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RESUMO

Helena/PR. Nesse contexto, o problema que orientou o presente estudo consiste em
o oeste do E
, investigamos

ntuito de responder a tal
os instrumentos de
de
a pesquisa nos

relacionando tais
visam a combater a
qualitativa e explicativa, que utilizou

e
com as leis
que
mulher. Tratou-se, portanto, de uma pesquisa
(PROJUDI) e da
-estruturadas a fim de verificar

mulher
no atendimento, acolhimento e acompanhamento que lhes foram prestados. Como
resultado de tal processo de pesquisa, destacamos
fragilidades existentes na rede
de atendimento municipal, tanto na falta de profissionais especializados, capacitados para
11.340/2006).
Palavras-chave:

.

ABSTRACT
The present study intends to analyze the effectiveness of the protection instruments and
public policies to combat violence against women at the municipality of Santa Helena/PR.
On this context, the problem that guided the present study consists on comprehend the
factors that affect the effectiveness of the actions developed by the public authority to
combat violence against women at the municipality of Santa Helena, located at the
problems that emerge on implementation of the protection instruments of Lei Maria da
Penha
at the municipality of Santa Helena
collection and analysis in the electronic system of digital processes (PROJUDI) of Tribunal
and interviews with women that suffered violence and
searched for help by the police agencies and Judiciary. In order to accomplish this goal,
we supported the search by the theoretical assumptions of Michel Foucault and Pierre
Bourdieu on their analysis about power, as well as the contributions of Judith Butler and
other authors on their studies about gender, connecting these theoretical inputs with the
laws and public policies that intend to combat violence against women. It was, therefore, a
qualitative and explanatory research, that used also data analysis in the electronic system
of digital processes of
(PROJUDI) and semi-structured
qualitative interviews in order to verify the perception of women victim of violence about
the effectiveness of the legislation and the public policies on the service, reception and
assistance that were given to them. As a result of this research process, we emphasise the
deepen comprehension of violence against women phenomenon and the revealing of the
weaknesses present on the municipal attention network, not only related to the absence of
specialized professional, qualified to comprehend the difficulties faced by women in
violence situation, but also related to the lack of specialized entities predicted on Lei Maria
da Penha
.
Key words: Women; Power; violence; public policies.
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lheres, e

Nesse sentido, a
inferior ao masculino ainda hoje se manifesta de maneira clara em nossa sociedade. A
gera efeitos negativos
os social e profissional das mulheres.

ainda hoje, mesmo quando possuem um emprego formal, existe uma aceita
ticos e o cuidado com os filhos.
O Estado Brasileiro

atento a

essa realidade,

responden

movimentos sociais e de organismos internacionais,

No entanto, o que observamos na an
.

d

Ou seja, apesar d

visam a
ro, ainda se evidencia de
revelada nas

constantes tentativas

s

s

9

da mulher com o agressor.
Diversas
manifestadas inclusive por autoridades legislativas demonstram que ainda se revela de
Tal pe

atitudes de uma

constrangimentos,
atendimento

, quando buscam o
-las.

U
de treze anos do Rio Grande do Sul que,
de autoria de Adriana Irion,

io pai, realizar um aborto

(autorizada pela Lei em virtude da gravidez decorrer de estupro) e ser obrigada pela
,
. O Pr
-se, uma adolescente de treze anos,
que se ela teve a maturidade para abrir as pernas, teria

-la, como castigo por ter

estupro) (IRION, 2016). A conduta odiosa do

o, entretanto,
ter sido

,
normalmente cometidos

(BRASIL, 2016, p. 42).

10

N
uma p

,
(BRASIL, IBGE, 2011), somente no ano de 2017

foram contabilizadas 91 (noventa e uma
2018, foram concedidas 87 (oitenta e sete) medidas p

. No ano de
, de acordo

onantes.

2016 chegou ao montante de 195.038 (cento e noventa e cinco mil e trinta e oito).
(BRASIL, 2016, p. 19).
Tais dados demonstram que,

e
mulher.
Diante do exposto, verificapelas
sociais e n

n

Latina.
Nessa perspectiva, a
as leis e
conceitos sobre o tema, e o estudo da efetividade

nas

entendimento sobre o es
Destaca-

foi desenvolvida no

estudo dos dados presentes nos procedimentos judiciais, jamais foi realizada no

verificamos a escassez de pesquisas que a
das mulheres envolvidas em procedimentos constantes da Lei Maria da Penha

11

11.340/2006)
Observa-se, portanto, a possibilidade de que a abordagem a ser utilizada

Justifica-

sente estudo, por fim, na

decorre
s atuais do problema.
O interesse em desenvolver a presente pesquisa surgiu em virtude do

Como ser
s atos determinados pelo
Juiz e
processos criminais que envol
1

pesquisar a respeito do tema.
Ademais, c

mestrado e

ao desenvolvimento dos estudos para realizar a pesquisa, participei, no ano de 2017, do

O evento, desenvolvido ao longo de dezesseis dias,
-se,

Procedimentos judiciais criados pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), com pr

12

sensibilizar e mobilizar, demonstrando a necessidade de envolvimento de todos os
mulheres.

principal c
ens e mulheres, de seu

compreender os fatores que afe

socieda
entre
poder

,
e capazes de compreender as
; celeridade na
casas-abrigos para as mulheres, entre outros.
Diante do exposto, a presente pesquisa possui como objetivo geral
da

ncia e

13

listamos:
Santa Helena/PR; 2) O estudo da per
atendimento, acolhimento e
acompanhamento que lhes foram prestados.
objetivos, na primeira parte da
realizaremos

Em um segundo momento, observaremos a

, trataremos especificamente da Lei Maria da Penha, e
os de dados constantes no sistema PROJUDI
Por fim,

entrevistas qualitativas semi-estruturadas,

com uma amostragem de 10 (dez) mulheres selecionadas por meio de pesquisa em
, que tiveram medidas protetivas de
, buscaremos compreender a

prestados.

14

2

mo

(BUTLER, 2017).
teori

surgiram da

Cabe ressaltar nesse ponto que, atualm
sendo discutido como categoria orientada pela performance
o

com as
-

sobre a qual age a cultura (BUTLER, 2017, p. 27).

um ponto relativo de

15

converg

-33).

tanto para os homens quanto para as mulheres, influenciam de maneira contundente
relacionamentos afetivos.
e Lauretis:
is de masculino e feminino como duas
categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas
u um
de acordo com valores e hierarquias sociais. (DE LAURETIS, 1989,
p. 211).

comportamento esperado de homens e mulheres

em vez disso, o
mpo,
estilizada de atos
do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a forma
corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos corporais de
(BUTLER, 2017, p. 242). Sem grifos no original.

esenvolvimento da presente
pesquisa
rtude da pressuposta
[...]
no
". (SCOTT, 1995, p. 88).
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Sem grifos no original.
Podemos observar, portanto, que

Desta forma, ao mesmo tempo em que emerge como ponto crucial da

: sob
c
na medida em que o Estado age sobre o corpo
(FOUCAULT, 1999).
A
poder e

ultrapassa o aparelho do Estado,
s r

sociedade se os mecanismos de poder que funcionam fora, abaixo,
p. 240).

momentos em que sequer
manifestaria de forma mais intensa, como se observa do trecho a seguir transcrito:

mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma
saber, produz discurso. Deve-lo como uma rede
produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma
2013,
p. 45).

Para o
autor, o poder

17

um determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto,

piramidalizado, mais ou menos coordenado. (FOUCAULT, 2013,
p. 369). Sem grifos no original.

Adotar tal perspectiva para buscar compreender as

de poder

P
imido.

O poder, para Foucault,

submetidos a ele. [...] O poder funciona. O poder se exerce em rede
-lo.
99, p. 35).

Tratao poder se manifesta, as partes
Foucault afirma
. (FOUCAULT, 2013, p.
360).
A
como verdadeiros produzem efeitos de poder, conforme se nota do trecho abaixo
transcrito:
[...] a ver

ora do poder ou sem poder [...] Cada

18

distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se

(FOUCAULT, 2013, p. 51-52).

Partindo de tais premissas, podemos observar que o poder se manifesta
por meio dos discursos considerados verdadeiros

que os

mecanismos de poder comportam
vivemos e das inter

produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a
(FOUCAULT,
2013, p. 54).

Desta forma, considerando, conforme sublinha Michele Perrot,

A prolixidade do discurso sobre as mulheres contrasta com a
ocorre com as imagens. Produzidas pelos homens, elas nos dizem
mais sobre os sonhos ou os medos dos artistas do que sobre as
vez de serem descritas ou contadas. (PERROT, 2017, p. 17).

bre o modo de viver, pensar e se comportar. Para Bourdieu, as
mulheres existem
[...] primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto

supostas, principalmente em termos de engrandecimento do ego.
(BOURDIEU, 2013. p. 96).

19

consideradas atividades mais nobres, por muito tempo estiveram fora do alcance das
mulheres. No Brasil, conforme destaca Gilberto Freyre,

estancando nos homens, e principalmente nas mulheres, essa
vonta
Creio
Nossas
a
viscondessas, satisfaziam-se em contar os segredos ao padre
Sem
grifos no original.

das mulheres do dire
escrita

, Mary Beard (2018), em seu
. Tanto nos

textos escritos

,
quanto nos dias atuais, nas
e em sua

(BEARD, 2018).
muito tempo foi
concedido ao sexo masculino. Marcia Tiburi, ao tratar do tema, destaca que sistemas de
afirmando que
[...] os caminhos da fala, bem como os da prod
Fora
Sem grifos no original.

meio de discursos elaborados por homens. Tampouco existe, ainda hoje, grande

20

quantidade de autobiografias de mulheres, pois, conforme destaca Michele Perrot:

pou
mulheres. Para que falar dela? (PERROT, 2017, p. 28).

A identidade feminina somente faz sentido porque foi e continua sendo
a em nossa
-se, desta forma, o
estigma negativo relacionado ao fato de ser mulher, conforme salienta Bourdieu:

em comum o fato de estarem separadas dos homens por um
que, tal como a cor da pele para os
negros, ou qualquer outro sinal de pertencer a um grupo social
(BOURDIEU, 2014, p. 130). Grifos do autor.

pela sociedade com determinados objetivos, e precisamos compreender as identidades,
conforme ressalta Hall:
[...]

nais

e da
ca, naturalmente
HALL, 2014, p. 109).

Quando buscamos definir a identidade feminina ou, em outras palavras,

dominante
sempre em um polo negativo, conforme destaca Bourdieu:
[...] a mulher esta

conseguinte, a impor-lhe limites, todos eles referentes ao corpo,
definido para tal como sagrado,
, e todos eles devendo ser
Grifos do autor.

21

pelo
Pierre Bourdieu, destaca que ocorre uma

cont
institui se encarnam em habitus claramente diferenciados conforme
relacional,
socialmente diferenciado
oposto. (BOURDIEU, 2014, p. 41). Grifos do autor.

A desigualdade de
- homens e mulheres sempre foram tratados de maneira
desigual, atribuindo-

o desvio
entendidas como a realidade objetivada. Em outras palavras, a
-se subjetiva por meio das

(TORRES, 2011, p. 98). Sem grifos no original.

Utilizando de outro conceito de Bourdieu, podeda inferioridade feminina decorre de um habitus

habitus

relacionada a
dente daquilo que pensamos e
;
social e culturalmente (BOURDIEU, 2011).
Ao tratar da

o habitus, como ind

habitus

haver, um

22

). Grifos do autor.
ntos
adequados.

habitus,
estruturas objet

(BOURDIEU, 2013, p. 201-202). Grifos do autor.

ciados.
Nesse sentido, Foucalt afirma que:

o possuiria ou que o exerceria devido ao seu nascimento; ele se
preponderantes e permitem produzir efeitos de supremacia. De
2013, p. 332).

Existe, portanto,
de acordo com o meio social, a
inseridos, conforme destaca Saffiotti:
[...] e as identidades sociais se constroem sobretudo no plano
inconscien

cujo d
(SAFFIOTTI, 1997, p.66-67). Sem grifos no original.

Como amplamente exposto acima, o lugar ocupado pela mulher na
Em o

23

o mundo e as tarefas nobres - conforme aponta Bourdieu:

posse),

produz

habitus

automaticamente

diferenciados

e

nam ao
mesmo tempo inclinados e aptos a entrar nos jogos sociais mais
-83). Grifos do autor.

rabalho em nossa

aquelas consideradas reprodutivas. Para a autora, quando se trata da d
trabalho, existem

(existem trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o

p. 67). Grifos do autor.

inda hoje, mesmo
enor
muitas

ainda

aceitam a ideia
com os filhos.

,

mundo
ordem silenciosa, as mulheres
mais
etc. (BOURDIEU, 2014, p. 49-50). Grifos do autor.

-se o que

24

Tal

ens e mulheres, a

l/sexual do trabalho,
realidade, se reveste
.
Desta forma, observaA sexualidade, nesse sentido, constitui um elemento muito relevante na
femininas. No ainda presente modo patriarcal
s
destaca Turner:

-social e subsocial. [...] A

tural da
a natureza. (TURNER, 2014, P. 163-164).

por meio de diversos instrum

homem, conforme ressalta Foucault:
Durante muito tempo se tent
-

torna-

A sexualidade, desta forma, em virt
existentes em nossa sociedade, para as mulheres, possui
o poder de tolher possibilidades de desenvolvimento pessoal. Michelle Perrot (2017), ao
tratar do tema, afirma que:

25
ou, pelo menos,
ar na sociedade. (PERROT, 2017, p. 64).

foram retratados como
A
sua biologia. Seus humores
o leite

angue (o sangue impuro),

calmo e quente. (PERROT, 2017, P. 63).

Podemos observar
refere aos corpos,

os atos de

sexual. O estupro, quando cometido
contra homens,
reduzi-

que co
2

. (SEGATO,

2013, p. 77).

femininas, destarte,
compreende dois aspectos

em primeiro lugar, como destacamos anteriormente,

observapara os mais diversos aspectos de suas vidas. Em segundo lugar, podemos destacar a
atividades. Nesse sentido, Judith Butler afirma que
Todo discurso que estabelece as fronteiras do corpo serve ao
tabus concernentes aos
limites, posturas e formas de troca apropriados, que definem o que

que
nossa.

26
constitui o corpo. (BUTLER, 2017, p. 226).

Em outras palavras, desde

quando resolvem se manifestar (BOURDIEU, 2014).

todo comportamento mais ou
menos coercitivo, aprendido. Tudo que em uma sociedade funciona como sistema de
. (FOUCAULT, 2013, p. 368).

inconsciente

uma
sociedade injusta porque se valem covardemente de seus

virtude di

(BOURDIEU, 2014).

27
-la e para se pensar, ou melhor, para
rumentos de

trans
.
na atualidade, de acordo com Giddens, constit
possibilidade de perda do poder quase absoluto que por muito tempo exerceram, e

No m

masculino, ou seja:
En uno, se tr
ser reeditada com cierta regularidad y puede ser asociada a los
3
. (SEGATO,
2013, p. 27).

Entretanto, entendemos que enfrentar o

contra a

Women are defined consistently as the victims of male control - the
"sexually oppressed." Although it is true that the potential of male
violence against women circumscribes and elucidates their social
position to a certain extent, defining women as archetypal victims
freezes them into "objects-who-defend-themselves," men into
"subjects-who-perpetrate-violence," and (every) society into
powerless (read: women) and powerful (read: men) groups of
people. Male violence must be theorized and interpreted within
specific societies, both in order to understand it better, as well as in
4
order to effectively organize to change it. (MOHANTY, 1984, p.

om certa regularidade e pode ser associada aos gestos rituais de
4

28
339).

manifesta

, que sofre
analisando, conforme destaca Oliveira:

nos homens e nas mulheres, ou seja, na parte do conjunto de
herdada. (OLIVEIRA, 2015, p. 42).

mulheres

truturas
-

poder, ou seja:
[...] hay que considerar el poder de forma distinta; significa
ensar de forma
significa, sobre todo, pensar en el poder como atributo o incluso
como verbo (empoderar), no como una propiedad. Me refiero a la
capacidad de ser efectivo, de marcar la diferencia en el mundo, del
derecho a ser tomado en serio, en conjunto e individualmente.
5
(BEARD, 2018, p. 88) .

mulher que ultrapassem a esfera do Estado, e mobilizem a comunidade e
a sociedade em

o

29

Precisamos construir, conforme ressalta Maria Rita Segato, um Estado que

e activas y dotadas de uma
6

. (SEGATO, 2013, p. 87).

Garante os mecanismo
bros.

30

3 O CAMINHO PARA A CRI

DE

Para

,

2004, p. 51).
No entanto, como explanamos na primeira parte do trabalho, a desigualdade
nte presente na
sociedade.

diferenciadas

foi um processo simples e

tampouco r

governo, conforme podemos observar do trecho a seguir transcrito:

realidade, traduz

brasileira. Nesse sentido:

redes y organizaciones de mujeres. Una parte importante de los
extraordinarias, em las cuales las demandas de la sociedad civil y en
particular de los distintos movimientos feministas recibieron una mayor

31

MONTANO, 2012, p.22).

.

7

agenda de reforma, podem ser identificados dois momentos principais. Em
um primeiro momento, enfatizou-se a
benefic

-50).

.
A pro

que inseriu em seu texto

instrumentos de garantia da

da busca pela igualdade

visando a
,
governamentais, desta forma, foi extremamente importante para o processo inicial de
conforme destaca Marta Ferreira dos Santos Farah:

me
estiveram presentes. (FARAH, 2004, p. 50).

7
ada em
or

32

organizados

s na

No que se refer
presentes nos fluxos da teoria de John Kingdon. N
oblema na agenda governamental percorre o caminho do

Observa-se, portanto, que se m

tona como um meio de

mereceram destaque junto ao

pretendemos destacar algumas que consideramos importante

da ONU no ano de 1979. Ta

, entre outras medidas, estabeleceu que seus

Estados Partes deveriam se comprometer a:

33
o tenham feito ainda, e assegurar por lei ou por outros meios apropriados a
b) adotar medidas legislativas e outras que forem apropriadas - incluindo
mulher. (ONU, 1979).

a igualdade, conforme destaca Mirales:
-

etc. e da
RALES, 2013,
p. 69).

conhecida como
quais merecem destaque:

Brasil:
[...]
IV [...]
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
propriedade, nos termos seguintes:
I al).

da Assembleia G

-se-

34

Artigo 2. Entende-

-se, entre outras turmas, o estupro, maustratos e abuso sexual;
b) ocorrida na comunidade e comedida por qualquer pessoa, incluindo,

local; e
c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que
ocorra. (OEA, 1994).

ireitos da mulher
, como se verifica do artigo abaixo colacionado:
Artigo 12. Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade
n -governamental juridicamente reconhecida em um ou mais Estados

de acordo com as normas e
(OEA,
1994).

Criou-se a possibilidade, deste modo, de que, em caso de descumprimento
d

pudessem ser denunciados, por meio de

recursos internacionais, a fim de que fossem criados instrumentos de garantia dos direitos
Mirales:

acional dos direito humanos.
(MIRALES, 2013, p. 72.

ireitos das
mulheres no Brasil, no ano de 2004 foi desenvolvido e publicado o Primeiro Plano

enfrentando as desigualdades entre homens e mulheres, negros e negras, no contexto do

35

ano de 2006 foi publicada a Lei Mar

11.340/2006).

Maia Fernandes.

com duas tentativas de assassinato. A primeira tentativa
se deu em 29 de maio de
Maria da Penha perdeu os movimentos da perna com 38 anos de idade. Semanas depois
-la enquanto ela estava no banho.
(BERNARDES, 2016, p. 42).
Penha, uma vez que seu agressor respondeu a todo o processo em liberdade. Somente

pena em regime fecha
destaca Bernardes:

da gravidade do problema e da necessidade de uma lei especial para tratar

36

suficiente para gerar apoio de segmentos importantes da sociedade e
DES,
2016, p. 46).

brasileira,
feministas,
desigualdade entre homens e mulheres.
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4 A LEI MARIA DA PENHA E AS MEDIDAS PROTETIVAS DE

UM OLHAR

SANTA HELENA/PR

de gar

-las de todo tipo de

-

agressores. (MIRALES, 2013, p. 148).

r
.
Apesar de admitir que a

Lei Maria
contra a mulher como

conceituada por Strey

/com as
(2004, p. 13).
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III lhe cause
-estima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise

III -

lquer conduta que a

sexuais e reprodutivos;
IV -

ial, entendida como qualquer conduta que

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens,
a satisfazer suas necessidades;
V 11.340/2006).

que a mulher esteja protegida pela Lei, conforme destaca Maria Berenice Dias:

qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,

familiar. Bast

eres, por meio da
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agressores. Entretanto, para os fins da presente pesquisa, estudaremos de maneira

IDA PROTETIVA DE URG

tempo de relacionamento, se o casal possui filhos,
na Lei que pretende sejam deferidas pelo Juiz.
Tal requerimento
Criminal, inserido no sistema PROJUDI e encaminhado ao Juiz, que deve decidir sobre a

precisam ser
,
qual possuem acesso

ncia da MPU cabe aos policiais

fiscalizar seu cumprimento por parte do agressor.

outras medidas que o Juiz entender pertinentes:
III ofendida;
III liares e das testemunhas,
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por

40

IV V -

(BRASIL,

I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial
II ao r
III direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV 11.340/2006).

4.2 DADOS REFERENTES AO ATENDIMENTO DAS V
IO DE SANTA HELENA/PR

E

Quando observamos os dados constantes do mais recente Panorama da
que somente contabilizou os dados que foram
os impressionantes. No ano de
2016, somente
chegou ao montante de 195.038 (cento e noventa e cinco mil e trinta e oito). (BRASIL,
2016, p. 19).
N
(noventa e uma
(oitenta e sete) MPUs

, no ano de 2017 foram contabilizadas 91
.

o ano de 2018, foram concedidas 87
a PROJUDI.
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Helena, de um total de 1486 (mil quatrocentos e oitenta e seis) processos, 540
totalizando um percentual de 36% (trinta e seis por cento). O
em andamento na Comarca de Santa Helena/PR investigam delitos
relacionados
Percebemos, desta forma, que
s bastante elevados na Comarca de Santa Helena/PR
de Santa Helena/PR,

a

quantidade

de pessoas capacitadas para lidar com este problema.
a Criminal da
Comarca de Santa Helena/PR, atualmente apenas quatro servidores atuam para atender
a todos os processos criminais. Existe, ainda, apenas um Juiz para atender a toda a
demanda jurisdicional
diversas outras.
al - CREAS8

equipe do
estatal

e uma
advogada. A equipe
No que se refere aos atendimentos realizados pelo CREAS, no ano de 2017
foram acomp

.

no ano de 2018, verificamos que o fluxograma de atendimento
Municipal de Enfrentamento

contra a Mulher9

no ano

8

isso, envolve um conjunto de profissionais e processos de trabalho que devem ofertar apoio e
acompanhamento especializado. Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Santa Helena/PR http://www.santahelena.pr.gov.br/paginasmenudir.php?id=82. Acesso em 20 dez. 2018.
9

O fluxogra
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MPU deveriam ser encaminhadas ao CREAS, e apenas 63 de um total de 87 mulheres
receberam acompanhamento.
O que observamos

e parte dos

te:
o

Art. 8
familiar contra a mulher far-se-governamentais, tendo por diretrizes:
[...] IV para as

mulheres,

em

atendimento policial especializado
particular nas Delegacias de

[...] VII Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais

- DO ATENDIMENTO PELA AUTORIDADE
POLICIAL
Art. 10-A.
amiliar o atendimento policial e pericial
especializado, ininterrupto e prestado por servidores preferencialmente do sexo feminino - previamente capacitados.
Sem grifos no original.

Entretanto, ao c
Delegacia d

-

mulher prestando atendimento.
Helena,
Delegacia.
Vemos
mulheres em Santa Helena.
A Lei estabelece, em seu artigo 10-A,

atualmente nenhuma servidora

43

o

de crime
diretrizes:

contra

a

[...] III -

evitando sucessivas

administrativo,
privada.

bem

como

questionamentos

sobre

a

vida

o

familiar ou de testemunha de delitos de que trata esta Lei, adotarseI -

II - quando for o caso,
profissional especializado em viol
III -

Quan

ocorridas n

por duas vezes, por dois policiais diferentes, sobre os mesmos fatos.

utilizado para o requerimento da MPU. P

,

ser feita em recinto especialmente projetado para esse fim, com equipamentos p
adequados.

ndo se dirigiam a
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a MPU
hematomas -, tinham que aguardar pelo atendimento em salas lotadas, com diversas
pessoas esperando por outros atendimentos, passando novamente
Conselho da Comunidade de Santa Helena,
efetuou no ano de 2018 a compra de e
, que foram organizadas em salas que estavam desocupadas

7.210/1984).

da
(DOTTI, 2008, p. 28).
Cumpre esclarecer que o Conselho da Comunidade recebe verbas judiciais

cia Contra a Mulher para o
investimento
Atualmente, portanto, desde o ano de 2018, os recintos diferenciados
a assistente
social que atua junto ao CREAS,

en

registro dos depoimentos em
de Santa Helena/PR.

, tais
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problemas que se ve
Helena.
O trabalho do
a Prefeitura Municipal, representantes da
mulheres.
Percebemos, todavia,

dos servidores que
vil. Atitudes simples como a de utilizar a sala

contra a mulher um problema social pouco relevante.
Tendo sido apresentado
estrutura do
Helena, passaremos
entrevistas realizadas.

a expor a metodologia utilizada na presente
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5 METODOLOGIA

A presente pesquisa pode ser classificada como qualitativa e explicativa.
No que se refere aos procedimentos me

zados em seu desenvolvimento,

dividimos
No primeiro momento, realizamos
o que, de acordo com Oliveira (2007, p. 69)

as,

(OLIVEIRA, 2007, p. 69).
Para iniciar a pesquisa,
e relacionamos

e

oe

poder

leis
que buscam

mulher.

No segundo momento, utilizando dos dados colhidos por meio do trabalho
aos servidores
municipais da rede de atendimento

CREAS (Santa Helena);

dos dados

(PROJUDI) elaboramos um panorama a respeito dos casos de

mulher

d

No

terceiro

momento,

realizamos

entrevistas

qualitativas

semi-

estruturadas, nas quais a amostragem foi formada por 10 (dez) mulheres selecionadas
por meio de

, que
s anos de 2013 e 2018 no

buscamos observar como o procedimento previsto na Lei Maria da Penha se assemelha
ou se diferencia do que se visualiza no decorrer do
autoridades policiais e no andamento dos processos judiciais, entr
que auxiliassem
entrevistas semi-estruturadas, que
-

um roteiro

decorrer da conversa, serviu para orientar
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permitir que a entrevistada elaborasse um relato mais livre,
participando do processo, conforme salientam Boni e Quaresma:
As entrevistas semi-estruturadas combinam perguntas abertas e
fechadas, onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre
o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de
o
muito semelhante ao de uma conversa informal. O
entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que
ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso
Sem grifos no original. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 69).

foi orientado de modo a descobrir como
as entrevistadas se sentiram a respeito de seu acolhimento, e, ainda, se o problema da

Isto porque, de acordo com Gaskell, o uso da entrevista qualitativa, para
que seja efetivo no des
vista dos entrevistados, conforme se observa do trecho a seguir colacionado:

sine qua non da entrevista
diferentes
empregada como uma base para construir um referencial para
pesquisas futuras e fornecer dados para testar expectativas e
(GASKELL, 2002, p. 65).

As entrevistas foram realizadas de maneira individual e pessoalmente,
vez que, de acordo com Gaskell (2002),
conseguir detalhes mui
perguntas indagadora
Realizamos entrevistas com mulheres que,
-

e 2013 a 2018,
outros
resente momento com as

MPUs vigentes.
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Desenvolvemos u

I) para

ordem das perguntas foi respeitada, posto

am orientados pela vontade

entrevistadas, e posteriormente foram transcritas de maneira literal (conforme

Cumpre ressaltar, por fim, que o objetivo
ta qualitativa se mostrou o
meio mais adequado, conforme destaca Jean Poupart:

ainda hoje
-lo para compreender e interpretar as
compreendidas, nem explicadas, fora da perspectiva do atores
sociais. A entrevis
igualmente, como instrumento que permite elucidar suas
considerando-

dos atores, ou seja, o
(POUPART,

2012, p. 216-217). Sem grifos no original.

dos dados colhidos, ou
seja, da forma como foi selecionado o material colhido por meio das entrevistas a fim de
que mereceriam gerar categorias de estudo
desenvolvido por Bardin

, por meio do estudo de

s entrevistas, visa

ens
(BARDIN, 1994, p.72).

buscamos analisar os
problemas que se verificam na
Penha

mulheres
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atendimento, acolhimento e acompanhamento que lhes foram prestados.
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6

TAS

alguns
aspectos, entre eles:
a) C
e tal relacionamento;
b) Se as mulheres procuraram ajuda quando sofreram a primeira
c)
d)
e) Se os agressores cumpriram/cumprem as medidas estabelecidas pelo
Juiz;
f)
com os agressores, e os motivos por elas apontados para tanto.
Por meio da
no decorrer da conversa, buscamos compreender em que pontos se localizam as

Com base nos relatos colhidos por meio da pesquisa, estabelecemos
r, a fim de analisar a
no
o atendimento, acolhimento e
acompanhamento que lhes foram prestados.
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6.1

A

Como exposto anteriormente, a Lei Maria da Penha

Por meio d

observamos que as

Para
marcas aparentes, bastando

Caracterizaprovoque dor, podendo ou
socos, entre outros. (OLIVEIRA, 2015, p. 20).

constantes das entrevistas, era

[...] a gente brigava, ele quebrava as coisas dentro de casa, me
atacava as
segurava, ou me dava um tapa na cara quando ia dar, sabe,
quando queria me bater, quando a gente discutia, mas ele nunca
chegava a me deixar roxa,
ele
bateu muito, me machucou muito, machucou meu olho, minha
boca, como eu uso aparelho, cortou tudo, eu lembro que eu
acordei tava cheio de sangue e ele chorando do lado, como se
fosse arrependido, sabe? (ENTREVISTA 2, Entrevista concedida
a
. Santa Helena, agosto de 2018. [A
entrevista encontra-se transcrita no
2 desta disse
])
sem grifos no original.

entrevistas, percebemos
a

que deixa

que somente configura
jamos:
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na verdade as briga dele ele nunca deixava marca; ele
sufocava. Uma ou outra vez que dava para deixar as marca,
como uma vez que ele me deu um chute na perna ficou e outra vez
que ele me segurou a boca e o dedo dele resvalou; pegou no meu
olho e ficou roxo. E no Rio Grande uma vez que a gente tava na
casa da minha tia, ele me segurou forte e deixou as marca; mas foi
. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

hematomas
de algumas das entrevistadas.
relataram a dificuldade dos agressores de
admitir que praticaram atos de

Muitos deles se

afirmando terem sido pro
observamos do trecho abaixo transcrito:

falava:

a

apanha, nunca esquece.
(ENTREVISTA 5. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). sem grifos no original.

inham
-se que:

os maridos, mas, em contraste com os detalhes apontados pelas
esposas, deparamo-nos com discursos masculinos que
emocional) na vida do casal e das mulheres. Em geral os
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em suas
esposas (entre os que foram declarados por elas temos: quebra de
bem como o
(segundo eles,
suas parceiras sentem raiva durante as brigas). (CORTEZ, 2006, p.
100). Sem grifos no original.

ainda

.
esultado em sua morte. O relacionamento, que
por parte do agressor.

e mostrar, por meio das cicatrizes
ceiro causou

que, para as outras pessoas,
cortes com facas e

um disparo de arma de fogo, e, por vergonha de admitir que sofria vi
das marcas e
cicatrizes, como se observa do trecho abaixo:

quebrado no dia que cai n o banheiro, cicatriz nesse olho,
quase furou meu olho, falei que tinha voado banha, aqui tem
uma cicatriz do lado, essa nem lembro o que inventei. Sei que a
mulher p
tinha batido aqui e ali. Fora as marcas pelo corpo.
tem uma cicatriz de uma faca que escapei. Entrevistadora:
me empurrou eu bati e quebrou. [...] As vezes a gente dormindo e
acho que ele sonhava e eu acordava com uma bofetada na cara;
quietinha; me machuquei; aconteceu isto e aquilo. De ficar uma
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depois na fisioterapia; fiquei com o dedo defeituoso. Nunca
tive coragem.
queria mais ficar com ele. Quem me socorreu foi a minha
comadre aqui. Ela pulou muitas vezes aqui. Ela tinha ido embora e
respeito por ela; se ela fala com ele, ele escuta ela. Ela me
ele tinha
me matado. (ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

Apesar de ter sido o relato mais devastador, n
e por longos

Quando ele chegou eu perguntei onde ele estava e ele disse que
eu disse: de hoje em diante isto vai mudar; assim como eu tenho
tem na casa, porque a raposa comeu o fio. Quando acabei de falar

podia com ele. Eu disse que nunca mais ele iria erguer um dedo
contra mim ou eu iria ao juiz. Eu nunca vou esquecer. Ele largou a
faca e mostrou o quanto era covarde, pois enquanto eu apanhava
quele dia ele dava murros nas

(ENTREVISTA
5. Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

, em geral,
si

-las, atribuir-lhe
condutas inadequadas e negar suas qualidades, era considerada mais danosa pelas
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aqueles que expressam comportamentos sexuais femininos
mais permissivos, considerados vergonhosos pela sociedade para as mulheres, como
observamos no relato a seguir exposto:

enfia

nunca me chamou de nome,
era
vagabunda, puta, biscata, cadela; prostituta; tudo assim que tu
O meu

para me
(ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

As mulheres relatam se sentir muito envergonhadas e decepcionadas com
te quando
eles ocorrem na frente dos filhos, como relata uma das entrevistadas:

pre
separemo a minha menininha tinha 4 anos e de tanto ela ouvir
lembrar das coisas.
porque se tu for conversar com ele agora, eu passo por culpada.
[...]

(ENTREVISTA 9. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no Ap
2 desta
])). Sem grifos no original.

, que transcrevemos acima, demonstra,
al perpetrada em
. Isto por
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pessoas.
Houve relatos, ainda, mesmo que em me
,

do que os casos de
e patrimonial.

No que se re
das mulheres entrevistadas afirmou exercer trabalho remunerado. Mesmo aquelas que
companheiros, e afirmaram
trabalhar fora de casa.
Ressaltamos

companheiro:
Era feriado; eu havia limpado toda a casa; deixei aberta para arejar

na do
meu quarto. Ele foi no mercadinho comprar isqueiro e como
Muitas coisas
queimaram totalmente e muitas eu tive que jogar fora.
(ENTREVISTA 4. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])) sem grifos no original.

acima narrado, o agressor
Helena e a

de Santa

eve que arcar com as despesas do conserto da casa, que era alugada.

para responder pelos seus atos.

familiares eram pagas inteiramente pelas mulheres,

pois
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eu vou e tenho o meu dinheiro para isto.
Mudou: posso me cuidar. [...] Entrevistadora
eram divididas?
eu
gua, luz, internet, etc. Meu
dinheiro sumia; praticamente eu nunca tinha dinheiro.
(ENTREVISTA
3. Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

mulheres
Notamos, portanto, que se trata de
mais controle
vemos no exemplo
abaixo:
o
acerto deu um dinheirinho bom; eu queria comprar uma motinha
para mim e ele queria comprar um carro. Brigou, brigou, brigou
outras parcelas do carro com meu seguro desemprego e eu
paguei.

ainda trazendo o meu sobrinho sem a cadeirinha. E eu tava em

(ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

A
de poucos recursos financeiros, e o homem se via impossibilitado de exercer na plenitude
. Nesse caso, existem
autoridade da qual os homens se consideram merecedores.
abaixo transcrito:
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[...] a tais homens, desprovidos de poder e de aut
-

(SOIHET, 2017, p. 370).

Giddens (1993),
O autor en
de mascarar o sofrimento decorrente da perda do poder.
, apenas uma das entrevistadas

Entrevistadora
tro do carro. Tinha que
coisa com ele.
(ENTREVISTA 8. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

Destacamos
ual. Toda a entrevista que se seguiu,
vergonha da
Quanto

todas as mulheres

definida como
toda conduta omissiva ou comissiva que provoque dano ao
-a de autoestima
Ela pode ser levada a cabo por meio de
meios, e [...]
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(HERMANN, 2008, p. 109).

sem grifos no original.

Ainda no que diz respe
considera que seja uma forma de poder exercida no interior do relacionamento, que
se configurando, nas
palavras do autor, quando
[...] uma
visa a aviltar ou negar a maneira de ser de uma outra pessoa. Seus
termos e seus gestos tem por finalidade desestabilizar ou ferir o
outro [...]
um desvio ocasional, mas de uma maneira de ser dentro da
-lo como um objeto. Esses
procedimentos destinam-lo e a manter o poder. (HIRIGOYEN, 2006, p. 28). sem
grifos no original.

De acordo com o relato obtido na entrevista abaixo transcrita, o temor a ela
incutido
vejamos:
Ele sempre nos inferiorizava; a gente se sentia inferior a qualquer
coisa. [...] Hoje eu penso que um chute na bunda ou uma

hora e acabava virando uma rotina. (ENTREVISTA 3. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no original.

de acordo com as
eagir aos xingamentos e
vemos nos trechos a seguir colacionados:

oras da manh

estava bravo. Me
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A
parte pior era ele me xingar: eu implorava par
(ENTREVISTA 6. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
diss
])). Sem grifos no original.
Entrevistadora
E
Tirar o leite da geladeira e

veio e depois ele fugiu foi um
(ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

A impossibil
, mesmo que cometida por diversas vezes e em momentos
diversos, perpassa o relacionamento de maneira alternada com momentos de paz.
apesar de feridas e desestabilizadas, quando
acabam voltando a ter

, conforme

afirma Machado:
[...]

icamente alternada com

tempo, o conflito vai melhorar.
stalar, fazendo com que
sua vontade predomine. (MACHADO, 2014, p. 92). Sem grifos no
original.

relacionamentos das entrevistadas, mesm
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As entrevistadas, em sua esmagadora maioria, viveram por
O quadro abaixo

anos

o, elaborado

pelas entrevistadas, apresenta o tempo pelo qual se prolongaram os relacionamentos e
agressores:
Quadro 1.

/relacionamento
atual

T
relacionamento

E
atualmente com o
agressor?

Alguns meses

N

5 anos

N

14 anos

N

4 anos

N

38 anos

N

17 anos

N

24 anos

Sim

7 anos

N

12 anos

N

36 anos

N

Entrevista 1
Entrevista 2
Entrevista 3
Entrevista 4
Entrevista 5
Entrevista 6
Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9
Entrevista 10

Fonte: Elaborado pela a
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
.

ro
2
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Das mulheres entrevistadas, como observamos na tabela, apenas uma
ter sido
concedida a MPU
relacionamento.
compreender
quais fatores foram determinantes para que, depois de tantos anos, decidissem terminar o
Nos relatos obtidos por meio das entrevistas, observamos
va por muit

buscar

Apenas uma entrevistada afirmou que procurou ajuda na
mos:
Entrevistadora:
ajuda?
falou pra mim,
me explicou, se a mulher deixa, de medo, pensa que vai fazer
(ENTREVISTA 1. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
]).

A

relatou ter buscado
solicitou a MPU, o que pode ter

O motivo pelo qual resolveram procurar ajuda
ou

em seus

relatos. Algumas, quando perguntadas se sabiam identificar um motivo decisivo para
decidirem solicitar a MPU
Percebemos, entretanto, nos relatos de muitas das entrevistadas, a
ou dos quais tomaram
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conhecimento por outros meios. O temor de serem mortas pelos companheiros ou de, nas
palavras das entrevistadas,

,

motivos

dos trechos abaixo transcritos:
[...]
smo a gente conhecendo e convivendo
com a pessoa, a gente acha que pode acontecer,
gente.

(ENTREVISTA 7. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no original.

[...]
eu n

Porque a pessoa

. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

ser pai do meu filho, eu vinha e voltava, mas chegou num tempo

imploravam pra mim larga

a esse vai e volta,
porque uma hora ia acontecer algo pior. (ENTREVISTA 2.
Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

O desej

na maioria

dos relatos como motivo das mulheres terem resolvido procurar ajuda, efetuando o
requerimento de MPU.
reconhecem na situa

seu bempresenciamos no relato a seguir
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colacionado:

Eu falava
tava
o botar um

lhar, volto

quando eu voltasse; se ia acreditar que eu estava na igreja.
(ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

Constatamos, ainda, em alguns casos,

lheres,

ainda que de maneira aparentemente inconsciente,
. Isto porque
os relatos algumas tentativas de amenizar os atos concretos
A entrevistada que transcrevemos a
[...] A ca
ouvindo estas coisas; tanto que no dia que aconteceu isto eu
Mas eu
(ENTREVISTA 9. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

das
mulheres que afirmou estar atualmente em um relacionamento com o agressor. Ela
afirm
do marido era enorme e
questiona a atitude de ter solicitado a MPU, dizendo que
hoje,

atualmente ela
epois que passa, que nem
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amedrontador . (ENTREVISTA 7.
Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no

2 desta

).
Ainda no que diz respeito
ouve relato de uma

que hesitou em solicitar uma nova

MPU em virtude da vergonha po
os, como vemos no trecho a seguir transcrito:

procurei ajuda do CREAS como agora. Da outra vez eu denunciei
ele; ele ficou preso; depois ele foi se tratar e demorou um
tempo para a gente voltar. Por isto eu tinha vergonha, porque
tinha voltado. (ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

Algumas vezes, ainda,
desencorajar

rriqueiro que as pessoas

duvidem da palavra da mulher

de

. Isto porque o agressor, diante da

sociedade, frequentemente se porta como u
preocupado com a esposa e com os filhos. A

trabalhador, honesto e
disso, normalmente os at

ocorrem na clandestinidade,

sem testemunhas. No caso a

seguir

melhor no mundo.

foi contra mim.
ele era. (ENTREVISTA 9. Entrevista concedida a
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se
transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no
original.

Como vemos, a desigualdade entre homens e mulheres transparece
nitidamente

na
acerca de tais relacionamentos.
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ticas
s mulheres, dentre elas boa parte
das entrevistadas na presente pesquisa, passaram muito tempo em relacionamentos sem
sequer se questionarem
No

.
de algumas das entrevistadas,

como se os atos de

fossem legitimados; como se

o

sofrimento causado pelos parceiros
assim que se acostumaram a viver.
No relato abaixo colacionado, transparece de maneira n
desde
- apenas porque, sob sua perspectiva,
feito para terminar:
Entrevistadora: Tinha brigas, xingamentos,
para separar.
a gente dormir.
(ENTREVISTA 10. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

frequente

e drogas, tal sentimento

a

depois de terminados

os momentos de crise outras drogas.

afirmam a si mesmas que

notamos no relato a seguir transcrito:

ouviu e
Na verdade eu queria dar um basta de
nunca mais voltar, sabe? Achei que dali ia ser o fim mesmo, que
nunca mais ele ia aparecer, depois de uma atitude desta que eu
tomei. Mas voltou de novo, pediu e a gente acaba cedendo. Se
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vamos ver se vai cumprir. Mas se eu tivesse que fazer tudo de
novo, eu faria. Deus disse que a gente tem que amar e perdoar. E
se um dia que for acontece
vida dele.
(ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
alheiro Grade.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

m no relacionamento
se o agressor conseguisse se livrar dos
reproduzido:

ele nem me chamava de feia; ele era o melhor marido do
mundo. Ele ia me buscar no trabalho, a gente saia, a gente levava
ssear, a gente ia ao mercado fazer compras
juntos, ele pagava as contas: a gente vivia super bem. Tirando o
seu carro ali na frente que ele estragou e se ele estiver aqui
quando ele se tratava no psiquiatra ele
ais e ficava nervoso.
maravilhosa. (ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta di
])). Sem
grifos no original.

houver afeto e respeito.
Assim como a entrevistada acima colacionada,

a
ento do agressor e/ou ao

acreditavam nas promessas dos agressores sobre mudar de comportamento. A
contundente que sofreu de seu companheiro:
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deixava eu sair,
tempo, porque eu
denunciasse ele. Depois ele acabou me pedindo desculpa e eu
perdoei ele, eu falei assim, foi a primeira vez que ele me
Mas

(ENTREVISTA 2. Entrevista concedida a
iro Grade.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

bmetidas, de suas estruturas familiares e de

s:

de mim;
porque eu vou mudar, porque isto ou aquilo, como ele sempre
faz depois da briga.
antigamente levava meses para acontecer; agora era dias; 3, 4 dias
. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no original.

gente voltou agora.
o e a gente acaba
(ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018. [A
entrevista encontra-se transcrita no
2 desta dissert
])).
Sem grifos no original.

No caso da entrevistada abaixo transcrita, identificamos
ento:
Daquela vez a gente voltou, para ver se conseguia viver; pois ele
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Mas
(ENTREVISTA 10. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

No que diz respeito aos
a
efetividade da medida protetiva, com o afastamento total do agressor

,

com os companheiros,
rom

romper o ciclo,
momento, geralmente associado a sentimentos de culpa e

Percebemos
citados pelas entrevistadas para que demorassem a romper o relacionamento com os
agressore

Desta forma, apenas duas das entrevistadas relataram ter recebido
uma disse ter
sido atendida pela assistente social, e uma

A

A falta de acompanhamento profissional por certo dificulta sobremaneira a
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Por fim, ressaltamos que cada relacionamento afetivo envolve dois seres
humanos

desempenham um papel
que envolve poder

.

faz com que a mulher automaticamente deixe de sentir carinho e/ou amor pelo agressor.

uma delas ao resolverem manter ou terminar um relacionamento abusivo e violento.
Entretanto, apesar das particularidades referentes a cada casal e cada
entrevistada, observamos
presente n
cia.
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6.3 QUANTO AO

NOS RELACIONAMENTOS

U
relacionamentos.

vemos no relato a seguir reproduzido:

d
ficasse sempre em casa; uma vez eu me atrasei no meu
trabalho e quando cheguei ele tinha me trancado para fora de
casa.
largava o que tava faz
sempre foi assim.
eu nunca gostei de usa
meu cabelo, quando chegava em casa era uma briga: porque
[...]
tempo eu me acomodei e para mim era normal. Com o tempo eu
parei de sair de vez mesmo
[...] Se eu dizia:
.
Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

nenhum aspecto de sua vida, sequer o seu corte de cabelo ou as roupas que usava. Este
destaca Adler:

procedimento que uma pessoa adota, quando intenta ditar
jeitosame
cerca de muralhas a pessoa a quem ama, e lhe determina para
onde deve olhar, que deve fazer e como deve pensar. (ADLER,
1967, p. 200-201). Sem grifos no original.
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do companheiro de proibi-la
notamos no trecho a seguir transcrito:
Entrevistadora
agressivo? Era meio direto?

sim; miorava e daqui a pouco
gostava que a

Entrevistadora: E a senhora trabalha fora? Quando eu tinha os
menino pequeno, para sustentar os menino, sempre eu trabalhava
tam
meses.
Entrevistadora
filho passava fome. (ENTREVISTA 10. Entrevista concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018. [A
entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])).
Sem grifos no original.

ado nos relacionamentos como prova de amor, de cuidado e de interesse. Isto
Machado, constitui uma categoria relacional que
ais de
impensado e naturalizado
mulheres e da disputa entre homens (MACHADO, 2001, p. 13).

entretanto, muitas vezes acompanha um sentimento, por parte do homem, de que sua
for

negativos para as muher

[...] segurar o tranco emocional, afetivo, pelos filhos, pelo marido,
que cede, que consente, etc.
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4, P. 25).

igualdade entre homens e mulheres.
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6.4 ATENDIMENTO NA DELEG

Civil,
como ressaltado anteriormente, a falta de profissionais especializados constitui um grave
problema.
, em
dos direitos da
Frise-se que classificamos a Delegacia como elemento central d

,

pois, das dez entrevistadas, seis afirmaram que o primeiro lugar onde buscaram ajuda foi
de mulheres que
, no

s

direitos
muitos relatos de mulheres que se sentiram humilhadas e amedrontadas,
sobretudo

que, diga.
Novamente, impende destacar que

terem sido registradas nas

entrevistas realizadas na presente pesquisa, as mesmas
CREAS.

e ele praticamente me chamou de vagabunda; que gostava de
apanhar.
tratou bem, mas sozinha eu fui maltratada. Eu fui humilhada, eu
queria entrar dentro de um buraco; mas quando fui com a
assistente social ele sabia que eu era a mulher que tinha
E depois 8
anos depois eu fui passar por esta sit
REVISTA
6. Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
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desta

])). Sem grifos no original.

cia
institucional, que pode ser conceituada como

deveriam pr
reparadora de danos. (CHAI; SANTOS; CHAVES, 2018, p. 641).

s
mais sutis, como
atendimento, a

[...] Eu tive que ir 3 vezes;
e
precisei ligar porque naquele dia fui atendida. (ENTREVISTA 5.
Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

Foi descrito, ainda

outro. E assim, o policial foi bem agressivo quando a gente
conta as coisas. [...]
perguntou se eu queria mesmo denunciar ele. A senhora tem
certeza? Porque vai colocar ele como um criminoso. Eu falei:
falar aquilo que ele fez. Tipo: ele falava como se fosse para mim
desistir. Foi bem humilhante. [...]
medo na gente, ele
[...]
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Mas

fazer o que eles querem.
tem a delegacia da mulher e elas es
(ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

Alguns dos relatos constantes da presente pesquisa demonstram que as
mulheres que sofrera

humilhadas e
que vivenciaram, foram novamente submetidas a uma
stado, representado por um de seus agentes policiais.

Pode se notar que foi desrespeitado, de maneira clara e evidente, o que

os
e familiares

-las de toda forma de
. Sem grifos no

original.

Cumpre ressaltar que apenas duas das entrevistadas relataram ter sido bem
que ressaltaram o bom atendimento
parceiro.

-lo
porq
.
Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

por
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meio de mensagens enviadas em uma rede social,
relevante para o bom atendimento:
Entrevistadora
ntrevistadora:
Entrevistadora
ntrevistadora: Como foi o
[...] Ele me atendeu muito bem.
Muito paciente. (ENTREVISTA 1. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

Como ressaltamos

Diante do exposto, por meio d
verificar que o tratamento recebido por algumas das
no
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6.5 ATENDIMENTO PRES

LITAR

dos
policiais civis

.

quando
configura um instrumento de garantia
de

que visam manter a ordem na sociedade, conforme destaca
Gerhard:

(GERHARD, 2014, p. 50).

Deste modo, a

Assim como ocorreu com os relatos de atendimento prestado pel
Civil, t

a presente pesquisa
A entrevistada abaixo reproduzida, por exemplo,

momento de seu atendimento,
entrevistada, os policiais militares:
[...]
que poderiam agilizar um pouquinho as coisas. Eles me
tive que levar ela junto. E ali na frente de casa, o jeito que eles
deriam ter
agilizado:
de
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(ENTREVISTA 9. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

Em outro relato, verificamos
uma tentativa de atropelamento e
em que havia
e nenhuma atitude foi

eu estudava de noite, tava indo
carro, a gente desviou duas vezes dele, ele seguindo a gente.
[...] A
tava indo pra aula assim,
e depois ele desembarcou do carro e tentou vir conversar
atropelar eu e ela.
boletim, mas eu nem representei depois.

ceu de ele
Militar e

Isso aconteceu. (ENTREVISTA 2. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no original.

institucional, do qual tratamos no item anterior.
Se no caso acima, relatado na Entrevista 2, o descumprimento de uma MPU
ocorrido

atendido pelos policiais, acabamos nos perguntando o que

ocorre quando as mulheres solicitam atendimento

por

outras testemunhas.
.

d
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ntrevistadas acerca do
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6.6

DAS MPUS

Em todas as entrevistas, solicitamos
tempo havia transcorrido entre

que informassem quanto

o pedido da MPU na Delegacia e a

mente se
torna vigente depois de intimado o agressor e de comunicada no processo judicial tal
.
Qualquer

, inclusive uma eventual
pelo oficial de

- devidamente certificada no processo.
Algumas entrevistadas tiveram dificuldade de lembrar o prazo exato,

do quadro

descrevemos os prazos exatos,
judiciais das entrevistadas.

Pra
Entrevista 1

Nem quatro dias

Prazo efetivamente decorrido
3 dias

Entrevista 2

5 dias

4 dias

Entrevista 3

Foi r

7 dias

Entrevista 4

7 dias

2 dias

Entrevista 5

3 dias

Entrevista 6

3 dias

3 dias

Entrevista 7

15/20 dias

4 dias

Entrevista 8
Entrevista 9

2 dias
7 dias

Entrevista 10

2 dias
6 dias

Fonte: Elaborado
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no

2
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.

aparenta ser

Isto porque, ao buscarem ajuda, as mulheres

imaginam que

sabendo que elas
. A espera pela

Muitas mu
possuem esse lugar de

Como observamos
ntrevistadas, foi de sete dias,
eo

foi de dois dias.
, em seu artigo 18, que o
depois de recebido o

Art. 18. Recebido o expediente com o pedido da ofendida,
I - conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas
II III (BRASIL, 2006, Lei 11.340/2006). Sem grifos no original.
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, sua

citadas anteriormente configuram, no entendimento da doutrina

referente ao tema,

instrumentos

co

Impede notar que quando as mulheres precisam aguardar quatro, seis, ou
seja realizada, e que o agressor
seja afastado do co

na realidade

do Estado, a

e

nos casos de
preservar

a integrid

e de seus familiares.
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6.7 EFETIVIDADE DAS MPUS

.
efetividade
, trataremos, a seguir,

pergunta

,
tanto, elaboramos o quadro a seguir exposto:

Quadro 3. Cumprimento das MPUs

O agressor cumpriu as medidas?
Entrevista 1

Sim

Entrevista 2
Entrevista 3

Sim

Entrevista 4
Entrevista 5

Sim

Entrevista 6

Sim

Entrevista 7
Entrevista 8
Entrevista 9

Sim

Entrevista 10

Sim

Fonte: Elaborado
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no

2

.
Como se extrai do quadro acima, das dez entrevistadas, apenas cinco

nas fases anteriormente tratadas do
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procedimento das MPUs, que as falhas na efetividade d
s.
entrevistadas. Em pelo menos dois

am que os
foi relatado, ainda, que tal

No caso da e

, como o agressor foi

policial militar, ela jamais obteve atendimento
que solicitou ajuda:

vinham. A medida protetiva ajudou
menor, eu acredito que seria diferente. Eu acredito que o que
.
Entrevista concedida a
. Santa Helena,
agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no
2
desta
])). Sem grifos no original.

afirmou que, apesar de ter sido afastado do lar, o agressor continuava se aproximando, e

depois que o agressor foi levado para outra cidade para realizar tratamento:

por ali e a gente falava que se ele ficasse a gente ia chamar a
alguma coisa.

sa de

ele e ele foi; depois ele dava risada e dizia que o cara falou que era
era inocente. Entrevistadora:
aproximava?

a medida ele se

(ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.
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atendimento foi bom:
Entrevistadora: Ele cumpriu as medidas depois que foi intimado? Entrevistadora: O que ele fazia?
Ele sempre ia
perto e conversava. A gente chegou a voltar; [...] E: Do seu
Entrevistadora
ele fazia isto mesmo com
a medida protetiva. (ENTREVISTA 8. Entrevista concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018. [A
entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])).
Sem grifos no original.

pode decorrer da falta de
conhecimento dos direitos p

.

Consideramos primordial, portanto, que n

es dos
agressores.

a Patrulha
Maria da Penha

ara
2013).

O trabalho da Patrulha Maria da Penha, deste modo,
de policiamento ostensivo primento das medidas
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Ainda no que diz respeito ao funcionamento da Patrulha Maria da Penha,
Gerhard (2014)

esmo

[...] um roteiro de visitas a ser cumprido pelos policias militares,
patrulheiros. A justificativa para acompanhar-

Medida Protet

Acreditamos, portanto, que
aumentaria significativamente a efetividade dos afastamentos dos agressores. Assim
como ressaltamos nos itens anteriores, a falta de profissionais capacitados se apresenta

e para os familiares envolvidos
um efeito mais geral, consistente na perda
estatal. Quando uma mulher ouve de alguma amiga ou conhecida o relato de que para
ida protetiva

passando por uma

acabe sendo desencorajada

que muitas das mulheres que solicitam as medidas protetivas acabam mudando de
frequentemente para outras cidades - no decorrer do procedimento.
entrar em contato com nenhuma destas
que

11.340/2006).
podemos ignorar
protetivas.

de efetividade nas medidas
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[...]
resolvia, que era para eu me cuidar com ele; trancar bem o
das ideias e

Mas depois que

respeitando. Para mim o
atendimento foi bom e as medidas protetivas foram eficientes,
pois desde o dia que recebi minha folha, nunca mais ele
apareceu aqui. (ENTREVISTA 5. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem
grifos no original.

Entrevistadora: Ele tem medo por causa da medida protetiva?

concedida a
[A entrevista
])).

encontra-se

No relato

. Entrevista
. Santa Helena, agosto de 2018.
transcrita no
2 desta

, a entrevistada afirmou que

protetivas.
acompanhado da MPU:
Entrevistadora: Ele cumpriu as medidas protetivas, ou ele
continuava te procurando?

para pegar as cria

como
. Entrevista
concedida a
. Santa Helena, agosto de 2018.
[A entrevista encontra-se transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no original.

Quando, numa amostra de dez mulheres, apenas cinco afirmam que as
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mais efetiva por parte do Estado.
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6.8

NDIMENTO

a categoria
entrevistadas quando questionadas se classificariam como bom o atendimento que lhes
oo
quadro
do atendimento

O atendimento foi bom?
Entrevista 1
Sim
Entrevista 2
N
Entrevista 3
N
Entrevista 4
Sim
Entrevista 5
N
Entrevista 6
Sim
Entrevista 7
N
Entrevista 8
Sim
Entrevista 9
N
Entrevista 10
Sim
Fonte: Elaborado pela autora a partir das entrevistas concedidas a
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita no

2

.

referente ao cumprimento das medidas por parte do agressor, os dados constante do
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quadro demonstram que, das dez entrevistadas, apenas cinco afirmaram que receberam
um bom atendimento.
Conforme apontamos anteriormente,
em todas as fases dos procedimentos. Entretanto, especificamente
em um dos casos, a entrevistada relatou falhas graves e sucessivas em seu atendimento
reproduzido:
Entrevistadora

o foi bom?

gente ligou, vieram.

que nem o filho que tinha que pular nele de novo. Em todos os
setores que precisei, o atendimento foi bem ruim.
verdade eu
ali
Depois de um

Entrevistadora
de novo? saio de casa. (ENTREVISTA 7. Entrevista concedida a
Soalheiro Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista
encontra-se transcrita no
2 desta disser
])). Sem
grifos no original.

Notamos
afirma que deixaria sua casa, pois considera que o tratamento por ela recebido naquela

agressor, as medidas estabelecidas pelo Juiz passaram a ter efeito. O sofrimento ao qual
a entrevistada
transcrito:
Entrevistadora: Quando teve as medidas protetivas, ele aceitou?
ima, depois de quatro
Um dia fui deixar meu menino na
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meu ex-marido estava escondido no milho e na capoeira e quando
ulho senti que era metal
embora. Depois meu menino disse que ele estava alcoolizado.
o. Ele nem entra
aqui quando vem trazer meu menino: deixa ele e vai embora. [...]
Entrevistadora: Sobre o seu atendimento em geral para
foi eficiente?
(ENTREVISTA 3. Entrevista concedida a
.
Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se transcrita
no
2 desta
])). Sem grifos no original.

umpre observar o relato de uma entrevistada que se mostrou
extremamente satisfeita com o atendimento, apesar de ter confessado que, antes da
estatal:
[...]
Eu pensava: se passasse o domingo, na segunda pode ser que
atitude, fala vamos conversar e eu ia acabar deixando passar
mais uma vez. Ainda eu tava chorando quando ela chegou. Eu
desnorteada que cheguei a pensar em sair e deixar meus filhos
demais. (ENTREVISTA 6. Entrevista concedida a
Grade. Santa Helena, agosto de 2018. [A entrevista encontra-se
transcrita no
2 desta
])). Sem grifos no
original.

e dos dados colhidos por meio da presente
pesquisa, uma porcentagem de apenas 50% (cinquenta por cento) das mulheres se
afirmou satisfeita pelo atendimento prestado.
Ainda que tais dados sejam referentes apenas ao munic
Helena,

, ainda nos dias de hoje, d
.
em que o Brasil, diante de
leis e
voltada

.
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7

Na presente dissert

Nesse sentido, entendemos que o objetivo geral da pesquisa - investigar
os p
foi satisfatoriamente
Os relatos colhidos por meio da
. A despeito
que muitas vezes jamais tinham
sido ouvidas por outras pessoas - foi parte essencial da pesquisa.
recursos financeiros, onde o homem se via impossibilitado de exercer na plenitude o
autoridade da qual tais homens se consideravam merecedores.
o sentimento de posse e necessidade de controle por parte dos
presentes

se mostrava ainda mais presente, pois
vam a si mesmas que os momentos de sofrimento, ou de crise, somente
ocorriam em virtude

nos instrumentos

monstrou

94

rede de atendimento

tanto na falta de profissionais especializados, capacitados para
,
-abrigo,

Patrulha Maria da Penha), ocasionando as frequentes falhas no atendimento que foram
algumas
estatal - caso tornassem a precisar ocorrido.
Diante do exposto, verificamos que apesar da

contra a mulher, revelada

de

as as

s em

os das mulheres.

de reduzir efetivamente a vi
garantir que,

, o atendimento seja prestado com qualidade,

sensibilidade e acolhimento.
O
especialmente projetadas para
estatais, entre ou
-

, com
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encarcerados na cadei
especialmente aqueles

haviam solicitado MPUs anteriormente.
Foi
vez que alguns servidores realizam julgamentos de valor, recriminando as mulheres que

completude

consideramos que seria significativo ouvirmos os policiais a fim de verificar

de que

que considerem

as especificidades locais.
. Evidenciou, por fim, as fragilidades existentes na
empreendidas pelo
de

peculiaridades do atendimento

timas

cia
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I

nheceram?

Como foi esse primeiro atendimento?
Quanto tempo demorou a
que a medida havia sido deferida?
Ele cumpriu as medidas?
da MPU? Por qual motivo?
diferente?

102

II

EVISTAS

ENTREVISTA 1

Fe

u

com ele.
separada dele?

Sim, resolvi fazer a medida protetiva.
e
Sim.

103

falou pra mim, me explicou, se a mulher deixa, de medo, pensa que vai fazer alguma

a chegou a te agredir fisicamente?

primeiro?
, que

nha?
Fui sozinha.
E como foi o atendimento na Delegacia?

Mas foi muito bom o atendimento dele, muito educado, foi tudo na hora. Ele me atendeu
muito bem. Muito paciente.

Nem q
te procurou?
Isso tem quanto tempo?
Nem recado.
Nem passar na frente da casa?

104

Nada. Ele tipo que sumiu.

me ligar.

Antes de pedi

E depois disso ele tentou te coagir a retirar as medidas?

Sim, pra mim
parou com as medidas protetivas?
Parou.

aceitava que
Aham.

peguei e sa

105

oito meses.

Ele registrou a filha? Ajudou financeiramente?
Ajudou pouco. Na gravidez ele comprou um

to entre os dois.

106

ENTREVISTA 2

rtava com a minha

fulana

eu sempre dei o meu melhor, mas pra ele nunca nada ta
fulana
registrei o B.O., expliquei certinho o que tinha acontecido aquele dia, que foi dia 15 de

como que era a conversa dele, sabe?
o os
procedimentos

fulana me ajudou pra mim ficar no hotel, no Hotel tal
-feira, eles foram tirar ele de dentro da

casa segunda-feira de tarde, perto do meio-

fulana , aquela

107

maltratava muito. Mas assi

implorava, porque todo

uma hora ia acontecer algo pior, mas foi isso.

Juiz pediu pra mim voltar.
dois?
Olha, assim, logo que eu fiquei
deixou ele me bater, a gente brigava, ele quebrava as coisas dentro de casa, me atacava
de me machucar, ele me segurava, ou me dava um tapa na cara quando ia dar, sabe,
quando queria me bater, quando a gente discutia, mas ele nunca chegava a me deixar

bateu muito, me machucou muito, machucou meu olho, minha boca, como eu uso
aparelho, cortou tudo, eu lembro que eu acordei tava cheio de sangue e ele chorando do
lado, como se fosse arrependido, sabe?

asse ele. Depois ele acabou me pedindo

108

desculpa e eu perdoei ele, eu falei assim, foi a primeira vez que ele me machucou tanto,

CREAS, foi na Delegacia e foi colocada no hotel?
Sim, eu fiquei cinco dias no hotel.
-feira e foi intimada
na segunda-feira?
Sim, na segunda a fulana veio aqui e entregou pra ele o papel que era pra ele sair.
E desde que ele foi intimado ele tentou entrar em contato c
Ele me inferniza todo dia, ele me incomoda direto.
Como ele entra em contato, por mensagem?
fulano ,
direto.

seguindo a gente. [...] A

-

o pra aula assim, e depois

Militar

vigor?
Sim. Foi logo que eu terminei com ele, logo que a gente separou, eu tava estudando
com o fulano

pra ele, p

fulano vai, tenta conversar com ele, ele xinga todo

109

esse problema da hora de pegar e devolver?
a Mirna, as duas me at

sei a hora certa.

fulano
Logo que eu fiquei com o fulano ele me incomodava, me seguia. Eu trabalhava na
r nada,

e

Delegacia?
Sim.

acha que iria piorar a si

110

sabendo.

111

ENTREVISTA 3
durou 14 anos; fomos morar juntos
quando eu tinha 23 anos e tivemos dois filhos.
o? - ele sempre teve o

no meio. Depois de 4 anos
eu engravidei de novo.
E como era com os filhos? -

.
-

conversa que ia mudar e chegava a mudar por uns meses, mas depois voltava tudo de
novo.
- Sim; mas depois desisti.
sempre as duas juntas? e quem estava ao redor, via mais que eu o que estava aconte
inclusive.
?

A minha

de pensar porque eu nunca consegui argumentar com ele; a gente nunca teve voz nem
- uns 6 meses e nisto ele vinha em

112

cercava por todos os lados. Se eu tivesse medida protetiva naquela

fazer? Era toda
Ele ficou

Sim e se eu tivesse medida protetiva
estava ali me

medida protetiva.
onde conseguiu?

acia e a policial

em um lugar onde ele
diferente se tivesse a medida protetiva.
eguir a medida protetiva?

Eu me separei em 2012; pedi a

medida protetiva uns 6 meses depois e demorou de 20 a 30 dias para sair. Em 2016 ele
u tinha de 2012, tinha vindo um papel dizendo que ela
que ela ia se expirar e perguntando se eu tinha interesse em continuar.
E quando teve as medidas protetivas, ele aceitou?
-marido estava
escondido no milho e na capoeira
Depois meu menino disse que ele estava alcoolizado. Muitas vezes ele vinha aqui no meu
entra aqui quando vem trazer meu menino: deixa ele e vai embora.

113

Ele tentou te coagir a tirar as medidas protetivas?

Sim; ele mandava recado pelos

deixei correr.
que foi bom? Que foi eficiente?
-

nem dormia a noite porque p

menina e sim o menino. Min

para me incomodar, pois eu pagava tudo para a menina: faculdade, cursos. Mas deve ser
Eu continuo pagando: ele veio aqui na frente e incomodou porque eu comprei um carro.

Quando
Ele chegava a te impedir de fazer qualquer coisa?

sim; se eu chegava um pouco

114

har

seguia o roteiro casacumpr
medo dele e hoje, com meu novo marido, cumprimento tanto minhas amigas, quanto seus
ele bebia?

estava, com que

tenho o meu dinheiro para isto. Mudou: posso me cuidar.

etc. Meu dinheiro sumia; praticamen

estudo social; eu
entrevistar. Quando meu filho vem aqui eu nem quero e nem falo do pai com ele, mas sei
que o pai se refere a mim com ele, como a ladra e a vagabunda. Eu fiquei com a casa e o
carro e
Ele se casou de novo?
cupava em pegar recibo quando ajudava meu filho e foi

ganhar um dinheirinho, mas eu q

115

ENTREVISTA 4
ento?

A gente morava em

trabalhava de pedreiro, mas me ajudava bem pouco. Ele bebia bastante e ficava as vezes

Grosso morar
morar em uma casa maior, junto com eles. Mas meu marido ficava muito nervoso e um
urar faca na
pego meu notebook e vendido para um cara. Eu fiquei muito nervosa e minha filha estava

que fazer acerto com minha patroa para arrumar a casa que nem era minha, pois eu
gostava muito da senhorinha que era dona.
Isto tudo aconteceu num mesmo dia?
de gasolina e deixou no
fosse dormir com ele, ele iria tocar fogo em mim. Outra vez ele levantou e foi na cozinha e
o notebook, eu parti para cima dele; queria a chave da casa, pois ele trancava para a
esganando e me jogou em cima da cama; foi mexer na gaveta mas depois saiu para a
rua.
m juntos?

4 anos

mandaram para Toledo, para fazer exame de corpo delito.
O primeiro lugar que

116

que eu falava para ele; ele escrevia e me tratava bem.
que no dia que ele queimou a casa, chamaram os bombeiros e eles vieram. Os policiais
escondido.
mais; foi tanta coisa que aconteceu!
Mas quando teve as medidas protetivas, ele foi afastado da casa? - sim; ele foi morar
esperando chegar e queria vol

-

casa
as medidas protetivas, ele cumpriu?

u saia, eu sentia que tinha

vo pois o que ele tinha feito
botando fogo na casa, me dava muito medo, pois os estragos do fogo foram muitos.
Como ele fez para queimar a casa?

Era feriado; eu havia limpado toda a casa; deixei

aberta para arejar e chamei minha filha para irmos na casa da minha mae que era perto.

na cortina do meu quarto. Ele foi no mercadinho comprar is

a
quando isto aconteceu?
protetiva sim.
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-

e agredir?
podia falar uma coisa qualquer que ele fic

e
eu aguentei por tanto tempo.
E quando passava o efeito da bebida, ele pedia desculpas?

Sim; ele falava que ia

a nossa vida, mas nunca mudava.
E o que te motivou a ir

Eu morava

bebia e chegava agressivo?
medidas protetivas?
porque ele sumiu.

considera que teve um bom atendimento?
que sair de casa e eles tirarem ele da minha casa.
Ele chegou a te procurar neste te
protetivas?
Como foi com o comportamento agressivo dele; foi da mesma forma desde o inicio,
ou aumentou com o tempo? Ele chegava sempre
matar para eu ficar com medo dele. Eu ainda tenho medo de ele aparecer e ainda tentar

118
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ENTREVISTA 5

completar 38 anos de casados neste ano e eu entrei com pedido de medida protetiva e

deixei para ele pedir. Se ele pedir, eu assino, mas assim teria que vender os bens e
protetiva e agora a gente nem se fala. Agora eu estou em paz.
Eu entrei com o pedido no dia

tempo?
acabar com

vai. Ela disse que ele fica fazendo chantagem emocional com eles dizendo coisas assim:

com eles: o que acontece aqui,

mandava para ela. Mas como agora ele acalmou um po

e que ele tem que mandar um terceiro buscar eles, pois pela protetiva ele tem que ficar

120

estou separada de casa dele vai fazer 4 anos no dia 20/02/2019. Vai fazer 4 anos que eu

fisicamente, ele fazia muita coisa comigo. Eu fiquei com ele muito jovem; eu tinha apenas

esmagava as coxas do menino na cadeirinha; se chorava, dava tapa na cara e com a
menina era a mesma coisa. Tudo de tapa
a gente foi ao mercado, ele gastou 400 reais. Claro que eu tenho o meu ganho; mas

eu decidi separar porque eu sofri muito; era muito desgastante. O casamento desgastou e
mais.

121

procurar ajuda?

Sim; eu tinha medo de procurar ajuda porque ele sempre falava que

se eu quisesse separar eu nem imaginava o que poderia acontecer comigo. Tanto que no

e arrepender amargamente pelo resto de sua vida! Meu

ele me fez: mas eu d

fui conversar com o advogado e ele disse mais uma vez: vai pedir medida protetiva e eu

-

exemplo ele nem quis ir na aula; e vem com umas

., a menina, para dizer o que estava
acontecendo com o L. e dizer que se continuar assim eu vou falar com o advogado para

122

bate em um, belisca o outro, xinga a profe.
sobre isto, mas ele disse que depende do juiz. O pai levou no outro final de semana,

primeiro?
vez?

delegacia. Ele me disse: volta
delegacia. Mas nem precisei ligar porque naquele dia fui atendida. Fui muito bem atendida

concedida?
Mas
ele quando eu estava

te buscar. A segunda pergunta que eu imagino que ele fez p

ar, apesar que quando ele

pois eu disse para minha filha me dizer quando ele falasse coisas como ele falava antes:

esquece, mas quem apanha,

123

concordar com ele e qualquer coisa que eu dissesse que co

e este barzinho. O resto eu me

8 da noite e a gente ia dormir

no colo dele, ele empurrava e dizia que o pai estava cansado de dirigir o dia todo. Mas

Durante o casamento o

da sua conta! Ele usava um voc

domingo e ele disse que ia sair depois do almo
quando voltava e eu ficava sozinha como uma gata borralheira, eu perguntei: mas que
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jogou toda a comida fora da mesa. E assim
e amava ele de verdade e pensava que ele ia mudar e que a vida era assim mesmo. Isto

Quando ele chegou eu perguntei onde ele estava e ele disse que estava no bar jogando e

casa, porque a raposa comeu

dedo contra mim ou eu iria ao juiz. Eu nunca vou esquecer. Ele largou a faca e mostrou o
quanto era cov

um dia ele me

voltar nunca mais.
Dep
pelos filhos?

No dia que ele foi chamado, 29/08 eu fiquei sabendo porque era quase 11

o

125

disse: deixa filha que a gente vai

ser 500 ou 1000 reais, mas o valor correto em cima

se eu tinha renda e eu respondi que sim, porque

conforme meu advogado falou e vai sa

s numa boa.
foi bom?
ele

protetivas foram eficientes, pois desde o dia que recebi minha folha, nunca mais ele
apareceu aqui.
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ENTREVISTA 6
nto tempo ficaram juntos, tiveram filhos? -

e depois fomos morar juntos e ficamos 16
anos juntos.
Eu tinha 18 e ele 16 anos; logo fomos morar
juntos e em todo o tempo que ficamos juntos foram 17 anos.
3 filhos
A mais velha tem quantos anos?

15 anos

todo o tempo foram 17 anos juntos, mas namoramos uns 6 meses.
Acho que um pouco mais de 30
dias

e brigas de novo. Voltamos

-moldados; trabalha uma quinzena, recebe e desaparece.
e nada e depois quando ele volta para

tinha como pagar aluguel; ficou mais un

127

?
CREAS como agora. Da outra vez eu denunciei ele; ele ficou preso; depois ele foi se
tratar e demorou um tempo para a gente voltar. Por isto eu tinha vergonha, porque tinha

nvolvimento dele

is estressado,

entando

como ele ia estar quando eu voltasse; se ia acreditar que eu estava na igreja. Nem na
que eu tava

- Nos
inha

noit
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ele
eu ficava fraca. Aquele dia eu olhei ali para os meus filhos, pedindo socorro, que eu me
se
erto

antigamente levava meses para acontecer; agora era dias; 3, 4 dias e de novo no outro

o: isto que as

entender que eu estava me defendendo. Foi tudo isto que eu comecei a p

de casa.
edir?
o melhor marido do mundo. Ele ia me buscar no trabalho, a gente saia, a gente levava as
s, ele pagava as contas:

frente que ele estragou e se ele estiver aqui sentado ele v

pessoa maravilhosa.
que estava sustentando?
tirava um dinheiro para casa,
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quinta feira e voltou no domin

tou arrumando as co

pois antes que eu apa

essivas igual ele. E tudo isto foi pesando para eu tomar uma
Era pior

em casa

por mim e por meus filhos.

rei
ajuda, acho que era numa quinta era bem preparada e ela disse que de tarde, quando ele chegasse em casa, era para eu
colo
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tenho
m

u tava ruim

o dia que a oficial

Tanto que quando a

Sim; eu fui na quinta e no domingo cedo a oficial de

a vamos conversar e eu ia acabar deixando passar mais
uma vez. Ainda eu tava chorando quando ela chegou. Eu tava sentada aqui fumando e

z; tava tudo atrasado.
Sim; ela ficou aqui
ou se poderia pegar as
Faz uns 30 dias?
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vol

irar as medidas?

tar?
te dizer. Nos primeiros dias eu fiquei assim meio mexida, mas agora com o andar da
qui. Eu falei para

este sentimento que

m raiva dele, pois os dois sempre

a outra.
Agora que ele saiu, teus filhos te falam o que?
mesmo vendo tudo o que ele fazia. Quando eu cobro alguma coisa dele, ele diz: eu quero
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isto, faz aquilo, tem que fazer direito. A mais velha tem raiva dele porque ele bateu nela

igreja; ele disse que ia ver

ele ficava

se tratar;

melhor para ele.
Estes dias ele mandou 200 reais; mais de 20 dias que que

com o pedido da guarda ta
e eu aqui sou eu que tenho que ser a brava com eles; eu que exijo, eu que xingo, que
ponho de castigo, que

sempre

f
os
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o, mas ele

voltando; porque a gente tinha contato; conversava e agora ele sabe que
chegar perto.
precisa pedir novamente?
ia mais

de; eu

muito
calmo. Estes dias o menino que trabalha comigo comentou que de vez em quando ele
ava

bem tranquilo.
Acredito que sim; no meu caso por enquanto
sim. Eu ainda tenho medo que uma hora ele vai beber, mas eu tenho que ser bem firme.

embora. Mas eu disse para ele: respeita a lei; se eu precisar achar que tenho que

ependi; esta paz
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o meu
trabalho e quando cheguei ele tinha me trancado para fora de casa. Se eu falasse que
e chamasse

para o ar.

gora na casa

mas me

aqui porque o marido dela abandonou ela; pegou uma mulher de boate e abandonou

m
o tempo eu me acomodei e para mim era normal. Com o tempo eu parei de sair de vez
ia
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ra assim sempre. Eu trabalhei 2 anos na Lar e
quando sai o acerto deu um dinheirinho bom; eu queria comprar uma motinha para mim e
rcelas do carro com meu seguro desemprego e eu

perdeu a carteira porque estava bebendo e
dirigindo e ainda trazendo o meu sobrinho sem a cadeirinha. E eu tava em casa. E todo

choro. 10 mil e meio: perdi. Pior que tinha uma parcela ainda para pagar e tive que pagar.
Se ele me ajudou com 3 mil desses 10 mil e meio, foi muito. Porque ele tinha um Del Rey
uns 200 reais. Depois tive que pegar meu seguro e fui trabalhar por dia, para eu poder me

fez mais pensar as coisas e ver, foi uma tia dele, que falou: tu acha que vai ter controle
na frente eu vou ter minhas recompensa e ela disse: tenho minhas
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a tia dele falou isto para mim. Eu fiquei pensando: meia noite e eu na porta da delegacia.

utro
dia eu tinha que trabalhar, ferrada e comecei a pensar sobre as atitudes dele e pensei:

i,
eu comecei o acompanhamento com o fulano

h

dele me
nunca me defendeu e ele deixava. Eu botava para correr e ele me xingava, porque eu
dentro de
acumulando. Hoje que eu tou mais tranquila e fico pensando: acho que foi a melhor coisa
aqu
foi a

o dia que cai n o
banheiro, cicatriz nesse olho, quase furou meu olho, falei que tinha voado banha, aqui tem
uma cicatriz do lado, essa nem lembro o que inventei. Sei que a mulher perguntou para
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li. Fora as marcas pelo

le
acabava me machucando. Uma vez quando ele foi tirar deu um risco na minha orelha. Eu

peg
que ele sonhava e eu acordava com uma bofetada na cara; tou falando para ti rindo
escondido; tudo quietinha; me machuquei; aconteceu isto e aquilo. De ficar uma semana

gesso, depois na

pulou muitas ve
tem respeito por ela; se ela fala com ele, ele escuta ela. Ela me defendeu muito. No dia do
tiro

e
liquei

ue

respei
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E eu agora tenho
vagabunda; que gostava de apanhar. Por isto que eu tinha jurado que nunca mais ia botar
sozinha eu fui maltratada. Eu fui humilhada, eu queria entrar dentro de um buraco; mas
quando fui com a assistente social ele sabia que eu era a mulher que tinha levado um tiro;

passar p

eu me tocar e

que contava era

organizada: eu la

dormir. Ont
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do de dizer; ele bebia e eu achava que era

baixos.
Sempre houve alguma coisa. A primeira vez que a gente casou, com uns 7 meses de

dormiu na cadeia e no outro dia veio para casa. Com o tempo, ele ficou 7 anos sem
u tive

Sim;

depois ele voltou e ficou 1 ano e pouco sem beber e depois voltou a beber de novo. Ele
achava que era o lugar: a pr

E desta vez, foi

pulou nele, mas tremia i
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bem agressivo quando a gente conta as coisas. Porque assim, ele tinha quebrado um
monte de coisas;
pegar a entrevista falou assim: a senhora quer denunciar, a senhora tem direito. Mas se a
direito
mesmo psicologicamente. E eu repassei tudo aquilo e eu chorei muito pois eu pensava na

perguntou se eu queria mesmo denunciar ele. A senhora tem certeza? Porque vai colocar

bem humilhante. Aquela vez que a advogada deu a palestra ali, deu vontade de me

les
tem como ajudar, como dar: fica ali ne? Que nem essas coitadas, que tem que apanhar

bem louco.
Ele chegou a ser preso em flagrante? - Na verdade ele tinha sido preso e solto; depois

tinha q
ficava
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as hoje, mas

andou ele

m ele; se parar,

para eu assinar porque ela sabia que a gente tinha voltado, mas me

a, mas quando bebe

atendida? Foi por quem?

Sim; fui uma vez e

a I. e disse para ela: eles tratam ma

que trabalhamos e vamos nas cas

mpanhada
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ns 15, 20 dias, pois todo dia a gente passava medo. Ele vinha para

A gente fica muito assombrada. Depois que passa, que nem hoje, a gente pensa que
mesmo a gente conhecendo e convivendo com a pessoa, a gente acha que pode

com a pessoa, mas se ela te agride psi
vergonha mesmo.

Fora tamb
depois que ele ficava perturbando nos bar que ia, mas depois ele saia; o pessoal
mas de brigar mesmo com as outras pessoas, eu nunca ouvi falar. Uma vez em casa, ele

Ele disse que veio junto para
desapareceu; a gente nunca mais viu nada.
Quando foi concedida a medida protetiva ele cumpriu?
inha e ficava por ali e a gente falava que se ele ficasse a gente
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Quando o oficial de ju
inocente.
mesmo quando
davam um jeito de passar as coisas, de fumar e de beber.
Quando a medida estava valendo e ele se a

elas valem por 6 meses. M
papel para retirar.
para voltar?

que ficar esperando; teve que
acontecer que nem o filho que tinha que pular nele de novo. Em todos os setores que
i um pouco antes, eu tinha ido
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?

Uma vez ele tentou me

domingo e depois vo
na verdade eu
queria dar um basta de nunca mais voltar, sabe? Achei que dali ia ser o fim mesmo, que
nunca mais ele ia aparecer, depois de uma atitude desta que eu tomei. Mas voltou de
mas fazer o que? E h
cumprir. Mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria. Deus disse que a gente tem
que amar e perdoar

os filhos ped
de outra.

145

ENTREVISTA 8

7 anos
bem?

muito.

Nestes 7 anos que
Sim

com e
Estes 7 anos foram muito sofridos.
O que te levou a pedir ajuda?

ro?

Fui na delegacia

Sim, no mesmo dia.
Foi bom; foi bem bom.
-lo a sair da casa, quanto
tempo demorou?-

to

o atendimento foi bom?
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dizer se queria continuar ou
E ele cumpriu as medidas depois que foi intimado?
O que ele fazia?

Ele sempre ia perto e conversava. A gente chegou a voltar; a gente

Sim; uns 7 meses
ligou mais, mas quando eu vou no baile
Sim;
continuava; mesma coisa; vinha aqui em casa.
Quando tinha a
pulava o muro ali para vir aqui. Um dia eu tava com um amigo meu aqui e ele veio aqui
dentro; trepou naquela

a mesma coisa, maltratando, maltratando mesmo.
De chamar de todo tipo de coisa
Ele chegou a te agredir fisicamente?

a roxo;

quando a gente discutia.
Sim; o pior era essa.
Ele nunca chegou a ser preso por causa disto?Ele
ele
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ro em cima de mim; eu
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quanto tempo durou o relacionamento?

A gen

mas a gente sempre acha que vai

um outro rapaz que eu tava namorando e nesse namoro eu engravidei dessa nenenzinha.

quebrar as coisa. Chamei o pai dele, eu tava com a ne

ficaram juntos?

12 anos

na verdade as briga dele ele nunca deixava marca; ele sufocava. Uma ou outra vez que
dava para deixar as marca, como uma vez que ele me deu um chute na perna ficou e
outra vez que ele me segurou a boca e o dedo dele resvalou; pegou no meu olho e ficou
roxo. E no Rio Grande uma vez que a gente tava na casa da minha tia, ele me segurou
Mas fora

final as agr

muito de lembrar destas coisas porque se tu for conversar com ele agora, eu passo por

n
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r

e
foi contra mim.

lembra das coisa.
ele chegou a ser preso?
ui para

diam fazer nada.

ai dormir aqui. Foi isto

registrado?
eu fui e foi feito.
O atendimento foi tranquilo? Foi bom?

casa.

Foi na civil; eles atendem a gente bem; mas
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-lo
para sair de casa, demorou quanto tempo?- Uma semana,

eu brigava, porque ele m
questionava as coisas e a gente acabava brigando. E ele sempre dava a culpa que era

grande do lado. E a pequenininha se empurrou que desencaixou a cadeirinha aqui do

Ele cumpriu as medidas protetivas, ou ele continuava te procurando?

Ah; ele

; ele chegava aqui; ele fazia fiasco; queria gritar, xingar.

Te ligava pedindo para voltar? Te incomodando?

? -

r causa das
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realmente?

Sim, ele tinha medo e depois que ele veio aqui brigar comigo por causa da
., vai embora porque eu vi que ele tava se exaltando. Eu fui querer fechar

agora ele com

relacionamento?
E os filhos, ele pega sempre? Ele leva para visitar?

Como eu poderia te dizer? Eles
pouquinho as coisas. Eles me seguraram u

aqui em casa. Vamos supor: ele

chegam apavorando, como se fos
para a Civil. Como se estivessem fazendo um favor.
A canseira. E

cansada

cresceu ouvindo estas coisas; tanto que no dia que aconteceu isto eu pensei que ele ia
eu perguntei:
tomar uma atitude. Tava muito,

era muito.

E eu achei que ele ia ficar contra mim
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u deixo! Mas as vezes ele leva para o outro
lado: se ele quer fazer um mal para a gente, ele pega e usa isto como se eu tivesse

r por ruim; na verdade se fosse ver o que o
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Sim e tivemos 3 filhos.
Nenhum deles mora mais com a senhora?
pedir ajuda? assim: tudo ele tinh

para o CRAS pedir ajuda.
Era sempre
xingando.
ou.

separava? Era assim que funcionava?

Sim, mas

mos tempos eu falei com a fulana

Ele t

fulana veio aqui e pegou ele

Um ponto eu acho que era; pois ele era uma

A medida protetiva foi a primeira vez que a senhora pegou?
fulana do CRAS me levou na casa da
Daquela vez a gente voltou, para ver se conseguia viver; pois ele vinha de joelho para
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E ele bebia?
sim;
miorava e daqui a pouco c
E a senhora trabalha fora?

Quando eu tinha os menino pequeno, para sustentar os
1 ano e 7 meses na Lar

em casa.

Eq
que a senhora procurou?comparecess
pediu se eu tinha medo, se eu era ame

CRAS e eles te acompanharam na delegacia? Foi assim? Da primeira vez sim; mas
eu
tinha ido no CREAS, a fulana
E com
Trataram a senhora bem? Foi bem atendida?

Sim, fui bem atendida.

gacia sozinha?
CRAS, porque eu participo do CRAS e como a fulana via que eu vivia deprimida por
encaminh

fulana me encaminhou para a delegacia.

A senhora se lembra quanto tempo demorou entre a senhora ir na delegacia e o

Demorou bastant
morava mais aqui?

Ele tava aqui e eu tava na casa da minh

fulana
que eu tava. E ele mesmo falou para elas que eu tinha fugido com uma pessoa; que eu
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Sim;
m para ele que ele tinha

senhora?

d

protetiva. P
Foram duas medidas protetivas e nas duas a senhora voltou com ele?

-

le ou que eu trouxesse ele de volta para

Sim; ajudou; porque s
medida protetiva, era bem mais complicado.
Ele tem medo por causa da medida protetiva?

Ah eu acho

E arma, faca, estas coisas, ele chegou a pegar para a senhora?
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.
-

A senhora acha que teve algum motivo especial?

viver com ele

Porque

Pobre eu to toda a vida pobre. Mas uma vez eu vivia com um saco nas costas e os filhos
puxando, mas agora to trabalhando e to melhor. Na sexta feira eu trabalho o dia inteiro.
ra mim para saber se

acontecia uma coisa que ele ficava nervoso, ele chegava em casa e ele descarregava os

eu era a culpada.
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