterações do próprio sistema por meio dos profissionais do 

direito. São as atitudes combinadas desses dois grupos que vão propiciar mudanças 

na estrutura das organizações formais. A esse respeito, afirma que “a cultura jurídica, 

como práxis, subverte toda leitura apressada do direito como norma jurídica, como 

ordenamento ou como código exclusivamente” (LOPES, 1997, p. 105).  

Assim, o DSC em análise indica que, ao se institucionalizar um novo tratamento 

para a violência de gênero em termos de garantias constitucionais e penais, as lutas 

políticas travadas pelo movimento feminista (CAMPOS, 2011; DEBERT; ALMEIDA, 

2007; MACHADO, 2010) possibilitam o efeito de deslocar a percepção do mundo 

social (CAMPOS, 2011) e do senso de justiça (HELLER, 1998) a respeito da 

interpretação e aplicação da legislação pelos operadores do sistema de justiça.  

Desse modo, parece ficar indicada que a produção de uma nova concepção de 

direitos propicia a formação de capital simbólico (BOURDIEU, 1987, 2001b) de 

reconhecimento, como parte da luta cognitiva do movimento feminista por legitimidade 

para desnaturalizar a violência contra as mulheres. 
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Categoria C – DSC: Instrumento de manipulação  

 

Não raras vezes, a lei é utilizada como instrumento de vingança [e] é necessário que você busque a 
igualdade e não a opressão de um em detrimento de outro. Eu vejo que a mulher precisa dessa defesa, 
mas também não precisa oprimir o homem.  Muitas vezes se atribui muita força à palavra da vítima. 
Ela pode até chegar mentindo; eu corro o risco de ela chegar na delegacia mentindo, porque tem 
mulheres que provocam. Um exemplo [de] mau uso da lei que a gente percebe muito aqui é que a 
maioria dos casos nos crimes de ameaça, por exemplo, decorreram de discussões, desavenças 
domésticas por ciúmes e a mulher muitas vezes no calor da discussão vai à delegacia e aquilo é 
transformado em uma ameaça. A gente percebe muitas vezes que foi um crime de difamação ou uma 
injúria e não em si uma ameaça. E na prática, quando a vítima vem aqui [para] realização da audiência 
especial, ela acaba desistindo da ação (DSC estruturado dos depoimentos OPF DE 02; OPF AD 03; 
OPF PR 06; OPF SR 07; OP JU 11; OPF SR 13; OPF PC 14; OP SR 16; OPF DE 24, OP JU 26; OP 
PR 27; PM 02; PM 03; PM 08). 

 

O DSC formulado para a categoria C aponta que existem usos da LMP e do 

sistema de justiça como instrumento de manipulação em situações de conflito, de 

modo que, para algumas mulheres, o dispositivo legal não se destina somente à 

proteção contra a violência doméstica e familiar, mas serve também como um 

instrumento de vingança pessoal.  

Nesse caso, a lei passa a ser tomada como um instrumento de poder 

(FOUCAULT, 1995) com o qual as mulheres, sentindo-se amparadas pelo Estado, 

fazem uma apropriação invertida e inadequada das prerrogativas que garantem a 

possibilidade de obter justiça do ponto de vista punitivo. Tal atitude implica, 

adicionalmente, no risco de se admitir mentiras nas peças processuais e, assim, 

subverter a função de equilíbrio que objetivam as instituições judiciais com a prestação 

jurisdicional. 

Por conseguinte, a capacidade de poder ativar o sistema de justiça pela 

representação na esfera policial passa a ser uma forma de exercício de poder na 

relação conjugal, comportamento detectado por Izumino (2004) ao analisar as 

implicações da resolução dos conflitos de gênero no sistema judiciário. Na literatura a 

respeito da judicialização da violência doméstica e familiar, foram detectados 

comportamentos em que a motivação das mulheres não é exatamente obter proteção 

quanto à violência, mas repactuar as relações conjugais (GREGORI, 1993b; 

MORAES; SORJ, 2009). Sobre esse aspecto, em seus achados de pesquisa na 

Delegacia da Mulher de João Pessoa/PB, Rifiotis relata que: 

 

A atividade de polícia judiciária é constantemente substituída por uma 
demanda de ordem privada. No limite, parece que, do ponto de vista policial, 
haveria uma espécie de manipulação secundária da delegacia por parte da 
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reclamante, que procura valer-se da autoridade policial para obrigar o seu 
agressor a admitir o erro e a renegociar a relação entre eles. A intimação é 
ressignificada como intimidação (RIFIOTIS, 2004, p. 103). 

 

O cenário que foi detectado no polo Juazeiro/BA – Petrolina/PE também se 

enquadra nessa perspectiva, de maneira que a motivação para o acesso ao aparato 

institucional do sistema de justiça criminal nem sempre se dá com a perspectiva de 

fazer valer a legislação como instrumento de proteção, mas como instrumento de 

demonstração de poder das mulheres nas relações interpessoais. 

 

Categoria D – DSC: Patriarcalismo 

 

O Brasil é um país ainda com ranço machista, porque quando [se] analisa mais profundamente o seio 
familiar eu verifico muitas vezes o contexto de entraves naturais [pelos quais] uma mulher passa. Existe 
uma violência gratuita, uma violência desnecessária à mulher. Isso é uma herança maldita, histórica e 
cultural; ainda é aquela coisa mesmo de propriedade, de patriarcalismo. [São] mulheres criadas como 
na Idade Média e [que se] submetem a isso. Às vezes são ameaçadas de morte e às vezes [elas] são 
mortas mesmo. [E quando acontece] é uma família que não [está] sendo construída; [são] meninos e 
meninas que [estão] vendo aquela violência [e] que provavelmente vão reproduzir. [E] não vai ser a 
[Lei] Maria da Penha [que] vai acabar com violência [ou] com o machismo (DSC estruturado dos 
depoimentos OPF AD 01; OPF SR 04; OPF PR 06; OP ADV 10; OP JU 11; OPF SR 13; OP SR 17; 
OPF AD 18; OPF JU 20; OPF SR 21; OPF SR 22; OP JU 26; OP PR 27). 

 

De acordo com o DSC obtido para a categoria D, é o contexto do patriarcalismo 

que para eles permite que se reproduza e perpetue o machismo e a sobrevivência de 

“entraves naturais” à condição da mulher, posta em posição de subordinação como 

“propriedade” dos homens. A situação de “violência desnecessária à mulher” em si 

permanece, a lei apenas tem a função de coibi-la. Assim, percebe-se que embora 

exista a condenação moral da violência, persiste certa naturalização quanto à 

persistência do problema, o que coincide com a opinião do grupo das ativistas.  

Do ponto de vista teórico, coaduna-se com a discussão levantada por Saffiotti 

(1994; 2004) acerca da posição subordinada da mulher, em que as estruturas 

institucionais terminam por reconhecer e dar lugar a sua reprodução como parte 

intrínseca da estrutura social, historicizando-as (BOURDIEU, 2005a). Para saber mais 

detalhes, a análise dos argumentos teóricos para essa categoria foi realizada no item 

4.2.1 categoria F, página 112. 
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Categoria F – Tipificação do conflito 

 

A Lei Maria da Penha serve para mostrar que o Estado dá importância, para acabar com aquele ditado: 
"Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher". Todos metem [a] colher agora, não pode bater, 
não se agride, não se grita. Mas assim, não vai acabar. A violência não acaba não, minha sensação é 
essa. É como punir o crime de homicídio, nunca acabou o crime de homicídio, nunca acabou o crime 
de roubo. Deu-se importância [ao] conflito, se normatizou aquele conflito de vez (DSC estruturado dos 
depoimentos OPF SR 07; OP JU 11; OP PR 27). 

 

De acordo com o DSC da categoria F, “Tipificação do conflito”, a LMP tem o 

mérito de modificar a forma de encarar a questão da violência contra a mulher por 

propiciar a visibilidade do conflito, o seu regramento social.  Desse modo, as/os 

entrevistadas/os colocam que agora “todos metem a colher” nos conflitos familiares, 

o que provocou o deslocamento do problema da esfera privada para a esfera pública, 

muito embora enfatizem que a violência não vai ser debelada em função da legislação, 

já que a consideram um elemento imanente do contexto social.  

O lema “O pessoal é político” que animou as lutas do movimento feminista nas 

décadas de 1960 e 1970 talvez seja a frase que melhor espelhe a forma do feminismo 

de produzir discussões acerca da condição da mulher na sociedade, e que “vinculou, 

de forma irrevogável, a política à esfera da privacidade, da intimidade e da 

sexualidade” (MIGUEL; BIROLI, 2013, p. 40). Os impactos da sua atuação trouxeram 

efeitos políticos com desdobramentos de cunho prático, desnaturalizando a posição 

de subordinação da mulher tanto na vida pública quanto na privada. 

O ponto fundamental da práxis feminista é o posicionamento direcionado a 

gerar transformações da vida das mulheres para viverem de forma diferente (COSTA; 

SARDENBERG, 2008). A LMP é fruto desse posicionamento político do feminismo, 

que foi fomentado pelo processo de advocacy feminista no cenário internacional, ao 

questionar sobre como o Estado brasileiro tratava a mulher no contexto da aplicação 

da legislação penal (BASTERD, 2011), utilizando-se estrategicamente do caso de 

Maria da Penha Fernandes (2010). 

Dentro do jogo político instalado, o movimento feminista posicionou-se de modo 

a provocar resistências ao habitus (BOURDIEU, 2001a; 2005a) da dominação 

masculina, a disposição quase natural da estrutura social brasileira de tomar como 

válidos os comportamentos de caráter discriminatório e violento contra as mulheres.  

A LMP tratou de levar o direito para o âmbito das relações domésticas e 

familiares, que passaram a compor a agenda pública de segurança (BARSTED, 2011; 
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COULOURIS; BOSELLI, 2009; DEBERT, 2007; SANTOS, 2010). Muito embora não 

tenha criado nenhum tipo penal novo, a LMP, ao substituir a Lei 9.099/1995, viabilizou 

práticas judiciais no sentido de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher 

no âmbito das varas crime e alterou o tratamento que era dado até então pelos 

JECRIM, cuja ação era bastante criticada pela literatura feminista, pois possibilitava a 

aplicação da conciliação, da transação penal e da suspensão condicional dos 

processos (CAMPOS, 2011). 

 

 

5.3.2 Contexto do sistema de justiça 

 

 

Para atender o objetivo de “Conhecer o modo de apropriação das práticas do 

sistema de justiça”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte questão: 

quando solicitado, como se dá o funcionamento do sistema de justiça? 

Para a questão acima, as categorias identificadas foram: A – ambiguidade das 

vítimas (22%); B – desarticulação institucional (9%); C – esforço inócuo (8%); D – 

estrutura inadequada (24%) E – excesso de demandas (29%); F – inexistência de 

provas (5%); G – inversão da punição (3%). 

 

 

Gráfico 17 – Distribuição de categorias do DSC dos operadores do sistema de justiça do 

polo Juazeiro/BA – Petrolina/PE (Contexto do sistema de justiça) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 

pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação das categorias em ordem  alfabética. 
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Para as categorias supracitadas, foram consolidados os resultados a seguir em 

forma de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. 

 

Categoria A – DSC: Ambiguidade das vítimas 

 

O que me chama muito a atenção é a renúncia da vítima, 90% renunciam. A justiça é o que é 
conveniente pra elas. Elas prestam a queixa, instaura-se o inquérito, faz-se a prisão, dá-se andamento 
ao processo, mas por ter filhos, por depender financeiramente do homem, elas querem é continuar com 
a família delas. E aí elas se arrependem [e] voltam pedindo pra arquivar. Elas falam que não têm mais 
interesse, que já estão vivendo bem, que aquilo ali foi um momento de nervosismo, que a vizinha ou a 
mãe induziu, mas que elas não queriam. Tanto é que maioria das mulheres se retrata e o processo já 
é sentenciado. Na acepção da palavra, para elas, [o agressor] não é um criminoso, ele não é bandido, 
é uma pessoa de bem. Ele nunca foi traficante, nunca furtou, nunca roubou, paga os impostos em dia, 
[mas] bate na mulher dele. Só que quando a polícia ou a justiça são chamadas, não há diferenciação 
[entre quem] cometeu um roubo de quem bateu na mulher. Algumas vezes eu percebo que a mulher 
não tem interesse de que aquilo seja divulgado, é uma questão de vergonha, [de] como se apresentar 
para a sociedade com essa humilhação (DSC estruturado dos depoimentos OPF DE 02; OPF SR 04; 
OPF PR 06; OPF SR 07; OP JU 08; OPF DE 09; OP ADV 10; OP JU 11; OPF SR 13; OPF PC 14; OPF 
SR 15; OP SR 16; OPF ADV 19; OPF SR 22; OP SR 23; OPF SR 25; OP JU 26; OP PR 27; PFEM 01; 
PM 02; PM 04; PM 05; PM 06; PM 09). 

 

A categoria “Ambiguidade das vítimas”, que representa 22% do total de 

respostas, é a terceira em termos de relevância para operadoras/operadores do 

sistema de justiça quando se trata de refletir acerca do funcionamento do sistema de 

justiça voltado ao atendimento das mulheres em situação de violência. De acordo com 

o DSC obtido em relação à aplicação da LMP, a atitude das mulheres em situação de 

violência traz dois pontos que necessitam ser considerados.  

Em primeiro lugar, os efeitos obtidos com a aplicação da LMP não são 

satisfatórios, especialmente pelas expressivas tentativas de desistência por parte das 

mulheres que, em geral, reconciliam-se com os agressores no decorrer do inquérito, 

“se arrependem e voltam pedindo pra arquivar” e não se sentem atendidas em suas 

demandas por justiça pelas penas previstas em lei.   

Esse aspecto tem se mostrado recorrente na literatura sobre o tema (IZUMINO, 

2004; MORAES; SORJ, 2009; SOARES, 1996) e para o qual a interpretação conferida 

pelos integrantes do sistema de justiça desqualifica as pessoas que acorrem aos 

serviços, uma situação que se repete pelo país (MACHADO, 2002; VERGO, 1998). 

Segundo pesquisa realizada em Porto Alegre/RS sobre as percepções entre os 

operadores do sistema de justiça sobre o acesso à justiça e a violência contra a 

mulher, “todo(a)s o(a)s entrevistado(a)s têm como certo o fato de que algumas 

mulheres buscam algo e não o encontram na delegacia, e isto é um grande problema” 
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(CEPIA, 2013, p. 123). Essa dificuldade também se apresenta para as/os ativistas, 

conforme já discutido na seção 4.2.2, categoria A, página 115. 

Em segundo lugar, é o fato de que os agressores não são vistos pelas mulheres 

como bandidos, mas como pessoas “de bem” que, por infortúnio, envolvem-se em 

situações de violência em família. Aí entra o componente da “humilhação” e da 

“vergonha” na exposição social do conflito familiar. 

Podemos compreender a vergonha na seguinte acepção: “o sentimento de 

vergonha é o nosso envolvimento com normas e regras ‘aceitas’ e sua observância” 

(HELLER, 1998, p. 181). Em recente pesquisa sobre a percepção social da violência 

e assassinato de mulheres, a vergonha é o aspecto de maior magnitude quanto aos 

motivos que fazem com que as mulheres não se separem dos agressores, 

correspondendo a 66% das menções, acima inclusive do medo de ser assassinadas, 

que aparece com 58% das menções (DATA POPULAR/INSTITUTO PATRÍCIA 

GALVÃO, 2013, p. 31). 

Para refletir a respeito do problema, talvez seja útil recorrer à literatura sobre 

os processos de não aceitação social, em que a deterioração da identidade traz a 

marca do estigma. Ao analisar o tema, Gofmann (1988) identifica três tipos de 

situações geradoras de estigma: as abominações do corpo, com deformidades físicas; 

as de caráter individual, entre as quais estão as doenças mentais, os vícios e a prisão; 

e os tribais, de raça ou religião. Todas elas capazes de gerar fortes efeitos na vida 

cotidiana, por possuírem a capacidade de afastar os demais atributos dos indivíduos 

a que aderem, tornando-os estranhos diante do julgamento social por se 

apresentarem como diferentes do padrão de normalidade aceito para determinada 

sociedade. Isso causa isolamento e reduz as chances de esse indivíduo viver 

plenamente as relações sociais. 

As afirmações de que “não há diferenciação [entre quem] cometeu um roubo 

de quem bateu na mulher” ou de que o agressor “não é bandido” parecem indicar a 

negação dos atributos discriminatórios que o termo bandido carrega, e que são 

potenciais produtores de humilhação e vergonha, como uma qualificação percebida 

como impura e a que não se deve aderir.  Segundo Michel Misse (2010), a 

categorização “bandido” refere-se a um sujeito não igualitário “que é produzido pela 

interpelação da polícia, da moralidade pública e das leis penais” (MISSE, 2010, p. 17) 

e que dá causa a ações criminais que despertam repulsa, o que certamente fere a 

lógica de proteção do vínculo familiar e de preservação de laços conjugais. 
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Categoria B – DSC: Desarticulação institucional 

 

Aqui na região do Vale do São Francisco nós temos uma rede; na verdade, temos a delegacia da 
mulher, o CRAM, a Secretaria Municipal da Mulher, a casa-abrigo, mas se você me perguntar eu diria 
que essa rede anda um pouco dissociada. Acho que [está] faltando um bom entrosamento entre os 
órgãos, que realmente caminham a passos trôpegos. As pessoas se esforçam em suas ilhas de 
excelência; elas são muito boas no que fazem, mas não são boas para olhar minimamente para o lado. 
Daí a dificuldade de ter essa articulação e desses atores se encontrarem, porque as estruturas existem 
[mas] as coisas não estão caminhando e tem que haver um feedback; se não houver, o ciclo [não pode] 
ser completado. Então existe [uma rede] no plano formal que tem deficiência no funcionamento, na 
comunicação que deve existir (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF DE 02; OPF AD 
03; OPF SR 04; OPF PR 06; OP DE 12; OPF SR 13; OPF PC 14; OPF AD 18; OPF AD 19; OP PR 27; 
PFEM 01; PM 04; PM 05; PM 06; PM 08; PM 09; PM 11). 

 

Na categoria B, “Desarticulação institucional”, o DSC aponta que, embora 

existam no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE instituições destinadas a atender as 

mulheres em situação de violência, tais como: DEAM, CRAM, CIAM e casa-abrigo, há 

uma fragilidade quanto ao alcance da proteção institucional atribuída à dissociação 

dos atores institucionais quanto à integração das atividades em rede, a despeito do 

que determina a LMP nos seus artigos 8 e 9. Vejamos o que diz a LMP: 

 

Art. 9o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 
será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

 

De acordo com o que se observa no texto legal, a sua correta aplicação exige 

a atuação integrada das instâncias governamentais na formulação e implementação 

de políticas públicas, com o foco específico no atendimento integral à mulher, para 

promover o acesso à justiça e a direitos sociais. Esse objetivo só pode ser atingido 

pela integração entre a polícia, o Poder Judiciário e os diferentes serviços nas áreas 

de segurança, saúde, assistência jurídica, médica e social. 

Entretanto, de modo inverso ao esperado, o DSC revela que o insulamento 

institucional manifesta-se pela pretensa existência de ilhas de excelência em que os 

desempenhos particularizados prejudicam a capacidade de garantir uma 

comunicação adequada nas esferas organizacionais de operacionalização da rede de 

serviços instalada, o que já era identificado por Pasinato e Santos (2008) por meio de 

sua análise direcionada a avaliar o funcionamento sobre as DEAM no país, sendo 

também apontado pela pesquisa realizada pela CEPIA (2013) em Porto Alegre (RS), 

Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Aspectos referentes 
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a essa categoria foram levantados por ativistas conforme análise do item 4.2.2, 

categoria D, página 117. 

 

Categoria C – DSC: Esforço inócuo 

 

Olhe a minha sensação é de trabalho frustrado. Na verdade, a gente fica enxugando gelo. A gente vê 
essa dificuldade até em relação ao inquérito, em fazer um trabalho e não dar em nada, porque tem uma 
demanda de tempo, a delegacia investe naquele caso para que chegue ao Judiciário e no final a maioria 
desiste. Eu sinto que tudo que foi feito ali não serviu de nada e que não vai resolver porque na verdade 
a pessoa só quer tomar fôlego. Enquanto o servidor para [ao] dar andamento [em determinado] 
processo, porque ele tem que seguir todo um rito, ele [está] deixando muitas vezes de dar andamento 
a um crime de latrocínio, por exemplo, que é bem mais grave (DSC estruturado dos depoimentos OPF 
DE 02; OPF SR 04; OPF SR 07; OP JU 08; OP DE 12; OPF PC 14; OP SR 16; OPF SR 23; OP JU 26; 
OP PR 27; PFEM 01; PM 02; PM 03; PM 05; PM 07; PM 08; PM 11). 

 

No DSC para a categoria C, “Esforço inócuo”, o que sobressai no discurso entre 

os operadores do sistema de justiça relativamente ao atendimento às demandas por 

prestação jurisdicional para a LMP, e a consequente execução dos procedimentos 

requeridos, é que geram a uma sensação de “trabalho frustrado”, pois as/os 

entrevistadas/os entendem que apenas cumprem um papel paliativo, como denota a 

expressão “enxugar gelo”. 

Dessa maneira, o entendimento corrente é o de que toda a movimentação de 

recursos para dar andamento aos processos “não vai resolver” o problema, pois a 

expectativa das mulheres não está na prestação jurisdicional, mas no que denominam 

“tomar fôlego”, isto é, interromper momentaneamente a relação violenta para, em 

seguida, retomar o vínculo com o agressor, tendo em vista o que atribuem como a 

principal motivação para a desistência e os pedidos de retratação por parte da maioria 

das mulheres, aspecto já abordado por vários trabalhos de pesquisa (BRANDÃO, 

1999; GERGORI, 1993b; IZUMINO, 2004; MACHADO, 2002; MORAES; SORJ, 2009). 

Além disso, as/os participantes da pesquisa consideram que, com o volume de 

trabalho advindo da LMP, tempo e recursos são desviados de outras demandas mais 

graves que deixam de ser atendidas, a exemplo do “crime de latrocínio”. Assim, 

conforme o DSC em análise, atender as mulheres em situação de violência constitui-

se em uma mobilização inócua por parte dos servidores, obrigados a “seguir todo um 
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rito” processual, isto é, cumprir as determinações do Código de Processo Penal54, o 

que sobrecarrega o já assoberbado sistema de justiça criminal. 

 

Categoria D – DSC: Estrutura inadequada 

 

Para começar, a DEAM não funciona nos finais de semana, feriados e à noite, é uma benção porque 
eu não vejo ninguém apanhar segunda-feira duas horas da tarde, só apanha no final de semana e nos 
feriados.  [E] aqueles encaminhamentos que a gente deve fazer em relação à assistência social, de dar 
um respaldo pra essa mulher, isso fica no plano do dever formal. Essa é a prática legislativa, no plano 
ideal é tudo perfeito. Para mim, não adianta você ter só os equipamentos, além dos equipamentos você 
tem que ter o suporte técnico e o suporte físico para poder trabalhar. Porque tem que fazer visitas, ter 
uma logística muito grande para fazer esse atendimento, [que] é um atendimento muito especializado. 
Por exemplo, você tem uma mulher que de repente chega e tem que ter um carro pra levar à delegacia, 
a um hospital, deslocar essa mulher. E é claro que a mulher tem medo de retaliação, daquilo ali 
ocasionar uma situação pior em decorrência da vulnerabilidade no cumprimento da lei. A gente fica 
meio que preocupado, porque já existem registros de mulheres que denunciaram e foram assassinadas 
(DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF AD 03; OPF SR 04; OPF PR 05; OPF PR 06; 
OPF SR 07; OP  JU 08; OPF DE 09; OP AD 10; OP JU 11; OPF SR 15; OPF SR 22; OPF DE 24; OPF 
SR 25; OP JU 26; OP PR 27; PFEM 01; PM 03; PM 04; PM 09).  

 

A categoria D, “Estrutura inadequada”, representa 24% das respostas obtidas. 

O DSC elaborado para essa categoria indica a existência de deficiências na estrutura 

das instituições destinadas ao atendimento da LMP, tanto em termos de recursos 

materiais quanto de recursos humanos, com impactos diretos na sua aplicabilidade. 

A disparidade entre o que é colocado no plano na legislação e o que de fato é 

oferecido pelo Estado em termos de estrutura, tem gerado, para os operadores do 

sistema de justiça, a percepção de que o atendimento inadequado gera 

consequências. Inclusive, foram reportados episódios em que a denúncia foi efetuada 

mas, em função da debilidade institucional, a vítima terminou assassinada. Uma morte 

de antemão anunciada ao Estado. A falta dos plantões de 24h também é sentida como 

uma peculiaridade que prejudica o atendimento, fato que também foi apontado por 

pesquisa realizada pelo OBSERVE em João Pessoa/PB “onde a DEAM funciona 

apenas em horário comercial, a delegada aponta para o obstáculo que estes plantões 

unificados representam para as mulheres” (OBSERVE, 2010, p. 26). 

Quanto aos reflexos na carência do atendimento multidisciplinar, são relatados 

como bastante significativos, pois devido à natureza especializada dos atendimentos, 

                                                 
54 Ao ser instaurada a ação penal, inicia-se a fase processual, que deverá transcorrer conforme o rito 
ordinário ou sumário dependendo do tipo de crime. Iniciada a ação, o juiz define o rito, exerce o juízo 
de admissibilidade, determina citações e intimações, abre prazo para a defesa, conduz a fase 
instrutória, concede e analisa alegações finais e profere sentença (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2013). 
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é necessária a mobilização de recursos e de suporte técnico para dar andamento às 

equipes de trabalho e viabilizar o acesso das mulheres aos serviços disponíveis. 

Entretanto, a precária disponibilidade de recursos em face dos requisitos 

necessários ao atendimento das demandas tem sido citada em todos os relatórios de 

avaliação da LMP (SENADO FEDERAL, 2013; CEPIA, 2103), o que parece indicar 

que o país ainda não alcançou a capacidade de lhe dar efetividade (ALCANTARA, 

2009; ARAGÃO, 1997; BARROSO, 2006; BOSELLI, 2005; CASTRO, 2006).  

 

Categoria E – DSC: Excesso de demandas 

 

Veja só, essa demanda toda é muito alta [já que] pela lei tudo tem que virar inquérito. Pelo próprio 
volume de trabalho às vezes ficam pilhas [de processos] aguardando resposta [de diligências], a 
quantidade que entra é muito grande. Na minha opinião, só acredito na justiça se ela for rápida. Até 
porque a gente sabe que justiça que tarda falha [mas] o sistema em si é defeituoso. Às vezes demora 
mais de um ano para a primeira audiência porque a demanda é muito rápida, nós não temos como 
realizar uma audiência imediatamente porque tem que obedecer [a] todo o rito processual, até porque 
a ação penal em si demora, e no caso da Lei Maria da Penha a maioria não é processo de réu preso, 
que tem prioridade. [Ainda] mais com a dificuldade [de] ter que olhar [para os] outros processos.  E 
esse trâmite muito demorado acaba se travestindo como sendo resquício de impunidade (OPF AD 01; 
OPF DE 02; OPF AD 03; OPF SR 04; OPF PR 05; OPF PR 06; OPF SR 07; OP JU 08; OPF DE 09; 
OP AD 10; OP JU 11; OP DE 12; OPF PC 14; OPF SR 15; OP SR 16; OP AD 17; OPF AD 19; OPF SR 
22; OPF SR 23; OPF SR 25; OP JU 26; OP PR 27). 

 

A categoria E, “Excesso de demandas”, com 29% das frequências de 

respostas, é a categoria com mais expressividade quando o assunto é o modo de 

funcionamento do sistema de justiça por meio das representações sociais dos 

operadores do sistema de justiça.  Conforme o DSC elaborado para essa categoria, 

existe um volume excessivo de processos em tramitação, o que gera lentidão no 

andamento dos procedimentos e, como efeito corolário, a impunidade aos agressores. 

Um fator relevante é que, por não existirem varas especializadas, os delitos 

envolvendo a LMP são encaminhados para as varas criminais, que atendem todas as 

outras demandas na área. 

Segundo o Relatório Justiça em Números 2014 (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2014) 28,3 milhões de novos processos ingressaram no Judiciário no ano 

de 2013. Já o número de baixados foi de 27,7 milhões. No total, tramitaram 95,14 

milhões de ações em 2013, das quais 74,2 milhões na justiça estadual, que tem seu 

acervo processual acrescido a uma taxa média de 3% ao ano. Desse total, na Bahia, 

foram tramitados 2.656.141 processos para 636 magistrados e, em Pernambuco, 

foram 2.584.624 para 420 juízes. 
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De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (2013), até 2011 existiam no 

Brasil em torno de 66 varas e juizados especializados na aplicação da Lei Maria da 

Penha, com elevado grau de concentração na região Sudeste, com 20 unidades, nas 

quais tramitaram, em cerca de cinco anos, 677.087 procedimentos. Para corrigir essas 

distorções, o estudo do CNJ recomendou que o número fosse ampliado para 120 

juizados/varas especializadas, distribuídas em cidades do interior dos estados, 

principalmente na região Nordeste. 

A distribuição é desigual também na relação entre capitais e municípios do 

interior do país, somente no Distrito Federal são doze. A Bahia conta hoje com duas 

varas especializadas, uma na capital e outra no interior, onde de 2009 a 2011 foram 

viabilizados 13.607 procedimentos; e Pernambuco conta com seis, todas na região 

metropolitana, que no período de 2008 a 2011 atingiu o total de 13.815 procedimentos. 

Segundo dados da Central de Inquéritos do Ministério Público de Petrolina/PE, 

no primeiro semestre de 2014, foram cadastrados 1.014 inquéritos na comarca, dos 

quais 36% referem-se à LMP. Já a 2ª Vara Criminal da Comarca de Petrolina informou 

que, em 31 de dezembro de 2013, dos 3.940 processos em tramitação, 1.321 

(33,52%) estavam relacionados com a Lei Maria da Penha.  

Na 2ª Vara Criminal em Juazeiro/BA, no ano de 2012, dos 1.075 processos 

recebidos, 462 foram decorrentes de medidas protetivas de urgência, o que 

correspondeu a 42,97% do volume tramitado; já em 2013 haviam sido distribuídos 

1.362 processos, dos quais 369 (27,09%) referiam-se a esse tipo de ação. Para 2014, 

até o mês de junho, havia 764 ações ajuizadas, das quais 26,3% são pedidos de 

medida protetiva. Vale destacar que os processos tiveram tempo médio de tramitação, 

no período compreendido entre 2011 e 2014, de 709 dias. O que se depreende desses 

dados é que é urgente a necessidade de instalação da vara especializada, pois o 

volume de processos tramitados nas duas varas criminais referentes à LMP é de cerca 

de 30% do total.  
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Categoria F – DSC: Inexistência de provas 

 

Muitas vezes eu percebo que é feito todo o procedimento, aí vai pra Justiça, e o inquérito volta do 
Ministério Público que pede mais elementos.  Inquérito não é fácil de concluir, tem que, no mínimo, 
ouvir a vítima, ouvir o autor, ouvir testemunha, fazer diligência do laudo, porque nos casos de lesões 
se não tiver a juntada dos laudos traumatológicos, acaba fulminando o processo. [E] quando é uma 
ameaça é mais complicado. Por exemplo, se a pessoa diz que o marido bateu domingo de noite, que 
botou uma arma. Quem é que [está] na sua casa domingo 11 horas da noite pra presenciar isso? Tem 
que ter as testemunhas, ou mesmo tem que ter um pouco mais, fundamentar, para poder oferecer uma 
denúncia. Não tendo materialidade ou indício que realmente possa favorecer o oferecimento da 
denúncia, tem a posição do arquivamento (DSC estruturado dos depoimentos OPF SR 07; OPF DE 09; 
OP JU 11; OPF SR 15; OP SR 16; OPF DE 24; OP JU 26). 

 

No DSC obtido para a categoria F, “Inexistência de provas”, a respeito do 

funcionamento do sistema de justiça, o DSC indica que existe uma dificuldade na 

finalização dos procedimentos legais em inquéritos e processos envolvendo a Lei 

Maria da Penha. Ao afirmar que “inquérito não é fácil de concluir”, está em jogo a 

evidência da existência dos crimes, seja por meio de laudos técnicos seja pelas 

testemunhas, sem o que os inquéritos perdem o objeto ou, devido a sua fragilidade, 

são invalidados na fase processual. Nos casos de ameaça, a inexistência de provas 

constitui uma dificuldade adicional porque a comprovação do crime depende de 

provas. 

No que diz respeito à atuação dos operadores do sistema de justiça criminal, 

está pautada pela obrigatoriedade de atender os requisitos legais estabelecidos na 

legislação em vigor, ou seja: na Constituição Federal, no Código Penal (Lei n. 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940) e no Código de Processo Penal (Decreto-Lei n. 3.689, de 

3 de outubro de 1941). Portanto, é necessária a observância dos elementos ali 

prescritos para que inquéritos e processos possam conduzir os juízes ao 

estabelecimento de um veredito. Do ponto de vista da hierarquia das leis, estão 

submetidos aos princípios constitucionais que regem o ordenamento jurídico 

brasileiro, entre os quais estão o da legalidade e o do devido processo legal, fruto da 

Constituição de 1988, que assim determina: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal; 
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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O que significa dizer que uma pessoa só pode ser punida por uma conduta se 

esta já estiver prevista em lei e desde que sejam atendidos os requisitos 

constitucionais. Esses princípios têm o papel de resguardar os cidadãos em relação a 

possíveis atitudes arbitrárias de autoridades judiciais ou executivas. 

Na fase imediatamente após a queixa-crime ou denúncia, no caso da LMP, por 

se tratar de ação incondicionada, é obrigatória a instauração de inquérito que, 

conduzido por autoridade policial, leia-se delegados de polícia, tem o objetivo de 

apurar as infrações penais e sua autoria (conforme Lei n. 9043, de 09 de maio de 

1995, artigo 4º).  

O inquérito policial é um procedimento inquisitorial que visa reunir elementos 

probatórios para fundamentar possível denúncia por parte do Ministério Público, de 

modo que é fundamental a robustez das provas (COELHO, 1996; MIRABETE, 2008), 

já que é com base nelas que se torna possível a formação da convicção dos juízes e 

a produção das sentenças. Sobre isso, o Código de Processo Penal preconiza no 

artigo 381, “A sentença conterá: III – a indicação dos motivos de fato e de direito em 

que se fundar a decisão”. 

A prova faz parte da formação da livre convicção do magistrado, de modo que, 

no curso do processo, possa-se atender aos princípios de status libertatis do acusado 

e de persecutio criminis pelo Estado.  Isto é, o juiz deve explicar como chegou à 

certeza do veredito, indicando que elementos o fundamentam, pois “no processo 

penal brasileiro é nula a sentença imotivada, na qual não haja a discussão da prova e 

o fundamento jurídico” (LACERDA, 2006, p. 23). 

Nas queixas referentes à LMP, conforme o DSC em tela, somente a palavra da 

pessoa ofendida tomada como indício não é suficiente para dar consistência aos 

inquéritos e processos, o que pode levar a situações de impunidade pelo não 

cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação penal, impossibilitando a 

responsabilização aos agressores.  
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Categoria G – DSC: Inversão da punição 

 

Se você observar, a mulher foi vítima de violência e aí você pega aquela mulher para protegê-la. Você 
a arranca do seio da família e coloca em uma casa abrigo; quem foi punido? A mulher. O agressor 
continua lindo e maravilhoso caminhando na sociedade, trabalhando, enfim... Então veja que 
contrassenso, por mais que ele seja punido, quem é punida é a mulher na maioria das vezes. Porque 
ir pra um espaço desses, de abrigo, é talvez perder sua casa, perder seus móveis, perder sua roupa. 
E aí acaba a mulher saindo do seu laço familiar, do seu laço de amizade pra reconstruir a vida num 
município distante, num município que ninguém pode saber onde é. Então nosso objetivo é manter a 
segurança, mas a mulher acaba sendo punida. Ela deixou toda uma vida que construiu por causa de 
um agressor e tem que recomeçar tudo do zero (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OP 
AD 17; OPF SR 21; OPF SR 23). 

 

Nas situações em que se utilizam as casas-abrigo, medida protetiva de 

urgência na qual a mulher é colocada sob a proteção do Estado, as/os 

entrevistadas/os apontam que, na prática, termina por existir uma inversão da 

punição, já que é a mulher que invariavelmente tem de abandonar o lar à custa de 

perdas pessoais, em especial pelas limitações de penalização imediata aos 

agressores, prevista em função do atendimento aos ritos processuais previstos no 

Código Penal.  

Essa situação foi detectada pela CPMI do Senado, que aponta a necessidade 

de  

 

Acrescentar preceito normativo na Lei 11.340/2006, dispondo que ao 
encaminhar as mulheres vítimas para abrigamento, o juiz e membro do 
Ministério Público devem necessariamente analisar o caso e se manifestarem 
sobre os requisitos da prisão preventiva do agressor, evitando-se os casos 
em que o réu permanece solto, enquanto a vítima passa pela restrição de sua 
liberdade na casa abrigo (SENADO FEDERAL, 2013, p. 998-999). 

 

Ressalte-se que a percepção dos operadores é perfeitamente coincidente com 

o que afirmaram as/os ativistas para o problema, conforme foi exposto no item 4.2.2, 

categoria F, página 121. 

 

 

5.3.3 Expectativas para a justiça social 

 

 

Para atender o objetivo de “Conhecer as expectativas relativas ao cumprimento 

da Lei Maria da Penha”, foram colhidos depoimentos que responderam à seguinte 
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questão: justiça para mulheres em situação de violência doméstica, como você 

definiria? 

Para a questão supracitada, as categorias identificadas e seus respectivos 

percentuais de frequência foram: A – articulação institucional (19%); B – educar para 

a produção de provas (11%); C – estrutura institucional (23%); D – fiscalização e 

controle (16%); E – melhor qualidade das sentenças (3%); F – readequação das 

punições (28%).  

 

 

Gráfico 18 – Distribuição de categorias do DSC dos operadores do sistema de justiça do 
polo Juazeiro/BA – Petrolina/PE (Expectativas para a justiça social) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados categorizados em forma de DSC. Dados oriundos de 
pesquisa de campo realizada em 2013/14. Classificação das categorias em ordem  alfabética. 

 

Para as categorias acima, foram consolidados os resultados a seguir em forma 

de Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. 

 

Categoria A – DSC: Articulação institucional 

 

Precisa fortalecer mais essa rede de proteção. Para mim, ela está um pouco fragilizada. É muito 
abstrato, mas a gente tem que sair da abstração e ir [para o] concreto, trabalhando os gargalos de cada 
instituição. Não vamos olhar [para o] defeito, [para o] que não funcionou, vamos olhar [para o] que a 
gente pode fazer que funciona. Então, nesse sentido, seria aquela articulação de formar [uma] rede 
como prioridade, [com] o empenho de todas [as] instituições e órgãos [para] que funcionem de forma 
integrada (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF DE 02; OPF AD 03; OPF SR 04; OPF 
PR 06; OPF DE 09; OP JU 11; OPF SR 15; OPF SR 25; PFEM 01; PM 09; PM 11). 

 

O DSC para a categoria A assinala que é pela articulação institucional em rede 

que as fragilidades e abstrações com que os operadores se deparam podem ser 
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superadas. Dessa maneira, significa sair do nível das intencionalidades e passar à 

execução de um trabalho coletivo para debelar “os gargalos” que afetam a integração 

da atuação das entidades envolvidas, integrando-as. 

A esse respeito, o CNJ, em 2007, emitiu a Recomendação n. 9, em 08 de março 

de 200755 que, no item 3, tem o seguinte teor: 

 

Constituição de Grupo Interinstitucional de Trabalhos para tratar de medidas 
integradas de prevenção, de responsabilidade do Judiciário, relacionadas no 
artigo 8º da Lei 11.340, de 09.08.2006, tendentes à implantação das políticas 
públicas que visam a coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e 
garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares (artigos 3º, parágrafo 1º, e 8º da Lei 11.340, de 
09.08.2006). 

 

Os eixos de combate à violência contra a mulher, previstos pela Lei Maria da 

Penha, estão calcados na esfera da justiça criminal, em medidas protetivas e, ainda, 

em ações voltadas à prevenção e educação, portanto “dependem da especialização 

das varas e da articulação entre políticas públicas e políticas judiciárias” (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013, p. 24), como já discutido no item 4.2.2, categoria D, 

página 117. 

 

Categoria B – DSC: Educar para a produção de provas 

 

A gente se depara com muita coisa emperrada quando chega o momento da instrução, o momento da 
prova. [Desse modo] as mulheres têm que se cercar de provas, porque a violência não acontece no 
primeiro momento apenas. Então a mulher, sabendo que vai acontecer novamente, ela vai ter que se 
cercar de mais cuidados, ela vai ter que filmar, ela vai ter que gravar, ela vai ter que dar um jeito de 
chamar a atenção da sociedade, dos vizinhos, porque ela precisa criar provas; lamentavelmente no 
processo judicial isso precisa acontecer (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF AD 03; 
OPF PR 06; OP JU 08; OPF DE 09; OPF DE 24). 

 

O DSC acima, referente à categoria B, aconselha que as mulheres devem ser 

educadas para a produção de provas. Isto é, devem aprender a “criar provas”, seja 

por meio de filmagens e gravações, seja chamando a “atenção da sociedade”, de 

modo a caracterizar a existência dos fatos perante testemunhas. Em especial, porque 

a LMP inovou na concepção de crime, quando considera, por exemplo, a violência 

psicológica ou moral, em que o insulto pode ser considerado crime e depende da 

inteligibilidade do Poder Judiciário (OLIVEIRA, 2008). 

                                                 
55 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-
recomendacoes-do-conselho/12091-recomenda-no-9>.  Acesso em: 10 nov. 2014. 
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Nessas situações, as provas são elementos indispensáveis à robustez de 

inquéritos e processos. Elas fornecem os elementos que vão permitir a justificação da 

punição, conforme exposto no item 5.3.2, categoria F. Essa é uma reflexão da maior 

urgência, que pode ser levada a termo com discussões que aproximem a sociedade 

da compreensão de seus direitos e permitam a condição da consciência das 

possibilidades de cobrança da execução dos procedimentos adequados ao corpo 

técnico do sistema de justiça criminal, encarregado do atendimento às mulheres em 

situação de violência. 

 

Categoria C – DSC: Estrutura institucional 

 

Tem que se pensar como a gente vai melhorar essa estrutura. Seria a implantação de mais delegacias, 
dotar essas delegacias de realmente um quadro de funcionários, adequar no número e na qualificação 
e atender a exigência do CNJ para que sejam instaladas as varas especializadas e com adequada 
estrutura multidisciplinar. E [que essa] vara tenha uma estrutura diferente, distanciada do fórum; uma 
casa onde possam residir todos os órgãos; o centro de apoio à mulher ficar [ao] lado da vara de 
violência, a delegacia de outro lado, pra tudo ser muito rápido. Mas se só criar a vara sem estrutura de 
pessoal e de magistrado não vai resolver nada, vai ser um mero ato político. Só que isso fica a cargo 
do administrador da justiça local. O presidente do Tribunal de Justiça [é] que vai criar ou não, dentro 
da ótica administrativa dele (DSC estruturado dos depoimentos OPF SR 04; OPF PR 06; OP JU 08; 
OP DE 09; OP JU 11; OP DE 12; OPF PC 14; OP AD 17; OPF JU 20; OP JU 26; OP PR 27; PFEM 01; 
PM  07; PM 11). 

 

De acordo com o DSC elaborado para a categoria C, são múltiplas as 

aspirações para dar efetividade à LMP e obter justiça social para mulheres em 

situação de violência, cenário que deve contar com a implantação de estrutura 

adequada, sob os aspectos material e humano, de modo a viabilizar tanto o 

atendimento multidisciplinar quanto a “vara especializada”.  

Entretanto, as/os entrevistadas/os entendem que deve ser demandada “uma 

estrutura diferente”, com uma atuação específica “distanciada do fórum” e que traga 

a possibilidade de integração do Poder Judiciário com os demais órgãos de 

atendimento, com funcionamento, de preferência, em um ambiente comum, o que, de 

todo modo, está na dependência do administrador local da justiça, da sua percepção 

do problema, uma vez que a administração da justiça no âmbito estadual está a cargo 

do Tribunal de Justiça. 

Como reação prática a esse cenário, a SPM está em processo de 

implementação da Casa da Mulher Brasileira na capital federal e em alguns estados, 
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que deverá reunir delegacias especializadas, juizados, varas, defensorias, 

promotorias e equipe de orientação para emprego e renda56. 

 

Categoria D – DSC: Fiscalização e controle 

 

O grande problema da Lei Maria da Penha é: você tem a ferramenta, mas você não tem como fiscalizar 
o funcionamento dessa ferramenta, de todas essas garantias que existem. Tem que ter uma 
conscientização muito grande. Existe a lei, existe, mas vamos usar a lei direito. Ainda é o cidadão saber 
quais [são] os seus direitos. [Porque] se eu tenho o conhecimento dos direitos você pode chegar aqui, 
o técnico pode chegar aqui e dizer o que for; vou até para uma ouvidoria dizer que aquele técnico fez 
um procedimento errado. Então o que eu percebo [é] que não tem justiça porque não tem informação. 
Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher [que] precisa ser movimentado, é preciso fazer 
jus à função [para a qual] ele foi criado. É uma função de fiscalizar, de verificar se a causa das mulheres 
está sendo contemplada no âmbito jurídico, de verificar na delegacia se [a vítima] está sendo bem 
atendida, se ela está sendo bem acolhida, de ver como funciona a casa-abrigo, de ver se a Secretaria 
da Mulher faz a parte dela.  [Mas] na verdade os conselhos são geridos ou “conduzidos” pelo gestor de 
plantão; então é do partido A, do partido B. Eles são meros órgãos chancelados do que o governo 
municipal entende (DSC estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF DE 02; OPF SR 04; OPF PR 
05; OPF PR 06; OPF SR 07; OPF PC 14; OPF SR 15; OP AD 17; OPF SR 22). 

 

Segundo o DSC construído para a categoria D, a LMP é considerada uma boa 

ferramenta, todavia está sem o acompanhamento devido das ações previstas. Então, 

faz-se necessário implantar um mecanismo eficiente de fiscalização e controle que 

possibilite a verificação “da causa das mulheres” no plano de atuação do sistema de 

justiça criminal.  

Por meio do DSC, percebe-se a interpretação dos operadores do sistema de 

justiça acerca de que a tarefa de fiscalização deveria ser realizada pelos conselhos 

municipais. Entretanto, segundo o relatado, eles estão continuamente sob ingerência 

da política partidária, de modo que são “conduzidos” pelos gestores em disputas 

políticas locais, o que impede a sua livre manifestação e o cumprimento das 

atribuições de monitoramento das políticas públicas.  

No que diz respeito aos conselhos, são frutos das mobilizações da década de 

1980 e estão voltados a viabilizar a relação entre a sociedade civil e o Estado. Podem 

ter caráter consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, e cumprem a função de 

contribuir na discussão, fiscalização e avaliação de políticas. O Conselho Nacional 

dos Direitos da Mulher – CNDM foi criado em 1985, com vinculação ao Ministério da 

Justiça e desde 2003 está vinculado à Secretaria de Políticas para as Mulheres. Desde 

a sua fundação, ele tem consistido em um espaço de legitimação das lutas pela 

                                                 
56Conforme notícia veiculada pela SPM. Disponível em: <http://www.spm.gov.br/mulher-viver-sem-
violencia/>. Acesso em 11 nov. 2014. 
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democracia (PINTO, 2003), a partir do qual foram criados os conselhos nas esferas 

estadual e municipal.  

Segundo o IBGE (2013), no Brasil, dos 5.570 municípios, 976 têm Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, dos quais 498 são presididos por representantes do 

governo. Ao se considerar o caráter fiscalizador, são 619, o que representa 11,1% do 

total. No Nordeste, dos 1.794 municípios, 17,39% têm conselhos, mas quando se trata 

de caráter fiscalizador, o percentual é de apenas 11,54%.  

Nesse sentido, o relatório da CPMI do Senado Federal (2013) sobre a violência 

doméstica trata do tema da necessidade de monitoramento das políticas públicas e 

identificou falhas na produção de dados, em que pese o artigo 38 da LMP determinar 

que “as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher serão 

incluídas nas bases de dados dos órgãos oficiais do Sistema de Justiça e Segurança 

a fim de subsidiar o sistema nacional de dados e informações relativo às mulheres”. 

O referido relatório, inclusive, trouxe recomendação ao governo federal, por 

meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, para a necessidade de instituição 

de um Sistema Nacional de Informação sobre Violência contra a Mulher como 

mecanismo de controle. 

 

Categoria E – DSC: Melhor qualidade das sentenças 

 

Quando você tem a sentença, essa sentença acaba sendo do ponto de vista processual, apesar de ter 
seguido os passos, de péssima qualidade. Então você diz: “Olhe, a sentença não serve ao réu, à vítima 
e não serve ao Estado, ou só serve a uma lógica administrativa do Estado". Essa é a minha avaliação, 
porque o acúmulo não permite que o magistrado possa avaliar com profundidade, com toda sagacidade 
que é necessária, para poder decidir de uma forma mais justa (DSC estruturado dos depoimentos OPF 
SR 13; OP AD 17). 

 

Para a categoria E, “Melhor qualidade das sentenças”, o DSC assinala que um 

ponto substancial é o da qualidade das sentenças, no sentido de que elas atinjam 

mais do que só a produção técnica do direito e suplantem a mera satisfação das 

exigências processual e administrativa. Essa empreitada é considerada de difícil 

realização em função do “acúmulo” de trabalho dos magistrados, o que os leva a 

avaliações com menor “profundidade”. 

A sentença, que tem o papel de sintetizar a atuação do sistema de justiça no 

espaço diferenciado do tribunal, resulta do “diálogo entre peritos e processo, como um 

progresso ordenado em vista da verdade” (BOURDIEU, 2004 b, p. 228). O seu papel 
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prático é o de sanar ambiguidades por meio da diferenciação entre verdade e 

falsidade.  

Desse modo, o senso de adequação entre as expectativas dos cidadãos e o 

Poder Judiciário está em relação direta com a legitimidade do campo jurídico ou 

contribui para o seu descrédito (SILVA; RODRIGUEZ, 2013). Além disso, a aplicação 

das normas no caso concreto traz o direito para o plano das ações sociais, em que 

atuam agentes em práticas ritualizadas, mas com efeitos percebidos como bons ou 

maus, assim se pode falar de qualidade das sentenças. Nessa perspectiva, o 

desempenho judicial está vinculado à forma de recepção do que é 

procedimentalmente produzido pelo sistema de justiça, como fruto da racionalidade 

jurisdicional.  

A esse respeito, é necessário concordar com a posição de Agnes Heller (1998) 

de que é no curso dos procedimentos práticos que as normas podem ser invalidadas, 

uma vez que não se trata apenas de valores universais a que se pode aderir como 

posição formal, mas da validação do senso de justiça pela produção de julgamento 

por parte dos agentes sociais. No caso da LMP, embora os juízes cumpram o seu 

papel do ponto de vista legal, adotando condutas processualmente válidas, o DSC 

aponta para um julgamento negativo quanto à capacidade de produzirem sentenças 

justas. 

 

Categoria F – DSC: Readequação das punições 

 

A gente sabe que a prisão por si só não resolve. O sistema carcerário [não] resgata a cidadania, [não] 
resgata o caráter. Ele pune, mas depois solta. E quando solta essa pessoa vem com mais garra de 
fazer o mal. Uma coisa que eu gostaria muito que tivesse era um grupo de homens agressores. Já que 
eu só posso prender se for em flagrante e se não for em flagrante vai colocar a pena alternativa, uma 
das medidas alternativas seria  obrigar o homem a assinar [uma ata de presença] uma vez por semana  
[relativa] a [uma] reunião de grupo. [Que] a gente tivesse como obrigar as pessoas envolvidas com 
álcool a frequentarem um curso [em] que fosse feito um trabalho de ressocialização, porque o agressor 
é um doente. Então não adianta prender e nem mandar para um serviço de 30 dias que ele vai esquecer 
aquilo e vai começar a fazer tudo de novo. Outra luta é de salvar a família, porque a mulher não vem 
aqui buscar a vingança, ela procura socorro e ela se sente socorrida quando a gente socorre a família 
dela. Ela quer muito mais a solução imediata do problema dela que é a reabilitação da família (DSC 
estruturado dos depoimentos OPF AD 01; OPF DE 02; OPF AD 03; OPF SR 04; OPF PR 05; OP AD 
10; OP DE 12; OPF AD 18; OPF SR 23; OP JU 26; OP PR 27; PM 05; PM 08; PM 09). 

 

No DSC formulado para a categoria F, é recomendada a readequação do 

sistema de punições, já que a “prisão em si” não é uma solução que possa “recuperar 

o caráter” dos agressores e promover a “reabilitação da família”, o que é reconhecido 
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como o objetivo primordial das mulheres, as quais não desejam vingança e sim “salvar 

a família”.  

A transformação de um ato qualquer em crime requer a consideração de que 

existe um autor a quem podem ser imputadas consequências jurídicas (FERRI, 1999; 

MACHADO; MACHADO, 2013). A compreensão da finalidade da punição nos delitos 

envolvendo a LMP, do ponto de vista das vítimas, parece não estar de todo 

pacificada57. Diante da racionalidade do Poder Judiciário no processo de 

judicialização, interpõem-se “as lógicas de afetos e valores morais que moldam o 

cotidiano das famílias” (MORAES; GOMES, 2009, p. 82). 

Como existe uma ligação muito forte das ocorrências com o álcool, o DSC 

indica que em substituição às penas, tais como o serviço comunitário, talvez fosse 

mais indicada a obrigatoriedade de que os agressores frequentem atividades 

propiciadoras de ressocialização.  A esse respeito, a LMP dispõe em seu artigo 35: “A 

União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no 

limite das respectivas competências: V – centros de educação e de reabilitação para 

os agressores”. 

Por conseguinte, várias experiências têm sido relatadas nesse sentido 

(FEITOSA, ANDRADE; BARBOSA, 2008; MARQUES, 2009; MORAES; RIBEIRO, 

2012), demonstrando a aplicabilidade de grupos de reflexão com homens agressores 

como parte das transformações da atuação do sistema de justiça, o que tem 

contribuído para incrementar o debate acerca da natureza das relações de gênero 

violentas. 

Observando-se o conjunto dos DSC apresentados para esses agentes sociais 

a LMP em sua concepção é uma importante conquista social que tipifica o conflito 

social no cenário de enfrentamento ao patriarcalismo, em especial pela possibilidade 

de conscientização de que a violência pode ser desnaturalizada nas relações entre os 

gêneros. Mas contraditoriamente, em especial para eles, que são responsáveis pela 

sua implementação, na prática vivenciada institucionalmente a LMP “não diminuiu a 

violência doméstica”, o que é revelador da admissão de um vácuo na prestação 

jurisdicional e nas garantias constitucionais de segurança jurídica. 

                                                 
57 Sobre as dissensões relativas ao caráter punitivo da LMP, em contraposição às perspectivas 
reparatórias (que fundamenta a Lei n. 9.099/95 e esteve no centro da discussão a respeito dos 
JECRIM), ou restaurativas (com foco na reconciliação e no Direito Penal mínimo), ver Machado (2009). 
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Outra contradição nas falas que chama a atenção é que a LMP seja fortemente 

reputada pelo grupo como instrumento de manipulação, como um poder às avessas 

das garantias constitucionais utilizado de forma inapropriada. Fruto de um ambiente 

institucional em que “se atribui muita força à palavra da vítima”. O empoderamento 

não é tratado de modo positivo, como fazem as/os ativistas, mas como expressão 

limitada de vinganças pessoais. Assim, a violência é encarada como um fato 

naturalizado de relações de oposição entre os sexos em que supostamente simples 

“desavenças” são transformadas em crimes de ameaça.   

Os crimes cometidos contra as mulheres em situação de violência em geral são 

colocados como repetições banais dos conflitos de gênero, com importância 

relativizada pelo contexto geral de tensões e conflitos sociais. Postura que pode levar 

a indução pela opinião pública de certificação por parte do Estado de que as relações 

violentas são parte da constituição natural da estrutura da sociedade. 

O funcionamento turbado do sistema de justiça, por sua vez, é justificado de 

maneira mais expressiva por três fatores que precisam ser compreendidos no 

contexto não linear das representações sociais acerca da LMP,  decorrentes da 

interpretação das consequências do modo de oferecimento da prestação jurisdicional: 

o primeiro, é a quantidade de demandas que não são adequadamente atendidas, o 

que reforça a indicação da legislação quanto à necessidade de se implantar varas 

especializadas; o segundo, a inadequação da estrutura, que é apontada como “falta 

de suporte técnico e físico” e tem desdobramentos importantes no sentido da 

confiança do sistema de justiça, já que leva ao “medo da retaliação” fruto direto da 

“vulnerabilidade no cumprimento da lei”. 

O terceiro fator de forte relevância se refere as representações acerca da 

atitude das vítimas, traduzida como uma certa ambiguidade quanto a crença de que a 

forma de condução do Estado seja a mais adequada para conter os agressores. O 

que é compreensível, dada a morosidade na condução de inquéritos e processos, 

assim como a desarticulação entre os atores institucionais, fatores aliados a atitudes 

que decorrem da expectativa de que dar andamento aos trâmites é um esforço inócuo 

que “não vai dar em nada”, o que pode vir a deixar subentendido que a segurança 

jurídica não será obtida nos casos concretos, ou seja, não serão obtidos resultados 

palpáveis.  

O conteúdo dos discursos revela que existe uma flutuação em torno das falas 

que em grande medida desloca o problema da resolução dos conflitos para a própria 
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vítima, responsabilizando-a pela perpetuação das relações opressivas que partilha. 

Desse modo, a aceitação e naturalização da incapacidade do Estado de prover 

respostas céleres e coerentes confronta pela via da imobilidade, da indolência, a 

igualdade que o discurso feminista busca construir na sociedade brasileira. 

No capítulo a seguir serão apresentados relatos etnográficos que trazem uma 

aproximação da rotina que envolve agentes sociais em cenas do cotidiano, expostas 

com o propósito de compor um quadro, sob diferentes prismas, de como a Lei Maria 

da Penha é vivenciada pelos dois grupos em análise, quais sejam: ativistas feministas 

e operadores do sistema de justiça. 
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6 VIVÊNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

Como realizar um processo de democratização voltado para as questões de 

gênero de modo a atender os anseios para uma cidadania inclusiva? Essa questão 

tem se colocado de modo persistente na produção de lutas do cosmopolitismo dos 

oprimidos (SANTOS, 2003), como um modo de expressão político-cultural de 

enfrentamento para o reconhecimento da igualdade e da diferença no contexto global 

da democratização. A controvérsia acerca da emancipação por meio do direito tem 

animado o debate a respeito da viabilidade do contrato social do Estado liberal, bem 

como do alcance que as reformas postuladas podem atingir. Ao se refletir sobre as 

compatibilidades possíveis entre democracia e emancipação, surge como tema a 

capacidade de transformação social com base no direito.  

A inserção no âmbito da legislação brasileira de elementos para se atingir a 

diminuição da desigualdade estrutural de gênero é uma das estratégias de 

posicionamento do movimento feminista, o que parece traduzir uma expectativa de 

atuação do campo jurídico enquanto sistema perito (GIDDENS, 1991). Nesse sentido, 

o direito é visto como elemento de regulação, com funcionamento supostamente 

autônomo, suscetível de se definir enquanto campo científico assentado no contrato 

social, como uma das dimensões capazes de gerar confiança na previsibilidade do 

contrato social.  

Tal situação foi ocasionada pela necessidade de encampar lutas para obter a 

condição de plenitude perante a lei, não apenas do ponto de vista formal mas ainda 

pelo material, nas práticas que envolvem a prestação jurisdicional, isto é, o pleno 

acesso de agentes institucionais à cadeia de agentes institucionais (LIMA, 2004). A 

proteção por meio da tutela pública é condição indispensável nessa relação entre 

indivíduos e Estado que, conforme Venosa (2004, p. 280), “é função que deve ser 

desempenhada pelo Estado a fim de fazer operar e tornar efetivas as normas 

jurídicas”, o que significa dizer que se constitui em tutela do direito que deve ser 

exercida pelos entes estatais tanto sob a forma preventiva quanto sob a forma 

repressiva. 

Os deslocamentos discursivos provocados pelo movimento feminista com base 

na Lei Maria da Penha (CAMPOS, 2011), colocaram-se como meios de interpelar o 

Estado brasileiro acerca do direito a viver com a garantia da integridade diante de 
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situações de violência. Isso levou a projeções de expectativas quanto ao alargamento 

da sua capacidade protetiva com interferências na dinâmica do campo jurídico, na 

medida em que a tutela de direitos vai se materializar nas práticas de ação e reação 

de seus agentes. 

Do conjunto de instituições que participam do processo de prestação 

jurisdicional direcionada às mulheres em situação de violência, destacam-se como 

ponto de referência a delegacia de polícia, a polícia militar e a vara crime, são elas 

que, por definição legal, estruturam a relação entre o campo jurídico e a rua em termos 

do acesso ao sistema de justiça criminal.  

É sobre as práticas envolvidas nessas instituições para a aplicação da Lei Maria 

da Penha no plano do cotidiano que trata o presente capítulo. Serão apresentadas a 

seguir, em forma de relatos etnográficos, quatro “cenas” de relações sociais referentes 

às vivências de diferentes perspectivas no espaço social do campo jurídico, tomadas 

aqui como meio de fornecer a aproximação, tanto quanto possível, das condições 

sociais e condicionantes dos quais elas são produto. Sua inserção tem a função de 

dar a possibilidade de discutir perspectivas da estrutura do mundo social a partir de 

vivências significativas do cotidiano de indivíduos que estão entrelaçadas com a 

dinâmica da conjuntura política e institucional da sociedade brasileira no tratamento 

das questões de violência de gênero. 

 

 

6.1 ATIVISTAS VÃO À LUTA 

 

 

As mudanças das condições sociais relativas às mulheres são decididas não 

só por determinações dos interesses do ambiente empresarial ou pela sensibilidade 

de governantes, mas de forma muito mais significativa pela atuação de ativistas do 

movimento feminista, que põem em ação o debate relativo à relação entre os sexos e 

as determinações estruturais sobre a natureza da participação na esfera pública.  

À promessa da integração pela igualdade se contrapõem múltiplas 

desigualdades de ordem material e simbólica, que são objeto de discussão e 

reivindicação por parte dos movimentos sociais. A proliferação dos discursos se 

coloca de modo a subverter a hegemonia (LACLAU; MOUFFE, 1987) ordenada das 
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zonas de exercício de poder (ALLEN, 2013; SARDENBERG, 2009) e de modo a 

estabelecer novas referências. 

Nas lutas sociais que se estabeleceram desde o século XIX, ativistas são 

responsáveis por manter em foco a preocupação acerca de privações e tensões 

relacionadas com a situação das mulheres. Nesse sentido, elas questionam a 

interface dos usos da política com o mundo privado (PERROT, 1988) e, por 

conseguinte, questões relativas à democracia política, à igualdade social e à liberdade 

sexual e reprodutiva. Para tanto, utilizam-se de várias estratégias de confronto e 

manifestações contra a discriminação, ao disseminar valores que sensibilizam no 

intuito de realocar a mobilização de recursos, bem como tratam de criar oportunidades 

políticas, jurídicas e de controle social (TARROW, 2009).  

No Brasil, o ativismo político de gênero tem um marco de crescimento com a 

redemocratização iniciada na década de 1980, momento em que as questões de 

igualdade e democracia passaram a fazer parte da agenda de partidos e governos 

(BLAY, 2003; ALMEIDA, 2007).  Mas, afinal, o que significa lutar pelos direitos das 

mulheres? Quem são as ativistas do movimento de mulheres que passam meses, 

anos, por vezes décadas dispondo de seu tempo e, não raro, de recursos financeiros 

para participar de reuniões, fazer longas viagens, atender mulheres em situação de 

risco, fazer sacrifícios familiares em prol de lutas feministas? O que se apresenta aqui 

é a forma de vivência do ativismo feminista por meio de uma de suas protagonistas, 

Diana58, em um dia de sua rotina como feminista engajada, no esforço de reinterpretar 

o processo social e dar sentido à construção de relações no universo de múltiplas 

significações e descontinuidades do ambiente democrático.  

O propósito aqui é retratá-la a partir de sua participação em reunião ordinária 

do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher de Juazeiro/BA.  O relato 

etnográfico a seguir refere-se à reunião do dia nove de outubro de 2013, sendo fruto 

de quatro sessões de observações e de entrevista em profundidade, realizadas entre 

março e outubro de 2013. 

 

É a primeira quarta-feira do mês de outubro, dia de reunião do Conselho Municipal De 
Mulheres de Juazeiro/BA. É uma reunião ordinária, está no calendário das atividades do mês e, de 
antemão, Diana já sabe que, como de costume, a atividade vai tomar a tarde inteira.  As reuniões são 
realizadas no auditório do prédio do Centro Integrado de Atendimento à Mulher – CIAM, que também 
funciona como sede do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, uma conquista do 
movimento feminista desde 2004, fruto de um projeto contemplado pelo Governo Federal, elaborado 

                                                 
58 O nome utilizado é fictício para preservar a identidade da entrevistada. 
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com a participação das ativistas e que permitiu a edificação do prédio, embora até o momento não 
exista um orçamento, um fundo municipal para as ações voltadas à mulher.  O local não funciona só 
como um centro de referência para os casos de violência, também são oferecidos os serviços médicos, 
jurídicos, psicológicos, de assistente social, além de cursos profissionalizantes e o trabalho com a arte.   

São 14h30min e a funcionária da recepção já abriu a sala, faz uma temperatura de 38º e o 
sol ainda está bem alto. A reunião deve começar às 15 horas e o pessoal ainda não chegou. A sala fica 
nos fundos do prédio, tem cerca de 60m² e acomoda 80 pessoas sentadas. Possui janelas de vidro que 
iluminam e ventilam, à frente, há uma mesa de reuniões retangular para dez pessoas. 

São dezessete anos de atividades no movimento de mulheres. O que a motiva? Diz que em 
primeiro lugar é por ser mulher, ao lado de tantas que reclamam de maus-tratos. Eram tantas mulheres 
sofrendo, tantas mulheres querendo ser donas da sua própria vida, mas sem condição de ser, e aí ela 
foi se interessando pelo tema e foi ficando. Isso desde 1997, quando começaram as caminhadas do 
dia 8 de Março, uma coisa levou a outra e foi trabalhar com outras companheiras na instalação dos 
clubes de mães. Foram 26 clubes criados em diversos bairros da cidade, a exemplo dos bairros 
Lomanto Junior, Jardim Vitória, Parque Residencial, Alto do Alencar, Novo Encontro, Tabuleiro, 
Fazenda Lagoa do Boi, Ilha de Nossa Senhora, Distrito de Massaroca, Lagoa da Pedra59. Conforme 
declarou: “Aí a gente não parou mais. São muitas participações em Salvador e também em Brasília 
como representante nas conferências”.  

Assim é que, de lá pra cá, diz que vem conciliando casamento, a criação de três filhos e o 
trabalho no serviço público na área de saúde, em uma repartição da Secretaria de Saúde. Tudo isso é 
possível porque se considera muito eclética devido ao aprendizado de diferentes direcionamentos 
religiosos na convivência familiar. O pai era de centro espírita, a família da mãe era ligada mais ao culto 
evangélico, e aí conheceu o universo católico (a mãe era católica), ficou curiosa e se pôs a ler muito, 
não acredita nessa história de dominação; na sua opinião o ser humano é livre. 

A questão da injustiça social é o que a incomoda mais, acha que as pessoas precisam 
aprender pra fazer um controle social, avançar dentro dessa temática. Mas o problema é que: “Se você 
conhece o plano estadual de políticas para as mulheres ele é lindo, mas está ali só no papel. Tem que 
tirar essas coisas do papel e colocar no lugar certo. Mas mulheres ainda não gostam de ler, não gostam 
de escrever. Nós temos uma grande maioria de mulheres que não gosta de buscar esse conhecimento 
pra agir em cima do que precisa agir. Às vezes as pessoas dizem: ‘Bota na mão de Diana, porque 
quando ela pega só solta depois que viu um resultado bom acontecer’. E, quando não se consegue, a 
gente justifica onde parou e porque parou; não deixa a pessoa sem uma resposta”.  

Antes da reunião dá um telefonema pra saber como vão as coisas com a família, revisa a 
pasta de documentos, a pauta e a lista de convidados; são várias instituições integrantes do conselho 
e habitualmente comparecem cerca de dez membros. À medida que as pessoas chegam, a sala vai 
ficando cada vez mais ruidosa. No grupo, são apenas dois homens, hoje apenas um deles compareceu. 
Os trabalhos são iniciados às 15h19min, com nove participantes e a ata da reunião anterior começa a 
ser lida. 

Um dos pontos importantes da pauta do dia é discutir como está o atendimento na DEAM. Na 
sua opinião, tem de existir um esforço maior “para que tivéssemos as leis realmente implementadas 
dentro do nosso município”, pois vislumbra falhas no tratamento da questão dos direitos humanos. “A 
mulher que não pode ser dona da sua própria vida, a mulher que não pode ser dona do seu próprio 
dinheiro, a mulher que pra votar o marido tem que dizer pra quem ela vai votar, e percebe que elas 
vivem muito sob o comando dos homens, dos maridos, do pai, dos irmãos. E se for negra então, a coisa 
é bem pior”. Porque segundo a sua percepção, a mulher negra (assim se considera) é duas vezes 
vitimada: uma por ser mulher e outra por ser negra. 

Na época de implantação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher, uma 
deputada estadual estava na comissão de mulheres na Assembleia Legislativa e quando visitou 
Juazeiro/BA a ajudou com várias informações. A partir dali Diana virou política partidária, e quando foi 
vereadora conseguiu trazer o Conselho Municipal dos Direitos Humanos que já foi instalado. Em 
seguida, atuou na elaboração da lei do Conselho de Promoção da Igualdade, que não foi implementado, 
mas de todo modo a cidade agora conta com uma secretaria específica. Então, considera que existiu 
um avanço em termos de direitos humanos. Assim, ela passou a atuar nos três segmentos: o de 
mulheres, o de direitos humanos e o de raça. 

A experiência durante o processo eleitoral de 2012 a entristeceu porque não existiu em 
trabalho conjunto, de consciência por parte do conselho. Percebe que existe ainda uma luta da mulher 
contra a mulher no jogo dos interesses da política partidária. Assim se referiu ao episódio: “Se você 
perguntar quantas apoiaram as outras mulheres na campanha eleitoral do município é quase nada. Até 

                                                 
59 Bairros periféricos da cidade de Juazeiro/BA. 
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o pessoal da Secretaria Estadual saiu de Salvador pra pedir voto para um homem. Nós ficamos 
assustadas, como que a Secretaria da Mulher do Estado da Bahia vem a Juazeiro, não entra em contato 
com a rede, vai até as rádios pedir voto para um homem? E aí, como nós vamos falar com as outras 
conselheiras se nós temos o exemplo maior? Ou você busca um espaço político da mulher de verdade, 
ou você entende que isso é uma necessidade ou nós não vamos para lugar nenhum”. 

No decorrer da reunião, são vários os relatos das participantes de que as coisas com a polícia 
e a justiça não vão bem. Em especial, porque o atendimento dado às mulheres em situação de violência 
tem sido alvo de reclamação. Diana relata ao grupo que tem uma boa relação com as delegadas: “Nós 
as amparamos e elas nos amparam”. 

Cada um dos participantes expressa seu ponto de vista sobre a questão da operacionalização 
das DEAM no estado, em especial, a política orçamentária do governo é um dado que consideram 
indicar que o tema ainda não é levado muito a sério, pois relatam que os equipamentos destinados à 
mulher sofrem muito com a falta de tudo: de folha de papel ofício, de carro, de condição para trabalhar. 
Ao comparar com a outra delegacia, observam que tem até um prédio próprio. Já a DEAM, para que 
exista, o município tem de pagar o aluguel da casa, a luz e a água. Relembram que tiveram uma grande 
perda em 2011 porque a delegacia era próxima do CIAM e não precisava de carro para levar ninguém 
e aí foi retirada das proximidades e instalada no bairro Santo Antônio. Desse modo, consideram que 
houve uma quebra porque não há como fazer o trabalho já que a maioria das mulheres que vai ao 
CIAM é da periferia.  

Comentam que as deficiências repetem-se no âmbito da Justiça, em que existe uma demanda 
muito alta e não há um número de varas que seja suficiente, pois um processo demora muito a ser 
julgado. Conforme Diana relatou: “Esse juiz que está aí eu gosto, ele diz assim: ‘Olha, eu preciso da 
equipe técnica de vocês para atender todas as vezes que eu tenha um caso da Maria da Penha’. E aí 
ele se coloca à disposição dessa forma, mas só que a gente não consegue avançar. Então, mesmo o 
juiz diferente, que vem com essa compreensão de trabalhar junto com o movimento de mulheres, ao 
mesmo tempo também não tem estrutura”. 

Embora algumas participantes apontem que já tenham obtido sucesso em várias 
experiências, inclusive com o cumprimento da pena, Diana coloca que: “Só acontece a justiça muitas 
vezes quando a agressor vem de uma camada social baixa, a pessoa que tem dinheiro tem a proteção. 
Eu gostaria que a responsabilização fosse para todos, independente da camada social”. Em seguida, 
passa para o tópico seguinte: a mobilização para Campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da 
violência contra as mulheres. Mas como já é tarde, cada uma fica de trazer as sugestões na próxima 
reunião sobre quem vai ser chamado, como vão ser as camisas, como serão feitas as faixas, de onde 
sairão os recursos financeiros. Resolvem ainda definir um calendário de visitas que inclui a DEAM, a 
vara crime  e a representante da Pastoral Carcerária para saber como vão as instituições.  

Já é noite, passam das 18h30min, a pessoas se despedem. O telefone toca, são as netas de 
Diana cobrando a promessa de passeio no parque da Lagoa de Calu. 

 

Na trajetória de Diana, a porta de entrada para a militância no movimento social 

deu-se a partir da percepção de que a “mulher não pode ser dona da sua própria vida”, 

isto é, da existência de uma lógica social que cria uma série de sujeições que são 

limitadoras da condição de igualdade das mulheres (DELPHY, 2009). O seu 

engajamento teve início a partir dos movimentos de mobilização popular da Igreja 

Católica o que, conforme Maria Filomena Gregori (1993a), era um fato bastante 

comum à época. Vale lembrar que constitui parte da história do ativismo político 

baiano a forte interligação no seu nascedouro com as atividades das comunidades 

eclesiais de base da Igreja Católica. 

Os desafios que enfrenta enquanto feminista engajada são encarados como 

impulsionadores para a produção de um cenário de práticas sociais em que as leis 

sejam “realmente implementadas”. Isso significa dizer que toma para si a tarefa de 



178 

exigir que a tutela jurisdicional (VENOSA, 2004) seja materializada nas práticas 

levadas a termo pelos agentes institucionais; aspecto que, conforme Leon (1994), 

traduz a necessidade do movimento feminista de impulsionar novas dinâmicas na 

esfera pública. 

No relato, fica evidenciado que a atividade de Diana enquanto ativista é 

desenvolvida em múltiplas dimensões. O processo de empoderamento 

(SARDENBERG, 2009) é marcado pela absorção e veiculação dos argumentos do 

feminismo enquanto necessidade prática, tanto no sentido de incorporar posições 

definidas que a legitimem no campo político quanto para obter uma visão crítica 

ampliada do processo de gestão das políticas públicas, o que a leva a “muitas 

participações em Salvador e também em Brasília como representante nas 

conferências”. Por conseguinte, a apropriação dos elementos da legalidade 

cosmopolita (SANTOS, 2003), que se refere ao preconizado nas convenções 

internacionais por meio do efeito de multiplicação em encontros e conferências 

promovidos em âmbito nacional, tanto pela SPM quanto por outras instituições, 

potencializa a prática política como uma forma de conhecimento como relação 

estratégica (FOUCAULT, 2005) com o mundo social.   

Ademais, a expertise é manifestada em duas vias: a primeira, na forma de se 

conduzir como porta-voz, alguém que faz saltar a práxis ao discurso, ou seja, o senso 

prático como uma lógica cognitiva, em um esforço de reorientar, por meio do trabalho 

político, o sentido legítimo do mundo social (BOURDIEU, 2001b) em favor dos 

interesses do movimento feminista local. A segunda, na capacidade de fazer funcionar 

as instituições, alguém que quando “pega só solta depois que viu um resultado bom 

acontecer”. Assim, é projetada para o espaço público como alguém que precisa ter a 

capacidade de verbalizar as demandas sociais na esfera pública em relação à 

disponibilização da prestação jurisdicional a mulheres em situação de violência. Já 

que, conforme Bourdieu: 

 

Por oposição à palavra individual, grito, protesto, a palavra do porta-voz é a 
palavra autorizada que deve sua autoridade ao fato de aquele que fala ter a 
autorização do grupo que o autoriza a falar em seu nome. Quando fala o 
porta-voz é o grupo que fala através dele, mas que existe como grupo através 
dessa palavra e daquele que a traz (BOURDIEU, 2005b, p.77). 

 

Esse fator exige buscar desenvolver estratégias do ponto de vista interno ao 

grupo que compõe o movimento feminista, devido aos interesses político-partidários 
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que afetam as militantes no jogo de poder do campo político. Do ponto de vista externo 

ao grupo, há a possibilidade de interlocução com as instituições do Poder Executivo e 

do sistema de justiça criminal para que possa obter respostas adequadas 

relativamente aos procedimentos de efetivação da legislação. Por essa razão, não 

basta que os pressupostos da igualdade estejam juridicamente definidos, é necessário 

assegurá-los enquanto exercício na esfera cotidiana60 pelas práticas dos agentes 

institucionais, isso implica fruir de uma proteção jurídica efetiva, vinculada ao 

cumprimento de procedimentos estritos destinados à garantia de direitos materiais 

pelos seus titulares (ALEXY, 1997). 

Ademais, o “senso de justiça” (HELLER, 1998) que a mobiliza no mundo social 

a partir do campo político não se realiza, pois se avalia que “não consegue avançar” 

uma vez que esbarra na forma procedimental adotada pelas instituições do sistema 

de justiça, a exemplo da parcialidade na aplicação das sanções em função da posição 

social dos agressores, de modo que “gostaria que a responsabilização fosse para 

todos”. 

A atuação do Estado é posta em análise e questionada como uma maneira de 

reação prática de confronto na luta por fazer prevalecer o seu ponto de vista no espaço 

social. Vale acrescentar que a igualdade de gênero vai decorrer de como as relações 

de poder (ALLEN, 2013; SCOTT, 1995), que organizam de forma difusa as 

identidades pessoais e coletivas, vão se expressar na esfera pública.  Portanto, o 

poder ideológico acerca do gênero ultrapassa o mundo interior da subjetividade, 

manifesta-se nos embates da política e nas vivências institucionais.  

 

 

6.2 A DILIGÊNCIA POLICIAL 

 

 

Entre os operadores do sistema de justiça, o policial militar ocupa posição 

privilegiada quanto à vivência da dinâmica das relações entre Estado, indivíduo e 

instituições (BRASIL, 2012). Esse profissional vive o fazer cotidiano dos usos da força 

                                                 
60 Segundo Agnes Heller (1992, p. 17), “a vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem 
participa na vida cotidiana, com todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela 
colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos. Todas as suas capacidades intelectuais, sua 
habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias”. 
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física e simbólica do sistema de justiça na rua, sua historicidade “em carne viva”. Por 

um lado, tem de aplicar a lei penal no “caso concreto” com o emprego da “força 

necessária”61. Assim, sua função é submeter o cidadão aos ditames do estado de 

direito (BONFIM; CAPEZ, 2004). Por outro, é um dos elos iniciais do sistema 

hierárquico vigente no campo jurídico e na divisão do trabalho de administração da 

justiça (BOURDIEU, 2004 b) em que as categorias sociais variam de acordo com o 

prestígio e status das profissões. 

Como um “braço armado” do Estado, os policiais detêm a licença autorizada do 

uso da força física, característica da reivindicação da dominação racional do Estado 

moderno, conforme analisado por Max Weber em Economia e sociedade (2000). 

Existe, assim, a previsão no plano legal, preconizada na Constituição Federal62, e a 

expectativa social de pronta resposta nos momentos de tensão quanto ao rompimento 

da chamada “ordem social”, ao dar eficácia à norma jurídica (REALE, 2002). 

Conforme Bittner (2000), é a força policial que tem a tarefa habitual de agir 

quando um comportamento que não deveria ocorrer é manifestado num dado 

momento.  Solicitados a agir em situações-limite, seja pelo Estado seja pelo cidadão 

comum, os policiais carregam a responsabilidade de “fazer valer” o discurso 

institucionalmente legitimado63. Nesse sentido, a diligência policial é um momento de 

encontro da sociedade com o sistema repressivo, situação em que: 

 

O policial é equipado tanto em termos de meios quanto de modos para o agir 
decisivo no cumprimento do seu mandato. Está autorizado porque lhe são 
concedidos respaldo legal e consentimento social para policiar. E responde 
por qualquer exigência, qualquer evento ou conflito que ameace um dado 
status quo, cuja amplitude corresponde à paz social pactuada entre a 
sociedade e seu governo (MUNIZ; SILVA, 2010, p. 150). 

 

Naturalmente, insulados pelas características de hierarquia e sigilo impostas à 

corporação, são relutantes em declarar posicionamentos pessoais sobre situações 

que envolvam a sua atuação, em especial, pelo sentido de vigilância constante e apelo 

ao discurso formal burocrático. Assim, a observação coloca-se como instrumento útil 

                                                 
61 Conforme Portaria interministerial n. 4.226, de 31/12/2010, força é a intervenção coercitiva imposta 
à pessoa ou a um grupo de pessoas, por parte do agente de segurança pública, com a finalidade de 
preservar a ordem pública e a lei. O direcionamento quanto ao princípio de proporcionalidade no que 
diz respeito às respostas possíveis, é definido como nível do uso da força, que é a intensidade da força 
escolhida pelo agente de segurança pública em resposta a uma ameaça real ou potencial. Disponível 
em: <portal.mj.gov.br/services/.../FileDownload.EZTSvc.asp?>. Acesso em: 11 jul. 2014. 
62 Constituição Federal, Capítulo III, Da Segurança Pública, Art. 144. 
63 Vide: Lei n. 11.530, de 24/10/07 que instituiu o PRONASCI; Lei n. 11.707, de 19/06/2008, Art. 3. 
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para compreender o modo como esses profissionais atuam em seu fazer cotidiano, 

de que modo desenvolvem suas atribuições e executam procedimentos.  

O relato etnográfico a seguir refere-se à observação de diligência e a 

entrevistas realizadas em 28 de junho de 2014 com policiais militares do 5º Batalhão 

da Polícia Militar de Pernambuco sediado em Petrolina/PE e ainda observação do 

atendimento do plantão na 213ª Circunscrição Policial de Petrolina/PE. A rotina de 

procedimentos da polícia militar relativos à Lei Maria da Penha é o escopo desta 

seção, que procura subsidiar a compreensão do trabalho do policial em seu campo de 

atuação e as tensões a que está sujeito no desempenho de suas atribuições 

profissionais, com ênfase em uma policial, Mariana64 (trinta e dois anos, branca, 

casada, com dez anos de experiência na atividade policial), e na sua vivência da rotina 

institucional.  

 

É sábado, véspera da festa de São Pedro65 e tem jogo da seleção brasileira. A expectativa 
da sargento Mariana é a  de que seja um plantão movimentado, já que a tendência é que as pessoas 
exagerem na bebida alcoólica.  

Em geral, os plantões são de 24h, com entrada as 07h ou 08h e saída no dia seguinte. Mas, 
neste caso, são dois policiais fazendo hora extra com escala desde às 15h com programação de 
trabalho prevista para terminar às 23h; a sargento que, por possuir a patente mais alta no momento, 
comanda a operação e um soldado que também faz o papel de motorista. Ela é uma das três policiais 
femininas que possuem patente no batalhão, cujo efetivo é de 563 policiais, dos quais 62 são mulheres.  

Nascida no Ceará, prestou concurso para a Polícia Militar de Pernambuco e faz parte do 
grupo das primeiras mulheres que ingressaram na escola de formação em Jaboatão dos Guararapes, 
zona metropolitana de Recife, entre os anos de 2003 e 2004. Assim que terminou o curso foi designada 
para Petrolina/PE66.  Quando chegou nem alojamento tinha, agora o prédio está bem mais equipado.  
Em relação aos colegas de trabalho homens, acha que “Agora os colegas respeitam”. 

São 17h. A viatura está na base do bairro67 COHAB e acaba de receber um chamado através 
da Central 19068. A informação é a de que se trata de uma situação em que um homem está 
espancando a esposa no bairro João de Deus69. Com a sirene ligada, os policiais seguem para o 
endereço indicado e se preparam para atender a ocorrência, conforme relatou: “Precisamos nos 
preparar; entrar em estado de alerta físico e psicológico para enfrentar a situação. Isso pelas 
informações a respeito da ocorrência que a central passa”.  

Assim que chegam, deparam-se com os objetos da sala da casa quebrados, uma mulher com 
lacerações no rosto, o braço quebrado. Ao perguntar sobre o ocorrido, a mulher chora e informa que o 
marido chegou bêbado, eles começaram a discutir, então ele a ofendeu e a agrediu fisicamente (mostra 

                                                 
64 Nome fictício para preservar a identidade da entrevistada. 
65 A festa em homenagem a São Pedro é parte da tradição da cultura popular nordestina vinculada à 
Igreja Católica, faz parte das festividades do ciclo junino (CASCUDO,1988; CHIANCA, 2006).  
66Todos os policiais militares estão obrigados a frequentar curso no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças – CFAP – Batalhão voltado para a formação de Policiais Militares de 
Pernambuco, conforme Regulamento Geral da PMPE, aprovado pelo Decreto Estadual n. 17.589, de 
16 de junho de 1994.  
67 As viaturas são distribuídas por área territorial que, por sua vez, abarca um conjunto de bairros, 
estando os veículos sediados no Batalhão ou em bases estratégicas previamente definidas pelo 
comando da PM. 
68 Serviço em regime de plantão telefônico da Secretaria de Defesa Social do estado de Pernambuco 
que permite contato imediato com a Polícia Militar e acionamento de atendimento pelo batalhão 
responsável pela jurisdição. 
69 Bairro periférico situado na zona norte da cidade. 
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os ferimentos); em seguida, fugiu, ao saber que a polícia tinha sido chamada. Diz que está com medo, 
que quer providências. Os vizinhos estão na rua, assistem, alguns cochicham, um membro da família 
diz que o marido fica violento quando bebe, que não parava de bater de jeito nenhum, por mais que a 
vítima gritasse. 

Os policiais avaliam a situação e a sargento Mariana pede reforço através do rádio, mais uma 
viatura chega e agora são quatro policiais à caça do acusado. Antes de sair em perseguição, precisam 
investigar sobre o seu paradeiro, perguntam aos vizinhos, no bar da esquina, alguém informa que o viu 
em outra rua. A mulher informa que ele tem familiares morando perto, indica o endereço. Saem 
procurando até encontrá-lo na casa de um cunhado, escondido no banheiro atrás da cortina do 
chuveiro.  

O acusado recebe voz de prisão. “Você está preso!”, diz um dos policiais. Visivelmente 
bêbado, ele reage e diz que não vai; que a mulher mente, que o trai. É imobilizado e algemado, debate-
se, grita; é retirado da casa e levado por três policiais até o xadrez da viatura. A mulher senta no banco 
de trás e são conduzidos juntos para a delegacia. 

São 18h25min, chegam à delegacia. O acusado é levado algemado para um espaço na 
recepção destinado à detenção; um banco de cimento azul isolado por uma mesa de granito e um 
armário de aço. Lá fica de frente para os PM que o prenderam. A vítima se senta para informar o 
ocorrido e como está machucada é atendida com prioridade antes das outras pessoas que estão na 
fila. A delegada é chamada, conversa com os policiais e agentes da recepção e determina que a vítima 
seja levada primeiro ao pronto socorro. Mariana então ordena ao motorista que se encarregue de 
conduzi-la ao hospital; ela vai ficar para adiantar o serviço burocrático. 

“Não tenho ideia de que horas vou sair daqui”, disse. Depois da parte médica, tem a parte da 
polícia judiciária. Para começar, tem o boletim de ocorrência, que é preenchido à mão e leva cerca de 
cinquenta minutos, pois deve ser bem detalhado para conter todos os pormenores que envolveram a 
operação; todo o procedimento do flagrante se inicia com ele.  Em boa parte dos casos, quando vai 
prestar depoimento sobre os casos na vara crime em um ano, um ano e meio depois, vai ter de reler o 
boletim de ocorrências, é o que vai lhe dar embasamento para recordar os detalhes do fato com 
segurança. 

Aí é esperar, porque o policial que designou tem de retornar com a vítima e o laudo médico. 
Como não existe prioridade na fila de atendimento, vai depender da disponibilidade do hospital. Existe 
ainda a possibilidade de a delegada não ouvi-la, pois se o movimento da delegacia ficar muito intenso, 
seu depoimento pode ficar para outro dia, em geral, para um dia de folga, o que é comum também nas 
audiências no fórum. Como disse: “É o azar militar, as coisas só acontecem na folga”. 

O acusado que trouxe se agita. Levanta e diz que quer ser tratado com respeito, está com a 
camisa nas mãos e exige que retirem as algemas para que possa vesti-la, diz várias vezes aos berros: 
“Eu sou um cidadão! Tenho meus direitos!”. A sargento interrompe o relatório e junto com dois agentes 
de polícia levam o homem para uma cela no interior da delegacia.  

Ao retornar, retoma a finalização do boletim de ocorrência. O caso da mulher que está 
atendendo não é o mais comum, sobre isso declarou: “Na minha experiência, são raras as vítimas que 
vão até o final. É um funil. Em 70 a 80% dos casos em que a viatura é ativada elas não querem 
representar, pedem pra gente dar conselho. Nesses casos, o jeito é dar lição de moral!”. 

Quando a Lei Maria da Penha foi promulgada, ela teve esperança de que fosse funcionar, 
que os agressores iam ficar presos. “Mas foi um passo lateral, não à frente. Às vezes eu prendo no 
sábado e encontro na padaria na quarta-feira. É como colocar água num balde vazado. É um trabalho 
sem fim”. 

Já são 19h22min, vários policiais militares entram com acusados detidos, preenchem 
documentos; enquanto aguardam os agentes da polícia civil, conversam e assistem à televisão. Nove 
pessoas aguardam para atendimento, entre as quais, três mulheres para registrar queixa contra 
maridos e companheiros. Um homem reclama que está há mais de três horas esperando para falar 
com a delegada do plantão. No banco destinado aos detidos, dois homens estão sentados, um em 
cada ponta, em silêncio.  Várias pessoas falam ao mesmo tempo, na recepção, todas as cadeiras estão 
ocupadas. 

Um policial militar entra e se dirige aos colegas, conversa sobre a ocorrência que trouxeram 
e, em seguida, cumprimenta um dos detidos com um aperto de mãos, conversam amigavelmente e de 
forma descontraída pergunta o que houve.  Os presos riem, conversam e apontam para as mulheres 
do outro lado da sala, que aguardam para registrar queixa. Uma senhora se sente constrangida e 
comenta: “Agora ele tá se achando. Só porque o amigo é policial e fica dando moral”. O ambiente fica 
tenso. O policial diz: “O rapaz é meu amigo, eu tenho direito de falar com um amigo meu!”, ao sair, 
complementa em tom sarcástico: “Tudo vai se ajeitar. Boa noite a todos!”. 
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Sargento Mariana, agora sentada nas cadeiras de espera e com expressão de cansaço, 
também aguarda. Às 20h04min, o policial retorna com a vítima, o braço enfaixado e o rosto com 
hematomas, a blusa suja de sangue. Com o relatório médico e os exames nas mãos, a vítima é 
conduzida ao IML para que o perito veja a documentação e emita o seu laudo. A sargento retorna às 
20h40min com a vítima, revisa o boletim de ocorrência e entra para falar com a delegada.  

 De repente, faz silêncio, todos na sala param de falar, na televisão está passando a reprise 
do jogo Brasil X Chile, todos assistem concentrados e eufóricos a cobrança de pênaltis, inclusive os 
presos.  Às 20h46min, a sargento Mariana é liberada, por ora. A delegada vai marcar outra data para 
que ela e o colega prestem depoimento que, pelo visto, será mesmo num dia da folga. É o “azar militar”. 
Agora vai poder sair para jantar e retornar à base para o restante do plantão.  

 

Da atuação de Mariana, como parte das práticas do sistema de justiça, é 

possível depreender a existência de uma rotina especializada na gestão da violência 

enquanto problema de segurança pública. Rotina essa regulada tanto pelo direito 

penal quanto pelas formas que as ações sociais tomam no espaço de distribuição de 

competências do campo jurídico (BOURDIEU, 1986). 

Segundo Weber (2001, p. 118), “o direito é uma ‘ordem’ com certas garantias 

específicas referentes à probabilidade de sua validez empírica”, o que significa dizer 

que o aparato coativo é produzido para garantir a sua realização. No decurso das 

relações sociais, são assumidas formas objetivadas de poder em práticas de 

afirmação de posições no espaço social pelo policial militar e, em reação a ele, pelos 

sujeitos envolvidos em situação de violência.  Esse cenário faz parte da dinâmica do 

campo jurídico, “no interior do qual se produz e se exerce a autoridade jurídica, forma 

por excelência da violência simbólica legítima cujo monopólio pertence ao Estado e 

que se pode combinar com o exercício da força física” (BOURDIEU, 2004b, p. 211). 

Na rotina de trabalho de um policial militar, é requerida a ação da autoridade 

estatal, a sua vigência, com base na coação física para os “corpos resistentes”, 

expressa pela voz de prisão, ou pela verbalização de discursos de legitimados e 

legitimadores em conformidade com comportamentos socialmente esperados, o que 

é expresso por Mariana como “dar lição de moral”.  Nesse caso, são duas formas de 

exercício do poder estatal que se manifestam na sua atuação, como competências 

que se agregam para fazer valer a norma jurídica (WEBER, 2001), a sua validade 

enquanto experiência cotidiana nas práticas do mundo social. 

A competência e a performance empregadas no uso da expressão  “Você está 

preso!”, proferida pelos policiais, podem ser vistas  como parte do discurso para a 

aceitabilidade  das relações de força física. Já a “lição de moral” coloca em foco a 

questão do domínio não só da gramática enquanto emissão coerente de palavras mas 

principalmente da utilização adequada das palavras para gerar “um discurso 
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adequado numa situação determinada” (BOURDIEU, 1983, p. 3).  De todo modo, o 

que está em jogo é a capacidade de se fazer escutar, a competência no sentido de 

impor a recepção e tornar o discurso proferido crível, num processo de conhecimento 

e reconhecimento entre emissário e destinatário, legítimos para tentar estabelecer a 

congruência entre o que se espera que a polícia faça e o que fato executa (BITTNER, 

2000).  

No caso da ordem, que carrega uma natureza prescritiva, a fala é a expressão 

de uma pessoa a partir da sua posição social, depende da autoridade de quem 

pronuncia em relação a sua competência específica enquanto agente. Ao falar, o 

policial militar não fala por si, mas expressa a autoridade estatal de que está imbuído, 

de modo que preenche a função institucional de impor um ponto de vista legítimo 

(BOURDIEU, 2004a), o que também se observa na emissão do boletim de ocorrência, 

já que é a partir dele que os demais procedimentos são desencadeados pelo sistema 

de justiça criminal. 

Por sua conduta institucionalizada, o papel que representa como policial faz 

com que a prática de Mariana enquanto agente da lei a posicione como protagonista 

de uma experiência viva com a ordem social (MUNIZ; PROENÇA JR, 2007). Desse 

modo, o encontro da policial militar com a rua a coloca em posição de sujeito do poder 

estatal frente à população.  

Mas assim que chega à delegacia, Mariana é posta em posição de 

subalternidade frente à polícia judiciária, na medida em que fica à disposição do 

delegado e à mercê de suas deliberações, uma decorrência da posição que ocupa na 

divisão do trabalho da segurança pública (BOURDIEU, 2004b), enquanto “braço 

armado” utilizado para dar cumprimento às deliberações do campo jurídico.  

Ademais, a cadeia sucessória de legitimidade na divisão do trabalho do campo 

jurídico submete os policiais a formas regulamentadas de comportamento, em que a 

prova do delito assume posição de centralidade. Isso vai ser percebido não somente 

no tempo de expediente destinado aos plantões mas também na regulação do tempo 

não negociado na relação de trabalho, como é o caso do “azar militar”, que significa a 

utilização das folgas para dar seguimento a inquéritos e processos.  

Por conseguinte, as práticas disciplinares submetem os agentes sociais, mas 

não sem resistências, que traduzem oposições à distribuição de capital no campo 

social. Quanto à aplicação da Lei Maria da Penha, está inserida nesse espaço de 

representações, que envolve as formas legais e as suas vivências enquanto 
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“ferramenta de trabalho” dos policiais militares. Isso ocorre, inclusive, com 

posicionamentos antagônicos dentro da própria corporação, o que pode ser 

depreendido do tom sarcástico utilizado por um dos policiais para afirmar que “Tudo 

vai se ajeitar”. 

Para Mariana, trabalhar em função do cumprimento da legislação que dá 

proteção às mulheres lhe parece problemático sobre vários aspectos. As ocorrências 

tomam muito tempo, as mulheres são ambíguas quanto ao seu posicionamento e não 

compreendem as obrigações e limitações do trabalho policial. O que particularmente 

é colocado em relação à Lei Maria da Penha é a percepção de que é “um passo lateral” 

que gera a inutilidade do seu trabalho, dada a forma como a dinâmica social está 

instalada. De seu ponto de vista, é como colocar “água num balde vazado”, pois como 

Sísifo70, executa “um trabalho sem fim”. 

 

 

6.3 A DELEGACIA DE POLÍCIA 

 

 

No desenho do Estado brasileiro, diversas instituições estão envolvidas no 

enfrentamento à violência contra a mulher, entre elas, estão as Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), consideradas uma conquista do 

movimento feminista como parte das oportunidades de incorporação de seu discurso 

nas agendas governamentais (BANDEIRA; ALMEIDA, 2004; GOLDBERG, 1985; 

GROSSI, 1995; SANTOS, 2005, 2010). A implantação das delegacias se deu a partir 

do engajamento da militância feminista com a criação dos SOS Corpo (Recife, 1978) 

e do SOS Mulher (São Paulo, 1980) como espaços de atendimento às mulheres em 

situação de violência e a partir dos quais foi dada a devida visibilidade ao problema 

da violência contra a mulher no plano governamental. Todavia, foi o Conselho da 

Condição Feminina de São Paulo a primeira entidade a propor a criação de uma 

                                                 
70  Personagem da mitologia grega, Sísifo foi condenado a executar eternamente uma tarefa sem 
sentido, que consistia no trabalho de subir uma pedra até o topo de uma montanha. Entretanto, sempre 
ao estar prestes a concluir a tarefa, a pedra rolava de volta ao ponto de origem sem que ele pudesse 
controlá-la, obrigando-o a recomeçar. Foi utilizado como metáfora por Albert Camus (2013), em O mito 
de sísifo, para analisar a condição da vida humana a partir da ideia que concebe o absurdo como 
incontornável. 
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delegacia especializada de atendimento às mulheres, em 1985 (MACHADO, 2010), 

ano em que também foi implantada a DEAM em Vitória/ES. 

A criação das DEAM é decorrente desse processo de realinhamento de 

condutas sociais para debelar a violência doméstica e sexual (SANTOS, 2010). 

Constitui uma política pública que traz dimensão concreta para a atuação do Estado 

no combate à violência contra as mulheres, em suas diferentes manifestações 

(SCHRAIBER et al., 2005), devendo se guiar pelos princípios da Convenção de Belém 

do Pará,  uma forma de o Estado brasileiro tratar de modo prioritário os atos violentos 

que se dirigem às mulheres, garantindo-lhes proteção especial (SUAREZ; 

BANDEIRA, 2002). 

Nessa direção, são vários os reflexos que proporcionaram – nos âmbitos 

político, administrativo, jurídico, social e cultural – e viabilizaram a atenção pública às 

mulheres nos espaços locais, uma forma de democratização e exposição de crimes 

antes de cunho privado.  A sua instalação se deu a partir do estado de São Paulo e 

Espírito Santo, em 1985. Entre agosto e dezembro daquele ano, foram criadas cinco 

DEAM: Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Recife 

(PE)71 e mais outras 14 unidades foram inauguradas ao longo de 1986 (OBSERVE, 

2010),  incluindo-se a Bahia. Elas compõem parte da estrutura das polícias civis dos 

estados e devem realizar ações de prevenção, apuração, investigação e 

enquadramento legal.  

Entre as ações realizadas pelas delegacias estão o registro de boletim de 

ocorrência, a instauração do inquérito e a solicitação à Justiça das medidas protetivas 

de urgência nos casos de violência doméstica contra as mulheres. Como pode ser 

observado na Tabela 5, em novembro de 2014, chegavam a 349 em todo o país, que 

somadas aos postos, núcleos ou seções em delegacias comuns alcançavam o total 

de 496 unidades de atendimento para servir aos 5.570 municípios do território 

nacional. Dessas unidades, 80 estão no Nordeste, sendo 15 na Bahia e 10 em 

Pernambuco, duas delas foram estabelecidas no polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE (uma 

em cada cidade).  

A delegacia de polícia funciona na estrutura do sistema de justiça criminal como 

uma instituição que faz a ligação entre a rua e o Estado. Ela é o local por excelência 

que referencia as mulheres em situação de violência doméstica, já que é por ela que 

                                                 
71 A 1ª Unidade de Polícia da Mulher em Pernambuco foi criada pelo Decreto n. 10.917, de 01 de 
novembro de 1985.  
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acessam ao sistema de justiça. O conflito social é levado até ela, que tem a função de 

colocá-lo sob o exame do Estado, na forma de inquérito policial. A verdade que trata 

de alcançar é uma produção dada procedimentalmente, com regulamentação própria 

na legislação72, visando atender aos requisitos das práticas de segurança pública, 

primordialmente assentadas no binômio repressão-punição. 

Em Juazeiro/BA, desde a sua criação em 2006, foram registradas 10.295 

ocorrências, das quais 1.538 no ano de 2013, número que vem se mantendo 

aproximado desde 2008, conforme Tabela 6. Em Petrolina/PE, cuja delegacia 

especializada foi criada em 2004, foram 11.078 registros, 1.085 no ano de 2013, o que 

representou um decréscimo de 36,92% em relação ao ano anterior (vide Tabela 7). 

Vale lembrar que elas também dão tratamento a boletins de ocorrências registrados 

em outras delegacias e aos inquéritos instaurados por portaria. 

 

Tabela 5 – Demonstrativo da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Brasil 
DEAM – Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

Postos/Núcleos/Secções de Atendimento à Mulher nas Delegacias Comuns, por região 

Região Quantidade DEAM Quantidade 
postos/núcleos/seções 

Total 

Norte 28 08 36 
Nordeste 57 23 80 

Centro-Oeste 45 34 79 
Sudeste             189 19      208 

Sul 30 63 93 
Total             349                      147      496 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Secretaria de Políticas para Mulheres. Novembro 
201473. 

 

Tabela 6 – Demonstrativo de ocorrências policiais registradas na DEAM de Juazeiro/BA 
2006 – 2013 

Ano Quantidade 

2006     92 
2007   963 
2008 1.422 
2009 1.569 
2010 1.613 
2011 1.565 
2012 1.533 
2013 1.538 
Total       10.295 

Fonte: DEAM – Juazeiro/BA 

                                                 
72 Os fundamentos legais de sua atuação estão definidos na Constituição Federal, no Código Penal e 
no Código Processual Penal. Para uma discussão mais aprofundada sobre o papel das delegacias ver: 
Aquino, 1999;  Debert, 2006; Rifiotis, 2004; Santos, 2001; Santos, 2010. 
73 Disponível em: <https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento-mulher.php>.  
Acesso em: 3 nov. 2014. 

javascript:popup('busca_subservico.php?uf=SP&cod_subs=11')
javascript:popup('busca_subservico.php?uf=SP&cod_subs=12')
https://sistema3.planalto.gov.br/spmu/atendimento/atendimento_mulher.php
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Tabela 7 – Demonstrativo de ocorrências policiais registradas na 3ª DEMUL – Petrolina/PE 
2004 – 2013 

Ano Quantidade 

2004        950 
2005     1.024 
2006     1.093 
2007        874 
2008     1.177 
2009     1.184 
2010     1.050 
2011        921 
2012     1.720 
2013     1.085 
Total   11.078 

Fonte: 3ª DEMUL – Petrolina/PE 

 

Ao evocar o trabalho desenvolvido durante o expediente de atendimento da 

DEAM, esta seção procura dar ênfase à dimensão das relações de apropriação do 

espaço da delegacia e suas implicações enquanto locus de manifestação de relações 

de poder (BOURDIEU, 2004b). Trata das condições de atendimento na DEAM de 

Juazeiro/BA e é fruto de uma série de cinco observações e três entrevistas realizadas 

no período de março a maio de 2014. O relato etnográfico a seguir refere-se à 

observação realizada dia 19 de maio de 2014, data escolhida por se tratar de uma 

segunda-feira, dia da semana em que é habitual movimento intenso, de sorte a 

capturar a atmosfera de um dia típico de expediente. 

 

Ainda não são oito horas e a fila de atendimento tem três mulheres. Esperam a abertura do 
portão de acesso. Criada em 2006, a DEAM está instalada numa casa adaptada mantida por meio de 
rateio de despesas entre a prefeitura municipal, que assume os custos de aluguel, telefone, água e 
energia, e o governo do estado da Bahia, com o efetivo policial. Funciona de segunda a sexta-feira, 
das 08 às 18h. Portanto, não há plantão noturno nem aos fins de semana. 

 O clima está ameno para a região, fazem 23°. Às 08h02min a funcionária responsável pela 
recepção abre as portas e anuncia: “Podem entrar, já vou atender”. Vários cartazes de orientação que 
estão afixados nas paredes brancas desgastadas trazem os avisos: “banheiro no corredor ao lado”, 
“não suba sem autorização”, “ao entrar, desligue o celular”, “para o registro, é necessário nome e 
endereço COMPLETO da queixosa e do autor”.  No térreo, funciona a recepção, com acomodações 
para quinze pessoas e salas para escrivães, onde são registradas as ocorrências; no primeiro andar, 
ficam as salas das delegadas, banheiro e sala para os agentes de polícia.  

Os equipamentos disponíveis na recepção incluem, além de cadeiras de espera e mesa para 
a recepcionista, telefone, um bebedouro com três copos de vidro (reciclados de extrato de tomate e 
que são partilhados por todos), armário arquivo de madeira (com portas quebradas), televisor, 
ventilador, relógio de parede e um revisteiro com revistas velhas empilhadas; conta ainda com uma 
pequena brinquedoteca com mobília de plástico rosa, bonecas e carros localizada atrás da mesa de 
recepção. As luminárias de teto estão visivelmente desgastadas. A decoração é feita com flores 
artificiais amarelas, azuis e rosas em vasos distribuídos sobre a mesa, armário e revisteiro; nas 
paredes, foram colados adesivos de rosas.  
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Encostados à parede uma geladeira e dois aparelhos de ar condicionado (ainda embalados) 
que, segundo a recepcionista Eulália74, “São para a delegacia nova; estão aí há uns meses, mas 
ninguém sabe ainda quando vai ser construída. Aqui não vem nada de novo, até o material de limpeza 
e higiene a gente tem de trazer de casa”. 

No pátio, estão estacionadas duas viaturas, uma está quebrada aguardando autorização do 
setor encarregado, localizado em Salvador/BA para conserto, a outra tem os pneus desgastados. Mas 
são carros inadequados, conforme o agente Evandro declarou: “Num caso de flagrante, fica difícil com 
esses carros, porque dificulta na hora de conduzir, não tem xadrez e algumas vezes é preciso imobilizar 
o agressor”. 

Agentes e delegadas se movimentam pelos corredores, o pessoal efetivo é composto de duas 
delegadas, quatro escrivães, quatro agentes de polícia, mais cinco funcionários cedidos pela prefeitura 
para os serviços de recepção, limpeza e motorista. Todo o material de expediente vem da capital, mas 
como não existe um serviço de malote ficam na dependência da disponibilidade de amigos: “Sempre 
que dá a gente liga para os colegas que vão viajar a Salvador/BA para levar documentos e eles fazem 
o favor de trazer papel, tinta etc. O cartucho que eu estou trabalhando mesmo já está no final”, afirmou 
Monica, uma das escrivãs. 

O atendimento começa a ser realizado. A recepcionista consulta a agenda e confere as 
intimações que foram enviadas, à medida que chama as mulheres da fila por ordem de chegada. Todas 
as pessoas são orientadas a aguardar, pois apenas uma pode ser ouvida por vez. Assim, elas ficam 
sentadas, caladas, e assistem à televisão.   

Uma senhora de cerca de 50 anos chega, relutante a princípio e com tom de voz contido, 
pede à recepcionista para registrar queixa contra o ex-marido. Avisa que já tem queixa registrada 
anteriormente, que sofre ameaças para que lhe dê mil reais para pagar a parte dele das coisas da casa 
e ela não tem. Eulália esclarece que vai ser registrada somente a ameaça, mas não a partilha dos bens 
e avisa que é necessário aguardar.  

Uma mulher de cerca de trinta anos se levanta e pede para fazer uma desistência, pois o 
agressor mudou de cidade e agora ela não vê mais sentido em continuar o processo. Perguntada se 
tem certeza, ela afirma que sim. Conta que o ex-marido agora tem outra mulher e parou de incomodar. 
Então é marcada na agenda uma data para que ela retorne e seja atendida pela escrivã. 

São 09h19min. Três mulheres entram trazendo uma criança de colo.  A mãe do bebê é 
encaminhada para a oitiva na sala na delegada. As outras ficam com a criança e se revezam à medida 
que são encaminhadas para depor. O telefone toca e do outro lado uma pessoa solicita informações 
sobre o andamento do seu inquérito, pede para saber se o acusado recebeu a intimação. A 
recepcionista anota, chama uma escrivã que diz para ligar outro dia, pois vai ter de verificar no livro de 
protocolo, o que no momento não é possível. Mais pessoas entram e saem.  

Às 09h45min dezessete pessoas aguardam. Em seguida, chega uma mulher grávida 
acompanhada de quatro crianças, uma das quais de colo, e se explica: a casa foi arrombada e roubada 
a mando do ex-marido. Eulália anota, com expressão de cansaço, e diz: “Sente e aguarde!”. Às 
10h15min já são cinco crianças que brincam às suas costas com os carrinhos e bonecas à disposição 
no espaço destinado à brinquedoteca. 

O motorista liga a viatura, coloca água no radiador e vai separar a correspondência. Confere 
o livro de protocolo e os documentos que estão pendentes para entregar no Ministério Público e no 
fórum. Em seguida, uma senhora de cerca de quarenta anos se aproxima da recepção e pergunta: “O 
que é Maria da Penha?”, ao que a recepcionista responde: “É uma lei, Maria da Penha é uma lei”.  A 
senhora sai sem dizer nada. 

Às 10h45min dois policiais militares entram trazendo um casal para registrar ocorrência. São 
orientados a aguardar, assim como todos os outros que chegam. Como a sala já está repleta, quatro 
pessoas aguardam de pé do lado de fora. Uma moça pergunta se vai demorar, diz que está esperando 
há mais de duas horas e que ainda vai trabalhar. Eulália olha a agenda e avisa: “Ainda vai demorar, a 
queixa demora mesmo. Toda segunda-feira é assim, cheio. Sábado e domingo as pessoas bebem 
muito brigam mais”. Uma mulher amamenta um bebê enquanto espera. 

As pessoas se sucedem na sala de registro de ocorrências e para prestar depoimentos com 
as delegadas. Um advogado se apresenta para acompanhar um cliente e vai até a sala da delegada. 
Um rapaz se impacienta, diz que tem pressa. A resposta é taxativa: “Você vai ter que esperar!”. 

O telefone toca, uma pessoa da zona rural faz uma denúncia de ameaça de morte, pede 
socorro, mas é avisada que não há disponibilidade de viaturas, e é orientada a se dirigir à delegacia e 
pedir para falar com a delegada. Mais uma senhora chega e pede para que a intimação do agressor 

                                                 
74 Todos os nomes são fictícios, fazem parte do compromisso ético de manter sigilo e preservar a 
identidade das/os entrevistadas/os.  
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seja corrigida, que o endereço está errado. Sabe que o nome correto é “Zezinho da oficina”, mas que 
não sabe informar qual o sobrenome, apenas o endereço. 

Às 11h40min uma mulher de pouco mais de 50 anos relata que foi agredida em casa pelo 
companheiro e que passou a noite na casa de uma amiga. Ele ameaçou matá-la junto com os filhos e 
se trancou na casa, mas agora diz que vai cometer suicídio. É orientada a aguardar e em seguida é 
atendida por uma escrivã. A Polícia Militar é chamada para prestar auxílio e a acompanha até a casa. 

Às 13h20min as recepcionistas trocam de turno, o movimento diminui e alguns dos agentes 
e as delegadas saem para almoçar. Uma das quais avisa não retornará à tarde, pois foi chamada pelo 
juiz para prestar esclarecimentos sobre um processo na vara crime. Durante toda a tarde a rotina 
prossegue, agora com menor intensidade, são sete pessoas aguardando para prestar queixa; duas 
delas remanescentes do turno da manhã.  

Uma das mulheres se dirige à escrivã no corredor e relata que está com medo, que quer 
retirar a queixa porque a família do agressor faz ameaças, mas é informada que o inquérito foi remetido 
ao fórum e agora só com o juiz. Sobre a sua rotina a esse respeito Monica declarou: “Cada uma conta 
uma história diferente, é muito cansativo! Muitas delas desistem antes de fazermos os procedimentos. 
Acho que deviam pensar bem antes de vir fazer a queixa”. 

À medida que a tarde cai a delegacia se esvazia e a viatura é recolhida ao estacionamento. 
A recepcionista fecha as salas, janelas e portas; agentes, escrivães e delegadas organizam papéis, 
fecham armários e gavetas, definem ações para o dia seguinte. Às 18h o expediente é encerrado e o 
portão é trancado. 

 

É no cotidiano da delegacia de polícia que a força dos conflitos no mundo social 

torna-se mais perceptível, dada a sua repetição no balcão de atendimento. As 

relações conflituosas apresentam-se rotineiramente e geram múltiplas demandas que 

ativam o funcionamento do sistema de justiça. Os atos ali empreendidos pela polícia 

judiciária podem ser chamados de atos de Estado (BOURDIEU, 2012), no sentido de 

que intentam legitimar a crença na sua soberania75. 

A rua é levada para dentro da produção estatal do direito do ponto de vista 

processual, gerido sob o aspecto da lógica administrativa do Poder Executivo 

estadual, de maneira que a aplicação da legislação penal se insere no bojo das opções 

políticas e das decisões orçamentárias da tecnocracia, como é o caso das DEAM, que 

são o local por excelência em que a tutela da Lei Maria da Penha é invocada.  

No caso em análise, a precariedade das condições de trabalho torna-se 

evidente pela declaração de que ali “não chega nada de novo”, complementada pela 

avaliação acerca do equipamento de transporte, que torna difícil e insegura a 

execução do trabalho, pois a viatura “não tem xadrez e algumas vezes é preciso 

                                                 
75 “Trata-se do conceito político-jurídico que possibilita ao Estado moderno, mediante sua lógica 
absolutista interna, impor-se à organização medieval de poder [...], em decorrência de uma notável 
necessidade de unificação e concentração de poder, cuja finalidade seria reunir numa única instância 
o monopólio da força num determinado território e sobre uma determinada população, e, com isso, 
realizar no estado máxima unidade e coesão política. O termo soberania se torna, assim, o ponto de 
referência necessário para teorias políticas e jurídicas muitas vezes bastante diferentes, de acordo com 
as diferentes situações históricas, bem como a base de estruturações estatais muitas vezes bastante 
diversas, segundo a maior ou menor resistência da herança medieval; mas é constante o esforço por 
conciliar o poder supremo de fato com o de direito”. In: BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. 
5. ed. Brasília: UNB, 2000, p. 1179-88. 



191 

imobilizar o agressor”.  Observa-se, assim, que existe uma percepção de uma 

categorização de “ordens diferenciais” quando se trata do tratamento institucional para 

a DEAM, o que a deixa em posição de desvantagem. Melhor dizendo, uma 

manifestação objetivada da pouca plausibilidade do funcionamento institucional 

(BERGER; LUCKMANN, 1973), que talvez justifique o porquê de as coisas serem 

como são, o que indica que de fato pode haver o chamado paralelismo institucional 

(GREGORI, 2006), implicando numa absorção parcial da DEAM como parte da 

estrutura estatal de combate à violência. 

No que diz respeito à regulamentação do espaço, é dada pelos cartazes 

afixados nas paredes, o que induz aqueles que o acessam a permanecer no lugar a 

eles determinado, sob a vigilância de pelo menos um dos agentes de polícia, como 

indica o cartaz “não suba sem autorização”, demonstrando a prerrogativa de mando 

na enunciação. Nesse cenário, também se evidencia a força do campo jurídico 

(BOURDIEU, 2004b) na ordem da recepcionista: “Você vai ter que esperar!”.  

A percepção do tempo a ser empregado para o atendimento é vinculada ao 

volume de demandas, o que gera a “espera necessária”. Embora o volume de queixas 

seja incerto, a volta ao trabalho após feriados, festas populares e finais de semana 

são considerados dias problemáticos, já que avaliam que no “sábado e domingo as 

pessoas bebem muito e brigam mais”.  

No tocante à mobilização da equipe, ocorre tanto para o registro das queixas 

quanto para a instauração de inquéritos e procedimentos de investigação. Para a 

LMP, em específico, existe a percepção de que as mulheres deveriam “pensar bem” 

antes de ir “fazer a queixa”, pois o volume de desistências é considerado grande76 e 

faz com que haja perda de recursos materiais e de tempo da equipe de trabalho, 

aspecto que coincide com os resultados da pesquisa realizada por Rifiotis (2004) 

sobre a situação da Delegacia de Atendimento à Mulher em João Pessoa/PB.  

                                                 
76 Não existe controle estatístico a esse respeito, o que inviabiliza uma análise sobre a questão. 
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6.4 A ROTINA DO TRIBUNAL 

 

 

Em O Processo, Franz Kafka (2011) retrata o ambiente do tribunal como um 

lugar geograficamente pouco acessível, habitado por juízes irascíveis, guiados por 

rituais incompreensíveis e cujo hermetismo lançava os indivíduos em uma espécie de 

limbo em que se comprometia a possibilidade de garantia da segurança jurídica 

(GÜNTER, 2009). Um mal-estar capaz de turvar a legitimidade institucional e 

embaralhar os sentidos de pertencimento e regularidade da ordem social e, no limite, 

a própria identidade. Sobre essa falta de permeabilidade institucional são várias as 

discussões, entre as quais se situa, por exemplo, a sociologia das emergências 

(SANTOS, 1999; 2007; 2011a; 2011b), que busca tornar simbiótica a linha divisória 

entre o direito positivado e a promoção da justiça.  

De fato, os termos de funcionamento institucional do sistema de justiça, em 

especial dos integrantes da magistratura, têm características de insulamento, em que 

se evidencia a separação entre “sagrados” e “profanos” pelo direito de dizer o direito 

(BOURDIEU, 2004b), fenômeno que se aprofunda devido à ampliação da atividade 

estatal, à complexidade dos contenciosos e a limitações da tutela frente à expansão 

dos serviços de prestação jurisdicional.  

Isso significa dizer que são vários os obstáculos que se interpõem entre 

operadores do sistema de justiça e os cidadãos, desde a adequação da atividade 

legislativa até a administração dos tribunais passando, ainda, pelas diversas clivagens 

na estrutura social, tais como as de origem étnicas, raciais, de classe ou relativas a 

gênero. Existe, porém, a dimensão da produção cotidiana do direito no âmbito dos 

tribunais enquanto papéis legitimados que representam a ordem institucional, que 

quase sempre é ignorada ou relegada ao segundo plano (BERGER; LUCKMANN, 

1973). É nela que está a passagem obrigatória do arcabouço legal ao plano concreto 

da sua legitimação.  

Esta seção traz, a seguir, um relato etnográfico que busca vislumbrar o 

ambiente do fórum de justiça77 como locus de relações sociais significativas na 

perspectiva de compreender sua dinâmica a partir do olhar do “estranho sociológico” 

(SIMMEL, 1983; MALINOWSKI, 1976) e, assim, subsidiar a apreensão do 

                                                 
77 Na organização do Poder Judiciário brasileiro, os fóruns são parte integrante dos Tribunais de Justiça 
que detêm jurisdição sobre território determinado e administração própria dentro de certa comarca. 
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funcionamento cotidiano do campo jurídico (BOURDIEU, 2004b) em relação à 

aplicação da Lei Maria da Penha. O relato resulta de observações e entrevistas em 

profundidade realizadas na Primeira Vara Crime no Fórum Souza Filho situado na 

Comarca de Petrolina/PE, no período de 04 de fevereiro a 18 de março de 2014. 

 

São 14 horas do dia 18 de março de 2014. Do lado de fora do prédio faz uma temperatura de 
37º sob um céu sem nuvens e a sala da vara crime78 para atendimento ao público foi aberta. Uma sala 
bege que possui cerca de 10 m2, com 06 cadeiras dispostas de forma contígua junto às paredes e um 
balcão de granito preto que faz divisória com a secretaria, onde estão armários cinza de ferro, pilhas 
de papéis em várias mesas e cadeiras de escritório. Três serventuários analisam processos e digitam 
em seus computadores. As pessoas no corredor se agitam e cochicham. São na maioria mulheres 
vestidas de forma modesta, duas estão com crianças, uma das quais de colo. Boa parte está 
acomodada nas cadeiras da antessala do tribunal do júri, que entrou em recesso faz mais ou menos 
uma hora. De lá, dá para ver através das portas de vidro transparente o grande salão para trezentas 
pessoas vazio.    

Um serventuário, um senhor aparentando pouco mais de cinquenta anos e aspecto formal, 
traz à mão um papel ofício que contém a pauta de audiências do dia; idêntico ao fixado no mural em 
frente à porta. Estão previstas dezesseis audiências e a pauta é exclusiva para atender a demandas 
relativas à Lei Maria da Penha. São processos de réus soltos que não estão na lista de prioridades da 
vara. A prioridade é para os réus presos, já que são demandas mais graves. Em voz alta, a escrivã 
começa a fazer a chamada, e à medida que as pessoas respondem, ela marca na lista, chama três 
pessoas e avisa: “O juiz já chegou, vai chamar em seguida. A outra parte está presente?”. Um advogado 
entra, trazendo uma pasta nas mãos, dirige-se diretamente ao balcão e um dos serventuários levanta-
se para atendê-lo. Todos conversam em voz baixa, o telefone toca sem parar. 

Outro serventuário vai até a sala de audiências com uma pilha de pastas, são os processos do 
dia para o juiz. São 14h10min e as audiências vão começar. A escrivã dirige-se até a porta da sala de 
audiências e chama as partes em voz alta: “Senhora Maria, Senhor João79, podem entrar”.  
 A sala de audiências organiza-se em torno de uma grande mesa para reuniões em forma de 
“T”. Na extremidade central, localiza-se o juiz, um senhor de 46 anos, vestido de terno, gravata e toga80, 
sentado numa cadeira opulenta de couro, com o encosto bem alto que se destaca das demais. À sua 
frente, vê-se um notebook aberto, um equipamento de identificação de código de barras e uma câmera 
digital voltada para o restante da mesa. Ao seu lado, está sentada uma serventuária pálida, cuja função 
é reproduzir ipsis litteris tudo o que for declarado pelas partes e determinado pelo juiz. Digita termos 
intermináveis em seu computador e responde às perguntas do juiz. Cada processo vai lhe demandar 
bastante atenção, depois do despacho do juiz, a fim de diligenciar providências, tais como: juntar 
documentos, preparar intimações, dar esclarecimentos.  Sobre isso, declarou: “É bastante trabalho e 
muitas vezes você termina arquivando mesmo porque acontece muita coisa, muita intercorrência e não 
tem como localizar o réu, as testemunhas, os laudos de perícia. Sem contar que as vítimas em sua 
maioria não querem seguir adiante; elas mesmas desistem. Muitas até já fizeram as pazes com os 
agressores e não estão mais interessadas”. 

Uma pilha de processos está à mão do magistrado, que retira um por vez e folheia, tomando 
uma decisão ao fim. As cadeiras, das partes e dos visitantes, estão voltadas para o juiz. A temperatura 
do ar condicionado colabora com a atmosfera do lugar.   
 Ao redor da sala, junto às paredes dos lados e dos fundos estão dispostas cadeiras para a 
assistência. O contraste é flagrante entre a tecnologia dos microfones, câmeras, caixas de som, 
computadores, scanners, identificador de código de barras e as centenas de autos processuais 
empilhados; estão por toda a parte, cadeiras, estantes, mesas; um aqui, outro lá, a lógica em sua 
organização é difícil de decifrar. As audiências, marcadas em série, devem iniciar a cada intervalo de 
15 minutos para não prejudicar o andamento da pauta do dia.  

                                                 
78 A vara é composta de: antessala, secretaria, sala de audiências, gabinete do juiz e copa que também 
faz as vezes de arquivo. Lá trabalham oito serventuários, um juiz em exercício e dois estagiários. 
79 Os nomes utilizados são fictícios para preservar a identidade dos envolvidos, em especial por se 
tratar de processos que dizem respeito a relações familiares e que em geral tramitam em segredo de 
justiça. 
80 Toga é a vestimenta ampla usada pelos juízes, advogados ou promotores no tribunal de cor preta. 
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 Os equipamentos de gravação são ligados e testados. Há um regime de voz vigendo na sala 
de audiências. As quebras de silêncio decorrem das indagações dos servidores ao juiz, em sussurros, 
a respeito do andamento dos processos ou de sua própria iniciativa quando decide questionar 
serventuários, partes, estudantes presentes ou qualquer sujeito que se encontre no ambiente. Ele 
detém o comando da voz. Quando não indaga, impõe – enquanto eu observava os acontecimentos, o 
juiz manteve o mesmo tom em seu discurso. 
Primeira audiência: 

O juiz declara: “Está instalada a sessão”. Sentam-se lado a lado pai e filha e aguardam o 
comando do juiz. Conforme este indaga a filha sobre sua idade, ela responde observando o local. A 
serventuária pergunta à mãe, sentada ao fundo, sobre sua idade. Sem mais questionamentos, a 
serventuária pede às partes que assinem, indicando-lhes o lugar. A mãe queixa-se de sua visão, o juiz 
e a serventuária não sustentam um diálogo com essa pessoa que se posiciona de modo a ser ouvida. 
Após um breve silêncio, o magistrado, fixo em sua cadeira, declara: “Estão dispensados”. 
 
Segunda audiência: 

O juiz declara: “Está instalada a sessão”. Uma mulher branca, cabelos curtos, portadora de 
muletas, imagem de Nossa Senhora no pescoço, senta-se olhando diretamente para o juiz, que a 
questiona sobre seu desejo em continuar com o processo. A mulher responde, com segurança, que 
não quer prosseguir. O réu está sentado de lado oposto ao da mulher, camisa de manga curta, calça 
jeans, sapato de couro preto. Após um silêncio de alguns minutos, o juiz comunica às partes que o 
processo foi encerrado e deixa a sala; cabe à serventuária informar que, em cinco dias, o processo 
será arquivado. As partes agradecem e se retiram.  
 
Terceira audiência: 

As partes não compareceram. Somente compareceu a genitora do acusado, comunicando 
que seu filho encontra-se em São Paulo. Idosa, ela recebe o comando do juiz que exige o 
comparecimento do réu, sob pena de prisão. Após breve diálogo sobre uma possível mudança de 
endereço, ela se retira agradecendo. 
 
Quarta audiência: 

O juiz declara: “Está instalada a sessão”. Sentam-se lado a lado um casal de jovens. O juiz 
pede à moça que confirme seu nome, em seguida faz o mesmo com o rapaz. Pergunta se continuam 
namorando, ela afirma negativamente. As tensões estão registradas na mídia social, o facebook. A 
moça afirma desejar a continuidade do processo e o juiz intima o réu a não mais acessar qualquer rede 
social da vítima. O juiz cita o réu para apresentar defesa e o adverte que, caso ele não obedeça às 
ordens judiciais, ela pode vir ao fórum comunicar ao magistrado para que ordene a prisão. Há dúvidas 
a respeito da autoria das mensagens do facebook, as contas de ambos foram hackeadas. O juiz 
menciona a possibilidade de o réu pedir perícia. A voz da moça é ativa, ao contrário das mulheres mais 
velhas que compareceram nas audiências anteriores. Ela parece falar em nome de uma geração de 
mulheres que não aceita mais o poder dos homens sobre o seu corpo. Ao encerrar o diálogo, a 
serventuária cumpre o rito e entrega-lhe os autos para firmar. Ambos deixam a sala. Após um breve 
silêncio o magistrado declara: “Estão dispensados”. 
 
Quinta audiência: 
O juiz declara: “Está instalada a sessão”. O juiz questiona a mulher que entra sobre seu interesse em 
prosseguir no processo. Ela afirma que não, pois assassinaram o réu. Ele e a serventuária escutam o 
relato da mulher, o juiz determina: “Que conste nos autos. Que seja juntada a certidão de óbito. Está 
dispensada”. A mulher assina uma declaração para constar dos autos e sai em seguida. O juiz folheia 
o processo, assina e devolve à escrivã. Em seguida, pega o próximo processo da pilha à sua frente.  

A tarde transcorreu, são 17h58min. No total, foram sete audiências, quatro renúncias, mais 
cinco em que não houve comparecimento por falta de intimação das partes.  Ao final, a escrivã confere 
e conta os autos com o auxílio de um colega. São processos para encerrar, fazer os procedimentos de 
publicação no diário oficial e arquivar ou para diligências que retornarão ao armário repleto de outros 
também com pendências, aí vão se juntar aos demais para providências. Isso vai ocorrer na medida 
do possível, porque a vara tem muitos processos com prioridade, aqueles com réus presos. São 
assassinos, traficantes, ladrões de todo tipo. Eles se apressam, desligam os equipamentos e retornam 
à secretaria; o juiz se retira para seu gabinete, seu trabalho foi realizado e como declarou: “Não se trata 
de fazer justiça. Isso está em outro plano. Estamos aqui para cumprir a lei, para fazer estritamente a 
aplicação da lei penal”. A pauta foi encerrada, a sala está vazia, o corredor em silêncio. 
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Mais do que ações isoladas, as condutas objetivadas pelos agentes individuais 

da esfera do cotidiano são expressão de estratégias de posicionamento e 

reconhecimento no campo social, incorporadas ao senso comum como um sentido de 

lugar no jogo social (BOURDIEU, 2004a). Vivenciadas como experiências 

particularizadas nas interações sociais, as representações sociais expressam formas 

de ver e produzir a crença numa determinada visão de mundo, ou seja, em ações que 

influenciam o mundo social. Nessa medida, o que se experimenta, em termos de 

relações de força, é decorrente de efeitos de crenças que conformam visões de mundo 

determinadas pela ação social (WEBER, 2000). 

De acordo com o relatado, a dominação simbólica do campo jurídico 

transparece desde a disposição dos agentes na sala de audiências, com o juiz à frente 

de todos e usando a toga, até a linguagem imperativa utilizada para a condução das 

audiências, em que o uso da linguagem técnica tem tom declaratório. O poder 

simbólico aí se constitui pela capacidade de enunciação de uma relação de sentido 

que mobiliza os agentes por símbolos do poder, tais como o traje e a linguagem 

neutralizadora, que atuam como elementos persuasivos para a obtenção da 

submissão ao campo jurídico. 

Os atos de fachada81, daquilo que se apresenta para o “outro” como elemento 

para o reconhecimento de quem fala, pelo modo como fala, podem ser compreendidos 

como esforços para dar mais credibilidade na preservação da autoridade diante do 

grupo sob sua influência imediata (GOFFMAN, 1985). O que significa dizer que, na 

hierarquia das relações sociais, as posições são justificadas pela forma e pelo lugar 

de apresentação, pela aparência e maneira que se portam os interlocutores. No caso 

específico, a toga tem a função de elemento acessório de reconhecimento, um artifício 

para recordar a disciplina social e permitir uma continuidade da projeção da imagem 

para fixá-la. Sobre isso, é possível recordar o episódio da detenção relatado por Kafka 

em O processo, no qual é para o réu que se estabelece a necessidade de obediência 

ao traje adequado para comparecer frente à autoridade judicial, ao ser advertido pelos 

vigias do Estado de que “Tem que ser um paletó preto – eles disseram” (KAFKA, 2011, 

p. 23). 

                                                 
81 Segundo Goffman (1985, p. 29), fachada pode ser definida como “o equipamento expressivo de tipo 
padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação”, 
o que significa dizer que ao indivíduo interessa interferir no modo como é visto e tratado pelos outros 
em interações face a face. 
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 No caso em tela, são sinais de uma linguagem com intenção explícita de servir 

de parâmetro a significados subjetivos. Nessa medida, a linguagem materializa 

campos semânticos de enunciação como forma de representação simbólica que se 

projeta como uma presença construída materialmente de forma objetiva na vida 

cotidiana (BERGER; LUCKMANN, 1973).  

Ademais, consiste em uma manifestação de monopólio de poder, em que o 

exercício da autoridade expressa-se como primazia da função de regular o lugar e o 

tempo da fala e no modo de estabelecer determinações para a submissão dos corpos.  

Entrar, falar, calar e sair, são atos dependentes das disposições de poder que a 

autoridade do juiz encarna e que são um efeito de legitimação das posições no campo 

(BOURDIEU, 2002). Atos que expressam que a relação de dominação ali presente 

produz-se como um modo de submissão consensual decorrente de conhecimento e 

reconhecimento do campo jurídico.  

No habitus estabelecido pela apreensão ativa dos agentes, considera-se o 

ponto do espaço social tomado como referência, isto é, o ponto de vista relativo à 

posição ocupada em função dos condicionantes estruturais das relações de 

dominação. O habitus implica, portanto, para os que o vivenciam, não somente um 

senso do lugar em que estão inseridos mas também um senso dos outros que estão 

em relação a ele (BOURDIEU, 2004a).  

Assim, a lógica da execução do ritual é apontada como o objetivo que guia as 

ações de autoridade, um comportamento típico evidenciado pela necessidade única 

de “cumprir a lei”, conforme declarou o juiz.  Desse modo, a motivação não está em 

busca de exprimir a sua individualidade, mas atua no sentido de representar o papel 

que lhe é atribuído constitucionalmente82, como forma de reconhecimento do campo 

jurídico e maneira de expressar sua posição na hierarquia que lhe é reservada no 

decurso das relações sociais. Para melhor compreender as implicações da sua 

atuação, vejamos o que Berger e Luckmann (1973) em A construção social da 

realidade afirmam sobre a questão: 

 

O papel de juiz relaciona-se com outros papéis, cuja totalidade compreende 
a instituição da lei. O juiz atua como representante dessa instituição. Somente 
mediante esta representação em papéis desempenhados é que a instituição 
pode manifestar-se em experiência real (BERGER; LUCKMANN, 1973, p. 
104). 

                                                 
82 Conforme Constituição Federal, artigos 92 a 95. 
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Nesse ponto, a forma de condução das audiências faz refletir acerca do 

paradigma acerca dos papéis desempenhados e das condutas que os justificam. No 

afastamento do juiz em relação aos demais interlocutores, fica patente o modo como 

a ação racional da autoridade judicial legitima o direito pela coação psíquica do quadro 

de pessoal do Estado, cuja função é primordialmente forçar a observação da ordem 

social (WEBER, 2000). 

O tratamento ritualístico empregado nas audiências, demonstra que, no habitus 

do campo, existe a tendência ao uso de uma retórica voltada a uma pretensa 

neutralização do discurso, que se utiliza de linguagem impessoal em tom imperativo, 

como, por exemplo, na frase: “Estão dispensados!” (BOURDIEU, 2012). Diante das 

tentativas de contato que possibilitassem entabular uma aproximação, como visto na 

primeira audiência, a reação de indiferença foi sempre a mesma, o que parece indicar 

que não existe lugar para particularidades, mas valores além das subjetividades 

referentes à forma de racionalização do Estado, o que envolve  no comportamento 

dos juízes um conhecimento das leis mas, possivelmente, outros aspectos referentes 

a valores e repercussões jurídicas.   

Sobre o aspecto relativo ao domínio das emoções, Berger e Luckmann (1973, 

p. 107) afirmam que o juiz “deverá saber, por exemplo, quando tem de refrear seu 

sentimento de compaixão, para mencionar um requisito psicológico importante deste 

papel”, uma manifestação do capital simbólico que os agentes sociais conhecem e 

reconhecem pela forma de confronto entre as leis oferecidas aos “profanos” e as 

práticas que lhes determina o lugar na relação social.  

Esse comportamento, diga-se de passagem, não se restringe aos cidadãos 

intimados, mas também aos demais serventuários, dado que a distribuição de poder 

no espaço social de competências é assimétrico, devido à divisão de tarefas que 

hierarquizam o campo jurídico, e que revela a existência de diferenciações nas 

posições (BOURDIEU, 2004b). 

O cultivo da crença está na possibilidade latente da perda da legitimidade, o 

que leva a dominação a ser sempre um processo provisório, daí a necessidade 

contínua de justificação de que se encarrega o quadro administrativo burocrático do 

Estado, como é o caso do juiz (WEBER, 2000).  Na perspectiva das vivências sociais, 

significa dizer que no senso prático dos agentes é reclamada a impessoalidade sob a 
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perspectiva de valor absoluto, universal (BOURDIEU, 2004 b), como recurso de 

projeção da dominação que o campo jurídico lança sobre os “profanos”. 

 As quatro cenas apresentadas nesse capítulo são faces de relações sociais de 

natureza diversa mas que possuem o mesmo pano de fundo. Elas são vivências em 

que são requeridos posicionamentos dos agentes quanto à compreensão do 

tratamento dispensado pelo Estado à violência de gênero na sociedade brasileira.  

Em termos dos aspectos institucionais retratados, em certa medida os ganhos 

obtidos com a Lei Maria da Penha são relativizados. As vicissitudes observadas na 

administração da justiça para a prestação jurisdicional no cotidiano da delegacia de 

polícia, na atuação da polícia militar e na rotina da vara criminal terminam por 

descompassar o Estado das conquistas do movimento feminista. O que significa dizer 

que, no contexto do pluralismo agonístico da democracia brasileira, para que as 

medidas previstas na legislação ganhem eficácia se faz premente a adoção de uma 

postura ativa dos agentes estatais no sentido de fazer valer a proteção legal e a 

realização do senso de justiça.     

Na dinâmica posta em marcha pela luta política por igualdade para as mulheres 

é o posicionamento estratégico, questionador e reflexivo das/os ativistas que tem se 

mostrado como saída viável para confrontar as práticas do Estado e propiciar novas 

feições ao enfrentamento da violência pela via democrática.   
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7 CONCLUSÃO 

 

 

Refletir sobre a maneira de aplicação da Lei Maria da Penha levou-me a 

considerar sobre as formas de apropriação do campo jurídico pelo movimento 

feminista e como ele tem se consolidado em um expressivo instrumento emancipatório 

para as mulheres. A legislação que visa proteger as mulheres é parte da contestação 

do patriarcalismo presente no mundo social, subsidia a quebra do silêncio acerca das 

desigualdades e requalifica o regime democrático. 

Com a promulgação da LMP, tem se tornado possível questionar a maneira 

como a mulher está situada na estrutura da sociedade brasileira do ponto de vista dos 

marcos regulatórios para a questão da cidadania e da proteção jurídica em situações 

de violência. Entretanto, a compreensão acerca da forma como ela vem sendo 

incorporada ao habitus e representações sociais dos indivíduos, seja para aqueles 

que geram demandas ao Estado, seja para os operadores do sistema de justiça ainda 

não está suficientemente explicada. 

Nessa perspectiva, a investigação estabeleceu um olhar com posições 

diferenciadas no espaço social, considerando que convivem posicionamentos nem 

sempre coincidentes a respeito de como formular, interpretar e aplicar a legislação. 

Em um primeiro momento, foi realizada uma digressão histórica, de maneira a 

recuperar as concepções acerca da condição da mulher na legislação brasileira e os 

embates políticos que foram travados no século XX para que fossem ampliados os 

seus direitos, observando-se as alterações no campo jurídico.  

Nos posicionamentos estratégicos do feminismo no país, as tensões que 

envolvem o empoderamento do discurso jurídico pela produção de leis favoráveis à 

mulher estão presentes em diversas oportunidades, entre as quais está o ativismo de 

Bertha Lutz na luta pelo sufrágio feminino, a mobilização do chamado “lobby do 

batom”, na Assembleia Nacional Constituinte de 1987/1988, pela inclusão da 

igualdade das mulheres, a crítica aos efeitos proporcionados pela utilização da Lei n. 

9.099/95 no âmbito dos JECRIM bem como a promulgação da Lei Maria da Penha 

como modo de coibir atos de violência. 

O campo jurídico é um campo social de regulação de condutas e disputas no 

cenário democrático onde convivem, por um lado, ativistas feministas, enquanto 

agentes sociais oriundos do campo político, com posicionamentos ideológicos 
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demarcados por valores de igualdade em busca da realização de um senso de justiça 

social; e, de outro, os operadores do sistema de justiça, integrantes da esfera técnica 

do Estado, que têm as suas práticas voltadas à prestação jurisdicional e devem 

demonstrar estrita observância aos fundamentos legais e ritos burocráticos.  

Os agentes sociais que executam o trabalho jurídico detêm o poder legitimado 

pelo Estado de criação de um locus para enxergar a injustiça e revelar direitos, pois 

formalizam institucionalmente a palavra autorizada como parte da lógica da 

racionalidade cognitivo-instrumental do direito enquanto ciência. O habitus nomeia o 

direito e o recria ao mesmo tempo, em função dos efeitos que produz, visíveis por 

meio da coerção que exerce, seja internamente seja externamente, no mundo social, 

e que é tomada como medida de normalidade. Assim, o direito enquanto campo de 

expressão do poder estatal coloca-se como área do saber e como elemento por meio 

do qual se estabelece a ordem social.  

O feminismo, por sua vez, evidencia novos termos para a compreensão da 

condição jurídica da igualdade na estrutura social, em face do paradoxo da cidadania 

presente desde a Constituição Federal de 1988, decorrente das assimetrias não 

superadas em relação às mulheres. Na sua atuação, unificou e deu institucionalidade, 

pela via legislativa, a uma nova concepção de cidadania no país, de modo que provoca 

uma dinâmica de negociações de direitos dirigida a equalizar o tratamento dispensado 

pelo Estado a mulheres e homens, para isso, tem se valido da mobilização popular.  

Fruto da advocacy feminista, a Lei Maria da Penha é um instrumento legal que 

orienta as ações do Estado brasileiro para o enfrentamento da violência de gênero. É 

uma lei que decorre de estratégias e de articulações do movimento feminista, voltadas 

à criação de oportunidades jurídicas para fazer frente à violência contra a mulher, na 

busca por dar visibilidade ao tema e à possibilidade de que seja tratado como um 

problema de cunho social. Para tanto, desloca a discussão acerca da questão da 

dominação masculina da esfera da vida privada para a esfera pública, como uma 

forma de promover a desnaturalização das relações violentas, uma das maneiras de 

expressão do patriarcalismo.  

Ao se considerar o contexto da proteção jurídica à mulher na legislação 

brasileira até então, a LMP representa um avanço conceitual e legislativo em função 

da absorção, pela cultura jurídica nacional, de princípios relativos aos direitos 

humanos das mulheres, os quais foram disseminados pelas discussões em âmbito 

internacional perante organismos como a OEA e ONU. Para tanto, tomou-se por base 
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o caso de Maria da Penha Fernandes, em uma vigorosa e pertinente crítica à leniência 

do Estado quanto aos procedimentos jurídicos adotados no decurso dos trâmites 

processuais envolvidos no atendimento a mulheres em situação de violência. 

A pesquisa de campo foi realizada no submédio do Vale do São Franscisco, 

polo Juazeiro/BA-Petrolina/PE, e incumbiu-se de analisar as representações sociais 

relativas à aplicação da Lei Maria da Penha, tanto de ativistas feministas quanto de 

operadores do sistema de justiça criminal, de maneira a discutir as práticas 

vivenciadas no espaço social. Já que através das vivências desses agentes sociais é 

possível inferir como o Estado brasileiro tem se comportado diante dos direitos 

humanos das mulheres. 

O ativismo feminista na região não é novo, surgiu em consonância com o 

contexto de redemocratização do país e tem se mantido como uma prática política de 

questionamento das estruturas institucionais, de maneira que acompanha a crítica do 

movimento feminista ao Estado, no cenário nacional, no tocante à extensão e 

efetividade da proteção jurídica às mulheres em situação de violência.  

Diante dos resultados encontrados, a despeito das inconsistências apontadas 

no funcionamento do sistema de justiça criminal, o posicionamento do ativismo 

feminista permanece fincado na percepção de que é possível aproximar-se do campo 

jurídico e exigir a tutela jurisdicional, por meio de práticas políticas congruentes com 

o senso de justiça que mobiliza o movimento social. Essa constatação aponta para a 

confirmação da hipótese de que, ao se efetivarem políticas públicas na forma de 

prestação jurisdicional, a relação entre segurança jurídica e prática política é 

fortalecida. 

A esse respeito, fica evidenciada a existência de duas formas distintas de 

posicionamento quanto à liberdade e igualdade das mulheres no espaço social, quais 

sejam: de um lado, ativistas se veem como sujeitos de poder, que constroem e 

consolidam, por meio da prática política, um discurso afirmativo contra a posição de 

subordinação da mulher sob a proteção de dispositivos constitucionais; de outro, 

operadores do sistema de justiça, que estão vinculados às formas ritualizadas de 

produção do direito na esfera administrativa do Estado, nem sempre permeáveis a 

mudanças e tendentes a reproduzir comportamentos machistas. 

A LMP é fruto de uma conquista social que tem como característica a ação 

pedagógica, no intuito de quebrar paradigmas frente ao patriarcalismo. Na visão dos 

integrantes do movimento social, o poder, presumido da segurança jurídica relativa à 
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aplicação da legislação, é tido como parte de um processo de empoderamento e 

autoafirmação diante das estruturas institucionais, ao representar a materialização de 

uma conquista constitucional perfeitamente reconhecível no âmbito dos direitos 

humanos. 

Todavia, os operadores do sistema de justiça percebem a igualdade como 

projeto, não como elemento pertencente ao presente, o que estabelece uma posição 

conflituosa quanto à expectativa de que a segurança jurídica deve ser produzida nas 

práticas institucionais. Afinal, se os agentes do Estado que estão incumbidos de 

realizar a tarefa de materializar as garantias constitucionais não as legitimam em suas 

práticas, recriam e reforçam as desigualdades em seu habitus.  

Ao se discutir em que contexto ocorre a atuação do sistema de justiça criminal, 

quando as mulheres em situação de violência necessitam da prestação jurisdicional, 

ativistas e operadores do sistema de justiça convergem ao apontar as deficiências 

concernentes à falta de uma estrutura adequada, em termos humanos e materiais, 

como o maior entrave ao adequado atendimento institucional.  Desse modo, fica 

evidente que os recursos são alocados pela tecnocracia de estados e municípios sem 

levar em conta apropriadamente o provimento de serviços adequados às mulheres 

em situação de violência. 

Entre os problemas que aparecem como limitadores da capacidade estatal de 

garantir a segurança jurídica está a recorrente lentidão do sistema de justiça, o que 

tem naturalizado soluções de continuidade para a resolução dos processos criminais. 

Dessa maneira, a dinâmica institucional tende a preservar o curso da história, isto é, 

ao manter inalteradas as condições de resolução das relações conflituosas não 

contribui de modo significativo para que as mudanças nas relações entre os gêneros 

alcancem impactos mais expressivos.  

Um comportamento ambíguo por parte das mulheres em situação de violência 

também é referido e ressaltado como um entrave à efetivação das práticas de punição 

a que estão sujeitos os agressores, seja pelo componente de dependência econômica 

das vítimas, seja pela vergonha e humilhação decorrentes do estigma social que a 

situação provoca. Esse aspecto pode ser compreendido dada a conjuntura 

institucional que, ao não oferecer a prestação jurisdicional e assistência social 

adequadas, retroalimenta o ciclo da violência. 

Ao se questionar acerca das expectativas relativas à efetiva aplicação da Lei 

Maria da Penha como forma de se alcançar justiça para as mulheres em situação de 
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violência, é necessário instalar estrutura adequada, articular as instituições para 

atuação em rede e estabelecer mecanismos eficazes de fiscalização e controle de 

planos, programas e da própria LMP, pois embora haja a previsão legal, ainda não 

existem ações consistentes para o devido acompanhamento quanto ao seu 

cumprimento e responsabilização, quando necessário.  

Quanto aos mecanismos de punição, são um item que necessita de maior 

atenção, já que a criminalização não atende ao papel de ressocialização de 

agressores nem de reparação de danos às vítimas. Por conseguinte, permanece o 

sentimento de impunidade, já que o cerne da questão não é tocado de modo 

apropriado. As tensões entre ativistas e agentes institucionais são perceptíveis e 

demonstram que o papel disciplinar depende da maneira que o direito é aplicado. 

Como não existe homogeneidade na interpretação e aplicação das penas, obter 

justiça decorre diretamente do empenho da sociedade civil organizada e dos agentes 

institucionais.  

Existem desafios a serem superados relativos à igualdade formal e à igualdade 

material do direito no tocante à prestação jurisdicional para mulheres em situação de 

violência. Para que a democratização da justiça alcance efetividade, além da 

disponibilização de instrumentos legais, deve ser promovido o ajustamento entre 

práticas políticas e atuações institucionais. 

Ademais, torna-se necessário considerar a possibilidade de se utilizar 

perspectivas alternativas do direito, como é o caso das experiências com a Justiça 

Restaurativa, que permite a mediação entre vítima e ofensor. A prática consiste em 

colocá-los em um mesmo ambiente, resguardadas a segurança jurídica e física, com 

o objetivo de possibilitar um acordo que implique a resolução das múltiplas dimensões 

do problema, não apenas na perspectiva da punição mas também na reparação dos 

danos emocionais. 

Através da mediação, as pessoas em situação de violência podem expressar 

argumentos e sentimentos, tornar explícitos os elementos que compõem seu senso 

de justiça. A sensibilidade dos operadores do sistema de justiça pode se constituir em 

fator decisivo na conversão das práticas institucionais, aproximando-as, por seus atos 

discricionários, da obtenção de maior eficácia das políticas públicas de segurança. 

Sobre esse aspecto é fundamental que as autoridades expressem um maior 

compromisso no que diz respeito ao fiel cumprimento da legislação, além da 

premência de reciclagem dos operadores do sistema de justiça, de forma que 
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desenvolvam uma cultura referente aos direitos humanos das mulheres de cunho 

emancipatório, capaz de contribuir com a quebra das resistências do Poder Judiciário 

em relação ao rompimento da hegemonia masculina por meio da operacionalização 

do direito.  

É bem verdade que o movimento feminista tem caminhado no sentido de fazer 

valer o conceito de cidadania para as mulheres. Não obstante, é preciso enriquecer a 

visão de como se estabelecer uma relação dialógica com o sistema de justiça na sua 

integralidade e não apenas na esfera da divulgação da legislação e dos valores de 

igualdade e liberdade para a fruição da cidadania.  

Na barganha pela democracia, é fundamental desenvolver mecanismos para 

quebrar os insulamentos institucionais, com reformas de cunho administrativo em que 

a cultura jurídica e as práticas judiciárias sejam modificadas, já que sem a efetividade 

na prestação jurisdicional a democracia para as mulheres não se realiza. Isso ocorre, 

principalmente, a fim de considerar as maneiras possíveis de controle externo das 

formas procedimentais das instituições, pois normalmente as perspectivas são 

limitadas em relação a essa discussão em função do argumento da independência do 

Poder Judiciário.  

Para enfrentar a desigualdade de gênero ainda será necessário travar novas 

batalhas. Avançar ainda mais na interlocução com o campo jurídico no sentido de 

assegurar preceitos constitucionais e realinhar o funcionamento das instituições do 

sistema de justiça criminal. 

Finalmente, a expectativa é a de que esta pesquisa possa, em alguma medida, 

contribuir para o aprofundamento do tema. O que fiz foi levantar pontos voltados a 

penetrar no debate dedicado a dar um salto de superação nas fissuras do mundo 

social provocadas pela violência que atinge as mulheres. 
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APÊNDICE  
 
 
 

Roteiro de entrevistas 
 
 

Parte I - Perfil 

Nome 
Idade 
Sexo 
Raça 
Estado civil 
Profissão 
 

Parte II - Questões  

 

  
Pergunta 1: Como você vê as leis e programas que visam a proteção das mulheres 

em situação de violência doméstica? 

Pergunta 2: Quando solicitado, como se dá o funcionamento do sistema de justiça? 

Pergunta 3: Justiça para mulheres em situação de violência doméstica, como você 

definiria? 
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ANEXO I 
 

Abaixo, reprodução do primeiro manifesto do Movimento de União das 

Mulheres de Petrolina. 

 

 

MOVIMENTO DE UNIÃO DE MULHERES DE PETROLINA 

 

O Movimento de União das Mulheres de Petrolina, reunido no dia 06 próximo passado, 
chegou à seguinte conclusão: 

Nós, mulheres de Petrolina, compreendendo que no momento atual a mulher de um modo 
geral conquista um espaço cada vez mais dentro da sociedade, sentimos necessidade de mostrarmos 
que o nosso movimento está voltado para uma conscientização dos problemas por que passa a mulher 
a nível individual e social. Percebendo que cresce cada vez mais o interesse e a necessidade de as 
mulheres de Petrolina se unirem de forma mais ampla e mais concreta, decidimos em Assembleia a 
criação de uma Associação de Mulheres de Petrolina para unir todas as mulheres petrolinenses 
(sabendo-se que somos mais de 36.000 mulheres) independente de religião, raça, cor, partido político, 
classe social e instrução, para um trabalho conjunto, coeso, visando promover essa conscientização 
para possibilitar a realização de um trabalho comunitário amplo e eficaz. 

Hoje, 08 de Março, dia Internacional da Mulher, queremos que a comunidade petrolinense 
tome conhecimento da existência e da seriedade de nossas reivindicações que representam o anseio 
não só da mulher especificamente mas de toda a sociedade. 
1-Cumprimento da lei que determina que haja creches nas empresas que tiver mais de 30 funcionárias 
mulheres e extensão de instituições como a Casa da Criança aos bairros de periferia da cidade. 
2-um programa de orientação sexual para adolescentes nas escolas e nas famílias. 
3-reconhecimento e apoio do órgão máximo da cidade, a prefeitura, às entidades constituídas 
oficialmente como Associações de bairros, sindicatos, etc. 
4-fiscalização mais eficaz dos órgãos competentes sobre os preços dos produtos de primeira 
necessidade numa maior proteção ao consumidor. 
5-Melhoria nos transportes coletivos. 
6-Criação de prédios escolares para funcionamento de escolas que atenda à população infantil, 
principalmente do jardim e 1º grau. 

Finalizando, a recem criada Associação de Mulheres de Petrolina, compreendendo a 
profunda crise econômica porque passa não só o Brasil, mas grande parte do mundo e que se reflete 
principalmente em desemprego para uma grande maioria do povo, se faz solidária à luta por mudanças 
que possibilite uma sociedade mais justa, mais humana, voltada para o objetivo maior: A PAZ. 

Petrolina, 08 de março de 1983. 
Comissão Provisória da Associação de Mulheres de Petrolina 
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ANEXO II 
 
 

Material de campanha do I Encontro da Mulher do Sertão de 1986 - Petrolina/PE 

 

 

 
 

 


