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Apresentação

Empenhada na sensibilização de agentes governamentais e formadoras/

es de opinião para o tema de gênero e na criação de espaços de discussão, 

socialização e articulação de experiências, a AGENDE apresenta o quinto 

número dos Cadernos AGENDE. Nesta publicação encontram-se reflexões sobre 

a concepção, a preparação e o desenvolvimento do curso de Capacitação em 

Violência de Gênero para Policiais das Delegacias Especializadas em Atendimento 

à Mulher (DEAMs) do Centro-Oeste, sempre com a perspectiva de ampliação e 

garantia dos direitos humanos das mulheres.

Este livro resulta de um trabalho coletivo de construção de conhecimento 

por mim coordenado, integrando a assessoria técnica, diretoras e sócias da 

AGENDE e especialistas em direitos humanos das mulheres, enriquecido por 

meio de um rico diálogo com as/os agentes policiais e outras/os profissionais 

que lidam diretamente com a atendimento a mulheres em situação de violência. 

O curso contou com Lourdes Bandeira e Tânia Mara Campos de Almeida como 

professoras; Andrea Mesquita, Marcia Vasconcelos e Tatiana Guedes como 

facilitadoras das dinâmicas; Ela Wiecko, Mônica Melo, Elizabeth Garcez e 

Valéria Pandjiarjian como facilitadoras da Lei n° 9.099/95 e o Juizado Especial 

Criminal; e Cecília Sardenberg como consultora de planejamento.

A violência contra as mulheres, definida pela Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher – Convenção de 

Belém do Pará –adotada pela OEA em 1994, como “qualquer ato ou conduta 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”, constitui 

uma das mais incompreensíveis formas de discriminação sofrida pelas mulheres. 

A violência baseada no simples fato de ser mulher compromete o exercício dos 

direitos humanos, a consolidação de sua plena cidadania e a qualidade de vida 
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das mulheres, limitando sua atuação enquanto sujeitos humanos e prejudica o 

desenvolvimento da sociedade em sua diversidade.

A violência contra as mulheres é uma grave violação dos direitos humanos 

e um problema de saúde pública que afeta o desenvolvimento socioeconômico 

do país, exigindo a implementação e o fortalecimento de medidas de políticas 

públicas para prevenir, combater e eliminar todas as formas de violência 

contra as mulheres. Apesar de todos os avanços alcançados, a garantia de um 

atendimento digno e eficiente às mulheres em situação de violência doméstica 

e sexual continua sendo um desafio. A própria natureza do fenômeno exige a 

elaboração de políticas públicas multisetoriais capazes de incidir na própria 

estrutura de normas e valores que organizam a realidade social. É necessário 

considerar que elementos discriminatórios que compõem a cultura brasileira 

muitas vezes orientam as práticas das/os próprias/os agentes públicas/os 

responsáveis pelo atendimento aos casos de violência de gênero. A implementação 

de serviços públicos deve, portanto, ser acompanhada de processos contínuos 

de sensibilização e capacitação para que a qualidade desse atendimento seja 

garantido. 

Com o objetivo de contribuir nesse processo, em 2002, a então Secretaria 

de Estado dos Direitos da Mulher – SEDIM (atual Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres - SPM) promoveu a capacitação de agentes públicos atuantes 

nas DEAMs de todo o país. AGENDE compôs o grupo de entidades responsáveis 

pelas atividades de capacitação, tendo conduzido os cursos realizados no Distrito 

Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nesse processo 

foram capacitadas/os cerca de 250 agentes policiais e outras/os profissionais da 

rede de atendimento às vítimas de violência doméstica e sexual.

A condução dessas capacitações levantou questões fundamentais sobre 

o tema da violência de gênero, revelando limites e desafios para a pedagogia 

feminista como ferramenta de formação e sensibilização e para as políticas 

públicas como instrumentos para fortalecer a cidadania das mulheres. Em 

função da riqueza do processo, AGENDE apresenta a seguinte publicação, que 

contém a sistematização e reflexão sobre essa experiência, bem como textos e 

subsídios para a elaboração de proposições de políticas públicas. 

Marlene Libardoni

Diretora Executiva da AGENDE
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Introdução
A inscrição policial nas teorias sobre violência 

de gênero e a escrita desse processo

Andrea Mesquita de Menezes

Lourdes Bandeira

Tânia Mara Campos de Almeida

Esta publicação é resultante das reflexões acerca da concepção, da 

elaboração e do desenvolvimento do curso de Capacitação em Violência de Gênero 

para Policiais das Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher (DEAMs) 

do Centro-Oeste1, realizado em 2002 pela Organização Não Governamental  

AGENDE Ações em Gênero, Cidadania e Desenvolvimento. Ao final, soma-se 

a este material um texto sobre políticas públicas mais eficazes no âmbito da 

violência de gênero, decorrente da nossa experiência em ministrar o curso e 

das idéias e pensamentos emergidos nesse processo. Assim, de posse desse 

conjunto de idéias e pensamentos, temos aqui um objetivo maior, que não é 

apenas sistematizar e registrar a vivência da AGENDE ao longo desse processo 

de capacitação. Pretendemos, sim, contribuir para o fortalecimento dos direitos 

humanos e da cidadania das mulheres, garantindo-lhes um atendimento 

institucional respeitoso e digno, ao oferecermos às/aos agentes públicas/os, 

agentes não governamentais e voluntárias/os, que se dedicam a esse tipo de 

1 Quatro foram os estados em que o curso foi realizado em suas capitais: Distrito Federal, 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O número total de participantes de cada local foi, 
respectivamente, 78, 96, 85 e 98.
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atividade, uma reflexão conjunta sobre suas respectivas experiências e práticas 

profissionais cotidianas.   

Esse processo de capacitação, durante o ano de 2002, não se restringiu 

à região Centro-Oeste, tendo sido também realizado em mais 22 estados 

brasileiros. Na maioria desses estados, ainda não havia sido realizado nenhum 

curso dessa natureza e o tema da violência de gênero, até então, encontrava-

se longe dos currículos de formação das academias de polícia do Brasil afora. 

Esse dado fez daquele ano um momento atípico para grande parte das nossas 

Delegacias de Mulheres, bem como para a equipe de facilitadoras da AGENDE. 

A AGENDE ministrou o curso no Centro-Oeste a convite da antiga 
Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher (SEDIM) e do Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher (CNDM), em parceria com a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (SENASP)2. A construção desse trabalho baseou-se, em 
larga medida, no Projeto violência contra as mulheres e direitos humanos: 
uma proposta de capacitação de policiais, elaborado pela organização não 
governamenal CEPIA Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação, 
atendendo a uma demanda do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher  
(CNDM). Seu modelo pedagógico foi amplamente discutido em um seminário, 
com a participação de entidades do movimento de mulheres. Em linhas gerais, 
esse modelo centra-se na proposição de temas que devem ser discutidos em 
aulas expositivas e dinâmicas de grupo com as/os participantes.

A partir desse marco inicial, representantes da SEDIM e da AGENDE 

reuniram-se com representantes dos órgãos de Segurança Pública e dos 

Conselhos de Direitos da Mulher de cada estado do Centro-Oeste, com a 

intenção de discutir a infra-estrutura essencial à efetivação do curso e as parcerias 

institucionais, a ser estabelecidas em cada uma das capitais. Simultaneamente, 

a equipe de facilitadoras da AGENDE inspirou-se no modelo da CEPIA e 

elaborou uma proposta de curso, considerando as diversidades e necessidades 

locais, tendo em mente o estímulo ao desenvolvimento coletivo e o respeito 

às dificuldades inerentes à profissão policial. Afinal, entendemos que um 

curso dessa natureza deve auxiliar suas/seus participantes no desempenho da 

2 O curso faz parte do Plano de Ação do Segundo Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH 2), lançado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 13 de maio 
de 2000. 
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profissão, o que, certamente, acaba sendo extensivo à vida pessoal. Assegurou-

se a inclusão de questões importantes segundo a realidade local/regional das 

unidades policiais, bem como criaram-se condições para o desenvolvimento 

da capacidade individual da/o policial de vir a ser agente multiplicadora/or de 

novas idéias e práticas acerca da violência de gênero.

Ministrar esse curso foi um desafio para a AGENDE por dois motivos:  

primeiro porque, como organização feminista e composta por militantes 

feministas, capacitar a polícia a fim de sensibilizá-la para um atendimento 

mais respeitoso, compreensivo e humano da violência contra as mulheres, 

sempre constituiu uma de nossas reivindicações, em coro com diversos outros 

movimentos de mulheres no país. Segundo, por esse ter sido um momento único, 

em que tivemos a oportunidade de utilizar não só nossas reflexões e experiências, 

mas também nossa capacidade técnica e força de ação na militância política 

para realizarmos um curso com tal especificidade e direcionamento. Esse curso, 

portanto, a um só tempo, correspondeu a nossas reivindicações e realizações.

Desde o momento em que aceitamos esse desafio, tínhamos em mente a 

responsabilidade de oferecer instrumentos e recursos teóricos para a reflexão 

a dessas/es policiais, os quais fossem capazes de auxiliá-las/os a elaborar uma 

melhor e mais ampla compreensão da dinâmica da violência de gênero exercida 

diretamente contra as mulheres em vários níveis e ambientes, como até mesmo 

na própria delegacia. Era fundamental, para o êxito da capacitação, inseri-las/os 

nos temas e nas situações apresentadas por nós. Exemplo disso foi um policial 

que nos fez a seguinte pergunta: “como a gente pode tratar bem essa mulher? 

Ela volta dez vezes à delegacia! Não somos psicólogos. O policial não foi escalado 

nem treinado para ser psicólogo”. Nas várias turmas do curso, o aparecimento 

de falas dessa natureza foi bastante comum e positivo, ao possibilitar-nos acesso 

às suas representações já cristalizadas, mas também à sua reflexão crítica de 

modo conjunto. 

Tivemos o cuidado de entender o que essas falas queriam expressar e de 

trabalhar com as mesmas dificuldades do senso comum em conseguir apreender 

a complexa e perversa dinâmica desse tipo de violência e seus respectivos 

ciclos na seara das relações interpessoais, no cenário conjugal. Além disso, 

ficamos atentas ao conflito entre os conteúdos das teorias que apontam para 

o impedimento de  considerar a violência de gênero similar a qualquer outra e 

situá-la em meras categorias patologizantes ou dicotômicas, tais como “vítima e 
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agressor”, e a própria formação policial que, em geral, sai em busca de culpados 

e da aplicação de ações repressivas.

A identificação das idéias e da lógica presentes nessas falas do público 

do curso confirma a freqüente queixa do movimento de mulheres acerca do 

atendimento não acolhedor e pouco respeitoso às mulheres em situação de 

violência na maioria das delegacias. Em grande parte das vezes, o que se observa 

é que, ferida, humilhada e envergonhada, a mulher arrasta interminavelmente a 

violência sofrida, sob outras formas, pelas unidades policiais, pelos serviços de 

saúde e pela esfera judiciária.

É claro que o trabalho policial não pode, sozinho, dar encaminhamento 

eficaz ou mesmo contribuir para erradicar essa violência − nem cogitamos tal 

hipótese. Afinal, conforme bem nos dizem as/os próprias/os policiais, elas/es 

não são psicólogas/os, nem assistentes sociais. No entanto, dada a especificidade 

desse tipo de violência, é fundamental que tenham conhecimentos básicos sobre 

aspectos psicológicos, sociais e culturais que cercam e propiciam a surgimento 

do fenômeno da violência contra as mulheres, compreendendo, por exemplo, 

o porquê de muitas delas permanecerem próximas ao seu agressor e os vários 

sentimentos pelos quais são acometidas: o sofrimento, o medo e a vergonha.

Se bem capacitadas/os, preparadas/os e atuantes dentro de uma consistente 

rede de serviços de atendimento e da perspectiva dos direitos humanos, 

o trabalho policial tende a ser uma ação fundamental para coibir ou deter a 

continuidade desse tipo de violência. Além disso, pode colaborar diretamente 

com o fortalecimento dessas mulheres, ajudando-as a se desvencilhar das 

ameaças e agressões a que estão submetidas e a se investirem de poder dentro 

das regras da cidadania e da eqüidade entre os gêneros.

Pensamos que ampliar a compreensão da maioria dessas/es agentes 

policiais no que tange à violência de gênero pode ajudá-las/os a perceber uma 

gama de novas realidades. Por exemplo: a) não estão diante de mulheres passivas, 

meras vítimas de violência doméstica, sem-vergonhas ou que gostem de apanhar 

por se manterem numa situação de violência, nada fazendo por si mesmas;  

b) as demandantes por seus serviços não estão ali por não terem o que fazer ou 

por querer apenas se exibir, mas buscam proteção, aconchego, segurança e, o 

que é muito importante, alguém que as escute e lhes permita expressarem-se à 

sua maneira e  potencializarem suas vozes emudecidas; c) não devem se sentir 

tão impotentes ou indignadas/os quando uma mulher agredida retira a queixa 
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ou volta à delegacia acompanhada pelo próprio agressor; d) devem valorizar 

o próprio atendimento, percebendo que podem contribuir para a diminuição 

da escalada da violência em geral e para o fortalecimento da execução das leis 

dentro da perspectiva dos direitos humanos. 

Com o intuito de promover a ampliação dessas novas realidades na 

presente publicação, fizemos determinadas escolhas para expor nossas reflexões. 

Essas opções não foram apenas de cunho teórico, mas explicitamente de caráter 

político-ideológico por carregarem em si o compromisso com a eliminação da 

violência, bem como com a disseminação da idéia de que as mulheres devem ser 

investidas de poder e autonomia. Explicamos, então, algumas delas.

A todo o instante, referimo-nos a mulheres e homens, ao distingui-los 

pelo uso dos artigos, femininos e masculinos, nos términos dos substantivos e na 

concordância dos adjetivos correspondentes. Logo, a/o leitora/or irá se deparar 

com uma escrita que fala de pessoas não indeterminadas ou invisibilizadas pela 

pretensão de universalidade da forma masculina, ao considerar o substantivo 

“homem” como representante da espécie humana.

Embora a palavra vítima faça parte do vocabulário jurídico, encontra-se 

carregada de estereótipos conservadores (vítima versus algoz, por exemplo) e trata 

as mulheres como passivas e incapazes de transformar suas vidas. Recusamos, 

por conseguinte, a expressão “mulheres vítimas” e utilizamos “mulheres em 

situação de violência” por querer romper com essa petrificação estereotipada e 

marcar a transitoriedade desse momento. 

Por fim, entre as nossas opções, chamamos a atenção para o fato de 

que, apesar de o curso haver sido ministrado na linha da violência de gênero, 

empregamos com muita freqüência a expressão “violência contra as mulheres”, 

para não diluir a gravidade desse fenômeno em meio ao grau de abstração da 

palavra gênero. Pretendemos, sim, dar visibilidade às mulheres e tratar a violência 

contra nós, mulheres, como uma violação extrema dos direitos humanos. Sem 

dúvida, reafirmamos que esse tipo de violência é fruto das relações desiguais 

entre os gêneros e que, para ser compreendida em sua profundidade, exige que 

se focalizem as dinâmicas perversas dessas relações de poder.

Nesse sentido, as diversas formas de violência exercidas contra as mulheres 

configuram-se como um bom termômetro para chegarmos ao grau de desigualdade 

de gênero de dada sociedade. Quanto menores forem a liberdade, a igualdade 

nas leis, a oportunidade de trabalho e a autodeterminação das mulheres, por 
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exemplo, também podemos afirmar que maiores são o sofrimento e a opressão 

vividos rotineiramente pelas mulheres. A violência contra as mulheres continua 

a existir apesar de todos os esforços para tentar equalizar um pouco mais a vida 

social, no que diz respeito às relações de gênero. Ainda hoje, em muitos lugares, as 

mulheres continuam sendo discriminadas, marginalizadas e envergonhadas pelo 

fato de serem mulheres e de seus olhares sobre o mundo possuírem significados 

diferentes daqueles dominantes. Nos casos de crime sexual, muitas vezes as 

mulheres violadas são transformadas rapidamente em rés.

De modo sintomático, uma vez que a violência contra as mulheres é pouco 

denunciada e pouco reconhecida como um importante problema público no 

mundo, os dados a respeito são raríssimos e os que existem são subnotificados. 

Contudo, alguns deles, que trazemos a seguir, nos ajudam a ter consciência da 

dimensão e de algumas características desse fenômeno.

A pesquisa publicada em 2000 pela Fundação Perseu Abramo, intitulada 

A Mulher Brasileira nos Espaços Público e Privado, estima que 2,1 milhões de 

mulheres são espancadas por ano no país; 175 mil por mês; 5,8 mil por dia; 243 

por hora; 4 por minuto; uma a cada 15 segundos.

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (1997) revela os 

seguintes dados: no mundo, 1 em cada 5 dias de falta ao trabalho é decorrente 

de violência sofrida por mulheres em suas casas; a cada 5 anos, a mulher perde 

1 ano de vida saudável, se ela sofre violência doméstica; na América Latina 

e no Caribe, a violência doméstica atinge entre 25% a 50% das mulheres e 

compromete 14,6% do Produto Interno Bruto (PIB) da Região, cerca US$ 170 

bilhões; no Brasil, 70% dos crimes contra as mulheres acontecem dentro de casa, 

o agressor é o próprio marido ou companheiro e a violência doméstica custa ao 

país 10,5% do seu PIB.

A violência contra as mulheres ainda precisa ser encarada, levando 

em consideração suas causas e conseqüências para a sociedade, com base nas  

evidências abaixo.

Segundo o relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 

HIV/Aids (Unaids) de 2004 , a propagação da Aids entre as mulheres, que 

representam atualmente a metade dos 40 milhões de portadores do víros HIV 

no mundo todo, é acelerada pela violência sexual de que são vítimas. Grande 

parte dessas mulheres não pode evitar relações sexuais nem convencer seu(s) 

parceiro(s) a usar(em) preservativo. Além disso, a pesquisa aponta que entre 
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20 e 50% das meninas ou jovens de todo o mundo confessam que sua primeira 

relação sexual foi forçada.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), citada no 

relatório anual da Anistia Internacional, divulgado junto com o lançamento 

da Campanha “Está Em Suas Mãos: Pare a Violência contra as Mulheres”, em 

2002, cerca de 70% das mulheres assassinadas no mundo são mortas por seus 

maridos.

Por fim, sabe-se que as várias formas de discriminação, opressão e 

violência contra as mulheres são personificadas no espaço doméstico e público de 

múltiplas formas: física, sexual, psicológica, patrimonial e simbólica. Na maioria 

das vezes, a violência não só viola, agride e causa dor, como é capaz de destruir 

a auto-estima das mulheres, produzindo-lhes sentimentos de culpa, medo e 

vergonha. No meio desse emaranhado de sentimentos, com muita freqüência, 

a mulher agredida passa a acreditar que, de alguma forma, contribuiu para a 

violência por ela sofrida.

A disseminação de todos esses conhecimentos básicos sobre a violência 

contra as mulheres no meio policial só pode qualificar ainda mais suas/seus 

agentes, possibilitando-lhes a superação de idéias pré-concebidas e julgamentos 

estereotipados, que muitas vezes criam obstáculos à efetividade da ação policial, 

que deve estar norteada pelo respeito aos direitos humanos e à cidadania. Além 

disso, ao manejarem com maior profundidade a questão da violência de gênero, 

podem transformar-se em agentes multiplicadoras/es de novas visões tanto para 

as demandantes por seus serviços, como para as/os demais profissionais de uma 

rede integrada de atendimento, mais bem qualificada e sensível. 

Cabe aqui destacar que, de modo bastante reduzido, o curso de capacitação 

em violência de gênero, ministrado por nós no Centro-Oeste, contou com a 

presença de representantes - nas respectivas capitais - do Instituto Médico Legal 

(IML), dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM), do Sistema de Saúde, da Casa 

Abrigo, dentre outros. A participação intensa dessas/es profissionais corroborou 

a importância e a necessidade de ampliar esse programa de capacitação a outras/

os agentes institucionais que lidam com a violência de gênero. 

Por conseguinte, os textos produzidos para a presente publicação 

pretendem atingir não só as/os agentes policiais, em uma perspectiva de 

capacitação continuada, mas também outras/os agentes governamentais, não 

governamentais e voluntárias/os diretamente ligadas/os ao atendimento de 
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mulheres em situação de violência, bem como gestoras/es governamentais 

responsáveis pela concepção, formulação e implementação de políticas públicas 

nessa área e pesquisadoras/es. Desejamos que este material fomente reflexões, 

subsidie ações mais eficazes e estimule a realização de futuros processos de 

capacitação sobre violência de gênero.

De modo geral e em conjunto, os sete capítulos encontrados nesta obra 

voltam-se para a sistematização das principais reflexões surgidas nesse curso de 

capacitação: as temáticas relacionadas com a  violência de gênero; os estereótipos 

e os preconceitos entre as/os policiais; o papel desempenhado pelas DEAMs, 

enquanto primeira política pública reivindicada pelo movimento feminista; 

as redes de atendimento às mulheres em situação de violência; a utilização 

da pedagogia feminista em processos de sensibilização de agentes públicas/os 

responsáveis por esse atendimento; os recursos legais no campo do direito civil, 

penal e a lei nº 9.099/95, como também propostas e sugestões para a elaboração 

de políticas públicas mais eficazes nessa seara.

O primeiro capítulo, Pedagogias feministas: uma introdução, de Cecília 

Sardenberg, traz uma abordagem sobre as origens, os princípios básicos e as 

metodologias associadas às pedagogias feministas. A autora argumenta que 

essas pedagogias integram aquelas chamadas “pedagogias libertadoras” e que 

seu principal objetivo é romper com as amarras dos condicionamentos de gênero 

e com a subordinação das mulheres. Isso não é algo que pode simplesmente 

ser ensinado pelo repasse de conteúdos. Seus métodos e técnicas falam-nos de 

uma nova perspectiva, capaz de desencadear um processo transformador de 

consciências,  sensibilidades, conhecimentos,  habilidades e  comportamentos 

relacionados com gênero. As reflexões acabam por questionar condutas 

individuais e coletivas, por isso encontram muitas resistências ao longo do 

caminho.

De modo particular, o segundo capítulo, Políticas públicas e violência 

de gênero: uma discussão com base na rotina das Delegacias Especializadas em 

Atendimento à Mulher (DEAMs) do Centro-Oeste,  pretende mostrar que, apesar 

de serem muitas as experiências de violência e de maus tratos que podem levar 

mulheres a buscar apoio nas DEAMs, a maioria das/os agentes policiais não 

está apta a compreender a dinâmica desses atos violentos. Essas/es agentes têm 

dificuldades em lidar com fenômenos dessa natureza por estarem justamente 

inseridas/os na mesma estrutura sociocultural de relações e de simbolizações 
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entre os gêneros que geram variados tipos de violência contra as mulheres. Além 

disso, Lourdes Bandeira e Tânia Mara Almeida3 discutem a importância da 

elaboração de políticas públicas voltadas para a questão de gênero, superando 

as políticas públicas específicas para mulheres, com o intuito de garantir uma 

maior eficácia na abordagem desse problema social.

O terceiro texto, A violência contra as mulheres: do acolhimento à 

(in)tolerância, cujas autoras são as mesmas do anterior, parte da apresentação 

de quatro cenas paradigmáticas. Tais cenas foram dramatizadas pelas/os 

participantes do curso de capacitação, mas revelaram em si a lógica e os conteúdos 

socioculturais que orientam o modo como as/os agentes policiais lidam com as 

queixas cotidianas trazidas pelas mulheres às DEAMs. Desse modo, é possível 

perceber os consensos, os dissensos e os impasses presentes nos processos de 

capacitação.  

Dinâmicas da pedagogia feminista: reflexão sobre atos pedagógicos inovadores 

no processo de sensibilização das agentes policiais, quarto texto do livro, escrito por 

Andrea Mesquita, Marcia Vasconcelos e Tatiana Guedes, apresenta a importância 

das dinâmicas de grupo como instrumento que possibilitou integrar as vivências 

individuais e coletivas das/os participantes e das facilitadoras no processo de 

aprendizagem, articulando também a teoria de gênero, feminista, e as práticas 

cotidianas das DEAMs. Num segundo momento, as autoras apresentam uma 

sistematização das dinâmicas utilizadas, contendo sua descrição, objetivos,  

comentários e percepções. O texto não se limita a apresentar aspectos positivos 

do processo de capacitação e da utilização do instrumental das dinâmicas, 

revelando também as tensões e os obstáculos vivenciados ao longo do curso. 

De modo complementar aos textos do número um ao quatro, Organização 

em rede numa perspectiva feminista: serviços integrados de apoio às mulheres em 

situação de violência, de autoria de Lourdes Bandeira e Tânia Mara  Almeida, tem 

como eixo central de discussão as concepções, os objetivos e as metodologias 

presentes numa perspectiva feminista de ações socioeducativas atualmente 

utilizada por ONGs e instituições voltadas para a sensibilização de grupos sociais 

em temáticas de gênero. Visa a refletir em que medida e com quais recursos 

3 Esclarecemos que os nomes das autoras nesta introdução e nos capítulos sempre aparecerão em 
ordem alfabética.
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esse conjunto de práticas pedagógicas − considerado alternativo e subversivo 

− pode contribuir para romper com atos, sistemas educacionais e instituições 

opressivas e hierárquicas, ambientes nos quais o poder masculino é o referencial 

tradicional e cotidianamente reproduzido sob diversas formas. Além disso, 

objetiva-se refletir sobre os efeitos da linha pedagógica, utilizada pela AGENDE 

no curso de capacitação e nos processos de integração das DEAMs numa rede de 

apoio às mulheres em situação de violência.

O sexto capítulo, A Lei nº 9099/95 no processo de capacitação de agentes 

policiais, foi elaborado de modo coletivo pelas advogadas que participaram do 

curso, Ela Wiecko, Valeria Pandjiardjian, Mônica de Melo e Elizabeth Garcez. 

Nele, as autoras dedicam-se à atuação das DEAMs, que vem sendo freqüentemente 

repensada diante da Lei nº 9.099, de 1995. Essa lei criou os Juizados Especiais 

Criminais e tem como norte o sentido da conciliação e da reparação do mal e do 

dano causados por intermédio de penas alternativas, acompanhando a tendência 

do direito penal contemporâneo. Como a esses juizados estão associadas as 

contravenções penais e os crimes a que a lei prevê pena máxima não superior a 

um ano, as DEAMs tiveram suas funções originais esvaziadas e novos conflitos 

de gênero emergiram, ao se fazer a equivalência simples entre lesões corporais 

e cestas básicas ou trabalhos prestados à comunidade. Essa equivalência, que 

gerou muita polêmica e insatisfação por parte das mulheres em situação de 

violência e do movimento feminista em geral, é, então, o mote desse texto.

Por fim, o último texto, que se agrega aos demais, é dotado de um caráter  

conclusivo, ao retomar itens relevantes discutidos e apresentados nos capítulos 

anteriores sob forma propositiva no âmbito de ações no campo da violência de 

gênero. Ele toma como base a experiência proporcionada pelo curso e as  lições 

apreendidas por todas/os dele participantes, com o objetivo de indicar novos 

rumos para a formulação e implementação de uma política pública de gênero 

mais eficiente na abordagem e no combate da violência contra mulheres. Por 

conseguinte, intitula-se Repensando políticas públicas e violência de gênero: 

proposições e sugestões para as DEAMs e as redes de apoio e foi redigido por 

Lourdes Bandeira e Tânia Mara Almeida.

Esperamos que, com esta primeira publicação a respeito da capacitação 

de agentes institucionais voltadas/os para ao atendimento da violência de 

gênero, possamos contribuir, prioritariamente, para promover maior respeito 

e solidariedade humana no tratamento das mulheres em situação de violência, 
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bem como para a ampliação irrestrita de seus direitos de cidadania e de sua 

condição de maior eqüidade em nossa sociedade.
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Pedagogias feministas: uma introdução

Cecília Maria Bacellar Sardenberg

Nos últimos anos, a incorporação das perspectivas de gênero em diferentes 

projetos e programas implementados por organizações, governamentais e não 

governamentais, que desenvolvem algum tipo de trabalho com mulheres, tem 

dado margem ao crescimento da demanda por atividades de “sensibilização em 

gênero” e, como corolário, por profissionais especializadas/os, capacitadas/os 

para corresponder às exigências desse trabalho.

Em atendimento a essas demandas, o Núcleo de Estudos Interdisciplinares 

sobre a Mulher (NEIM), da Universidade Federal da Bahia, órgão ao qual estou 

vinculada, tem promovido cursos de capacitação específicos, assim como se 

engajado diretamente no planejamento e na coordenação de seminários e 

oficinas de sensibilização e capacitação em gênero em diferentes instituições, 

trabalhando, inclusive, em algumas ocasiões, junto à ONG AGENDE.1

Assim é que, atendendo ao convite de Marlene Libardoni, diretora 

executiva dessa organização, tive a oportunidade de participar, ainda que de 

forma indireta, dos cursos de Capacitação em Violência de Gênero, oferecidos 

pela AGENDE para policiais das Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher 

em Brasília, Campo Grande e Goiânia, relatados nesta coletânea. A mim coube 

a tarefa de elaborar a proposta original da programação e das dinâmicas desses 

cursos, além de treinar o pessoal da AGENDE para desenvolvê-las.2 Para tanto, 

trabalhei dentro da perspectiva das pedagogias feministas, uma das linhagens 

mais importantes das “pedagogias críticas”.

1 A exemplo da nossa participação no curso de Capacitação em Gênero para as técnicas da antiga 
SEDIM, oferecido pela AGENDE em 2002.
2 Devido aos meus compromissos como professora da UFBA, só pude participar dos trabalhos 
no primeiro dia do curso de Capacitação em Violência de Gênero oferecido pela AGENDE em 
Brasília.
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Com o intuito de melhor esclarecer no que me guiei para dar conta dessa 

tarefa, procuro oferecer, no que se segue, uma breve introdução às origens, aos 

princípios básicos e às metodologias associadas a essas pedagogias. Espero que, 

dessa forma, esteja contribuindo, também, com algumas noções que venham a ser 

úteis no treinamento do pessoal de outras DEAMs e órgãos semelhantes no país, 

para melhor atuarem no atendimento às mulheres em situação de violência.

Pedagogias críticas: algumas noções

Cabe aqui lembrar que um dos principais objetivos da capacitação do 

pessoal das DEAMs é a necessidade de desenvolver práticas cotidianas formadoras 

de um novo ethos nesses órgãos, de sorte que ofereça às usuárias um serviço não 

apenas eficiente, mas também sensível à complexidade da violência de gênero 

e às relações sociais subjacentes, inclusive entre as/os agentes e as usuárias. 

Isso implica, necessariamente, a transformação interior dos próprios sujeitos 

– mulheres e homens – envolvidos nessas relações. Por isso, a capacitação em 

gênero, nessa como em outras instâncias, não pode se basear no uso de práticas 

pedagógicas que se restrinjam a um mero repasse de teorias, métodos, técnicas 

ou fórmulas, ou de um simples treinamento em novas práticas de trabalho.

De fato, o que se quer é provocar um “re-aprendizado”, criando condições 

para que as/os participantes repensem e reavaliem  práticas do cotidiano e da vida 

privada, suas próprias vivências e experiências, e as relações sociais – afetivas, 

familiares, de trabalho – nas quais estão atrelados sob uma nova ótica, a do  

autoconhecimento como seres “engendrados”, envoltos na dinâmica de relações 

sociais de gênero hierárquicas e desiguais, características de nossa sociedade. 

Precisamos, portanto, de pedagogias que proporcionem o deslanchar desse tipo 

de processo. Para tanto, optamos pela abordagem das pedagogias feministas. 

Por pedagogia feminista entende-se o conjunto de princípios e práticas 

que objetiva conscientizar indivíduos, tanto homens quanto mulheres, da 

ordem patriarcal vigente em nossa sociedade, dando-lhes instrumentos para  

superá-la e, assim, atuarem de modo que construam a eqüidade entre os sexos.  

Seu principal objetivo, portanto, é libertar homens e mulheres das amarras 

das ideologias e hierarquias de gênero, objetivo esse que se aplica a todas as 

metodologias desenvolvidas para o trabalho com mulheres. 
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As pedagogias feministas integram as chamadas “pedagogias críticas” 

ou “pedagogias libertadoras” – conjunto de teorias e práticas educativas e de 

aprendizado, formuladas para propiciar a conscientização das condições de 

opressão em que vivem as/os educandas/os. Seu propósito maior é desencadear 

um processo de liberação pessoal por meio do desenvolvimento de uma 

consciência crítica, como um primeiro passo essencial para ações coletivas 

transformadoras.3

Em seu sentido restrito, pedagogia define-se como “ciência da educação”. 

Mais correntemente, porém, pedagogia refere-se ao conjunto de princípios, 

tradições, métodos e práticas voltados para a “arte de ensinar”.  Em tese, o objeto 

da pedagogia é a transformação integral do indivíduo, o que não implica dizer 

que toda a pedagogia seja libertadora.  Ao contrário, como bem observou Paulo 

Freire (1977, p. 8), em nossa sociedade, imperam ainda as práticas educativas 

que se baseiam na noção de que educar “(...) é um ato de depositar, no qual os 

educandos são os depositários e o educador o depositante”. Nessa perspectiva,

“O saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 

Doação que se fundamenta nas manifestações instrumentais da ideologia 

da opressão – da absolutização da ignorância, que constitui-se no que 

chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra no 

outro.” (Freire, 1977, p. 9).

Por certo, esse método pedagógico tradicional nada tem de transformador. 

Ao contrário, sua eficácia reside em reforçar condicionamentos, em reproduzir, 

no nível da estrutura da consciência do indivíduo, as condições da própria 

opressão (Zuñiga, 1997, p. 39).

Em contrapartida, as pedagogias libertadoras partem do pressuposto de 

que o processo pedagógico “é um tecido de percepções, expectativas e influências 

3 Os fundamentos teóricos dessas pedagogias têm suas raízes na teoria crítica da Escola de 
Frankfurt, cuja influência se evidencia no pensamento de Paulo Freire (1977) e sua “pedagogia 
do oprimido”.  Por sua vez, essa pedagogia vem sendo objeto de críticas relevantes de diferentes 
correntes de pensamento identificadas com as filosofias pós-modernas, teorias feministas 
e anti-racistas, entre outras, no sentido de deslocar a ênfase de Freire em classe para incluir 
também questões sobre gênero, raça, sexualidade e idade/geração. Dentre as/os autoras/es 
contemporâneas/os que têm desenvolvido essa crítica, destacam-se Henry Giroux, Bell Hooks  e 
Peter McLaren . Ver, por exemplo, Torres (1999).
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recíprocas”, que deve se desenrolar para que haja uma apropriação criadora 

e criativa do saber (Zuñiga, 1997, p. 40).  Assumem, também, que o processo 

educativo não é neutro: pode-se educar tanto para a submissão quanto para a 

libertação. Além disso, entendem que “toda a proposta educativa supõe uma 

relação fluída e sistemática entre a teoria e a prática e esse princípio geral é ainda 

mais imperativo naquelas áreas nas quais o conhecimento ainda é insuficiente e 

incerto” (Celiberti, 1997, p. 73).

De fato, segundo Graciela Messina, no contexto dos programas voltados 

para mulheres de setores populares, a pedagogia feminista de gênero tem-se 

caracterizado como 

“(...) uma busca educativa que transita pela educação popular, que confronta 

o saber local com o saber externo, que assume a flexibilidade dos processos, 

reconhece o particular dos processos, valoriza o trabalho coletivo e de grupo 

como um espaço de aprendizagem que vincula as histórias individuais à 

vida social. Esta busca educativa implica em criar metodologias e materiais 

pensados para o trabalho com mulheres e ao mesmo tempo abrir-se para um 

diálogo com os outros” (Messina, 1997, p. 13). 

No particular, essa “busca educativa” baseia-se no reconhecimento de que 

romper com as amarras dos condicionamentos de gênero e, em especial, com a 

subordinação, não é um conhecimento que se transmite, mas que se constrói, 

tanto em termos de crescimento pessoal, quanto coletivo. E esse crescimento, por 

sua vez, não é linear nem homogêneo, mas cheio de incertezas e contradições.4

Nessa perspectiva, portanto, a capacitação em gênero não pode se basear em 

uma proposta educativa voltada apenas para o repasse de conteúdos ou práticas. 

É preciso deslanchar um processo transformativo, capaz de quebrar resistências 

e “(...) modificar consciências, conhecimentos, habilidades e comportamentos 

relacionados a gênero” (Williams, 1999, p. 13). O propósito maior é propiciar 

às/aos participantes a formação de uma consciência crítica de gênero, de modo 

que passem a ter um “novo olhar” para o seu ser e estar no mundo como seres 

4 Existe hoje uma ampla bibliografia sobre práticas pedagógicas feministas no ensino superior 
nos Estados Unidos. Veja-se, por exemplo,  Weiler (1991), Maher (1987), Luke & Ore (1992), além 
dos trabalhos de Bell Hooks (1994).
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inseridos na dinâmica das relações sociais de gênero patriarcais características 

de nossa sociedade.

Por certo, isso significa um grande desafio, uma vez que:

“A consciência de gênero não é uma questão separada ou adicional, a ser 

tratada; é um modo de ver, uma perspectiva, um conjunto de compreensões 

que informam nossa visão sobre as pessoas e a sociedade. (...) gênero 

está no coração da identidade humana e de todas as atitudes, crenças 

e ações humanas. (...) E mais, quando começamos a olhar dessa forma e 

questionamos nossas concepções achamos que o mundo parece diferente.  

A consciência de gênero significa olhar com novos olhos e de um modo que 

está constantemente aberto para aprender mais.” (Williams, 1999, p. 13). 

Podemos instrumentar pessoas para trabalhar com a análise de gênero.

Mas esse “novo olhar” necessário não chega de forma automática. Não é algo 

possível de ser “ensinado”, mas o resultado de um processo que se desenvolve 

aos poucos e em ritmo diferente, a depender do indivíduo. 

É, pois, nesse sentido, que se vêm desenvolvendo diferentes metodologias 

com técnicas, dinâmicas e práticas educativas diversas, visando a sensibilizar 

homens e mulheres para o enfoque de gênero. Trata-se de um conjunto de 

práticas político-educativas que, de uma forma ou de outra, foi desenvolvido 

para atender tanto às necessidades práticas das mulheres em questão, resultantes 

do embricar das desigualdades sociais (de gênero, classes, geração, raça e 

etnia) imperantes em nossa sociedade, quanto aos seus interesses estratégicos, 

capacitando-as para ações cujo objetivo é construir uma verdadeira eqüidade 

social, econômica, política e cultural entre os sexos.5

“O pessoal é político”

De um modo geral, as práticas pedagógicas voltadas especificamente 

para o trabalho com mulheres têm origem nos grupos de autoconsciência ou de 

5 Sobre “necessidades práticas de gênero” e “interesses estratégicos de gênero”, ver Molyneux 
(1985) e Moser (1986).
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conscientização e ação feministas surgidos nos Estados Unidos em meados da 

década de 1960, que sedimentaram a retomada do movimento e deram margem 

à conotação “o pessoal é político”, como seu princípio máximo. Formados, 

inicialmente, por mulheres atuantes em outros movimentos sociais (estudantil, 

direitos civis, etc.), muitas ligadas a partidos de esquerda, com o intuito de 

avaliar sua atuação nessas instâncias, os grupos  colocaram em pauta a questão 

das relações interpessoais entre homens e mulheres militantes. Tornou-se 

evidente, com a troca de experiências das participantes, que essas relações se 

caracterizavam, também, como relações de poder, nas quais as mulheres se viam 

em situação de desvantagem (Nicholson, 1995; Morgan, 1970).

Por volta de 1966, portanto, esses grupos já haviam se tornado autônomos, 

reunindo mulheres para refletirem conjuntamente sobre o cotidiano do “ser 

mulher”. Inspirando-se, para tanto, nas técnicas utilizadas por revolucionários 

chineses, conhecidas pela expressão “Falar da Dor para Reviver a Dor” (e, assim, 

superá-la), os grupos congregavam, em média, de 6 a 10 mulheres. Elas se reuniam 

uma vez por semana, geralmente na casa de uma das participantes, para trocar 

vivências/experiências sobre temas de seu interesse, tais como sexualidade, 

maternidade, relações afetivas e de trabalho (Morgan, 1970). Em pouco tempo, 

essa prática difundiu-se por todos os Estados Unidos, sendo posteriormente 

incorporada ao movimento internacional. Dessa maneira, o movimento 

feminista contemporâneo tornou-se verdadeiramente revolucionário, como um 

movimento que não apenas renasce, mas também cria estratégias de luta – sua 

práxis política – com base na troca de experiências e vivências das mulheres e 

sua reflexão coletiva (Sardenberg, 2002).

 De fato, esse processo de socialização das experiências tem permitido 

às mulheres constatarem que os problemas por elas vivenciados em seu 

cotidiano, na condição de indivíduos, têm raízes sociais e requerem, portanto, 

soluções coletivas. Por isso utilizam a afirmativa “o pessoal é político” como 

retórica fundamental do feminismo contemporâneo. Isso implica a perspectiva 

de que a separação entre a esfera privada (vida familiar e pessoal) e a esfera 

pública é apenas aparente. Questiona também uma concepção do político, 

tradicionalmente limitado à descrição das relações dentro da esfera pública, 

tidas até então supostamente como diferentes em conteúdo e teor das relações e 

interações na vida familiar, na vida “privada”. Na perspectiva de gênero feminista, 

essas diferenças são apenas ilusórias, pois a dinâmica do poder existe nas duas 
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esferas. As relações interpessoais e familiares são também relações sociais 

e relações de poder entre os sexos e as gerações. Elas não são “naturais”, mas 

socialmente construídas e, portanto, historicamente determinadas e passíveis 

de transformação. (Sardenberg e Costa, 1993).

Na história do movimento, os grupos de conscientização, reflexão e ação 

feministas, tiveram – e continuam tendo – um papel fundamental. Ainda que 

originária do Movimento de Liberação das Mulheres, o segmento mais radical 

do movimento nos Estados Unidos, a prática de socialização de experiências 

e reflexão coletiva foi logo depois apropriada pela Organização Nacional de 

Mulheres (NOW), ligada à corrente liberal do movimento. Na década de 1970, 

diante da demanda de mulheres do mundo todo para a formação de grupos 

semelhantes, a NOW elaborou um manual específico, no qual são delineados 

os princípios e as técnicas básicos para uma reflexão coletiva libertadora (Perl & 

Abarbanel, 1975). 

Um dos grupos de maior sucesso e continuidade nos Estados Unidos foi o 

Coletivo de Saúde de Mulheres de Boston, sediado em Cambridge, Massachusetts.  

Das reflexões do grupo sobre questões de saúde e sexualidade femininas, surgiu 

o manual internacionalmente conhecido, Our Bodies, Our Selves, já com várias 

edições e traduzido para várias línguas, o português inclusive, sob o título: 

Nossos Corpos, Nossas Vidas. O sucesso desse grupo, que liderou o movimento 

de saúde e direitos reprodutivos nos Estados Unidos nos idos de 1970 e 1980, 

repousa nas práticas de autoconhecimento por ele desenvolvidas, bem como 

no questionamento das práticas médicas e jurídicas estabelecidas, as quais 

têm roubado das mulheres a autonomia e os direitos sobre seus corpos. Muitas  

campanhas hoje divulgadas, inclusive por órgãos governamentais em todo 

o mundo, têm origem nos movimentos de saúde da mulher, encabeçadas por 

grupos semelhantes ao Coletivo de Saúde das Mulheres de Boston.

No Brasil, os primeiros grupos feministas de reflexão surgiram no Rio 

de Janeiro e em São Paulo no início de 1970, caracterizando-se, então, apenas 

como grupos de mulheres intelectualizadas, que se reuniam para uma leitura 

e reflexão conjunta sobre textos produzidos por feministas no exterior. Essas 

reuniões eram secretas, dada a repressão política instalada no país em 1964.  

A partir de 1975, entretanto, com a proclamação do Ano Internacional da Mulher 

pela Organização das Nações Unidas, novos grupos começaram se formar, como 

grupos de reflexão e ação feministas (Sardenberg e Costa, 1993; Pinto, 2003). 
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Por incorporarem sobretudo mulheres ligadas ou que se identificavam, 

de uma forma ou de outra, com o movimento popular, muitos grupos passaram 

a desenvolver um trabalho com mulheres dos setores populares. Nesse sentido, 

incorporaram às práticas dos grupos de autoconsciência feministas metodologias 

e técnicas desenvolvidas pela Igreja (principalmente nas Comunidades Eclesiais 

de Base) e por outras organizações não governamentais (o Movimento de 

Organização Comunitária - MOC, por exemplo) para o trabalho com os setores 

populares, todas elas inspiradas, em grande parte, na metodologia da Pedagogia 

do Oprimido, de Paulo Freire.6

Não só no Brasil, mas em toda a América Latina, novas metodologias 

vêm sendo desenvolvidas e/ou apropriadas para o trabalho com mulheres das 

camadas menos favorecidas, seja das zonas rurais, seja das urbanas. Entre elas, 

incluem-se, além das oficinas mencionadas, o trabalho com grupos focais, 

grupos solidários e o planejamento estratégico, esse orientado pelo que vem 

se convencionando denominar ora “pedagogias de gênero”, ora “pedagogias 

feministas”.

No que tange à capacitação em gênero, existem alguns princípios básicos 

que integram as pedagogias feministas de gênero, compartilhados por diferentes 

programas e/ou projetos de intervenção. Mas é preciso ressaltar que não há uma 

metodologia única ou regras específicas associadas à pedagogia de gênero, ainda 

que alguns procedimentos venham se mostrando amplamente eficazes nos 

programas educativos com mulheres. Dentre eles, destacam-se:

1. partir da realidade e experiência das mulheres;

2. reconhecer os saberes intuitivos, implícitos, das mulheres, tornando-

os explícitos;

3. estimular a análise das noções trazidas pelas participantes e das novas 

concepções geradas no grupo;

6 Merecem destaque especial as metodologias e técnicas desenvolvidas pelos grupos voltados 
para questões sobre corpo, saúde, sexualidade e direitos reprodutivos, tais como as ‘oficinas’ 
criadas pelo SOS Corpo e Cidadania do Recife e o Coletivo Feminista de Saúde e Sexualidade 
de São Paulo, entre outros.  Hoje operando como ONG’s internacionalmente conhecidas, esses 
grupos vêm realizando um trabalho de grande importância na prevenção do câncer de mama, de 
colo do útero e da AIDS entre mulheres da periferia, além de levarem adiante a luta das mulheres 
por seus direitos reprodutivos.
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4. incentivar a busca da compreensão das raízes dos preconceitos, dos 

mitos e das condições de subordinação das mulheres;

5. criar um ambiente de livre expressão e de estímulo à participação de 

todas;

6. trabalhar as mensagens de transformação, os novos saberes, de maneira 

que façam e tenham sentido para as mulheres em suas condições 

particulares;

7. reconhecer que cada mulher tem seu ritmo no processo;

8. criar um espaço “específico” do grupo, não apenas para reflexões, mas 

também para as atividades lúdicas;

9. criar um sentimento de identidade pertencimento ao grupo, o que 

facilita a construção das participantes como sujeitos sociais com 

consciência de gênero;

10. fazer amplo uso de oficinas, seminários e módulos participativos 

e outros eventos capazes de estimular a participação e o diálogo, 

geradores de processos de auto-estima, autonomia e introjeção de 

poder;

11. utilizar cartilhas e manuais interativos, com bastantes imagens, casos 

e exemplos.7

Oficinas de autoconsciência

Entre as metodologias empregadas no trabalho com mulheres de setores 

populares, as oficinas de autoconsciência têm-se mostrado particularmente 

eficazes, razão pela qual são hoje amplamente utilizadas em quase todos os países, 

no contexto de programas voltados para mulheres na perspectiva de gênero.  Na 

verdade, as oficinas hoje ocupam um espaço privilegiado na pedagogia de gênero, 

variando, porém, consideravelmente no que tange às temáticas tratadas, à forma 

de tratá-las, às dinâmicas específicas utilizadas, ao número de participantes do 

grupo, ao tempo de execução, aos materiais utilizados, etc.

Sem dúvida, a criatividade é a tônica do trabalho de oficinas, o que pode 

ser testemunhado nos Encontros Feministas Latino-Americanos e do Caribe 

7 Esses princípios foram resumidos do texto  de  ZÚÑIGA (1997,  p. 50-52).
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(promovidos a cada três anos), ou nos Encontros Feministas realizados no 

Brasil, nos quais têm lugar oficinas do corpo, da sexualidade, da maternidade, 

das relações de trabalho. E, no contexto das oficinas, esses temas são abordados 

ora com a aplicação de dinâmicas que se servem de brincadeiras para tratar 

de questões sérias, ora com a abordagem, de forma séria ou mais formal, para 

examinar questões que, à primeira vista, podem parecer banais.

De fato, na história do movimento, as oficinas têm sido o espaço 

privilegiado, em que as feministas latino-americanas não apenas trocam vivências 

e experiências de vida e de trabalho (e aprofundam a autoconsciência), mas 

também pensam coletivamente, elaboram estratégias e definem ações. Revivem, 

assim, no contexto dos encontros, a prática dos grupos de autoconsciência e 

ação que marcaram a retomada do movimento.

Essa mesma prática tem sido apropriada para o trabalho com mulheres 

de setores populares, incorporando-se a ela técnicas da dinâmica de grupos 

utilizadas em outros contextos. De um modo geral, entretanto, as oficinas 

para mulheres seguem os princípios básicos dos grupos de autoconsciência, 

procurando, assim, facilitar o entendimento de que “o pessoal é político”.  Em 

outras palavras, a troca de vivências/experiências das mulheres em determinado 

aspecto da vida social, conduz as mulheres a uma reflexão coletiva sobre os 

condicionamentos e as hierarquias de gênero.8

Um dos objetivos centrais das oficinas é incentivar as mulheres, 

tradicionalmente treinadas para silenciarem e ouvirem, a tomar a palavra. 

Exercitá-las “na prática de questionar, refletir e olhar para dentro de si, por uma 

ótica diferente da usualmente utilizada pelos códigos vigentes, de tal forma que as 

oficinas sejam um espaço em que cada mulher possa expressar suas experiências 

de opressão na vida privada” (Lima, 1988, p. 40).

Há, porém, dois tipos básicos de oficina: a) aquelas desenvolvidas apenas 

para um encontro, isto é, para grupos de mulheres (ou de homens) que se 

aproximam só uma vez, em eventos amplos como em encontros e seminários, 

e depois se dispersam ao fim da atividade (Lima, 1988, p. 37) e b) aquelas que 

funcionam como módulos, mais ou menos encadeados, ou como parte de um 

esquema de continuidade para o aprofundamento das vivências, tal como é feito 

8 Ver, por exemplo, as coletâneas organizadas por Alonso e Díaz (2002) e por Paulson e Crespo 
(1997). 
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em programas voltados para a capacitação de mulheres dos setores populares.  

Nesses casos, observa-se, geralmente, o seguinte roteiro, ou fases, para o 

desenvolvimento da oficina:

1. apresentação dos objetivos do trabalho de grupo;

2. apresentação e integração das participantes;

3. dramatização do tema;

4. levantamento das vivências de cada pessoa no tema em questão;

5. construção da experiência coletiva (passagem do individual para o 

coletivo);

6. reflexão crítica/política conjunta;

7. discussão da ação coletiva;

8. avaliação e encaminhamentos;

9. registro dos depoimentos;

10. preparação do relatório da oficina.

Em qualquer tipo de oficina, entretanto, a/o facilitadora/or ou 

coordenadora/or tem um papel importante a cumprir, devendo ser treinada/o 

para (Lima, 1988):

1.  explicar com clareza os objetivos do trabalho;

2. explicitar com clareza as técnicas e dinâmicas a serem utilizadas;

3. promover a interação e estimular o desenvolvimento de um clima de 

confiança entre as participantes;

4. esclarecer a importância de manter sigilo sobre as informações pessoais 

circuladas dentro do grupo; 

5. estabelecer com o grupo normas práticas de convívio de fumantes e 

não-fumantes, horários e outras que o grupo julgar necessárias;

6. garantir a palavra de todas as participantes;

7. evitar a monopolização da fala e as atitudes de proteção de algumas 

para com outras, impedindo que essas falem por si mesmas;

8. atentar para as atitudes, com o intuito de evitar conflitos, que poderão 

entravar o processo;

9. evitar a atitude de “autoridade psicológica”, prejudicial à mentalidade 

questionadora que a discussão pretende desencadear;

10. passar de uma fase da oficina para a outra, assegurando que todas as 

fases do processo sejam concluídas dentro do tempo disponível;

11. fazer um relatório de avaliação da oficina.
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Considerações finais

Quando se trabalha com as pedagogias feministas na implementação do 

enfoque de gênero, é preciso ter em mente que, mesmo procedendo de acordo 

com as recomendações acima delineadas, não há garantia de que os resultados 

desejados serão alcançados, pelo menos não em curto prazo. Trata-se de um 

trabalho que depende não apenas de “boa-vontade”, mas também de mudanças 

de mentalidade e de estruturas de poder mais amplas, contra as quais se interpõe 

uma série de obstáculos.  

Não nos custa lembrar que o enfoque de gênero é uma perspectiva 

nova, que se apresenta como um grande desafio aos modelos organizativos 

prevalentes, pois lida com questões controversas, isto é, procura romper com 

os padrões estabelecidos das relações de poder entre os sexos. Por isso mesmo, a 

implementação dessa abordagem comumente encontra resistência. No dizer de 

Crespo:

“Sabemos que sensibilizar as pessoas sobre gênero é abrir um processo pessoal 

e institucional delicado, porque entram em jogo questionamentos às condutas 

individuais e coletivas que, necessariamente, dão lugar a algum tipo de reação. 

Pensamos que as atividades educativas sobre o tema, independentemente de 

serem bem ou malfeitas, propõem-se como possibilidade de se pensar sobre 

conceitos e idéias que estavam adormecidas na consciência das pessoas e que, 

com o tempo, poderão gerar uma oferta de desenvolvimento mais reflexiva e 

justa”. (Crespo, 1997, p. 111)

As pedagogias feministas têm o propósito de romper com essas resistências.  

Elas operam num caminho de mão dupla, uma vez que, nós, feministas engajadas 

nesse processo, enfrentamos também nossos medos e refletimos sobre nossas 

resistências e preconceitos em trabalhar com determinados segmentos, como 

tem sido o caso das/os agentes policiais. Nesse sentido, cursos de Capacitação 

em Violência de Gênero, tais quais os cursos oferecidos pela AGENDE para 

policiais das DEAMs, se apresentam como práticas pedagógicas também para 

todas nós, as facilitadoras e feministas.
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Políticas públicas e violência de gênero: 
uma discussão com base na rotina das 

Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher (DEAMs) da região Centro-Oeste

Lourdes Bandeira

Tânia Mara Campos de Almeida

Introdução

Este texto resulta da sistematização de uma experiência rica e plural, 

complexa e, muitas vezes, ambígua, que tivemos a oportunidade de vivenciar 

durante os meses de outubro a dezembro de 2002, quando participamos do curso 

de Capacitação em Violência de Gênero para Agentes Policiais das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), oferecido à região Centro-

Oeste3. 

Em linhas gerais, esse curso foi o primeiro de um programa de capacitação 

e sensibilização das/dos agentes da Segurança Pública que trabalham direta e 

cotidianamente com o atendimento às mulheres em situação de violência de 

gênero. Norteou-se pelo objetivo geral de auxiliar e complementar a formação 

das/dos agentes e delegadas de polícia, atuantes nas DEAM’s e em seus postos 

congêneres, para que haja maior respeito, solidariedade e um tratamento mais 

humanizado de apoio às vítimas, rumo à consolidação dos direitos humanos, da 

cidadania e da autonomia das mulheres. 

1 Professora-doutora, socióloga, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília 
(UnB).  
2 Professora-doutora, antropóloga, da Universidade Católica de Brasília (UCB).

3 Esse curso foi realizado no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul pela ONG AGENDE Ações em Gênero Cidadania e Desenvolvimento e promovido 
pela Secretaria de Estado dos Direitos das Mulheres (SEDIM) e pelo Conselho Nacional dos 
Direitos das Mulheres (CNDM), com a parceria da Secretaria Nacional de Segurança Pública  
(SENASP).
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Afinal, observa-se que, apesar de todos os esforços para equalizar um pouco 

mais a vida social no que diz respeito às relações de gênero, ainda hoje, em muitos 

lugares e instituições do Brasil, as mulheres continuam sendo discriminadas, 

marginalizadas e envergonhadas pelo simples fato de serem mulheres e de terem 

seus olhares sobre o mundo diferentes do padrão hegemônico: o do homem 

branco. Muitos ainda questionam o fato de a legitimidade da violência contra as 

mulheres constituir um problema de caráter social, devido à sua especificidade 

“doméstica” comparativamente a outros tipos de violência. 

Trata-se de um tema espinhoso e doído, cuja figura central é a mulher, que, 

além de vítima do marido ou companheiro, acaba, também, sendo prisioneira de 

forças internas contraditórias. É difícil denunciar o marido ou o companheiro, 

por uma série de motivos (em muitos casos continuam a manter laços amorosos 

e relacionamentos sociais habituais), assim como também é difícil tachá-lo de 

agressor, considerando o alto custo pessoal disso e, paradoxalmente, por esse 

ato de denúncia quebrar as tradicionais relações entre os gêneros, de caráter tão 

rotineiro e regulador, uma vez que esse tipo de conflito, com enorme freqüência, 

envolve vínculos familiares e afetivos.

No caso específico de crime sexual, as mulheres agredidas são rapidamente 

transformadas em rés. A mensagem dominante na sociedade e, com uma certa 

constância assimilada pelas/pelos policiais, reforça a idéia de que a violência 

sexual e, sobretudo, o estupro é crime em que a vítima deve provar que não é 

culpada, além do fato de ter que exibir marcas físicas e comprovar, portanto, 

que em nada contribuiu para a o delito. Assim, grande parte das vezes, a mulher, 

mesmo ferida, humilhada, atemorizada, insegura e envergonhada acaba por 

arrastar interminavelmente a violência sofrida pelas unidades policiais, pelos 

serviços de saúde e pelo poder judiciário, como desaguadouros, agregando à sua 

dor outros tipos de desrespeito, vergonha e violência. 

Apesar de serem muitas as experiências de violência e de maus tratos 

que podem levar as mulheres a buscar recurso e apoio nas DEAMs, percebe-se 

que a maioria das/os agentes policiais não está apta a compreender a dinâmica 

desses atos violentos. Na verdade, essas/es agentes têm dificuldades em lidar 

com fenômenos dessa natureza por estarem justamente inseridas/os e serem 

co-partícipes da mesma estrutura sociocultural de relações e de simbolizações 

entre os gêneros, origem de variados tipos de violência contra as mulheres. 

Questionar, por exemplo, o fato de os conflitos de um casal terem um desfecho 
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de violência e entender as conseqüências dessa violência sobre toda a família 

torna-se complicado pelas noções de senso comum presentes em uma ordem 

patriarcal. É justamente essa ordem, a qual desprestigia e desvaloriza as mulheres 

e que ainda norteia as concepcões e as práticas das/os agentes. Freqüentemente, 

essa concepção é reforçada pelas próprias mulheres que, mesmo depois de 

agredidas e da denúncia já se encontrar efetivada no Boletim de Ocorrência 

(B.O), retornam à DEAM para retirá-la. Esse é um fato recorrente nas DEAMs 

brasileiras de modo geral4.

A experiência em participar desse curso de capacitação obrigou-nos a 

levantar novas e velhas questões para análise, tanto acadêmicas, como de ordem 

da militância do movimento feminista; a questionar nossos preconceitos sobre 

as/os agentes institucionais; a revisar nossas práticas e refletir sobre outras 

vivências e conceitos sobre violência de gênero e políticas públicas correlatas. Por 

isso, um outro objetivo implícito do curso foi nos sendo desvelado aos poucos. 

Ou seja, na oportunidade de capacitar as/os agentes policiais, nosso objetivo era 

desempenhar um profícuo trabalho de campo, subsidiando-nos na produção de 

novos conhecimentos e novas leituras sobre um antigo, complexo e persistente 

fenômeno social: a violência contra as mulheres, componente da violência de 

gênero. Assim, partilhamos nossas elucubrações no presente texto. 

Políticas públicas dentro da perspectiva de gênero

As DEAMs como espaço de politização e de criminalização
Quase duas décadas se passaram depois da implementação das DEAMs,  

uma política pública que ampliou os serviços oferecidos pelo Estado. Essa política 

foi criada, em meados de 19805 com o intuito de atender a uma clientela específica, 

as mulheres em situação de violência, especialmente a violência doméstica. Esse 

fato significou uma experiência institucional brasileira inovadora e única no 

contexto da América Latina. Evidentemente, não constitui um patrimônio 

exclusivo e original do Estado brasileiro, mas representa, em grande parte, o 

4 No texto desta publicação intitulado A violência contra as mulheres: do acolhimento à 
intolerância, encontra-se uma discussão sobre a lógica cultural que preside boa parte da retirada 
das queixas, demonstrando argumentos da lógica de apoio das/os agentes policiais.
5 A primeira delegacia foi criada na cidade de São Paulo, em 1985. Logo depois, fundaram novas 
delegacias em outras cidades brasileiras. Atualmente, existem cerca de 350.
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resultado da intensa luta política do movimento feminista e do movimento social 

das mulheres. Representa também todas aquelas mulheres que isoladamente não 

se calaram em sua dor, realizando denúncias nas delegacias comuns e, depois, 

recorrendo e atribuindo credibilidade às DEAMs. Sem dúvida, essa dinâmica 

significou uma “revolução simbólica”, que politizou e tornou pública a questão6 

tida tradicionalmente como de âmbito privado e particular das relações entre 

homens e mulheres.

Ressaltamos, contudo, a importância da ação do movimento feminista  

de reivindicar, por intermédio de diversas estratégias e em vários âmbitos, os 

direitos de cidadania e de igualdade de condições de vida e de tratamento às 

mulheres, no contexto brasileiro de abertura democrática. A mulher vem 

conquistando o direito de tornar-se de fato um sujeito nas esferas privada e 

pública, o que implica a legitimidade de suas demandas sociais e políticas como 

novas reivindicações de uma minoria real (Pinto, 1992)7. 

O movimento feminista brasileiro, desde seu início, centrou-se nas 

denúncias de violência contra as mulheres, que compreendem desde as 

agressões físicas, sexuais e psicológicas até os homicídios cometidos pelos 

maridos, companheiros, namorados e amantes. Em outras palavras, esses 

atos de violência representavam (e representam) o controle masculino sobre o 

corpo, os afetos, a mente e a própria vida das mulheres. A idéia de denunciar 

a violência, ou seja, o hábito de bater em mulheres ou dessas apanharem, a 

desproteção e invisibilidade da agressão, bem como a impunidade dos agressores 

e homicidas, fundamentaram o eixo central de atuação do movimento feminista 

e de mulheres, ensejando a demanda específica de criação da primeira DEAM, 

por parte do Conselho Nacional da Condição Feminina como uma política do 

Estado. 

Sem dúvida, o direito das mulheres à não-violência representava um 

desafio. Porém, nem a implementação das delegacias, nem o sistema judiciário 

estavam preparados para enfrentá-lo. O enfrentamento deveria privilegiar um 

6 MACHADO, Lia Zanotta. Eficácia e desafios das Delegacias Especializadas no Atendimento 
às Mulheres: o futuro dos direitos à não-violência. BsB, s/d. (p. 32), mimeo.
7 PINTO, Céli Regina J. Movimentos sociais: espaços privilegiados da mulher enquanto sujeito 

político. In: COSTA e BRUSCHINI (orgs). Uma questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos 
Tempos e São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992.
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sistema de forças, não apenas punitivo, mas principalmente socioeducativo, para 

romper as barreiras impostas pelos valores tradicionais da sociedade brasileira.

A criação da DEAM pioneira em São Paulo e das demais favoreceu e 

estimulou a denúncia, tornando visível o fenômeno da violência contra as 

mulheres e seus desdobramentos no espaço doméstico e na sociedade em geral. 

A prática do abuso sexual, por ser encoberta e considerada natural enquanto 

intercurso habitual entre gêneros, era terminantemente negada e ignorada, 

portanto não aflorava no espaço público. É verdade que a instalação da 

Delegacia Especializada tinha como incumbência prioritária o acolhimento e 

o atendimento às mulheres em situação de violência, ouvindo suas denúncias 

sobre essas situações vivenciadas no cotidiano, em detrimento de outras 

incumbências como a investigação de homicídios e as demais ações criminosas 

contra o patrimônio, as quais ficaram a cargo de outras delegacias. 

As DEAMs causaram um impacto muito grande e passaram a representar 

uma nova instância de execução e de ação de política pública, centrada no 

objetivo de dar vazão às queixas das mulheres, abrindo novos espaços de atenção 

a elas no âmbito dos municípios. Como política pública, destinou-se a atender  

uma população feminina, descontemplada pelas rotineiras e privilegiadas ações 

e políticas do Estado, elaboradas e implementadas até os anos 80, voltadas para 

grupos majoritários – esses, sempre mais presentes nos grandes centros urbanos 

e vinculados às demandas oriundas da ordem da produção econômica. Em 

contrapartida, as DEAMs não deixam de representar o início de práticas de luta 

contra uma forma habitual, mas específica, de impunidade. 

Um estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

em 1997, no Brasil, sobre o número, registrado nas Delegacias de Atendimento 

à Mulher, de agressões e seus custos, revelou que a violência, nessa época, era 

a responsável por 25% dos dias de trabalho perdidos pelas mulheres. Isso é, 

uma em cada quatro mulheres era objeto de violência, acabando por reduzir seu 

ingresso econômico entre 3% e 20% (Informe do Ministério da Sáude, 2001: 

54)8.

Todavia, graves problemas persistem em relação ao desenvolvimento dessa 

política pública e de outras congêneres a ela atreladas. As dificuldades já eram 

8 Dados citados no Relatório Nacional Brasileiro (CEDAW). Protocolo Facultativo. Ministério 
das Relações Exteriores, Ministério da Justiça. Brasília, 2002.
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identificadas, na década de 1990 − resultado das primeiras pesquisas realizadas 

sobre as DEAMs, pelas publicações tanto do âmbito acadêmico e feminista9, 

quanto do âmbito externo10. Ainda hoje, essas dificuldades foram por nós 

constatadas no decorrer do curso de capacitação realizado no Centro-Oeste. 

Por exemplo: a tão falada impunidade dos agressores ainda é freqüente, embora 

o objetivo continue centrado na erradicação do valor da violência; o fato de 

ainda não haver uma formação específica em gênero destinada às/aos policiais 

e às/aos demais agentes institucionais, incluindo as/os do campo jurídico e da 

saúde; a existência de uma rede de apoio e abrigos insuficiente e desarticulada, 

para aonde as vítimas de violência possam ser encaminhadas, protegidas por 

curto prazo e trabalhadas para que retornem em condições plenas de cidadania 

à vida cotidiana no mundo público. 

Além disso, a atuação das DEAMs vem sendo freqüentemente repensada 

diante da Lei n° 9.099 de 1995, que criou os Juizados Especiais Civis e Criminais, 

cujo espírito caminha para a conciliação e a reparação do mal e do dano causados 

a outrem por intermédio de penas alternativas, acompanhando a tendência do 

direito penal contemporâneo. Como a esses juizados estão afetas justamente “as 

contravenções penais e os crimes a que a lei comina pena máxima não superior a 

um ano”, as DEAMs tiveram suas funções originais esvaziadas e novos conflitos 

de violência contra as mulheres emergiram, ao se fazer a equivalência simples 

entre o crime de lesões corporais e a punição, que varia da doação de cestas 

básicas aos trabalhos prestados à comunidade. Essa equivalência gerou muita 

polêmica e insatisfação por parte das vítimas e do movimento feminista em 

geral11. 

9 SUÁREZ, Mireya e BANDEIRA, Lourdes. A politização da violência contra as mulheres e o 
fortalecimento da cidadania. In: Gênero, democracia e sociedade brasileira. BRUSCHINI, C. e 
UNBERHAUM, S. G. (orgs.). São Paulo: Fundação Carlos Chagas/ Editora 34, 2002. SAFFIOTI, 
Heleieth I. B.  Já se mete a colher em briga de marido e mulher. São Paulo em Perspectiva, v. 13, 
n. 4: 1999. SOARES, Barbara M. Mulheres invisíveis: violência conjugal e as novas políticas de 
Segurança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999; MACHADO, Lia Z. Atender vítimas, 
criminalizar violências. Dilemas das Delegacias da Mulher. Cadernos de Antropologia, n. 319. 
Depto de Antropologia/UnB, Brasília, 2002 , entre outras.
10 Ver, por exemplo, o Relatório sobre o Desenvolvimento Humano no Brasil de 1996.
11 Pode-se acompanhar tal discussão nesta publicação pelo texto elaborado pelas advogadas que 
participaram do curso de Capacitação em Violência de Gênero para as DEAMs do Centro-Oeste 
em 2002. 
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Explicando melhor, a violência contra as mulheres e a violência doméstica 

são classificadas como delito de menor potencial ofensivo, e, por isso,  recebem 

penas de caráter mais desmoralizador do que reparador. A propósito, Campos 

(2001)12, ao analisar a conciliação dos casos de violência praticados contra 

as mulheres, questiona, insistentemente, por que razões os juízes, em sua 

expressiva maioria, operam com a lógica da renúncia, da retirada da queixa e do 

arquivamento de processos dessa natureza. A partir da criação da Lei n° 9.099 de 

1995, os Juizados limitam-se a ordenar o pagamento de multas em dinheiro ou 

as transformam em cestas básicas; com isso, nega-se o risco real de a situação de 

violência continuar e, concomitantemente a isso, apenam a própria vítima, que 

terá essa despesa subtraída de seu escasso orçamento doméstico.

As relações entre homens e mulheres são vistas com olhares assimétricos, 

e, por isso, têm-se atitudes e sentimentos femininos e masculinos diferenciados 

quanto à percepção da violência exercida contra as mulheres, por parte da 

maioria das/dos agentes policiais. Essa percepção permanece presente no 

andamento dos processos, assim como regula o tratamento dispensado às 

partes. A pesquisa realizada por Campos (op.cit: 318) permitiu-lhe concluir 

o seguinte: “(...) o Juizado Especial Criminal não oferece a solução de que as 

mulheres necessitam. A Lei, ao ter a preocupação exclusiva com o réu, esqueceu 

de olhar e ouvir a vítima”.

Portanto, são três as dimensões inter-relacionadas observadas por nós no 

curso de capacitação de agentes. A primeira é a necessidade de que as/os agentes 

policiais sejam sensibilizadas/os, para desenvolverem uma compreensão mais 

ampla e profunda do caráter especial que tem a violência contra as mulheres 

em comparação a outros tipos de violência – aquelas em que nem a mulher 

nem o homem sejam a base de sua motivação. A segunda é a importância de 

as/os agentes proporcionarem uma melhor acolhida às mulheres em situação 

de violência, ouvindo suas queixas, dando-lhes aquilo o que elas esperam 

naquele momento, que é aconchego, proteção e segurança. É preciso que as/os 

agentes  se aproximem o mais possível dos “verdadeiros” interesses das vítimas. 

Isso, sem dúvida, exige conhecimento e reconhecimento mais aprofundado 

da especificidade desse grupo de demandantes. Por fim, a terceira decorre das 

12 CAMPOS, Carmen Hein. Violência doméstica no espaço da lei. In: Tempos e Lugares de 
Gênero. BRUSCHINI, C e PINTO, C. R. (orgs. ). São Paulo: Fundação Carlos Chagas/ Editora 
34, (2001).
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anteriores. Refere-se ao tipo ou padrão de atendimento, de medidas adotadas 

na prática institucional e de operacionalização do aparato policial diante dos 

casos de violência contra as mulheres, pois é sabido que mulheres em situação 

de violência estão mais vulneráveis e sofrem conseqüências devastadoras sobre 

a saúde e seu bem-estar geral. 

Políticas públicas para mulheres e políticas públicas de gênero
Um dos principais paradoxos das políticas públicas que dizem respeito à 

violência contra as mulheres é distinguir as políticas voltadas para as mulheres 

daquelas emanadas do conceito de políticas públicas com perspectiva de gênero. 

Nessa diferenciação, concentram-se várias dificuldades que têm e expressam 

as/os agentes institucionais de compreensão de seu trabalho – isto é, entender a 

especificidade da violência contra as mulheres. Afinal, entre as noções teóricas 

e conceituais de gênero e de mulher existem diferenças, como serão tratadas 

adiante. 

Concordamos com Gómez (in Rodriguez, 2001)13, ao destacar que as 

políticas públicas dirigidas às mulheres não enfatizam, necessariamente, uma 

perspectiva de gênero, uma vez que nem sempre levam em consideração que 

houve processos de socialização diferentes para homens e mulheres, nem 

suas conseqüências no desenvolvimento dos indivíduos e da coletividade. 

É justamente essa falta de clareza de entendimento e de distinção entre uma 

coisa e outra, predominante no senso comum, que cria muitos dos problemas 

vivenciados pelas/os agentes policiais e pelas/os demais agentes institucionais 

que trabalham nas DEAMs e em outros órgãos. Essa noção pouco clara e falha 

de conhecimento mais profundo sobre o feminino e o masculino, nos contextos 

pessoal e social, é que interfere em suas atuações e atribuições, acabando por 

reproduzir preconceitos, pensamentos e atitudes discriminatórios, como, por 

exemplo, culpar e tornar a vitimizar as mulheres já vitimadas.

Um aspecto importante é que as/os agentes policiais, ao ouvirem as 

mulheres que procuram as DEAMs, em geral não compreendem ou não se dão 

conta de que a dinâmica da violência intrafamiliar tem conseqüências sobre 

13 Patricia Gómez apud: Violencia contra las mujeres y políticas públicas. Tendiendo un ponte 
entre la teoría y la práctica.  RODRÍGUEZ. Marcela V. (ed.). Centro Municipal de la Mujer de 
Vicente López. Buenos, Aires: UNIFEM, 2001.
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todos seus membros. Nas famílias em que a mulher é agredida, todos os seus 

integrantes sofrem algum tipo de dano ou prejuízo, não se excetuando o próprio 

agressor, que também precisa de apoio psicossocial. Portanto, é necessário 

os agentes policiais terem a noção ampla e clara de violência intrafamiliar, 

procurando, de forma específica, ser mais fiel à compreensão da complexidade 

do fenômeno, com características distintas das demais ações policiais.

As políticas públicas voltadas para as mulheres baseiam-se, muitas vezes, 

em práticas assistenciais, entendidas e executadas como ações pontuais para 

determinado grupo. No caso, as mulheres em situação de violência constituem 

parte integrante de um segmento social específico – as mais pobres e negras, 

aquelas classificadas e discriminadas exclusivamente pelo olhar socioeconômico. 

Essas são desconsideradas do ponto de vista da cultura e de suas histórias 

individuais, por exemplo, que apontam para a transversalidade e a universalidade 

do fenômeno “violência de gênero”, ao tratar esse fato como uma manifestação 

simbólica e não apenas em caráter pessoal. Felizmente,  isso não inviabiliza 

que, freqüentemente, as políticas públicas sejam também formuladas por 

intermédio de processos participativos, com a presença das próprias mulheres 

das comunidades e de outras/os tantas/os atrizes/atores sociais vinculadas/os a 

esses grupos sociais.

Tais políticas, em geral, acabam, no entanto, por restringir processos 

de mudança das formas mais estruturais de relacionamentos sociais, uma 

vez que reforçam a ideologia patriarcal ainda dominante. Grosso modo, essas 

políticas nascem dos organogramas oficiais do Estado, o qual deseja abranger 

as instituições familiares de modo amplo. Ou seja, não concebem as mulheres 

enquanto únicas destinatárias de suas ações, mas mediadoras das necessidades 

da família (filhos e idosos, a seu encargo) e elemento central da reprodução 

social. Não se tornam, assim, sujeitos autônomos de direitos cidadãos, senão em 

intermediárias e repassadoras entre as políticas e os programas sociais macros 

e suas unidades micros, as famílias. De fato, na maioria dos casos, o que se 

torna mais visível nessas ações estatais é a situação de pobreza e exclusão dessas 

mulheres, sem se levar em conta sua condição de gênero, nem o desenvolvimento 

de sua autonomia, ou nem mesmo o exercício de seu poder “empowerment” 

(Gómez in Rodriguez, 2001)14. 

14 GÓMEZ, Patrícia (op.cit.)
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Reforça essa visão, ainda atrelada ao senso comum, o fato de as/os agentes 

policiais enfatizarem tanto o bom cumprimento do papel tradicional e submisso 

da mulher no seio da família (mãe, esposa, irmã e filha) como eixo central para a 

diminuição da violência contra elas − o que ficou bastante explícito nas opiniões, 

nos relatos e nas dramatizações das/os participantes do curso de capacitação 

no Centro-Oeste. O valor que tem a manutenção da estrutura familiar é 

inesgotável e continua atuando na dinâmica do sistema policial e no judiciário. 

O “julgamento” moral realizado por parte significativa das/os policiais contra 

as mulheres, fortemente presente no acolhimento e tratamento daquelas que 

procuram as DEAMs, independentemente da sua condição socioeconômica, 

revela as dificuldades arraigadas de conceber as condições igualitárias entre 

os gêneros, traduzidas por preconceitos. Sem dúvida, esse “julgamento” moral 

também vale para os homens, evidentemente que baseado em outras variáveis, as 

quais acabam freqüentemente reafirmando suas atitudes agressivas e violentas.

No fundo, essas/es policiais desejam enquadrar homens e mulheres no 

modelo heteronormativo, isto é, que regula as relações afetivas e sexuais do ponto 

de vista moral. Portanto, reafirma-se o valor atribuído à manutenção da família 

como norteador do comportamento das/dos agentes, que atuam no sistema 

policial e, por extensão e correlação, no sistema judicial e em outras esferas 

institucionais (Machado, s/d). A conseqüência evidente é que a punição aos 

agressores não está sendo efetivada, uma vez que isso pode corresponder à idéia 

abominada de “desestruturação da família” − tanto que algumas/uns agentes 

dizem corriqueiramente “melhor com ele, pior sem ele (agressor)”, além de ser 

bastante expressivo o número de arquivamentos de boletins de ocorrências. 

Por sua vez, as políticas públicas que incorporam a perspectiva de gênero 

partem da premissa de que as instituições estatais são partícipes da construção 

política e social dos gêneros e, portanto, podem e devem combater a iniqüidade 

e a desigualdade entre homens e mulheres (Gómez in Rodriguez, 2001)15. Essas 

políticas desenvolvem-se em um contexto mais amplo, tendendo a otimizar e 

promover uma qualidade melhor de vida para homens e mulheres por intermédio 

do pleno exercício da cidadania. Partem do princípio do respeito para com as 

mulheres como sujeitos sociais e políticos, ativos e participantes no processo de 

15 GÓMEZ, Patrícia (op.cit.) 
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desenvolvimento, que transcende os papéis sexuais atribuídos e naturalizados 

pela cultura baseada na ênfase em simples distinções anatômicas. 

Isso quer dizer que as políticas públicas de gênero concebem as mulheres 

não como sujeitos homogêneos ou idênticos uns aos outros, dentro de uma 

ideologia individualista moderna, suscetíveis de receber mera assistência ou 

apoio social. Concebem-nas como cidadãs portadoras de direitos especiais, 

justamente por serem uma minoria, e como membros e sujeitos partícipes da 

comunidade política (Suárez et al, 2002). Essa, porém, não é a compreensão de 

grande parte das/os agentes policiais. O que ficou evidente é que, se as DEAMs 

resultaram de uma política pública calcada em um processo complexo de 

entendimento da distinção entre sexo e gênero16, na prática, essa distinção não é 

entendida nem operacionalizada pelas/os suas/seus agentes.  

Assumir a perspectiva de gênero de modo pleno implica o Estado, por 

intermédio de todos os seus agentes públicos, compartilhar com a sociedade civil 

as suas decisões para garantir a simetria real de oportunidade e de tratamento 

entre os gêneros, sem prejuízo algum para outras expressões de eqüidade entre 

homens e mulheres. Não nos parece notório que essa seja a compreensão das/os 

agentes policiais das DEAMs, pelo contrário. 

As evidências demonstradas por todo o público participante do curso 

expressaram-se pela percepção e pelo entendimento assimétrico de gênero, 

desdobrados nas noções sobre o que é o homem e o que é a mulher, como já 

referido. Em resumo, o que acaba acontecendo é que, em muitas situações, 

as/os agentes públicas/os, ao serem chamadas/os a operar diante da violência 

contra as mulheres, incorporam como referência prática e imediata os mesmos 

estereótipos do senso comum no que diz respeito ao “papel do homem” e ao 

“papel da mulher” – os mesmos estereótipos encontrados na base estrutural de 

toda a violência contra as mulheres e dos casos por elas/eles atendidos.

16 O primeiro termo (sexo) se refere ao fato biológico de que os seres humanos 
se reproduzem (macho e fêmea), enquanto o segundo termo (gênero) possibilita 
estabelecer as relações com os significados sociais e culturais atribuídos a essa diferença 
de ordem biológica, a qual também não é auto-evidente, mas notada e qualificada com 
base no mesmo olhar cultural e social, conforme chama-nos a atenção SWAIN, Tânia 
N. 2000. A invenção do corpo feminino ou a hora e a vez do nomadismo identitário. In: 
SWAIN, Tânia N. (org.). Feminismos: teorias perspectivas. Textos de História: Revista 
do Programa de Pós-graduação em História da UnB, Brasília: UnB, v. 8, n. 1/2002).
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Novos rumos para uma política pública de gênero mais eficaz
A relação entre políticas públicas e perspectiva de gênero é um fato 

recente que vem tomando curso, se desenvolvendo e se intensificando, em vários 

âmbitos da sociedade e do Estado, sobretudo em sua dimensão municipal. 

Exemplo desse movimento são os Conselhos Municipais, estando seus agentes 

vinculados à dimensão estadual. Historicamente, as políticas públicas, em 

diferentes âmbitos, eram desenhadas e aplicadas por aqueles que detinham 

maior poder na sociedade, ou seja, pela elite política – homens brancos e com 

maior poder aquisitivo e inserção social.

As vozes, as experiências e as idéias manifestadas fora dos caminhos pelos 

quais o poder habitualmente transitava não eram levadas em consideração por 

essas políticas públicas. Os conflitos e as violências originados fora da esfera 

do poder hegemônico também não eram considerados legítimos, uma vez que 

o Estado nem sempre sabia o que fazer com eles ou nem mesmo os qualificava 

como um dilema em seu horizonte de atuação. Assim, as mulheres, até pouco 

tempo, não se faziam presentes no âmbito das políticas públicas, nem na esfera 

da tomada de decisões, nem mesmo como suas destinatárias específicas.

A incorporação da perspectiva “eqüidade de gênero” na formulação das 

políticas do Estado resultou em um longo processo de discussão social e política 

levado a cabo, sobretudo, pelo movimento feminista que, conforme mostramos, 

culminou com a criação das DEAMs, entre outras ações. Somente depois do 

reconhecimento e da crítica da construção cultural, social, política e econômica 

a respeito das desigualdades entre os gêneros – estas produtoras dos altos índices 

de violência exercida contra as mulheres e contra todos aqueles que se encontram 

no lugar do “feminino” (crianças, velhos, homossexuais, negros, índios, 

entre outros) em nossa sociedade − é que teve início o movimento de pensar 

e implementar políticas públicas em que esses sujeitos sociais minoritários e 

desconsiderados passaram a ser contemplados.

As políticas públicas representam uma das formas de interação estabelecidas 

entre o Estado e a sociedade civil. Ao entendê-las como parte constitutiva dessa 

relação, seu significado deve ser demarcado pelo seu vínculo com a questão que 

lhe deu origem, com o âmbito de ação no qual se inserem, e com o conjunto  

das/os atrizes/atores sociais que intervêm no processo e suas respectivas formas 

de atuação política. Em outras palavras, as políticas públicas integram não apenas 

as/os atrizes/atores da sociedade civil, mas, fundamentalmente, a/o agente ou 
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a/o funcionária/o do Estado que atua diretamente em sua operacionalização 

e as administra no cotidiano, sendo responsável por sua gestão (Bandeira e 

Vasconcelos, 2003)17. Por essa razão, as políticas públicas podem ser definidas 

como o conjunto de pronunciamentos – por intermédio de ações e de omissões 

– com respeito a determinado assunto socialmente de interesse da sociedade civil 

(e, às vezes, do próprio Estado), manifestando uma determinada modalidade de 

intervenção nas manifestações de outras/os atrizes/atores sociais (Bandeira e 

Vasconcelos, op. cit.).

A nosso ver, as políticas públicas devem ser entendidas num duplo 

movimento, cuja dinâmica ao mesmo tempo em que evoca a participação de 

diferentes atores sociais e setores da sociedade civil, os quais devem e necessitam 

assumir o seu compromisso político, gera processos inovadores no interior do 

próprio Estado, na medida em que esses processos pressionam um outro tipo de 

comportamento das/os agentes institucionais. Esse comportamento repercute 

sob diversas formas (horizontais e verticais) e se manifesta na expressão de 

maior competência dessas/es agentes diante das demandas. Além disso, exigem 

um tratamento calcado em bases mais humanas e democráticas, de maior 

responsabilidade com a manipulação e gestão dos recursos públicos.

A percepção da violência de gênero e o acolhimento às 
vítimas numa nova perspectiva de políticas públicas

Em primeiro lugar, é importante discutir a ansiedade apresentada por 

boa parte das/os participantes do curso em receber o equivalente a uma “receita 

pronta”, de nossa parte, que lhes possibilitasse lidar com a problemática da 

violência de gênero. Não havia muita disposição de estabelecer um clima propício 

à reflexão mais aprofundada de suas práticas e de seus procedimentos rotineiros, 

e bem menos de fazer uma revisão crítica dos pressupostos sobre os quais se 

baseiam. Percebemos que a maioria delas/deles chegava ao curso cumprindo 

uma determinação da chefia, embora muitas/os tenham mudado essa atitude  no 

decorrer dos dias. Havia, sim, entre elas/eles uma enorme necessidade expressa 

17 BANDEIRA, Lourdes e VASCONCELOS, Márcia. Eqüidade de gênero e políticas públicas: 
reflexões iniciais. Caderno AGENDE 3, Brasília: AGENDE, 2002.
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em ter informações rápidas dos campos sociológico, antropológico, psicológico e 

jurídico, para aplicá-las imediatamente em seu trabalho. Apontavam-nos sempre 

como uma resposta à demanda por resolução imediata dos casos que chegam à 

polícia, para que, assim, pudessem classificar rapidamente as/os atrizes/atores 

envolvidas/os nesses casos em inocentes ou culpados.

A evidência mais contundente dessa situação refere-se às perguntas, 

seguidas incessantemente por comentários e dúvidas. Eis aqui uma fala desse 

tipo: “Muitas mulheres permanecem na relação violenta. Logo, se elas ficam tanto 

tempo apanhando, é porque gostam ou porque não têm caráter ou, ainda, porque 

são doentes”. As resistências em compreender o caráter especial e complexo da 

violência exercida contra a mulher, seu alto custo pessoal manifesto no desejo de 

interromper seu percurso (quando retira a queixa, por exemplo) eram sempre 

notáveis. Nesse caso, a palavra da denunciante assume importância, esvaziando 

o papel da/o policial enquanto agente pública/o, pois ela/ele acaba por tomar 

uma decisão de foro privado e particular. 

Vê-se, assim, a urgência em trabalhar novos pontos de referência a 

respeito do comportamento de executoras/es de políticas públicas, incitando e 

fomentando a formação de um pensamento mais complexo e profundo a respeito 

de suas atribuições institucionais cotidianas, que são também, de certo modo, 

atos educativos e formadores. Na verdade, faz-se necessário desenvolver uma 

perspectiva de trabalho com essas/es agentes institucionais a qual contemple, 

antes de tudo, a reeducação das/os mesmas/os, cuja base sejam valores e 

experiências de gênero capazes de transcender os indicadores e reguladores 

tradicionais.

Outro ponto, atrelado ao anterior, encontra-se na própria reivindicação 

dessas/es agentes por treinamentos e capacitações. Tem-se, então, em um nível 

sutil, a consciência delas/es mesmas/os de que seus recursos de senso comum 

são insuficientes para lidar com a grandeza e complexidade com que a vida lhes 

apresenta os casos de violência. Portanto, fazem uma demanda por saberes de 

outra ordem, mas, para aplicá-los em uma ação imediata com resultados visíveis 

e rápidos, como se fosse possível, diante de fenômeno tão singular como o da 

violência contra as mulheres. 

Os cursos, portanto, devem ser ministrados em uma seqüência constante 

e em intervalos de tempo cada vez menores, em função da natureza especial ou 

do tipo de atividade que desenvolvem no cotidiano, exigindo, para tanto, uma 
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aproximação muito maior entre os diferentes níveis hierárquicos (delegada/o e 

agentes), bem como entre os diversos setores internos e externos de uma DEAM. 

A mudança necessária é que se mexa com essa rígida hierarquia, de modo que 

haja maior interação entre todas/os as/os agentes públicas/os e se desmonte uma 

estrutura autoritária fundada na obediência e na função social da repressão, 

impedindo emergir uma capacidade maior de compreensão de mundo e da 

violência, não simplesmente binária, pela via educativa. 

Assim, a contribuição de cada agente institucional passaria a ser preciosa 

e, conseqüentemente, seu desenvolvimento em termos de comportamentos 

acabaria por constituir um recurso estratégico para a instituição. Ou seja, 

é urgente a mudança de valores, atitudes e crenças, por exemplo, manifestos 

na idéia comum de que trabalhar com as mulheres em situação de violência 

vem a ser pura “enrolação”, descrédito em seu trabalho e identificação com o 

desprestígio, oriundo do fato de se tratar de atos criminosos não vinculados ao 

patrimônio – impregnados da mesma idéia da condição subalterna do feminino 

na sociedade. Enfim, preconizamos uma nova função social para essa polícia 

especializada, encorpada por atitudes no contexto macro e no micro, como 

liberação de verbas satisfatórias para o desempenho de suas ações e a promoção 

da auto-estima das/os profissionais ligadas/os às DEAMs.

Soma-se a esse quadro de dificuldades a situação ambígua das Delegacias, 

pelo fato de estarem localizadas em municípios, apesar de suas/seus agentes 

institucionais serem oriundas/os da estância estadual. Logo, com freqüência, 

essas duas estâncias administrativas se sobrepõem, causando ou resultando 

conflitos entre governador e prefeito, partidos políticos rivais nas questões de 

verbas municipais e estaduais, entre outros fatores. Vemos que, muitas vezes, 

essa situação político-administrativa torna-se impeditiva de ações e estruturas 

mais eficazes.

Comumente, um dos aspectos que atribuem notoriedade a cada DEAM é 

o fato de estar atrelada ao prestígio e ao talento pessoal da (s)/o(s) respectiva(s)/

o(s) delegada(s)/o(s), em detrimento da condição de agente pública/o. Essa 

situação desdobra-se em duas importantes conseqüências inter-relacionadas: a 

primeira é a Delegacia ser vista pela população e pelas/os agentes policiais de 

modo personalizado e centralizado na figura de quem a dirige, uma vez que a 

dinâmica de sua atuação recai sobre a(s)/o(s) delegada(s)/o(s), dependendo do 

sucesso ou insucesso de suas ações. Assim, a credibilidade e a confiabilidade da 
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população não estão depositadas na instituição, mas submissas à receptividade 

e à capacidade de resolução dos problemas por parte da(s)/o(s) delegada(s)/o(s). 

Ou seja, não é a instituição DEAM que é vista pelo público, mas a pessoa da/

o delegada/o. Paralelamente, as/os policiais se consideram prestigiadas/os se a 

Delegacia for objeto de prestígio, senão, estar ali pode representar castigo ou 

demérito. A segunda consequência é o fato de a Delegacia ser vista de modo 

polarizado, isto é, “boa” ou “má”, de acordo com a relação entre a população e 

a(s)/o(s) delegada(s)/o(s) e agentes e a sua imagem e capacidade de resolução 

dos problemas perante a comunidade. 

A busca pela qualidade e pelo aprimoramento no atendimento por parte 

de agentes policiais reforça a idéia de responsabilidade com a coisa pública  

pela/o agente. Portanto, deve constituir uma extensão do próprio trabalho, para 

que incorporem definitivamente mudanças nos padrões de atendimento, pois o 

critério de eficiência está subjacente à prática da democracia (Pinheiro, 2000).

Por fim, chamamos a atenção para o fato de que essas reflexões sobre a 

atuação das DEAM´s, em especial aquelas do Centro-Oeste por nós observadas, 

foram norteadas pela idéia de que a mulher em situação de violência deve ser 

sempre vista e tratada como cidadã plena, objeto dos serviços públicos em questão 

e, também, sujeito de direitos. Em especial, deve ser vista, à medida que se torna 

cada vez mais partícipe na formação e implementação das políticas públicas, em 

sua condição essencial de beneficiária direta, bem como de grande avaliadora da 

eficácia dos resultados dessas políticas.
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A violência contra as mulheres: 
do acolhimento à (in)tolerância

Lourdes Bandeira

Tânia Mara Campos de Almeida

Introdução

Este texto resultou da observação e análise de uma série de dramatizações 

realizadas por agentes policiais no decorrer do curso de Capacitação em Violência 

de Gênero para Policiais das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

(DEAMs) da região Centro-Oeste. Com o intuito de sensibilizar e capacitar 

essas/es profissionais, tomando como base a compreensão da violência de 

gênero3, propôs-se uma estratégia de trabalho com ênfase na visão da pedagogia 

feminista. A criação dessa estratégia contou com a elaboração de um conjunto 

de dinâmicas e de atividades voltado para o grupo de policiais presentes em cada 

turma4. Tratava-se de evidenciar quais as interações sociais estabelecidas entre 

as/os agentes policiais e as mulheres em situação de violência nos atendimentos 

das DEAMs.

3 Grosso modo, a violência de gênero pode ser entendida como a violência contra as mulheres, 
expressão trazida à tona nos anos setenta, por serem as mulheres o alvo principal da violência de 
gênero. O conceito de violência de gênero é aqui entendido, com base na definição proposta por 
Teles e Melo (2002: 18), “... como uma relação de poder e dominação do homem e de submissão da 
mulher. Demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da 
história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos 
e indica que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de 
socialização das pessoas. Ou seja, não é a natureza responsável pelos padrões e limites sociais que 
determinam os comportamentos agressivos aos homens e dóceis e submissos às mulheres...”.
4 A exposição analítica mais detalhada desse tipo de pedagogia é apresentada nos textos 
“Dinâmicas da pedagogia feminista: reflexão sobre os atos pedagógicos inovadores no processo 
de sensibilização das/os agentes policiais” e “Organização em rede numa perspectiva feminista: 
serviços de apoio às mulheres em situação de violência”, que compõem esta publicação.
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O público-alvo desse curso de capacitação compunha-se, aproximada- 

mente, de 80 agentes policiais em cada localidade, tendo em média dois terços 

de policiais mulheres. Os grupos contaram com a presença de, pelo menos, 

uma delegada. Em alguns grupos, também se fizeram presentes dois ou 

três representantes do Ministério Público e de outras instituições estaduais. 

As turmas tiveram um período de 25 horas semanais de treinamento. As últimas 

horas eram reservadas a um exercício de dramatização pelas/os participantes, 

as/os quais se agrupavam espontaneamente em subgrupos de 7 ou 8 membros 

para preparar e apresentar a atividade em torno de 50 minutos.

De modo específico, solicitava-se aos subgrupos que representassem 

situações vividas em suas rotinas policiais, nas DEAMs. Nesse exercício, 

deveriam evidenciar situações que demandassem a administração de conflitos 

por parte da polícia. Notamos que, diante dessa solicitação, a maioria das/os 

participantes ficava envergonhada e excitada, discutindo qual seria o episódio 

a ser dramatizado, além da escolha das personagens e dos detalhes das  

caracterizações.

Foi interessante observar a distribuição de papéis nos episódios 

dramatizados, pois, sem dúvida, houve uma reprodução fiel da realidade na 

divisão hierárquica e sexual do trabalho das personagens. Em geral, aos policiais 

homens couberam os papéis externos à DEAM, como sair para procurar ou 

prender o “elemento”. Nas dramatizações, o uso da força física não foi disfarçado, 

havendo empurrões, tapas e socos por parte de algumas personagens, além de  

imobilizações com algemas e com o próprio corpo. Às mulheres policiais, em 

quase sua totalidade, destinaram-se os papéis desempenhados no interior da 

Delegacia, voltados para o atendimento. 

Dentro do clima de expectativa criado, iniciavam-se as dramatizações. 

Vimos a preocupação das/os participantes em querer representar com a 

maior autenticidade possível. Após as dramatizações, faziam questão de 

explicar ou justificar por que haviam escolhido aquele determinado episódio. 

Coincidentemente, a maior parte dos grupos afirmou se tratar de cenas bem 

recorrentes, aliás as mais freqüentes das DEAMs. Também evidenciaram as 

cenas que mais as/os incomodavam e intrigavam, uma vez não conseguiam 

entender suas motivações.

Ao analisar, então, as dramatizações  encenadas, notamos a relevância das 

histórias narradas, uma vez que expressavam o tipo de rotina de uma DEAM, 
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evidenciando os valores, as atitudes e os comportamentos que guiam as práticas 

e os discursos das personagens. Das inúmeras cenas apresentadas, selecionamos 

aqui três delas, para análise e compreensão.

Essas cenas, adaptadas e transcritas com base nas dramatizações, não 

estão vinculadas diretamente à autoria de nenhum dos grupos participantes. 

Selecionamos os enredos mais significativos e que reuniam em si um conjunto 

de outros enredos correlatos. Esses enredos, portanto, certamente, evidenciam 

a natureza das interações entre as/os agentes policiais e, sobretudo, a imagem 

formada por eles sobre as mulheres que procuram as DEAMs.

A análise das cenas centra-se em quatro dimensões importantes para a 

compreensão do cotidiano dessas DEAM’s: a) o modo como foram reproduzidas 

e entendidas as narrativas das demandantes; b) o tipo de acolhimento recebido 

por elas nas delegacias, desvelado por meio das dramatizações; c) a percepção 

dos conceitos e discursos sobre gênero, incorporada (ou não) pelas/os agentes de  

polícia; e d) o intuito de produzir uma reflexão sobre as queixas, os encaminha- 

mentos formais ou institucionais e as motivações desses encaminhamentos 

presentes nas denúncias de agressões interpessoais e conjugais. 

Cabe-nos ainda esclarecer que, ao reproduzir as cenas, fazemos analogia 

ao livro de Maria Filomena Gregori Cenas e Queixas (1992), com  dupla intenção. 

A primeira refere-se ao fato de que, enquanto a autora relata as cenas de violência 

doméstica dentro da perspectiva das/os atrizes/atores sociais levadas/os à DEAM, 

narramos as cenas sob a perspectiva das/dos policiais como protagonistas e de 

como elas/es receberam as queixas e as transformaram em cenas. A segunda 

diz respeito ao fato de que, transcorridos, aproximadamente, mais de dez anos 

da publicação desse livro, ainda nos deparamos com cenas e queixas, como 

também com dilemas vividos pelas/os agentes policiais ainda pouco sensíveis 

à complexidade das manifestações de violência contra as mulheres, uma vez 

que a violência simbólica e emocional ultrapassa a violência física, sexual e 

econômica. 

Houve mudanças e avanços com o surgimento das DEAMs, só que ainda 

persistem problemas e dificuldades não apenas no acolhimento das mulheres, 

mas, sobretudo, no tratamento e no encaminhamento das situações de violência. 

A expectativa daquelas/es que recorrem à delegacia especializada é muito grande 

e diferente da ressonância ali encontrada. Uma dificuldade persiste em as/os 

agentes institucionais desconstruírem os significados de certas representações 
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sociais que acabam interferindo negativamente no bom entendimento e nas 

interações estabelecidas com as denunciantes. O exemplo mais óbvio disso é a 

crítica de algumas/alguns agentes ao fato de as pessoas em situação de violência 

que recorrem à DEAM seguirem casadas ou vivendo maritalmente com seu 

agressor. 

Além disso, não se tem conseguido politizar várias dessas questões 

estruturais, como a noção de conflito interpessoal e de violência contra as 

mulheres. Essas noções variam de contexto para contexto, distinguindo-se 

de acordo com a cultura de cada lugar ou região, o que faz com que os atos e 

as práticas de violência sejam concebidos e tratados de diferentes modos, em 

decorrência da ordem social vigente. Nesse sentido, a diversidade de certos 

segmentos sociais nem sempre é levada em consideração, na medida em que ainda 

não se constata uma profunda transformação nos comportamentos, nos valores, 

nem nas práticas institucionais, por parte das/os agentes policiais que recebem 

as denúncias de violência e lhes dão andamento. Pelo contrário, essa almejada 

transformação ainda está se articulando por meio de iniciativas pontuais no 

Centro-Oeste brasileiro, uma vez que se trata de um fenômeno complexo, 

profundo, de múltiplas causas, e que requer, portanto, melhor conhecimento 

dos conflitos de gênero e maior sensibilidade das/os agentes.  

Em suma, apresentamos aqui uma breve descrição analítica das 

dramatizações, com o objetivo de explorar o modo como são percebidas e 

administradas as dinâmicas da violência contra as mulheres pelas/os agentes 

policiais, que ainda agem movidas/os por noções e práticas conservadoras e 

estereotipadas. Para tanto, guiamo-nos pelas indagações: quem agride quem? 

As/os policiais são capazes de perceber outras formas de violência que não a 

violência física? Questionam-se até aonde a violência pode chegar? O que podem 

fazer pelas denunciantes? Por que ocorre a violência no meio intrafamiliar? 

Por que os homens agridem as pessoas que amam? O que determina que essa 

relação pode perdurar por muitos e muitos anos? O que sofrem os filhos e outros 

membros da família com a presença da violência em suas vidas? Como podem os 

membros de uma família administrar ou mesmo eliminar a violência existente 

em seu seio, buscando a intervenção da DEAM? Essas e outras tantas questões 

se fizeram presentes durante o curso, formuladas por agentes a si mesmas/os e 

também a nós.
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Em outras palavras, como as delegacias podem colocar em prática as 

mudanças explicitadas e indicadas pelo curso de Capacitação em Violência 

de Gênero quando do recebimento, do tratamento, da apuração e do registro 

dos delitos praticados contra as mulheres? Por fim, trata-se de evidenciar, nas 

páginas que se seguem, como um antigo padrão de conduta afeta o modo de 

compreender e lidar com a violência contra as mulheres, conduta essa que se 

reproduz corriqueiramente na dinâmica e nas tarefas do dia-a-dia  da instituição, 

uma vez que “(...) as polícias estão diretamente envolvidas na construção legal 

do crime no plano interacional da vida cotidiana” (Nascimento, 2003:32), 

dificultando o surgimento e a consolidação de diferentes mentalidades, práticas 

e modos de interagir com as pessoas. 

As cenas e queixas das/os policiais

Cena 1: mulher - a eterna “vítima” da violência física
Duas senhoras chegam à DEAM, aparentando uns quarenta anos. Uma delas, 

muito falante, se diz vizinha daquela que apresenta ferimentos e outras marcas de 

violência pelo corpo e afirma que vieram registrar uma queixa, pedindo para falar 

com a delegada. A outra, acanhada e tímida, mal olha para as pessoas e posiciona-

se sempre um pouco atrás da senhora falante. As/os agentes as encaminham à 

delegada.

Então, a vizinha começa a contar à delegada o ocorrido, dizendo que a outra 

é a vítima e que sempre apanha do marido: “Ele bate nela. Ela sofre demais!”

A outra senhora permanece silenciosa. As agressões por ela sofridas 

incomodavam bastante a vizinha, que, por sua vez, convenceu-a a dar queixa à 

DEAM para pedir providências. Para tanto, tomou todas as iniciativas de conduzir 

a amiga até o local. Ao entender a situação, a delegada reporta-se diretamente à 

agredida e demonstra querer dialogar apenas com ela. Contudo, a outra senhora, 

bastante ansiosa, interrompe por várias vezes o diálogo e põe-se como protagonista 

da história. A delegada solicita que a vizinha saia da sala. 

Com dificuldade, o depoimento foi recolhido, uma vez que a mulher em 

situação de violência sentia-se desconfiada e desconfortável. Finalmente, registra-

se a queixa e a delegada a encaminha ao exame de corpo delito, ao qual se submete, 

indo acompanhada pela vizinha, apesar da resistência.
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Alguns dias depois, reaparece a mesma senhora, a denunciante, na DEAM. 

Agora, ela chega acompanhada pelo marido e com a intenção de retirar a queixa. 

Ela continua silenciosa, mal olha para as pessoas e mantém-se sempre atrás dele. 

Ele, então, toma a frente da situação e pede para falar com a delegada. Explica a 

todos que houve um grande mal-entendido, que a vizinha se mete constantemente 

em sua vida conjugal e que nunca usou de violência para acertar suas diferenças 

com a esposa (a trata por esposa).

Do mesmo modo que na situação anterior, a delegada dirige-se diretamente 

à mulher e insiste em ouvi-la sozinha, sem interferências. Ela repete que houve um 

engano no momento em que lá esteve com a vizinha, pois estava com raiva dele por 

ciúmes, por outras agressões sofridas no passado e por falta de dinheiro. Acabou 

fazendo uma denúncia precipitada e também pressionada pela vizinha. Afirma 

que seu marido é trabalhador, um pai que gosta dos filhos e que trabalha, apesar de 

ganhar pouco. 

A delegada solicita que o marido saia da sala e pergunta pelas marcas de 

violência estampadas no corpo. Insiste na pergunta se ela está sendo ameaçada 

ou obrigada a retirar a queixa. Ela responde negativamente e acaba, portanto, 

reafirmando sua vontade de retirar a queixa. 

As/os agentes policiais, assim como a delegada, desempenharam bem 

seus papéis, sem dúvida. Porém, a pergunta que ficou no ar foi se não havia 

algo mais a ser feito, além de constatar a situação. De modo geral, essa cena foi 

apontada como bastante rotineira nas DEAM’s, protagonizada pelas/os policiais, 

compartilhada pelas/os demais com olhares, risos e comentários de aprovação e 

de desaprovação, alguns até irônicos e humorísticos. O que de imediato se percebe 

é que a dramatização provoca, no plano da subjetividade, reações peculiares 

nas/os agentes. Embora as dramatizações possam ter sido caricatas, reforçam as 

imagens sociais expressas por esse tipo de violência no meio intrafamiliar, ou 

seja, representaram a mulher vítima, submissa, débil, inferiorizada, submetida 

aos jogos de poder mais imediatos (vizinha e marido). Uma pessoa que não sabe 

por que apanha, sem vontade própria e incapaz de saber se é possível estabelecer 

outro padrão de relacionamento conjugal e social. Uma mulher bastante 

dependente, à beira do desequilíbrio mental e afetivo.

Para essas/es policiais, esse perfil de vítima “passiva”, indecisa e 

vulnerável à pressão do marido, das amizades ou até mesmo dos parentes, não é 
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bem compreendido, sobretudo quando surgem outras demandas de trabalho no 

cotidiano policial. No geral, para essas/es profissionais, esse tipo de denunciante 

somente atrapalha o seu trabalho, fazendo-as/os perder tempo em atendê-la, pois 

têm a certeza de que essa mulher retornará dias depois para retirar a queixa. 

Nas delegacias mais movimentadas, não há, por parte das/os agentes, 

interesse em estabelecer um diálogo respeitoso e mais profundo com as 

denunciantes, deixando de dar a elas a oportunidade de conhecer um universo 

de direitos e de mecanismos de proteção aos cidadãos por elas desconhecido. 

Pelo contrário, enquadram-nas na mesma moldura de seu cotidiano opressivo, 

vitimando-as novamente (Gregori, 1999 e Soares, 1999), legitimando a voz 

daqueles que se encontram ou se julgam em condições de falarem por elas e 

desacreditando seu desejo e potencial de transformar a situação. No fundo, 

tornam natural a violência por ela sofrida e a reproduzem, uma vez que entendem 

o mundo também como lugar de hierarquia, onde dominam os mais fortes e os 

mais espertos. 

Conforme explicita Nascimento (2003:34), na busca de entender a 

natureza desses processos, é importante pensar as várias relações sobre as quais se 

estabelecem os conflitos apresentados às polícias, para que intervenham. Assim, 

ele afirma que “(...) em uma relação conjugal, por exemplo, existem múltiplas 

relações de reciprocidade e de antagonismo precedentes ao fato que chegou ao 

conhecimento da polícia (...); são múltiplas as relações de solidariedade e de 

conflito que precedem o conflito que deu origem à intervenção policial”. Em 

outras palavras, a dimensão das relações da qual emerge a discórdia em espaços 

íntimos e sociais como o meio intrafamiliar, a vizinhança, os espaços de lazer, de 

trabalho, de negócios, entre outros, caracteriza-se por uma dimensão de conflito 

interpessoal, de acordo com Suárez e Bandeira (2002).

Esse tipo de conflito associado (ou não) a práticas de violência doméstica 

e contra as mulheres, portanto, é o produtor de desavenças, constituindo o 

cardápio cotidiano das DEAM’s. Em função disso, as/os policiais deveriam ter 

em mente que a maioria dos atos de violência contra as mulheres, no Brasil, 

acontece em casa (70%) e que cerca de 65% dos assassinatos de mulheres 

brasileiras são cometidos por seus maridos e/ou companheiros ou pelos seus 

ex-maridos/companheiros5.

5 QSL: Quebrando silêncios e lendas. Prevenindo e combatendo a violência contra as mulheres. 
CECIP/IPÊ. S.P.: Paulo, 1999.
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Logo, uma outra pergunta emerge para as/os policiais: se essa mulher 

sempre apanhou, por que só agora procurou a DEAM? Nessa mesma linha 

de raciocínio, ao se pautar pela existência dessa concepção baseada no senso 

comum, em Debert (2002:8), identificamos o esboço de uma resposta à questão: 

“(...) as causas envolvidas na produção de crimes [violência intrafamiliar] são 

vistas como de caráter moral ou resultados da incapacidade dos membros da 

família em assumir os diferentes papéis que devem ser desempenhados em cada 

uma das etapas do ciclo da vida familiar”. Encaixa-se aí o protótipo da “mulher-

vítima” como mulher pobre, sem instrução escolar, excluída do mercado de 

trabalho formal e dependente economicamente dos outros, a qual está enredada 

numa situação bastante difícil de ser rompida por diversos fatores. Afinal, trata-

se de uma mulher que vive, há décadas, sob o jugo do patriarcado, restrita à 

esfera exclusivamente doméstica e inserida em uma trama permanente de 

submissão. Trata-se, ainda, de uma mulher silenciada aos ouvidos de instituições 

e de movimentos sociais marcadamente centralizadores e autoritários, como o 

próprio movimento feminista em seu início, com alguns reflexos ainda nos dias 

atuais.

Na verdade, pode-se pensar que, quando essa mulher se deixa levar pela 

vizinha à delegacia, ela está expressando um grito, ainda que silencioso: me tira 

desta vida, me tira daqui, desta casa, desta família, desta teia social... Contudo, esse 

grito é imediatamente abafado pela repressão exercida de modo paradoxal por 

uma vizinha movida pela intenção de ajudar e, provavelmente, pelas ameaças do 

marido, por sua condição de subalternidade na sociedade e, ainda, pelo descaso 

ou despreparo de algumas/uns agentes institucionais que a recebem e pouco 

a escutam. Aqui, entram em cena os estereótipos e os preconceitos sobre as 

mulheres que apanham, e, sob o ponto de vista das leis, constituem elementos 

centrais na definição da administração de conflitos (Nascimento, 2003). 

Segundo Falcón (2001: 251): “... por trás de cada ato concreto das pessoas 

existem múltiplas relações sociais: há hierarquias estabelecidas em função do 

sexo, da classe, da raça, da preferência sexual, da escolaridade, da qualificação; 

(...) a violência se gesta na relação de desigualdade e se nutre no exercício da 

dominação e do poder”. É preciso entender as dinâmicas sociais, ou seja, como 

se estruturam, se arranjam e funcionam as relações sociais, pois o homem, na 

ordem social vigente, detém atribuições de mando e exigências, próprias de 

uma figura de autoridade patriarcal. No geral, como principal provedor dos 
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bens materiais da família, sente-se no direito de exercer o poder sobre os demais 

integrantes desse núcleo de convivência. 

Esse poder pode expressar-se de muitas formas: controlar os gastos, 

tomar decisões que afetam a totalidade do núcleo, exigir determinados 

comportamentos dos membros da família, estabelecer regras para quem não as 

cumpre, reclamar certas atenções e privilégios, etc. (Falcón, 2001). Em outras 

palavras, a simples idéia de que a família tem uma chefia (ou deveria ter) leva a 

uma situação de desigualdade ou de assimetria relacional. Alguém manda e os 

demais a/o obedecem. Assim, a chave para entender a dinâmica da violência não 

está nas diferenças naturais entre homens e mulheres, senão nas desigualdades 

construídas historicamente, as quais nem sempre são percebidas e valorizadas 

efetivamente pelas/os agentes policiais.

A cena descrita, por conseguinte, coloca-nos diante de um dilema. Se  

cabe às mulheres e, por extensão à família, procurar recurso na polícia para se 

protegerem da violência intrafamiliar, em contrapartida, tem-se o Estado, por 

intermédio de suas instituições, penetrando na esfera familiar, reproduzindo 

e, de certa forma reforçando, com suas práticas e concepções, uma opressão 

disseminada no seio sociocultural mais amplo ou na ordem social prevalente. 

Há, aí, uma ambigüidade que precisa ser desvelada e trabalhada de outro modo, 

com o intuito de formar uma nova visão das/os atrizes/atores institucionais e 

novas referências de amparo e de proteção para as mulheres e sua família. 

Cena 2: a surpresa  diante de uma situação de estupro
Irrompe pela porta da DEAM uma mulher aos gritos, carregando uma outra 

pelo braço meio desfalecida e chorosa. As duas agentes policiais, que estão sentadas 

no balcão, levantam-se depressa, trocam olhares rápidos e apreensivos diante do que 

vêem. Uma agente se adianta, solicitando que as mulheres se acalmem e se sentem. 

A outra agente sai depressa da sala e retorna com um copo de água e o oferece à 

mulher, aparentemente meio desfalecida e parecendo ser vítima de violência.

Depois de alguns minutos, quando as mulheres já se encontram sentadas 

e mais calmas, a policial pergunta o que aconteceu, tentando dirigir-se àquela 

mulher agredida. Pergunta seu nome e solicita que relate o fato. Refeita e em voz 

baixa, uma delas diz se chamar Maria Severina da Silva e afirma que é dona de 

casa. A acompanhante a interrompe:
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- “Doutora, esta mulher está toda machucada porque está sendo abusada 

(leia-se estuprada) todo o tempo pelo marido!” 

A agente pede para a senhora calar-se e então se dirige à vítima, já 

identificada. Olha-a com certa surpresa, uma vez que a mulher aparentava ter uns 

cinqüenta anos, e lhe pergunta:

- “A senhora foi estuprada pelo seu marido, com essa idade?” 

Um pouco envergonhada e cabisbaixa, acaba por responder:

- “Sim, Senhora. Fui abusada muitas vezes. Quando ele chega em casa, 

quase sempre bêbado, quer sexo de qualquer jeito e aí me pega. Se eu não vou por 

querer, tenho que ir à força.”

Passado um momento, levanta a cabeça e olha lentamente para a policial e 

lhe pergunta: 

-“Fazer sexo obrigada, sem querer... Chamam de... Como é mesmo? É 

estupro, não é?”  

A acompanhante intervém, respondendo afirmativamente com a cabeça que 

é, sim, estupro. A agente pede novamente que ela se cale e, então, chama a delegada. 

Essa, por sua vez, escuta o relato da agente e ordena:

- “Registre o B. O. e, depois, encaminhe-a para fazer exame de corpo delito 

no IML, para verificar as lesões e confirmar a ocorrência do estupro.”

A delegada dirige-se, em seguida, à mulher-vítima:

- “Onde está seu marido?”

- “Quando saí, ainda estava lá pela vizinhança, perto de casa”, responde 

a vítima. “Ele não sabe que vim pra delegacia, deve estar pensando que fui me 

esconder na casa da vizinha”.

A delegada chama, então, dois agentes policiais (homens) e os manda buscá-

lo, dando-lhes o endereço da vítima. Algum tempo depois, retornam segurando o 

marido pelos braços, algemado.

- “Aqui está o elemento, doutora”, dizem os policiais.

Está aparentemente embriagado, e a delegada lhe inquire, de chofre, se 

havia abusado sexualmente de sua esposa. Responde, insistindo que não havia 

feito isso. Apesar de responder negativamente, a delegada manda que permaneça 

por algumas horas em uma cela dentro da delegacia. A denunciante observa a 

situação e recomeça a chorar quando o marido é encaminhado à cela. Mostra-se 

preocupada com o que acontecerá a ele e passa a querer garantias de que ele não 
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será ali maltratado nem mantido preso. Na seqüência, a mulher é encaminhada ao 

IML e o marido permanece na cela da DEAM. Conclui-se a dramatização. 

Destacam-se, nessa cena, vários aspectos importantes. Primeiramente, 

comecemos pelo fato de que, entre as diversas manifestações da violência sexual, 

o estupro constitui sua forma mais brutal. Afinal, contém, no mínimo, duas 

variantes importantes: na primeira, sempre há algum tipo de submetimento 

corporal, configurando-se violência física; na segunda, a pessoa violentada 

sempre se torna vulnerável em sua condição emocional, evidenciando-se também 

uma violência psicológica. Além disso, a imposição do ato sexual, ainda que 

não consumado, tem sua especificidade, porque atinge e fere uma parte muito 

íntima da pessoa, o que a abala moral e socialmente. Por conseguinte, a violência 

sexual é caracterizada não apenas com o estupro, mas também por situações em 

que a mulher se vê obrigada a fazer sexo sem vontade ou manter certas práticas 

sexuais que não lhe são agradáveis e lhe causam dor, ou lhe expõem a objetos ou 

imagens pornográficas sem seu consentimento (Falcón, 2001). 

Faz parte do senso comum pensar, equivocadamente, que a relação sexual 

é um direito do marido/companheiro e uma obrigação da esposa/companheira. 

Esse pensamento é bem generalizado, mesmo nos segmentos socioeconômicos 

com maior poder aquisitivo e maior nível de escolaridade, dos quais as/os 

policiais fazem parte. A vontade das mulheres é a grande ausente dessa concepção 

de “direitos conjugais sobre o exercício da sexualidade”. Quanto mais as pessoas 

tiverem arraigadas as idéias preconceituosas ou estereotipadas, ou seja, falsas 

generalizações, mais difícil será definir a relação sexual como interações livres 

para as quais  devem confluir as vontades reconhecidas e autônomas. Explicando 

melhor, a relação sexual deve acontecer, desde que haja vontade de ambas as 

partes, ou seja, com o consentimento e a vontade dos dois, do contrário estará 

caracterizada a violência de qualquer uma das partes que desrespeitar a vontade 

do outro.

Com o foco na cena dramatizada, percebe-se, claramente, que há certa 

surpresa das duas agentes policiais diante da situação de estupro da esposa, 

com aparência de uns cinqüenta anos, por ser considerada fora dos padrões de 

símbolo sexual, associado à juventude na sociedade moderna. Além disso, no 

geral, quando as mulheres casadas são vítimas de estupro, elas não dizem que 

foram estupradas, apenas afirmam: meu marido (ou companheiro) me obrigou 

a ter relações com ele. Nota-se que grande parte das mulheres casadas não tem 
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claro o fato de que podem ser estupradas, pois, não cogitam tal situação ou 

sentem vergonha dela; além disso, há ainda a concepção de que o matrimônio 

está fortemente arraigado à tradicional idéia machista de que a esposa se torna 

patrimônio, um bem do seu esposo, ao se casar. 

Um outro aspecto é o fato de que se essa mulher se submete a esse tipo de 

tratamento há tantos anos, como ousa, aos cinqüenta, denunciar que está sendo 

estuprada? Encontra-se também implícita nessa surpresa a idéia de que a relação 

sexual entre marido e mulher é estritamente privada, de foro íntimo do casal. 

Logo, registrar uma queixa em uma instituição pública devido à forma como o 

marido vem usufruindo seu “legítimo direito” e “patrimônio” surpreende até 

as policiais. 

Seguindo esse raciocínio, afirma Machado (2002: 9): 

“(...) o que registrar e o que arquivar fazem das relações entre profissionais 

da Delegacia e usuários momentos críticos em um espaço crítico de decisão.  

A troca de informações e aconselhamentos constitui já uma primeira instância 

de julgamento (...) No processo de diálogo que se segue à queixa-denúncia, há 

sempre a oferta de informações sobre o significado do ato de vir trazer uma 

denúncia à delegacia. Os efeitos desta informação não dependem apenas 

de seu conteúdo, mas também da forma de sua enunciação e entonação. 

Conforme sua enunciação, e não só seu conteúdo, esta informação pode 

proporcionar a transformação da queixa em registro e posterior inquérito 

policial ou pode desencadear um momento de bloqueio da queixa, e o 

registro não é feito (...) Assim a interlocução entre agentes e usuárias é um 
evento crítico que define o nascimento ou a morte de um processo de queixa-
crime.” 6

Mais uma vez, foi enfatizada a condição de humildade, medo e 

subserviência da denunciante diante da autoridade policial e do marido nessa 

dramatização. Observa-se esse aspecto na forma e no tom de mando pelos 

quais as/os profissionais se dirigem à vítima, à sua acompanhante e ao seu 

marido (nominado de “elemento”). Há pouca disponibilidade para um diálogo 

respeitoso e profundo, capaz de informar a denunciante sobre seus direitos, 

6 Grifos da autora.
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acalmando-a e esclarecendo sobre as possibilidades de a instituição agir em seu 

benefício e sobre os caminhos legais que o seu caso irá percorrer, junto com 

ela e com os demais envolvidos. Essa situação de violência acaba tomando um 

aspecto de menosprezo pelas demandantes devido ao uso de siglas, como B.O., 

I.M.L. e T.C.O., por exemplo, desconhecidas da população em geral, dificultando 

à pessoa sentir-se ouvida e compreendida em sua queixa diante das pessoas 

representantes da instituição. 

Parte das/os agentes policiais tem em mente que quem vem à delegacia é o 

segmento menos favorecido econômica e socialmente e que, por isso, encontra-

se em condição inferior na hierarquia social. Por que, então, haveria de se 

preocupar em conhecer a escolaridade, as condições de vida e de trabalho, enfim 

o contexto sociocultural de seu público? Em outras palavras, não se tem uma 

estratégia de acolhimento e de comunicação eficaz, que considere as mulheres 

realmente o centro das práticas habituais da DEAM.  

Ainda chama-nos a atenção, nessa dramatização, o ímpeto dos policiais 

em buscar o agressor e colocá-lo na cadeia, fazendo uso arbitrário de algemas 

e da palavra “elemento”. Essa atitude, visivelmente agressiva, foi, muitas vezes, 

dramatizada por gestos duros, pelo uso da força bruta, por palavras de baixo calão 

e com gritos de comando e de obediência. Isso aponta para uma situação em que 

denunciante(s) e agressor(es) acabam por se sentir intimidados e ameaçados pela 

atitude exercida com autoritarismo pela(s)/o(s) policial/ais, bem ao contrário do 

que deveria ser a acolhida e a administração das situações trazidas às DEAMs. 

Freqüentemente, diante do despreparo policial, tornam-se – denunciante e 

agressor – novas vítimas diante dos comportamentos e valores das/os policiais 

com quem estão tratando sobre suas vidas, ou melhor, requerendo delas/es um 

socorro, uma ajuda na solução para melhorar sua qualidade de vida.

Agrava ainda o descompasso das personagens da cena o fato de as/os 

agentes policiais não compreenderem as reações da denunciante, ao passar de 

desprotegida a protetora do seu algoz. Lêem esse vínculo afetivo restabelecido 

entre eles como “descaramento” e como “falta de vergonha” da mulher, que 

se mostra como aquela que “gosta” mesmo de apanhar e de viver nesse jogo 

violento. São despreparadas/os para, diante da percepção da complexidade 

e da ambigüidade de um universo de violência, existente em relações de co-

dependência e reciprocidade negativa, atender à expectativa de quem está ali 

para resolver uma situação de dor e de angústia. E isso acontece, ainda que essas 
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pessoas busquem, por mais de uma vez, uma instituição voltada para a defesa 

dos direitos individuais e cidadãos para mediar e dar solução a esses conflitos. 

É indiscutível que as/os agentes policiais percebem as ambigüidades, 

as complicações e os paradoxos da trama familiar, uma vez que muitos deles 

já vivenciaram situações pessoais similares. Contudo, perceber é insuficiente, 

pois essa situação requer a solução, ou, no mínimo, ter com quem contar para 

administrar seus conflitos, para lhe dar segurança de sobrevivência, exatamente 

o sentimento que falta às mulheres em situação de violência. Elas, em geral, 

se sentem extremamente vulneráveis, como se não fossem sobreviver àquela 

situação. De que maneira? Como ou qual seria a melhor forma? Essas questões 

são, em parte, seus dilemas e suas dificuldades. O problema da violência 

contra as mulheres no contexto familiar tem sua origem, necessariamente, nas 

hierarquias que se estabelecem e se reproduzem nesse espaço, assim como no 

reconhecimento dos mecanismos criados para submeter e controlar quem se 

considera débil – no caso, a mulher (Carrara, 2000).

Muitas vezes, as/os agentes policiais não percebem ou não querem 

perceber que as mulheres em situação de violência recorrem à Delegacia por não 

disporem de nenhum outro lugar para procurar ajuda, nem mesmo de algum 

aconchego familiar. No fundo, como vários estudos sobre esse assunto apontam 

(Soares, Musumeci Soares e Muniz: 1996)7, as mulheres estão buscando muito 

mais compreensão e abrigo para elas do que repressão ou punição para seus 

agressores.

Enfim, por esse prisma, algumas/uns policiais sentem-se como se fossem 

manipuladas/os pelas mulheres, até mesmo usadas/os. Ainda que continuem 

a prestar seu serviço rotineiro, de posse desse sentimento, o fazem com má-

vontade e retiram da interação sua prontidão em acolher e compreender o que 

mobiliza essa dinâmica confusa, cíclica e complexa, muitas vezes repetitiva. 

Retiram, ainda, a possibilidade de adentrarem em um processo de auto-reflexão 

e crítica de seus atos e pensamentos. 

Evidentemente, deparamo-nos com um significativo grupo de profissionais 

empenhado em rever esse modo de agir, expresso pela atitude humana e sensível 

da que serve água à denunciante e aguarda alguns minutos para que ela se acalme 

7 SOARES, Luís Eduardo Soares (org.) (1996).  Violência e política no Rio de Janeiro. Relume-
Dumará’: ISER.
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para iniciar seu depoimento. Sem dúvida, há comportamentos e pensamentos 

diferenciados dentro da instituição, os quais devem ser reconhecidos e destacados. 

Contudo, por ora, cabe-nos indicar e buscar analisar a presença de um ranço 

tradicional nas práticas ainda habituais das/os demais profissionais.

Prosseguindo em nossa análise, podemos dizer que essa situação, além 

de revelar-se um padrão, é reforçada, freqüentemente, porque as/os próprias/

os agentes têm uma idéia negativa dessa delegacia especializada, considerando-

a de segunda classe ou inferior, isto é, de menor prestígio perante as outras – 

em especial àquelas que lidam com crimes contra o patrimônio. Desse modo, 

elaboram uma imagem depreciativa de seu trabalho, identificando-se assim com 

a imagem depreciativa de sua clientela, conforme nos aponta Debert (2002). 

Como agravante, verificou-se em algumas delegacias que as precárias condições 

de trabalho – falta de equipamentos, de viaturas e carência de pessoal bem 

formado e de psicólogas/os, assistentes sociais, entre outras/os profissionais, 

para o melhor desempenho de suas funções básicas – podem exacerbar um 

descontentamento capaz de se revestir de uma atitude machista.

Cena 3: a situação de ambigüidade da “vítima” 
Uma mulher procurou a delegacia acompanhada por seu filho pré-adolescente 

e estava muito “agoniada”. Queria prestar queixa contra o companheiro por agressão 

e espancamento, levando seu filho como testemunha. As agentes se entreolharam, 

pois reconheceram aquela mulher e disseram:

- “Ah, é a fulana... Essa já virou prata da casa...”

Ela começou a contar sua história de modo bastante enfático e solicitava 

a confirmação do filho a todo o momento. Relatou vários episódios de agressão 

pelos quais já havia passado durante o convívio com o companheiro, assim como 

de situações de violência já vivenciadas contra dois de seus filhos, cujo pai é outro 

homem (com seu atual companheiro, tem apenas uma menina pequena). Além dos 

episódios de violência física descritos, lembrava-se de outras situações passadas, 

nas quais havia sido humilhada, desprezada e desqualificada (já relatadas 

anteriormente às agentes policiais). 

Fez o relato parecendo segura e decidida, diante da autoridade policial. Ela 

mesma se dirige à delegada, que se aproximava das agentes naquele instante para 

indagar sobre o que seria feito com o companheiro, que atitude seria tomada. Ela 

desejava que a delegada desse um “ jeito” nele, isto é, mais uma vez desse-lhe algum 
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tipo de “corretivo”. Na verdade, queria que ele ficasse preso por algumas horas para 

que, com medo da polícia, modificasse seu comportamento. Em sua percepção, a 

delegada poderia fazer isso, o que lhe parecia uma solução imediata para seu caso, 

evidentemente, sem maiores danos para seu companheiro. Não queria se separar 

dele, porém não queria seguir apanhando nem sendo desrespeitada por ele, até 

mesmo com ameaças de morte. 

Enquanto isso, o garoto olhava tudo com um ar entre temeroso e distante. 

Quase não se pronunciava, apenas confirmava as falas da mãe às policiais, 

monossilabicamente. 

A agente, que registrava a ocorrência, solicitou que a denunciante lhe 

informasse o paradeiro do companheiro, pois ele seria intimado. Diante do que 

acabara de ouvir, aflita, recomeçou a perguntar sobre quais seriam as conseqüências 

da intimação, além daquelas supostas por ela, uma vez que era reincidente na 

DEAM. 

- “As senhoras vão bater nele? Ele será preso por muito tempo? Quais são as 

conseqüências desta intimação? Eu só quero que ele receba um ‘susto’, um ‘aperto’, 

para que fique com medo e pare de bater em mim e nos meus filhos.”

De repente, parece que algo lhe foge ao controle, pois não obtém respostas 

às suas perguntas. Então, diz que não quer mais fazer o Boletim de Ocorrência, 

que não sabe no que vai dar esse B.O. e que não lhe interessa mais denunciar o 

companheiro. Ao ver a hesitação da vítima em prosseguir ou retirar a queixa, a 

agente policial afirma categoricamente: 

- “A Senhora não pode mais voltar atrás. O B.O. já está feito. Nós não estamos 

aqui pra brincadeira, Senhora, nem somos fantasmas para sair dando susto nas 

pessoas. Além do mais, o B.O. já foi lavrado e agora não dá mais para desfazê-lo.”

A mulher queixosa perde seu tom inicial, olha um pouco para o filho e estende 

a mão para a agente com o intuito de receber a folha de papel com a denúncia, a 

ser assinada. Na verdade, a agente policial não se dá conta de que a mulher não 

havia compreendido o processo que se instalaria com a denúncia e o registro do B.O. 

A mulher fica aparentemente perturbada, tanto que pára de falar e de gesticular 

repentinamente, contrai-se, como se aguardasse algo, demonstrando a perda de sua 

segurança inicial. Então, já acreditando não ter mais jeito de retornar para casa 

sem realizar a denúncia, a mulher retomou o fôlego e o relato com uma versão 

bem mais amena e acaba por assinar o B.O. O jovem adolescente, visivelmente 

preocupado com toda a situação e parecendo não compreender o que se passa, 
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continuou olhando meio espantado e dando suporte à(s) versão(ões) que a mãe 

contava sobre os fatos.

De modo oposto à segunda cena, a presente dramatização enfocou a 

necessidade por parte de algumas denunciantes de uma efetiva atuação da polícia 

na esfera informal e privada. Porém, esse tipo de solicitação chega a incomodar 

as/os agentes policiais, que compreendem seu desempenho profissional, do 

ponto de vista institucional, bastante distinto do modo arbitrário e relacional 

como são resolvidas as dificuldades em muitas famílias. Essas/es agentes se 

vêem na condição de representantes, executores e mantenedores de uma “lei 

maior”, aquela que normatiza o conjunto do mundo público e que não pode (ou 

não deve) responder por soluções de âmbito privado.

Em contrapartida, há agentes policiais que se identificam exatamente com 

esse tipo de “demanda privada”, entendendo ser capazes de atuar também nessa 

esfera. Esse pensamento foi explicitamente manifestado por parte de algumas/

uns policiais que assistiam à dramatização na platéia. Para elas/eles, a eficácia da 

polícia está em ultrapassar a sua performance objetiva e formal, ir além disso. 

Dentro dessa perspectiva, foi possível perceber que o famoso dito popular do 

período da ditadura militar brasileira “prendo e arrebento!”, o qual caracterizou 

por muito tempo as forças policiais em busca da aplicação severa da lei, encontra-

se, em alguns ambientes policiais, em processo de desaparecimento. 

As ações policiais devem atender às expectativas das demandantes 

− argumentavam esses agentes −, pois, do contrário, a solução da violência 

contra as mulheres estará restrita ao sentimento de onipotência e à certeza de 

impunidade dentro da própria instituição, o que nos mostra, mais uma vez, a 

disseminação da idéia de superioridade e dominação do homem sobre a mulher, 

presente em variados grupos da sociedade. Alguns desses grupos são muitas vezes 

os que atuam ou devem atuar de modo pedagógico para indicar novas formas de 

relacionamento entre as pessoas. Portanto, suscitou-se um forte debate entre as/

os próprias/os policiais, evidenciando suas diversas percepções e pontos de vista 

sobre a situação da violência dramatizada, podendo-se captar o entendimento 

que têm da situação pela subjetividade de suas decisões.  

Apesar de se evidenciar aqui uma cena diametralmente oposta em 

termos de motivação do diálogo e da denúncia, nota-se que o resultado final 

é o mesmo, ou seja, a mulher não encontra ali clareza de como se conduzir e 

acaba por se retrair diante da autoridade e de um certo autoritarismo da/do 
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policial. Além disso, o serviço de  informar e esclarecer sobre a maneira de atuar 

da instituição e de suas possibilidades em relação à denúncia também lhe foi 

negado, frustrando-a em seu intento.

Na verdade, talvez o fato de haver reconhecido a mulher denunciante, 

além das queixas formalizadas anteriormente, tenha dificultado o atendimento 

das/os agentes institucionais, impedindo-as/os de adotar uma atitude diferente, 

capaz de transformar a ordem institucional vigente. Somado a isso, mostra-se 

muito pouco claro o conhecimento da dinâmica da violência de gênero, isto é, 

contra as mulheres, por parte dessas/es agentes, em especial da violência dentro 

da família. 

Aliás, chama-nos a atenção o fato de as cenas mais representadas nas 

dramatizações mostrarem o exercício da dominação e do poder, evidenciando 

serem esses os componentes do maior número de casos denunciados e o foco 

de preocupação constante das/os policiais com o drama cotidiano da violência 

contra as mulheres e da violência no meio intrafamiliar. 

As/os agentes da DEAM e seus procedimentos mais usuais

Não se trata de afirmar, neste texto, que há muitas diferenças entre 

as delegacias, suas/seus agentes e suas dinâmicas profissionais. Porém, as 

cenas dramatizadas demonstram uma tendência padrão de acolhimento e de 

reconhecimento tipificados e homogêneos, tanto em relação à ordem institucional, 

isto é, aos procedimentos a serem adotados, como em relação à caracterização 

das mulheres, público-alvo da DEAM. 

As/os agentes aprendem a seguir os procedimentos, como algo 

fundamental, razão do uso exagerado de siglas e vários outros tipos de linguagem 

não entendidos pelas demandantes. Muitas vezes, no rigor do cumprimento 

dos procedimentos institucionalizados, deixam de lado vários aspectos 

também importantes, uma vez que as mulheres já chegam à DEAM sentindo-

se desvalorizadas e desorientadas. Faltam-lhes pontos de referência, além do 

domínio de uma linguagem adequada para se expressarem e se definirem dentro 

da  situação, agravada pelo fato de terem que fazer isso diante de autoridades. 

Ou seja, carecem de uma “competência gramatical”, no dizer de Duch (2002: 

12), que lhes permita se orientar pelos caminhos institucionais da burocracia 

pública.
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As/os agentes não se permitem demonstrar a qualidade humana de suas 

relações, ou seja, falta humanizarem o atendimento, assim como humanizar 

seu espaço de trabalho, seu contexto institucional, enfim, a própria DEAM 

(Duch, 2002). Afinal, ainda segundo o autor, “(...) la calidad del acogimiento y 

el reconocimiento que han experimentado y experimentan desde el nascimiento 

hasta la muerte....”(p. 12) – a qualidade do acolhimento e do reconhecimento 

que vêm experimentando e experimentam, desde o nascimento até a morte, são 

imprescindíveis ao alcance da condição de sujeitos de direitos para as mulheres 

que sofreram e sofrem violência.

Como já dissemos antes, essas mulheres demandantes são vistas  

pelas/os agentes de modo preconceituoso e depreciativo, pelo fato de 

pertencerem às camadas mais populares, com baixa escolaridade, dependentes 

financeiramente de seus respectivos maridos e companheiros, inseguras, aflitas 

e indecisas8. Essas mulheres mostraram-se, de alguma forma, como dotadas de 

um comportamento padrão nas três cenas aqui descritas, resultando em uma 

representação do feminino, certamente muito próxima do modo como são 

vistas e interpretadas pela maioria em seu dia-a-dia.

Em muitos desses atos cênicos, chegaram mesmo a representar uma 

imagem depreciativa das mulheres, por exemplo, ao afirmar estarem perdendo 

seu tempo em escutá-las; ao mostrar a falta de decisão e vontade das mulheres 

de se separar ou abandonar os respectivos maridos/companheiros; ao tomá-

las como temerosas de seus maridos/companheiros ou até mesmo dos 

procedimentos e da linguagem utilizada pelas/os agentes, apesar de não saberem 

bem o seu significado, como, por exemplo, das siglas e das rotinas mencionadas. 

Essa imagem depreciativa deve-se, principalmente, ao suposto desinteresse 

dessas mulheres pela punição de seus agressores. Por fim, essa imagem está 

ligada às atitudes vistas pelas/os agentes como ilógicas, quase irracionais das 

demandantes, o que acaba por justificar, de modo perverso, o fato de terem 

sofrido as agressões recebidas.

8 Ressaltamos que nenhuma mulher escolarizada ou universitária foi lembrada nas dramatizações. 
Com isso, não se quer negar que a maioria das mulheres que procura as Delegacias é oriunda 
das camadas populares. Embora as demandantes sejam do mesmo segmento socioeconômico 
popular em sua maioria, vale lembrar que têm especificidades e diferenças entre si. Também 
é importante registrar que houve, sem dúvida, uma ampliação do segmento sociocultural que 
procura a DEAM, o que pode ser observado na ampliação tanto do tipo de denúncias feitas, 
como da natureza dos crimes cometidos.
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Assim, também, se justifica o fato de que nem sempre o tratamento é 

respeitoso e gentil com as denunciantes, como é de esperar, pelo que nos foi 

demonstrado nas dramatizações. Evidentemente que pode haver uma visão 

deturpada pelo exagero das representações, talvez com o intuito de chocar 

ou mesmo caricaturar. Porém, de imediato, percebemos, de uma perspectiva 

cultural, que a “estrutura de acolhida”9 – as várias maneiras de receber e 

acolher uma demandante na DEAM – nem sempre acolhe, ou seja, dá proteção, 

refúgio e conforto físico e emocional. E essa falta de humanidade deve-se ao 

preconceito e à discriminação pelo fato de pertencerem a classes econômicas e 

culturais menos favorecidas. A diversidade de suas culturas e tradições reais não 

deveria ser motivo de qualquer tipo de pré-julgamento, de discriminações ou de 

xenofobismos (antipatia por pessoas estranhas ao meio), que não deixam de ser 

uma forma de agressão também. 

A DEAM, uma “estrutura de acolhimento”, também deveria ser 

considerada, nas pessoas de suas/seus agentes, capaz de propiciar interações e 

entendimentos entre as demandantes e as/os policiais. Elas/es deveriam estar 

sensibilizadas/os para perceber e considerar as várias simbolizações presentes nos 

processos de atendimento e de administração dos conflitos e, conseqüentemente, 

na violência que leva as mulheres à DEAM. Cabe ainda às/aos policiais estar 

conscientes das formas mais adequadas e respeitosas tanto ao se dirigirem a elas 

e a seus agressores10, quanto ao atendê-las/os.

Nas dramatizações, além das imagens, utilizaram instrumentos reais, 

tais como algemas e revólveres, uma vez que vários homens policiais estiveram 

armados todo o tempo durante o curso. Atitudes enérgicas não faltaram às 

representações, como gritos, batidas na mesa e gestos bruscos, sobretudo dos 

agentes. É importante registrar as diferenças de papéis estabelecidas com base 

na diferença entre os sexos, masculino e feminino, e na hierarquia, quando 

9 Duch trata dessa categoria em várias dimensões, aqui referenciadas com base em sua análise. 
A propósito, consultar: Las estructuras de acogida, in: DUCH, Lluís (2002). Antropología de la 
vida cotidiana. Simbolismo y salud. Madrid: Editorial Trotta.
10 Não desconhecemos a existência de um jargão policial ou um linguajar típico entre as/os 
agentes policiais que marca inclusive sua identidade e sua rede de sociabilidade profissional, mas, 
no caso,  o cunho depreciativo e desrespeitoso à vítima e ao agressor se fez em alguns momentos 
presentes.
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ocupantes de postos de maior importância. Ao contrário dos homens, as 

mulheres em geral adotaram atitudes mais “amenas” no acolhimento e na forma 

de se expressarem com as demandantes, mesmo quando representando o papel 

de delegada, no caso, a mais alta autoridade na DEAM.

Ainda podemos avaliar que algumas imagens depreciativas que as/os 

agentes têm de suas demandantes revelam a baixa estima pelo trabalho por elas/

eles desenvolvido e, por extensão, pela DEAM. Na verdade, dentro da própria 

instituição policial, algumas/uns das/os agentes lotadas/os nas DEAMs são 

vistas/os como de segunda categoria ou estão lotadas/os ali como castigo, por 

terem sido merecedoras/es de punições dentro da corporação policial. Soma-

se a isso o fato de que os crimes de lesões corporais leves (considerados de 

menor potencial ofensivo, como expressos na Lei nº 9.099/95) são considerados 

menores, inferiores, menos atraentes e perigosos do ponto de vista da atuação de 

heroísmo policial. São também tidos como crimes secundários (Campos, 2001). 

Nesse caso, é comum as/os policiais se verem mais próximas/os do desempenho 

de profissionais como assistentes sociais e psicólogos, o que consideram fora da 

função que lhes cabe. 

Toda a preparação de uma cultura ideológica hegemônica militar,  presente 

na formação das/os agentes de polícia, baseia-se em uma legislação voltada para 

crimes e delitos do mundo público, como danos ao patrimônio, sobretudo, e 

outros tipos de delito mais complexos, como tráfico e crimes hediondos11. 

Com essa ótica, não se pensou em uma legislação própria nem em um modo 

de estimular a sensibilidade da/o policial para atender as vítimas da violência 

cíclica, sistemática e moral do mundo privado. Sem dúvida, esse distanciamento 

entre o perfil idealizado de uma categoria e sua atuação nas DEAMs confunde, 

desagrada e prejudica a atuação de seus membros.

Cabe considerar, também, a manifestação paradoxal das/os agentes 

policiais, tendo uma boa parte delas/deles expressado resistência aos ideais 

feministas com os quais éramos constantemente identificadas. Houve, inclusive, 

comentários críticos de policiais a essa concepção, ao se referirem aos danos 

causados pela libertação da mulher. Ouvimos várias afirmações, associando 

a violência vivida com o fato de a mulher estar abdicando do seu verdadeiro 

11 Consultar, a propósito, a coletânea de artigos: Violência policial: tolerância zero?  Dijaci 
David de Oliveira et al (orgs.). Goiânia: Ed. UFG; Brasília: MNDH , 2001. 
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papel de mãe e esposa, entregando seus filhos e sua casa nas mãos de escolas e 

empregadas, respectivamente. Essas falas equivalem a dizer que a mulher deixou 

de cumprir suas funções « sagradas » de mãe e de esposa. Percebemos, então, 

que atribuem os problemas sociais atuais, como drogas, violência, desagregação 

da família, perda dos valores religiosos e libertinagem ao fato de a mulher 

desconhecer ou rejeitar seu lugar tradicional de submissão à ordem doméstica 

e patriarcal. 

Notas conclusivas sobre a reflexão

É preciso levar em conta, tomando como base o conjunto dessas 

experiências de capacitação das/os agentes policiais das DEAMs, realizadas 

na região Centro-Oeste, que o fenômeno da violência contra as mulheres e 

intrafamiliar deve ser compreendido muito aquém e muito além da denúncia 

que chega às delegacias, por intermédio da mulher agredida. Nunca é demais 

lembrar algumas das lógicas socioculturais e das dinâmicas existentes por trás 

dessa violência, que vimos não serem facilmente captadas pela sociedade, em 

geral, e pelas/os agentes policiais, de modo específico:

 Primeira: a chave para entender a dinâmica da violência contra as 

mulheres não está nas diferenças entre os sexos (gêneros), mas nas desigualdades 

derivadas das hierarquias estabelecidas entre eles. Devido a isso, muitas vezes a 

simples diferença se traduz ou se manifesta em desigualdade e discriminação, 

tanto na sociedade, quanto em segmentos específicos, como, por exemplo, 

dentro da DEAM. Assim, a maior propensão de ser agredida/o, em função do 

desprestígio, da desvalorização e da condição inferiorizada dentro da família 

ou da sociedade acaba sendo,  preferencialmente, das mulheres, das/os idosas/

os, daquelas/es com algum deficiência, como também as/os homossexuais e as 

crianças (Falcón, 2001). 

 Segunda: a violência contra as mulheres, em suas variadas manifestações, 

não é aleatória nem se relaciona, necessariamente, com o sexo. Na realidade, 

cumpre uma deliberada função social que reafirma o controle social sobre a 

vida das mulheres, mantendo-as excluídas da plena cidadania. Nesse sentido, 

caberia às/aos agentes policiais estarem sensibilizadas/os e preparadas/os 
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para compreender as lógicas e mazelas escondidas por trás desses episódios.  

Algumas/uns ainda tendem a considerar a violência intrafamiliar, assim como  

formas de abusos sexuais, assuntos exclusivos do âmbito familiar e privado. Isso 

as/os exclui de ações diretas, uma vez que sentem dificuldades para lidar com 

esses casos.

 Terceira: é fundamental as/os agentes entenderem que a violência 

intrafamiliar é transmitida de forma perniciosa para as futuras gerações, ou 

seja, os filhos. Com grande freqüência, filhos de pais violentos, que presenciam 

ou que fazem parte do grupo de “vítimas” domésticas, acabam reproduzindo 

o padrão violento em suas novas gerações e relações familiares, o que já foi 

atestado por variados estudos. Isso significa que filhos de pais violentos têm 

grande chance de se tornarem violentos.

 Quarta: é necessário entender que, em geral, as mulheres maltratadas 

ou agredidas dependem economicamente do marido/companheiro, e vivem 

com medo e isoladas, temerosas do que pode lhes suceder, assim como a seus 

filhos. Com freqüência, são pressionadas pela própria família para permanecer 

na relação, contra seu desejo ou sua vontade. Podemos pensar também na 

“violência econômica”, quando o marido/companheiro não cumpre com sua 

parte em fornecer a pensão ou o equivalente, assim como se apropria dos bens 

da mulher. 

 Quinta: há seqüelas da violência que marcam o corpo, porém, outras  

são invisíveis, portanto dificilmente percebidas. Ou seja, há seqüelas que se 

manifestam e são reconhecidas somente depois de algum tempo, pois não são 

físicas, mas emocionais e psíquicas. Além disso, nem sempre o jogo intrafamiliar 

de violência pode ser analisado do ponto de vista do bem e do mal, entre vítima 

e agressor, conforme as/os agentes tentam enquadrá-lo. Às vezes, as acusações e 

as agressões recíprocas exigem uma análise de outro ângulo, que não o habitual, 

para serem entendidas em sua dinâmica e complexidade.

 Sexta: uma necessidade comum e básica das mulheres em situação de 

violência é fazer com que a polícia desempenhe o papel de intimidar o marido/

companheiro agressor. Em outras palavras, essas mulheres precisam que a 
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polícia assuma o papel de protegê-las, de atribuir-lhes segurança, que vá além do 

universo que lhe compete institucionalmente, assim como dos papéis repressivos 

para os quais foi treinada. Isso a faria, por exemplo, cumprir tarefas semelhantes 

àquelas exercidas habitualmente por advogadas/os, psicólogas/os e assistentes 

sociais, mediando conflitos interpessoais, informando e garantindo direitos às 

mulheres, razão de ser do seu trabalho. No entanto, há uma carga moral muito 

forte utilizada subjetivamente pela/o agente policial em relação à violência contra 

as mulheres, pelo fato de a população cobrar da polícia uma imagem repressora. 

Na afirmação de Nascimento (2003: 42), “a polícia, portanto, é plural não 

apenas nas suas formas de administração e de institucionalização, mas também 

na diversidade subjetiva de seus agentes”. Essa pluralidade tem vários vieses e 

alguns deles são mais perniciosos do que a singularidade. No geral, preferem 

justifica-se com resposta de que “como não existem outros serviços públicos, 

todo o mundo recorre à polícia. Somos nós que temos que acabar resolvendo 

todos os problemas sociais”. 

As dramatizações foram muito úteis porque possibilitaram constituir a 

retrospectiva dos episódios, em seguida interpretar o que aconteceu e, por último, 

codificar os fatos e seus respectivos enquadramentos numa definição legal, que 

é o que acaba norteando a maioria das interações das/os agentes policiais com 

as demandantes (Nascimento, 2003). Contudo, várias questões surgiram com 

pedidos de respostas nessas três cenas. 

Uma dessas questões, senão a principal delas, é exatamente a dificuldade 

de tradução dos episódios de violência contra as mulheres e de violência 

intrafamiliar para a forma da lei. Segato (2003) confirma essa impressão, ao 

chamar a atenção para a sobreposição de dois aspectos dos direitos das mulheres. 

Um deles é a expressão da ordem hierárquica, doméstica e patriarcal. O outro é 

a expressão da ordem igualitária, moderna e individualista. A passagem de um 

para o outro não é apenas penosa, mas, muitas vezes, incompatível.  

Destacamos que, ao pensar na estrutura familiar, nos contrapomos 

à ordem patriarcal, que é a referência central do senso comum e justamente 

a que inviabiliza o respeito aos direitos individuais de seus membros. A 

nosso ver, é preciso buscar a garantia do reconhecimento de outros tipos de 

relações familiares presentes na sociedade em que a hierarquia não indica, 

necessariamente, relações de poder e opressão, como, por exemplo, a hierarquia 

entre as gerações e a educacional. 
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Percebemos, na observação das cenas, que, diante do impasse entre direitos 

individuais dos membros de uma família e direitos oriundos das representações 

da unidade familiar derivam habitualmente dois tipos de conduta. A primeira 

é o uso de procedimentos e práticas arbitrárias por parte das/os policiais. 

A segunda é a informalidade com que tratam o problema, sem efetivar os 

registros (B.O.), quando a/o própria/o agente e, às vezes, a delegada resolvem 

conversar e acalmar as partes, levando-as a uma reconciliação, para que não se 

desfaça a família idealizada. 

Assim, vemos nitidamente o não-reconhecimento dos direitos à cidadania 

das mulheres, alvos preferenciais de tantos tipos de violência. Nesse caso, pode-

se fazer uma analogia com a afirmação de Avelar (2002) sobre a condição de 

“reconhecimento recíproco”, uma vez que essa é a condição essencial para que o 

sujeito identifique uma situação de “déficit de reconhecimento”. Essas situações 

de desrespeito ao direito do outro só serão superadas com ações  coletivas. 

Por isso, vale afirmar que o acesso à justiça é uma das bases primordiais 

em que se assenta uma sociedade democrática e que o sistema de segurança  

constitui a face mais visível da institucionalidade pública. Nesse sistema, além de 

a polícia ser a instância exposta com maior freqüência pela mídia, suas delegacias 

e seus distritos policiais são amplamente utilizados pela população mais carente 

para conhecer a lei e encontrar apoio legal para seus atos. Faz-se necessária, por 

conseguinte, melhor capacitação das/os agentes policiais das DEAMs. 
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Dinâmicas da pedagogia feminista:  
reflexão sobre atos pedagógicos inovadores no 

processo de capacitação de agentes policiais

Andrea Mesquita

Marcia Vasconcelos

Tatiana Guedes

A discriminação da mulher, expressada e feita pelo discurso machista 

e encarnada em práticas concretas, é uma forma colonial de tratá-la, 

incompatível, portanto, com qualquer posição progressista, de mulher ou de 

homem, pouco importa.

(Paulo Freire, 1992)

Quando fomos convidadas a ministrar o curso de Capacitação em Violência 

de Gênero para Policiais das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 

(DEAMs) e outros profissionais que trabalham no atendimento às mulheres 

em situação de violência, algumas perguntas vieram à tona de imediato: qual 

seria a metodologia mais eficiente para provocar uma reflexão sobre a complexa 

dinâmica da violência contra as mulheres e as questões sobre o tema da cidadania 

das mulheres? Como articular essa reflexão com as práticas de atendimento às 

mulheres em situação de  violência? Afinal, capacitar para quê? Essas perguntas 

nos orientaram no planejamento e na modelagem do curso, durante o processo 

de sua realização, como também continuam a nos orientar na produção deste 

texto. 

A reivindicação por parte dos movimentos feministas e de mulheres para 

que as/os policiais responsáveis pelo atendimento às mulheres em situação de 
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violência se capacitem não é recente. Essa preocupação tem origem no cerne das 

próprias discussões e mobilizações para a criação de uma delegacia especializada 

em crimes contra as mulheres. Baseia-se, segundo Lourdes Bandeira (2001), na 

demanda das mulheres por um espaço em que possam e devam denunciar os 

maus tratos físicos e psicológicos sofridos e nas freqüentes queixas das mulheres 

em situação de violência sobre o atendimento precário e discriminatório a elas 

dispensado nas delegacias comuns, o que, muitas vezes, revela despreparo por 

parte das/os agentes públicas/os. Ao buscarem atendimento pela violência 

sofrida, as mulheres se viam e ainda se vêem, muito comumente, expostas à 

discriminação e ao desrespeito, o que culminava com um outro tipo de violência: 

a institucional. 

Por isso, os movimentos feministas e de mulheres elaboraram a 

compreensão de que o atendimento às mulheres em situação de violência deveria 

e deve orientar-se pelo princípio do respeito, aliado à ética e ao profissionalismo. 

Para isso, as/os agentes policiais devem ter conhecimentos básicos sobre aspectos 

psicológicos, sociais e culturais que integram o fenômeno da violência contra as 

mulheres. 

Isso não significa desvirtuar o papel da/do agente policial – que difere do 

papel de assistentes sociais e psicólogas/os. Ao contrário, esses conhecimentos 

básicos propiciam melhor qualificação das competências policiais, pois 

possibilitam a superação de julgamentos estereotipados sobre mulheres agredidas 

e homens agressores, o que, muitas vezes, cria obstáculos à efetividade da ação 

policial.

É interessante observar que, como aponta a Pesquisa Nacional sobre 

as Condições de Funcionamento das DEAMs (1999), a capacitação também é 

uma reivindicação das/dos próprias/os agentes policiais: 89,9% das DEAMs 

assinalaram essa necessidade. No entanto, segundo dados dessa mesma pesquisa, 

para essas/es agentes policiais, os processos de capacitação perdem importância 

como instrumentos suficientes para garantir um atendimento adequado às 

mulheres pelo fato de haver uma demanda mais urgente por melhor infra-

estrutura. 

Tomando como base esse contexto, nossa equipe desenhou um 

planejamento metodológico capaz de dar sentido a essas diversas demandas. 

A metodologia não teve a intenção de ser neutra, muito pelo contrário.  
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O conjunto de técnicas e ferramentas educativas que utilizamos baseou-se em 

um pensamento teórico e político muito bem definido: o feminismo. 

Consideramos que aulas e seminários seriam essenciais para construir, 

desconstruir e trabalhar conceitos. Entretanto, com a intenção de alcançar mais 

efetivamente nosso objetivo, era necessário criar um ambiente sensível, leve, 

questionador e propício à participação de todas e de todos. Assim, utilizamos 

como instrumento pedagógico as dinâmicas de grupo. Por se tratar de jogos 

pedagógicos, as dinâmicas possibilitariam a criação de oportunidades para 

explorar elementos subjetivos da temática e relações interpessoais das/os 

participantes, quebrar resistências a novos conhecimentos, valores e conceitos 

aflorados no decorrer do curso, bem como desvendar crenças e conhecimentos 

do próprio grupo, possibilitando à educadora ou ao educador abordar vivências 

e conteúdos teóricos.

Para criar e organizar as dinâmicas, praticadas no curso de Capacitação 

em Violência de Gênero para Policiais das DEAMs, consultamos três fontes: 

1) o material Violência contra as mulheres e direitos humanos: uma proposta 

de capacitação de policiais, produzido pela Organização Não Governamental  

CEPIA Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação; 

2) o manual Idéias e dinâmicas para trabalhar com gênero, de Ana Paula 

Portella e Taciana Gouveia, que sistematiza instrumentos utilizados pelo SOS 

Corpo – Instituto Feminista para a Democracia4;

3) as discussões e reflexões desenvolvidas em oficina ministrada pela 

professora Cecília Sardenberg, da Universidade Federal da Bahia, com a finalidade 

de fortalecer as capacidades e desconstruir resistências presentes nas próprias 

integrantes da equipe técnica da ONG AGENDE que estariam envolvidas no 

processo de capacitação das/os policiais das DEAMs. 

Vale ressaltar que as fontes são bastante diversificadas. No entanto, têm 

em comum o fato de estarem ancoradas na pedagogia feminista, a proposta 

pedagógica e metodológica do curso de capacitação.

4 PORTELLA, Ana Paula e GOUVEIA, Taciana. Idéias e dinâmicas para trabalhar com gênero. 
Recife: SOS Corpo, 1999. 
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Que pedagogia é esta?

A pedagogia feminista5 nasce fortemente inspirada na pedagogia do 

oprimido, elaborada por Paulo Freire. As duas pedagogias partilham o objetivo 

comum de superar modelos tradicionais de educação que desconsideram o 

contexto e a realidade de alunas e alunos. As duas apresentam uma proposta 

centrada na construção de espaços de formação do indivíduo que permitam 

a apropriação criativa do conhecimento e o fortalecimento da condição de 

sujeito6, de sua identidade e da auto-reflexão – elementos capazes de propiciar a 

transformação social.

A inovação trazida pela pedagogia do oprimido e pela pedagogia 

feminista baseia-se no reconhecimento de que o processo educativo não é 

neutro, além de fundamental para a formação da identidade. Isso quer dizer que 

os métodos pedagógicos, as técnicas e dinâmicas utilizados podem promover 

tanto a submissão quanto a libertação dos indivíduos. Assim, com a proposta 

de promover a formação de sujeitos, essas abordagens educativas encontram-se 

explicitamente comprometidas com a liberdade. 

É nesse sentido que Paulo Freire sustenta a idéia de que uma prática 

pedagógica libertadora é, ao mesmo tempo, política e educativa, devendo ser 

capaz de reconhecer o poder existente no ato de educar, a posição hierárquica das 

pessoas implicadas no processo educativo e ser capaz de incorporar os contextos 

sociais, econômicos e culturais dessas pessoas integradas no processo. Além 

disso, para que a prática pedagógica seja realmente progressista, deve pautar-se 

por uma relação dialógica entre educandas/os e educadoras/os.

A ação educativa proposta pela pedagogia feminista tem como foco a 

conscientização dos padrões culturalmente construídos que orientam as relações 

entre mulheres e homens – chamados padrões de gênero –, ainda hoje marcadas 

pela desigualdade. Orienta-se, portanto, pelo reconhecimento de que a realidade 

social contém uma lógica de organização, cujo funcionamento promove uma 

5 Para uma melhor compreensão do tema, ver, nesta mesma publicação, o texto: Pedagogias 
feministas: uma introdução, de Cecília Sardenberg. 
6 Segundo Gouveia (2001), ser sujeito significa pensar e agir autonomamente. Significa ter um 
projeto e ter a vontade de transformar o real. Ser sujeito é concretizar, em atos e palavras, o 
princípio da liberdade.
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distribuição desigual de poder entre mulheres e homens – o que, historicamente, 

tem acarretado prejuízos e obstáculos às mulheres em seu acesso a direitos, bens 

e serviços e no fortalecimento de sua condição de sujeito. Nesse sentido, a ação 

educativa tem um caráter político, pois visa contribuir para o desenvolvimento 

de um olhar crítico sobre esses padrões e para o fortalecimento de ações 

transformadoras capazes de promover a igualdade entre mulheres e homens.

Essa pedagogia proposta pelo feminismo possibilita o desenvolvimento de 

um novo olhar sobre os diferentes aspectos da realidade social e, particularmente, 

sobre o fenômeno da violência contra as mulheres. E, com base na elaboração 

teórica feminista, críticas ao velho ditado “em briga de marido e mulher, ninguém 

mete a colher” começam a ser elaboradas. A violência contra as mulheres passa 

a ser compreendida, então, como um fenômeno com raízes profundamente 

cravadas na cultura, ou seja, não simplesmente como acontecimento isolado, 

cujos autores são homens detentores de algum tipo de distúrbio psicológico. 

Trata-se de um fenômeno amplamente disseminado, uma questão pública 

manifesta de diferentes formas – em que o cenário mais comum é o espaço da 

casa – e encontra, na desigualdade construída culturalmente entre mulheres e 

homens, sua causa mais profunda.

A compreensão desse tema contém uma série de implicações. Em síntese, 

desenvolve-se uma abordagem da problemática da violência contra as mulheres 

como fenômeno social, que exige do Estado ações de prevenção, atendimento 

e punição – concretizadas na forma de leis e na definição de serviços aptos a 

garantir proteção e atendimento às mulheres em situação de violência.

Para superar a compreensão de que a violência contra as mulheres é um 

fenômeno isolado e integrante das relações íntimas e privadas sobre o qual 

o poder público não detém nenhuma ingerência, é necessário promover o 

questionamento de determinadas crenças, valores e padrões de comportamento 

presentes em nossa cultura. Além disso, é necessário lançar um olhar sobre as 

identidades de mulheres e homens construídas em um cenário marcado pela 

desigualdade de gênero.

Por esse motivo, a pedagogia feminista, fomentada teoricamente pelo 

feminismo, tem um papel fundamental a desempenhar nos processos educativos, 

pois sinaliza que espaços de formação que pretendem contribuir para a superação 

das desigualdades devem incluir um trabalho teórico-metodológico apto a 

alcançar as crenças, os valores, os padrões de comportamento e a identidade de 
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mulheres e homens. Isto é, deve haver um instrumental adequado para tocar a 

dimensão normativa e simbólica da realidade social, identificando, revelando e 

promovendo a reflexão e a desconstrução de representações sociais veladas, bem 

como de suas conseqüências para a vida de mulheres e homens. 

As dinâmicas

As dinâmicas desenvolvidas ao longo do curso de capacitação tiveram 

como objetivo central definir um espaço de participação, interação e reflexão, 

em que os conteúdos de gênero e suas relações, os preconceitos, a discriminação 

e a violência contra as mulheres fossem abordados e discutidos por meio de 

processos horizontais, ou seja, articulando vivências individuais e coletivas das/

dos participantes e das facilitadoras, como também estabelecendo uma ligação 

real entre teorias feministas e práticas cotidianas das DEAMs. 

As dinâmicas também possibilitaram reconhecer os sujeitos envolvidos 

no processo educativo, por meio da participação nas atividades e na utilização 

de informações, depoimentos e experiências. Como facilitadoras, não podemos 

deixar de dizer que esses foram momentos ricos e valiosos no processo de 

realização do curso nos quatro Estados do Centro-Oeste, pois as pessoas 

puderam expressar suas opiniões, relatar situações de seu cotidiano e manifestar 

seus entendimentos sobre os temas tratados. Para nós, constituiu, sem dúvida, 

um momento único, em que afinamos nossa escuta, e, por meio do qual foi 

possível fazer a identificação das pessoas com os diversos conteúdos do curso e 

construir, coletivamente, o processo de apropriação do conhecimento, porque, 

afinal de contas,

Os/as educandos não são uma página em branco, pois já têm conhecimento e 

experiência acumulada. Todas as pessoas têm uma história pessoal e coletiva 

e um conhecimento sobre a sua realidade que é muito maior do que o dos/das 

educadores/as (Portella e Gouveia, 1999: 23).

Por isso, nossa proposta metodológica objetivava integrar o conteúdo 

teórico aprendido mais formalmente nas aulas com as experiências de cada 

participante sobre os temas abordados. Assim, cada uma/um pôde trazer um 

pouco de sua experiência e expor seus pensamentos sobre os temas, de maneira 
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que, ao final, ambas as partes tanto aprenderam, como também construíram novos 

conhecimentos a respeito da problemática da violência contra as mulheres.  

As dinâmicas foram mescladas com aulas e seminários, de caráter 

expositivo, com o intuito de facilitar a apropriação dos conhecimentos e as 

informações teóricas pelas facilitadoras nas aulas, assim como a elaboração 

coletiva e articulada de novos conteúdos. Desse modo, as dinâmicas propiciaram 

um ambiente fundamental para que as/os participantes expusessem suas 

vivências no cotidiano de atendimento às mulheres  em situação  de violência e 

sistematizassem o conhecimento sobre esse fenômeno e as questões de gênero 

aí implicadas, bem como sobre seu papel como profissional e o contexto de sua 

atuação. 

Além disso, propiciaram a oportunidade de impulsionar a revisão e, até 

mesmo, a desconstrução de determinados valores e crenças tradicionais calcados 

nos padrões desiguais e discriminatórios de gênero, assim como a ilustração do 

exposto teoricamente pelas facilitadoras do curso. Desse modo, as dinâmicas 

contribuíram para “desarmar” corações e mentes, abrindo a possibilidade 

para a compreensão, fundamentada em uma nova perspectiva de cenários 

e situações que compõem uma realidade que, a princípio, parece distante e 

incompreensível.

Cabe ressaltar que as dinâmicas significaram também momentos de 

descontração, em que se criava até mesmo um certo ambiente caótico, o que 

foi, para nós, bastante positivo, por provocar a “desarrumação” de visões, 

crenças e valores (situação que pode ser muito produtiva, se bem conduzida, 

para a construção de novos conhecimentos e práticas, além de oportunidade de  

debates profícuos, férteis).

No que se refere à metodologia, as dinâmicas foram realizadas em diferentes 

momentos do curso, alternadas com as aulas e em etapas, visando a esclarecer os 

objetivos e limites do processo de capacitação, fortalecer a integração do grupo e 

as relações interpessoais e abordar temas fundamentais acerca do fenômeno da 

violência contra as mulheres e do cotidiano das DEAMs. 

As dinâmicas desenvolvidas nos momentos iniciais tinham como objetivo 

construir coletivamente os perfis das/dos participantes, criar um espaço de 

socialização menos resistente e identificar experiências e treinamentos anteriores 

na temática. Além disso, proporcionaram momentos para considerar e avaliar as 
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expectativas ao curso de capacitação – o que tornou possível identificar desejos, 

medos e possíveis resistências das/os participantes.

Em um segundo momento, as dinâmicas tiveram como objetivo 

sensibilizar as/os participantes para a dimensão sociológica e, por isso mutável, 

dos conceitos e das relações de gênero, como também para construir um 

conhecimento coletivo sobre as diferenças entre sexo (conjunto de características 

anatômico-biológicas) e gênero7 (conjunto de elementos construídos histórica e 

culturalmente que orientam a construção das identidades de mulheres e homens 

e definem os padrões de relações entre eles). 

Outro ponto priorizado pela equipe de facilitadoras dentro das dinâmicas 

foi o debate sobre os mitos e as verdades acerca da violência contra as mulheres. 

Nas dinâmicas sobre esse tema, também se evidenciaram o preconceito e a 

discriminação presentes no cotidiano social de questões de gênero. Esse debate 

também suscitou reflexões e discussões sobre como as questões e os conceitos 

de gênero, impregnados no seio social, orientam a leitura dessa realidade e, pior, 

podem impedir o acesso das mulheres aos direitos e serviços.

A seguir, apresentamos sucintamente as dinâmicas realizadas, comentando 

questões mais presentes nas quatro experiências de capacitação conduzidas na 

região Centro-Oeste brasileira:

 Apresentação da equipe e das/dos participantes I
Descrição: Cada participante escreve seu nome em uma cartela colorida, 

apresenta-se oralmente para o grupo e cola a cartela em um grande painel. 

Após essa primeira apresentação, o grupo é convidado a se organizar em uma 

grande fila por ordem de idade. Para mapear outros dados sociobiográficos, 

as/os participantes são convidadas/os a se organizar em grupos por local de 

nascimento, estado conjugal, número de filhos, local de trabalho, etc. Por 

último, as/os participantes são convidadas/os a falar de experiências anteriores 

de treinamento no tema violência contra as mulheres.

Objetivos: Facilitar o entrosamento entre as/os participantes, bem como quebrar 

7 Esses elementos que compõem o gênero são aprendidos por meio de processos de socialização 
e marcados pela assimetria, pela desigualdade entre feminino e masculino, em que se coloca o 
pólo masculino como modelo e referência e o pólo feminino como detentor de um menor valor 
perante ele.
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o “gelo” inicial do curso, ajudando também a construir coletivamente o perfil 

do grupo e identificar experiências e treinamentos anteriores na temática.

Comentários: Essa dinâmica, utilizada apenas no curso ministrado em Brasília, 

no Distrito Federal, foi muito frutífera e nos auxiliou, no primeiro momento, 

a nos conhecer mutuamente e a estabelecer um elo inicial entre todas/os  

as/os participantes. Porém, para aplicá-la, é necessário considerar o número de 

integrantes do grupo. Em grupos grandes, com mais de 50 pessoas, a dinâmica 

não é muito produtiva.

 Apresentação da equipe e das/dos participantes II
Descrição: As/os participantes recebem tarjetas e são orientadas/os a preenchê-

las com quatro informações: o nome (ou como gosta de ser chamada/o), um 

sonho, uma qualidade e um defeito. Após o preenchimento, todas/os devem 

fazer uma leitura em voz alta do que escreveram. Nesse exercício, as facilitadoras 

também participaram. Essa dinâmica foi desenvolvida em todos os outros 

estados, exceto no Distrito Federal. 

Objetivos: Facilitar o entrosamento entre participantes e quebrar o “gelo” inicial, 

ajudando também a construir coletivamente o perfil do grupo e identificar 

experiências e treinamentos anteriores.

Comentários: Sua realização proporcionou a construção de laços de confiança e 

de solidariedade entre as/os participantes e entre estas/es e as facilitadoras, bem 

como a identificação de características pessoais em comum. Ofereceu também 

um universo interessante e diverso, em que se pôde observar as oscilações nas 

respostas elaboradas no item “sonho”, no qual surgiram desde questões amplas e 

gerais, voltadas para o bem-comum, como, por exemplo, “meu sonho é que haja 

paz na terra e as pessoas não tenham fome”, até outras de interesses individuais, 

como “queria um carro novo”. 

Um fato presente nas dinâmicas de apresentação e que merece menção 

diz respeito à resistência de algumas pessoas à capacitação na área da violência 

contra as mulheres. Essa resistência não se referia propriamente ao tema, mas 

ao fato de algumas/uns (principalmente as delegadas) já terem participado, em 

outros momentos, de capacitações semelhantes e pressuporem não ser necessário 

dar continuidade a esse processo. Essa situação nos fez perceber a necessidade de 

rever alguns pontos do curso. 
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 Anjo protetor
Descrição: Por meio de sorteio, cada participante torna-se “anjo protetor” de 

outra/o participante, missão que deverá desempenhar ao longo de todo o curso. 

O anjo protetor deverá observar sua/seu protegida/o a distância e não deve 

se identificar, certificando-se de que sua/seu protegida/o está tendo um bom 

aproveitamento. Dentro da sala de aula, é colocada uma caixa em que os anjos 

devem deixar mensagens de amizade e estímulo, a ser lidas ao final de cada dia. 

Funciona como o jogo já conhecido do Amigo Oculto, no qual a identidade do 

anjo protetor é revelada somente no último dia de curso.

Objetivos: Facilitar a integração do grupo e proporcionar o divertimento.

Comentários: Essa dinâmica garantiu momentos lúdicos e divertidos ao longo 

de todo o curso e possibilitou o fortalecimento de vínculos interpessoais. Foi a 

dinâmica mais bem aceita, sem quaisquer resistências. Também consideramos 

interessante observar como o número de mensagens aumentava a cada dia e a 

visível satisfação das pessoas que recebiam as mensagens. Ao longo do curso, 

as/os participantes não só deixavam mensagens escritas, mas também traziam 

balas, chocolates e pequenos presentes.

 Expectativas em relação ao curso
Descrição: As/os participantes são convidadas/os a formar grupos com seis 

ou sete pessoas para discutirem suas expectativas relacionadas ao curso. Cada 

grupo é orientado a listar, com base na discussão, três desejos (o que desejam 

levar do curso) e três receios (o que esperam não acontecer ou aquilo que temem 

acontecer). Essa lista deve ser registrada em cartelas de cores diferentes. Depois 

de finalizado o trabalho nos grupos, a facilitadora deve reunir todas as cartelas 

e comentá-las uma a uma, apresentando o programa do curso, os objetivos e os 

possíveis limites. É nesse momento, também, que se estabelecem regras básicas 

de convivência e compromissos.

Objetivos: Identificar e trabalhar resistências, clarificar os objetivos do curso, 

definir regras de convivência e firmar compromissos, além de estabelecer as 

bases para a avaliação do processo de capacitação.

Comentários: Essa dinâmica contribuiu para o fortalecimento dos vínculos 

do grupo, revelando o comprometimento necessário para que o trabalho fosse 

bem-sucedido. Também contribuiu com subsídios que puderam auxiliar as 

facilitadoras a remodelar o curso. Muitas pessoas, por exemplo, expuseram o 
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receio de que o curso fosse muito teórico e pouco relacionado com o cotidiano 

da DEAM; outras/os participantes, por sua vez, temiam que o curso fosse 

“demasiadamente feminista”, revelando pouco conhecimento da correlação 

entre conceitos e teoria de gênero e feminismo. Por meio desses comentários, 

pudemos perceber o desconhecimento sobre a história do Movimento Feminista 

e sua importância para a construção de políticas públicas e para a promoção 

da igualdade entre mulheres e homens. Em muitos momentos do curso, foi 

necessário abordar esse tema, bem como afirmar que elas e eles, como agentes 

públicas/os, também desempenham um papel central nesse processo de 

transformação. 

 Trabalhando gênero: trabalho em grupos
Descrição: As/os participantes dividem-se em grupos de seis ou sete pessoas e 

recebem a missão de buscar em revistas e jornais imagens de mulheres e homens, 

colando-as em papel pardo. Depois de finalizado o trabalho nos  grupos, reunir 

todos os cartazes e realizar uma “tempestade de idéias” sobre as características 

e diferenças entre mulheres e homens.

Objetivos: Identificar preconceitos e valores sobre o feminino e o masculino, 

e sobre as mulheres e os homens; sensibilizar as/os participantes para a 

diferenciação entre conceitos de sexo e gênero, bem como para a assimetria de 

poder existente entre feminino e masculino.

Comentários: O trabalho com recortes de revista estabeleceu um espaço 

criativo e lúdico que permitiu a emergência do conhecimento das/os próprias/

os participantes sobre o conceito de gênero. Essa foi uma das dinâmicas que 

permitiram, de maneira clara, relacionar o conteúdo das aulas expositivas sobre 

a construção social discriminatória e estereotipada dos atributos femininos 

e masculinos com o material cotidiano e veiculado pela mídia, facilmente 

acessível, e mostrar como esse material ajuda a construir a discriminação e  os 

esses estereótipos.

 Papéis e relações de gênero
Descrição: Tem início a projeção do vídeo “Acorda Raimundo”, cujo conteúdo 

permite perceber, por meio da inversão dos papéis femininos e masculinos, 

realizada pelas/os atrizes/atores, a assimetria de poder e as desigualdades entre 

mulheres e homens. Após o filme, as/os participantes dividem-se em grupos de 
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seis ou sete pessoas e tem início o debate sobre o vídeo com base nas seguintes 

perguntas: a) O que há de diferente no vídeo? b) Quais são as atividades cotidianas 

das mulheres na família? c) Quem detém o poder na família? Os grupos devem 

registrar as respostas em papel pardo. Finalizado o trabalho, as respostas devem 

ser socializadas e discutidas entre todos.

Objetivo: Facilitar a compreensão sobre a divisão sexual do trabalho e a 

hierarquia socialmente construída entre mulheres e homens, estabelecendo um 

espaço para que as/os participantes expressem suas opiniões e vivências dos 

papéis e relações de gênero.

Comentários: Pelo fato de sugerir uma inversão de papéis de gênero, em que o 

ator desempenha o papel comumente designado à mulher, e a atriz, o designado 

ao homem, o vídeo suscitou um sentimento de desconforto manifestado de 

diferentes formas. Algumas/uns participantes soltaram gargalhadas, e outras/

os, por sua vez, se indignaram. Pôde-se em geral observar um sentimento de 

vingança por parte das mulheres e um silêncio dos homens. Um dos participantes 

disse a seguinte frase: “Esse filme é o sonho das mulheres e o pesadelo dos 

homens”. A inversão e o incômodo permitiram abordar a desnaturalização dos 

papéis de gênero – mostrando seu caráter social e cultural – e  as desigualdades 

de poder entre mulheres e homens.

 Mitos e fatos: trabalhando os preconceitos e as discriminações de gênero
Descrição: As/os participantes recebem a tarefa de preparar uma lista contendo 

afirmativas que se caracterizam como mitos ou fatos sobre a violência contra 

as mulheres. As/os participantes formam dois círculos concêntricos, em que 

as pessoas devem se movimentar de modo que os círculos girem em sentido 

contrário, um com relação ao outro, enquanto se toca uma música. Após 

alguns segundos, a facilitadora solicita que os círculos parem de girar e, 

automaticamente, são formadas duplas, compostas das/os participantes de 

ambos os círculos que cessaram seus movimentos uma/um de frente para a/o 

outra/o. É lida, então, uma das afirmativas listadas e pede-se para que as duplas 

a comentem por um minuto. Essa seqüência é repetida até que o grupo tenha 

comentado, em duplas, todas as afirmativas. Posteriormente, o grupo todo tem 

a oportunidade de comentar o exercício.  

Objetivos: Fixar conteúdos e propiciar que participantes troquem idéias acerca 

de valores e preconceitos sobre a violência contra as mulheres.
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Comentários: Esse foi o momento do curso em que houve, pela primeira vez, 

a articulação clara entre as questões de gênero e o tema da violência contra as 

mulheres. Levantar mitos e fatos sobre a violência contra as mulheres e discuti-

los constitui uma dinâmica de difícil condução, pois possibilita o contato direto 

com valores e crenças bastante arraigados, como, por exemplo, a crença de que 

“quem canta de galo é o homem”. Conduzida com atenção e domínio do tema, 

a dinâmica traz resultados bastante positivos, impulsionando a reavaliação de 

juízos e práticas. Foram feitas várias afirmações úteis para clarificar algumas 

questões que antes provocavam resistências.

 Rótulo
Descrição: Após um consenso, o grupo escolhe seis pessoas para participarem 

da dinâmica, enquanto as/os demais assumem o papel de observadoras/es. 

As/os participantes da dinâmica recebem tarjetas coladas em suas testas, sem 

conhecimento do que está ali escrito. As tarjetas são rótulos que devem orientar 

a ação e a reação das pessoas, umas com relação às outras. Os rótulos trazem 

as seguintes mensagens: “concorde comigo”, “discorde de mim”, “ignore-me”, 

“proteja-me”, “contrarie-me” e “me dê atenção”. Depois de rotular as/os seis 

participantes da dinâmica, as facilitadoras propõem um tema polêmico sobre 

a violência contra as mulheres e as/os orientam para discuti-lo, reagindo aos 

comentários uns dos outros de acordo com os rótulos. 

Objetivo: Sensibilizar as/os participantes para a questão dos estereótipos, dos 

preconceitos e das discriminações que muitas vezes orientam nossas condutas, 

falas e visões, interferindo em nossa escuta com relação às outras pessoas.

Comentários: Essa dinâmica foi bastante interessante, pois atuou nos senti- 

mentos, mostrando-se muito importante para a discussão sobre os estereótipos. 

De modo bastante comum, ouvimos frases do tipo “me senti muito mal por 

não ser ouvida” ou “foi estranho o fato de todos concordarem comigo o tempo 

inteiro”. Atuando em nível subjetivo, a dinâmica proporcionou um resultado 

bastante produtivo para o trabalho sobre estereótipos e discriminações, 

permitindo que as/os participantes conseguissem se transportar para o lugar 

da/do outra/o e, assim, reavaliar suas práticas. Observamos um fato interessante 

em uma das turmas em Mato Grosso, em que duas pessoas não conseguiram 

argumentar segundo o rótulo. Em suas falas, observaram que seguir o rótulo 

significava uma injustiça, já que concordavam com a opinião das pessoas com 

as tarjetas: “discorde de mim” e “contrarie-me”.
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 Dramatizando o cotidiano da DEAM
Descrição: As/os participantes são divididas/os em três ou quatro grupos e 

orientadas/os a montar uma cena teatral sobre o cotidiano do trabalho delas/es. 

Os grupos ficam absolutamente livres para definir tema, roteiro e personagens. 

Após as dramatizações, participantes e facilitadoras discutem os temas abordados 

nas cenas.

Objetivos: Introduzir a temática das DEAMs como expressão de políticas 

públicas e facilitar às/aos participantes a identificação das/os atrizes/atores e 

dos contextos que compõem as cenas cotidianas dessas delegacias.

Comentários: A dinâmica mostrou-se bastante positiva. Primeiro, porque 

foi muito bem aceita pelas/os participantes, e, segundo, porque produziu um 

retrato do cotidiano das DEAMs da Região Centro-Oeste. Por meio das cenas 

dramatizadas, as/os participantes puderam mostrar suas preocupações cotidianas 

como agentes policiais, os problemas mais comuns nas DEAMs, e também 

seus preconceitos sobre as mulheres em situação de violência8. Identificamos 

a seguinte cena como a mais dramatizada: situação de violência doméstica 

em que o marido, geralmente alcoolizado, agride a esposa. A mulher recorre à 

DEAM, mas não deseja que o marido seja preso. Acaba retirando a denúncia, 

devido ao sentimento de culpa por acusar o próprio marido ou à complexidade 

dos trâmites legais a enfrentar. Foi interessante notar, na dramatização, o modo 

impaciente como reagiram algumas/uns agentes policiais a essa mulher que não 

queria denunciar o marido. Nos comentários finais a respeito das dramatizações, 

surgiram questionamentos e atitudes de reprovação à atitude de muitas mulheres 

agredidas que se dirigem às DEAMs, mas não dão seguimento às denúncias. 

Muitas/os participantes demonstraram enorme dificuldade em compreender 

a razão dessa conduta, o que provocou, quase inevitavelmente, afirmações 

que culpabilizavam as mulheres pela violência sofrida. O surgimento dessas 

constatações gerou a reflexão sobre pontos cruciais que compõem a violência 

contra as mulheres, sua complexidade, as teias psicológicas e emocionais nas 

quais agressor e agredida estão envolvidos e  os caminhos percorridos desde a 

agressão até a denúncia. 

8 A única exceção deu-se numa turma do Mato Grosso do Sul, pois muitas delegadas já haviam 
participado de um curso sobre o mesmo tema, com uma dinâmica também similar, e, por isso, 
recusaram-se a participar da dramatização novamente, mesmo considerando que, para a maioria 
das/os participantes, seria uma experiência inédita.
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 A rede real e a rede ideal
Descrição: As/os participantes são divididas/os em grupos e orientadas/os a 

desenhar, em uma cartolina, como deveria funcionar uma rede ideal de serviços 

de atendimento às mulheres em situação de violência. A rede ideal, imaginada 

pelas/os participantes, passa a funcionar, então, como referência para que o 

grupo realize a segunda etapa da dinâmica, que é identificar os problemas da 

rede real e atual de serviços, bem como apontar soluções para a mesma.

Objetivos: Permitir que as/os participantes discutam a elaboração de uma 

rede de serviços articulada e integrada entre si para um atendimento adequado 

às mulheres em situação de violência, visualizando problemas e elaborando 

possíveis soluções, além de fortalecer o compromisso de todas/os com o 

aprimoramento de seu funcionamento. 

Comentários: Essa dinâmica permitiu que as/os participantes sistematizassem e 

refletissem sobre a própria experiência no atendimento às mulheres em situação 

de violência. Além disso, permitiu-lhes visualizar uma rede de serviços adequada 

e adaptada ao problema complexo da violência contra as mulheres. Permitiu 

ainda identificar problemas nas redes de serviços atuais e, até mesmo, pensar 

algumas soluções. Outro aspecto interessante dessa dinâmica foi possibilitar 

às/aos participantes constatar a importância da integração entre diferentes 

órgãos governamentais e não governamentais, para garantir a boa qualidade do 

atendimento. Possibilitou também que participantes e facilitadoras conhecessem 

melhor o funcionamento dos demais órgãos aos quais compete o atendimento às 

mulheres agredidas, sua importância e sua relação  com outros órgãos  presentes, 

representados no curso por outras/os agentes públicas/os.

 Encerramento: a rede simbólica
Descrição: As/os participantes, junto com as facilitadoras, organizam-se em 

um grande círculo. Uma/um das/os componentes da roda recebe um rolo 

de barbante que deverá ser lançado para uma outra pessoa, mantendo com  

ela/ele uma das pontas. O rolo será lançado até passar por todas/os, formando 

uma grande teia. Antes de lançar o rolo de barbante, cada uma/um diz por 

que escolheu aquela pessoa, e, se desejar, expõe suas palavras finais sobre as 

experiências vivenciadas ao longo do curso.

Objetivos: Realizar uma avaliação informal, subjetiva e coletiva do curso e, de 

forma lúdica, fortalecer a integração do grupo, representando simbolicamente 

uma rede.
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Comentários: Esse é um momento bastante descontraído e emocionante do 

curso, no qual as/os participantes reconhecem coletivamente a importância 

do processo de capacitação e se reconhecem mutuamente parceiras/os na 

implementação de um atendimento de qualidade, digno e respeitoso às mulheres 

em situação de violência.

Avaliando limites

Ao enumerar os aspectos positivos do processo de capacitação e da 

utilização do instrumental das dinâmicas, não significa que estamos nos 

referindo a um cenário destituído de tensões e obstáculos – obstáculos que 

muitas vezes revelaram o contexto mais amplo e complexo em que estamos 

atuando.

Em primeiro lugar, é importante destacar que esse trabalho de capacitação 

destinou-se a um grupo de profissionais de uma corporação, cuja característica 

mais marcante é a forte hierarquização institucional. Essa corporação funciona 

muito mais apoiada nas relações verticais, em que predominam a hierarquia 

e a autoridade, do que nas relações horizontais, em que há maior igualdade. 

Então, ao propor espaços horizontais de discussão e reflexão, percebemos estar 

esbarrando nessa característica que, a nosso ver, orienta a construção da própria 

identidade profissional da/do policial, ocasionando alguns percalços durante o 

andamento do curso.

Ao propormos novos conhecimentos a respeito das relações de gênero, 

assim como uma discussão de novo atendimento nas DEAMs, algumas/uns 

participantes resistiam e, de alguma maneira, ignoravam o que estava sendo 

exposto. Percebemos, muitas vezes, que não valorizavam o conteúdo da 

capacitação, já que nos viam como “indivíduos” sem o conhecimento do dia-a-

dia das DEAMs. Ao insistirmos nessas novas propostas e conceitos, muitas/os 

se sentiam desrespeitadas/os em seu conhecimento e experiência sobre o tema. 

A abordagem de falhas do atendimento nas DEAMs era, muito comumente, 

questionada, o que impedia o processo de auto-reflexão. Convém salientar que 

as vozes resistentes a essa reflexão ou que pretendiam invalidar a discussão 

sobre as falhas do atendimento das DEAMs eram, algumas vezes, tão fortes, que 

geravam tensões durante as aulas, a ponto de fazer calar a/o policial com uma 

opinião contrária. 
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Nesse sentido, consideramos que cursos de capacitação dessa natureza, 

voltados para agentes policiais, devem incluir, de maneira mais explícita, 

dinâmicas que trabalhem questões sobre o modo como a identidade policial é 

concebida dentro da instituição, bem como as relações interpessoais estipuladas 

nesse ambiente profissional – o que suscitaria uma reflexão sobre um tema mais 

amplo tido por nós como central: o papel social dessas/desses agentes públicas/os 

no contexto brasileiro, diante da problemática da violência contra as mulheres. 

Refletir sobre esse tema não é tarefa fácil. Promover uma auto-reflexão, 

ou seja, oferecer conhecimentos e embasamentos teóricos e práticos suficientes 

para provocar as/os próprias/os policiais a reflitir sobre sua prática é igualmente 

difícil. Dessa forma, um comportamento flexível e de percepção atenta por 

parte das facilitadoras, capaz de propiciar a captação e compreensão dos 

processos interpessoais e sociais que permeiam e se manifestam nos contextos 

de capacitação, é imprescindível. Faz-se necessário estar sensível ao que é dito e, 

principalmente, ao que não é, como método pedagógico de análise, bem como 

compreender as diversas queixas das/os policiais e também suas resistências. 

Nesse sentido, vale salientar que conhecimento teórico é fundamental, mas, para 

que, de fato, haja apreensão do conhecimento, a/o educadora/or deve assumir 

um comportamento e uma atitude de diálogo flexíveis e abertos.

As resistências surgidas, em nossa análise, também se manifestavam 

como produto da contraposição, ou desconexão, entre teoria (conhecimentos, 

informações e discussões levantados pela equipe do curso) e prática (vivências 

e experiências das/dos agentes policiais). Encontrar um equilíbrio entre a 

dimensão formalizada do pensamento feminista e a dimensão das vivências e 

experiências dos sujeitos das DEAMs é fundamental para a construção de novas 

compreensões e conteúdos sobre a realidade social e novas práticas no cotidiano 

das relações de gênero. Porém, isso não é tarefa fácil, apesar de ser um dos 

objetivos centrais de nosso método pedagógico. Muitas vezes, essa dificuldade 

se manifestou no desencontro entre o que nós estávamos propondo e o que  

elas/eles esperavam do curso. 

No decorrer do curso, três questões foram amplamente abordadas pelas/

os policiais. Sabíamos de sua existência, mas não prevíamos que apareceriam 

com toda a força, nem que estariam tão presentes no cotidiano da polícia: 

1) a disseminada percepção, por parte das/dos agentes policiais, de que o 

problema do atendimento às mulheres, muitas vezes precário, residia em outro 
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ponto: a falta de recursos e de infra-estrutura para o desempenho das atividades 

profissionais; 

2) a ineficiência da Lei n° 9.099/95

3) a forte presença da ideologia religiosa cristã na concepção e percepção 

de gênero das/os policiais.

A primeira questão era tão presente, que acarretava, inclusive, confusões 

sobre a função e o papel da equipe de facilitadoras. Observamos nas/os agentes 

policiais o desejo de nos transformar em mediadoras de seus conflitos com 

instâncias governamentais ou em porta-vozes de suas reivindicações para a 

melhoria da infra-estrutura e das condições de trabalho. Essa situação mostrou-

nos a importância de realizar um diagnóstico prévio do tipo de público de cursos 

de formação dessa natureza. 

Assim como na questão anterior, na segunda, percebemos que, em 

muitos momentos, as/os participantes nos viam como mediadoras capazes de 

modificar a lei ou criar uma outra mais eficiente, sempre voltando à necessidade 

de melhorar as condições de trabalho e diminuir a impunidade.

A terceira questão mostrou-se uma barreira intransponível para a 

absorção dos novos conceitos no curso e das novas propostas para o atendimento 

nas DEAMs expostos pelas facilitadoras e motivou muitas resistências das/os 

participantes. Percebemos que essa ideologia encontra-se bastante sedimentada 

nessas corporações e rege, muitas vezes, a forma de atendimento às mulheres. 

Como ilustração dessa realidade, citamos um fato ocorrido ao final de um dos 

cursos ministrados na região Centro-Oeste. Um participante pediu a palavra 

para recitar um poema. O ponto mais enfatizado no poema apontava para o 

fato de que Deus havia criado homem e mulher, e que o primeiro era a cabeça 

da família e o segundo, o pescoço, e que por esse motivo devíamos tratar bem 

as mulheres, já que, sem o pescoço, a cabeça não poderia se mover. A boa 

intenção desse participante, em afirmar que a mulher devia ser bem tratada, 

não tinha como base um pensamento laico, dentro do qual mulheres e homens 

são indivíduos livres e pertencentes a um estado de direito e, por isso, com igual 

direito de ir e vir, como cidadãs e cidadãos, com também direito igual a uma 

vida digna. Pelo contrário, a metáfora reforça a mulher como coadjuvante do 

homem e, assim, o pensamento tradicional sobre gênero.

As resistências de algumas/uns participantes e os limites estabelecidos pelo 

formato do curso certamente criaram dificuldades ao processo de capacitação. 
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Porém, consideramos haver alcançado resultados bastante positivos, extraídos 

dos questionários de avaliação aplicados às/aos participantes, que revelaram que 

muito do conteúdo foi assimilado. 

Um trabalho que tenha como base o feminismo e as teorias de gênero – 

conhecimentos e instrumentos que têm como efeito a desconstrução do modelo 

tradicional de relação entre mulheres e homens – exige perspicácia por parte 

das facilitadoras. Além disso, observamos, durante o curso, que o feminismo, 

tanto como proposta pedagógica, quanto como modelo inovador para o 

pensamento social, ainda encontra muita resistência. Um exemplo disso está 

no fato de que muitas/os participantes, durante as discussões desses conteúdos, 

expressavam, por meio da negação, seus medos e suas resistências. Era bastante 

comum ouvirmos: “eu não sou feminista, e isso que vocês estão falando é puro 

feminismo. Sou a favor da mulher, mas não do feminismo”. 

Refletir sobre os obstáculos enfrentados constitui-se, para nós, um 

compromisso teórico e político com a transformação, qual seja, de instituições 

e pessoas, cujo trabalho seja a formação de agentes públicos que lidam 

freqüentemente com mulheres em situação de violência. Apesar das dificuldades 

e dos percalços, visualizamos uma transformação possível, em que a violência 

vivenciada outrora seja amenizada e não ampliada e todas as mulheres que 

necessitem das DEAMs tenham um bom acolhimento.

Os avanços e limites observados ao longo do curso de capacitação em 

violência de gênero para policiais das DEAMs do Centro-Oeste reafirmam que 

temas como relações de gênero, feminismo, violência contra as mulheres, 

atendimento às mulheres em situação de violência são pouco debatidos na 

sociedade, ainda impregnada de preconceitos e pensamentos estereotipados. Os 

obstáculos são muitos. No entanto, é possível vislumbrar perspectivas positivas, 

na medida em que nossa experiência demonstra que processos de capacitação 

dessa natureza podem, de fato, transformar a realidade. 
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Organização em rede em uma perspectiva 
feminista: serviços integrados de apoio  

às mulheres em situação de violência

Lourdes Bandeira

Tânia Mara Campos de Almeida

Apresentação

Este trabalho tem como eixo de discussão as concepções, os objetivos 

e as metodologias presentes em ações pedagógicas e socioeducativas com 

uma perspectiva feminista, hoje amplamente utilizadas por organizações não 

governamentais (ONGs) e instituições voltadas para a sensibilização de agentes 

institucionais e de intervenção em grupos sociais em questões afeitas ao gênero. 

A proposição de políticas públicas que incorporam essa perspectiva também se 

faz cada vez mais presente no cenário governamental brasileiro. Afinal, neste 

momento, há o compromisso do Estado com a “igualdade de gênero”3, afirmada 

3 O Plano Plurianual  (PPA) 2004-2007, que representa o projeto do governo para os próximos 
quatro anos, trouxe à tona um viés inovador inclusivo, na medida em que adotou, pela primeira 
vez no país, na plataforma política de governo, a viabilização da inclusão social, da equalização 
das oportunidades – gênero, raça, etnia, pessoas portadoras de necessidades especiais e da cidadania. 
Portanto, propôs a garantia de que o recorte transversal de gênero se faça presente na formulação 
e implementação de políticas públicas no país. A criação, em 2002, da Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres (SPM), impulsionadora e articuladora dessa nova institucionalidade, 
representou um imenso avanço para o movimento feminista em sua luta pelo fim da desigualdade 
de gênero. In: BANDEIRA, L. M. e VIEIRA, F. B. (2004). Brasil: fortalecimento da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres para avançar na transversalização da perspectiva de gênero 
nas políticas públicas. Relatório de Pesquisa. Brasília, DF.
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desde a Constituição de 1988, além de o Brasil ser signatário da Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 

a Mulher (CEDAW), a partir de 1979. 

Essa discussão, aqui tratada, leva em conta a nossa experiência em 

utilizar essa linha pedagógica no curso de Capacitação em Violência de Gênero 

para Agentes Policiais das Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher 

(DEAM’s) do Centro-Oeste, realizado de outubro a dezembro de 2002. Visamos, 

ainda, a avaliar em que medida e com quais recursos esse conjunto de práticas 

pedagógicas, considerado por nós alternativo e subversivo, rompe com atos, 

sistemas simbólicos e educacionais, com instituições opressivas e hierárquicas 

− ambientes em que as decisões são tomadas de cima para baixo, tendo o poder 

patriarcal como referencial tradicional e, cotidianamente, reproduzido sob 

a forma de diversos conteúdos, expressões, relações, afetos, representações e 

organização. Somado a isso, objetivamos refletir sobre os efeitos da aplicação 

dessa linhagem pedagógica nos processos de integração das DEAM’s em uma 

ampla rede de apoio às pessoas que se encontram em situação de violência de 

gênero. 

Breve histórico de uma perspectiva feminista na educação4

As críticas elaboradas à educação a partir de 1960 no campo das ciências 

sociais concentraram-se, inicialmente, na análise da dinâmica das classes sociais 

no processo de produção e reprodução cultural da desigualdade; do processo de 

divisão sexual do trabalho e das relações hierárquicas presentes na sociedade 

capitalista. Na década seguinte, a crescente visibilidade do movimento e da 

teorização feminista forçou essas proposições críticas a concederem importância 

e visibilidade a outros sujeitos e alteridades sociais que não poderiam ser 

enquadrados na simples e restrita classificação de classe social. Assim, destacou-

se a importância de considerar outras características constitutivas dos atores 

e das atrizes sociais, tais como sua condição de ser homem ou mulher, os 

4 Como complementação da presente seção, indicamos a leitura do capítulo desta publicação, 
intitulado Dinâmicas da pedagogia feminista: reflexão sobre os atos pedagógicos inovadores 
no processo de sensibilização das/os agentes policiais, que aborda outra perspectiva feminista 
em ações pedagógicas.
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respectivos desempenhos e representações socioculturais e simbólicas, enfim, 

sua condição de gênero associada às demais condições, de raça e etnia, além 

da própria classe social. Mais tarde, agregaram-se outras características a essas, 

do tipo: geracional, religiosa e regional, também determinantes no modo de 

perceber a produção e manutenção da ordem social (Louro, 1997). 

Em outras palavras, as abordagens críticas iniciais, no âmbito das ciências 

sociais, começaram a ser questionadas intensamente por ignorarem outras 

dimensões também propulsoras ou responsáveis pelas desigualdades que não 

fossem aquelas ligadas à classe social. Outra dimensão decorrente que não deve 

ser esquecida é a divisão entre vida pública (o trabalho e a política) e vida privada 

(a família), que constituía igualmente uma divisão entre homens e mulheres. 

Afinal, o feminismo vinha mostrando, com força cada vez maior, que as linhas 

do poder da sociedade estavam não só fortemente estruturadas pelo capitalismo, 

mas também reafirmadas pela democracia liberal de um estado patriarcal 

que exclui as mulheres e cujos teóricos ignoravam essas questões (Patteman, 

2000). De acordo com o pensamento feminista, persiste ainda uma profunda 

desigualdade dividindo homens e mulheres, com os primeiros apropriando-se 

de uma parte enormemente desproporcional dos recursos materiais e simbólicos 

da sociedade. Essa repartição desigual estende-se, de modo óbvio, ao acesso à 

educação, à participação política das mulheres em cargos eletivos, à ascensão em 

cargos decisórios, seja na esfera pública, seja na privada, entre outros.

No campo dos fenômenos educacionais, pode-se afirmar que o Brasil, 

desde 1960, contou com uma importante contribuição da sociologia da educação 

francesa, influenciada pelos teóricos Bourdieu-Passeron e Baudelot-Establet, 

defensores do paradigma conflitualista em oposição à teoria sistêmica de Boudon. 

Embora centrados na análise das desigualdades escolares correspondentes às 

desigualdades sociais e na conseqüente condição da mobilidade social, portanto 

com o foco voltado para a condição de classe social e do status socioprofissional, 

deixaram de lado ou omitiram a presença de outras características, sobretudo 

de sexo e/ou de gênero, raça e etnia5. Para esses autores, a questão central foi 

demonstrar a existência de duas redes de escolaridade correspondentes a um 

5 LAUFER, Jacqueline et al. Masculin-Féminin: questions pour les sciences de l’homme. Paris: 
PUF, 2001.
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esquema marxista clássico, ou seja, a existência de duas classes sociais antagônicas 

– a burguesia e a de trabalhadores. Jamais colocaram como problemática, 

por exemplo, a inserção das meninas no sistema escolar, nem tampouco seu 

desempenho pela perspectiva de gênero (Rosemberg,1990; Madeira,1997)6. 

A questão das desigualdades de sexo e gênero emergiu aos poucos e 

progressivamente, tida apenas como uma “pequena diferença”, no âmbito 

da sociologia da educação. Essa questão começou a se impor no domínio 

educacional e, de imediato, refletiu-se sobre a esfera das relações de trabalho 

(trabalho produtivo dos homens remunerado versus trabalho reprodutivo das 

mulheres não remunerado). Essa visibilidade foi trazida para o mundo ocidental 

pelos movimentos feministas a partir de 1960 e 19707. De modo semelhante ao 

que ocorreu com a análise das desigualdades centradas nas classes sociais, a 

análise da dinâmica entre sexo e gênero em educação esteve, inicialmente, pelos 

autores mencionados acima, bem mais preocupada com questões de acesso à 

determinada condição ou à determinada classe social. 

Nessa análise, o nível de educação das mulheres em muitos países, 

sobretudo naqueles situados na periferia do capitalismo, era visivelmente mais 

baixo que o dos homens, refletindo a desigualdade de seu acesso às instituições 

educacionais. Mesmo naqueles países em que o acesso era aparentemente 

igualitário, havia internamente diferenças de acesso aos recursos educacionais. 

Por exemplo, consideravam-se naturalmente masculinos determinados cursos, 

enquanto outros eram tidos como naturalmente femininos. Da mesma maneira, 

certas carreiras e profissões foram monopolizadas pelos homens, estando 

6 Consultar a propósito: ROSEMBERG, Fúlvia et al.  Mulher e educação formal no Brasil. Estado 
da arte e bibliografia. São Paulo: Reduc/INEP, 1990. PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história 
do feminismo no Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003.
7 Consultar a propósito: PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003. O Ano internacional da Mulher, comemorado em 1975, 
México, e o Seminário realizado no Rio de Janeiro Pesquisas sobre o Papel e o Comportamento 
da Mulher Brasileira, patrocinado pelo Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil e 
pela Associação Brasileira de Imprensa, foram os marcos que deslancharam um momento 
privilegiado, em que se visibilizou o momento fundador do novo feminismo brasileiro, com a 
formação dos primeiros grupos de mulheres. Esse feminismo propugnava que as mulheres não 
deviam apenas conquistar a cidadania social e politicamente, mas galgar seu lugar, simbólica 
e teoricamente, na produção do conhecimento. Em outras palavras, as mulheres deveriam ser 
também sujeitas e produtoras do conhecimento.
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praticamente vedadas às mulheres8. Essa situação ainda era decorrente da 

ausência de indicadores da discriminação entre os sexos-gêneros na escola, o 

que não impedia a formação de guetos restritos à formação para meninas e/ou 

para meninos, que, mais tarde, com suas formações “específicas” deslocaram-se 

para a esfera do trabalho – certamente, as mulheres com os salários inferiores 

aos dos homens.

Nesse tipo de análise, conforme apontaram Silva (1999/2004), Rosemberg 

(1990) e outros, considerava-se que o acesso diferenciado das mulheres à 

educação devia-se a crenças e atitudes profundamente entranhadas nas pessoas 

e nas instituições. Em especial, questionavam-se os estereótipos ligados ao sexo-

gênero como responsáveis pela destinação das mulheres a determinados tipos 

“inferiores” de currículos ou de profissões. Os estereótipos e as representações 

de gênero não só estavam amplamente disseminados, mas também participavam 

integralmente da formação oferecida pelas próprias instituições educacionais.  

O currículo educacional, os materiais didáticos e, de forma similar, os próprios 

professores refletiam e perpetuavam os estereótipos e os preconceitos de 

gênero presentes na sociedade. Consciente e inconscientemente, performavam 

comportamentos, pensamentos e sentimentos diferentes de meninos e meninas9. 

8 Segundo Madeira (1997), outro evento impulsionador foi a realização da XXVIII Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Belo Horizonte, em julho 
de 1975, momento em que se vivia o cerceamento das liberdades individuais e associativas, bem 
como um dos períodos de maior tensão e resistência por que passou a sociedade civil brasileira. 
Foram aproveitadas as fronteiras abertas naquele encontro e introduziram-se os atores sociais 
ausentes, assim como questões emergentes. A Fundação Carlos Chagas organizou o simpósio 
Contribuições das Ciências Humanas para a Compreensão da Situação da Mulher, no qual se 
destacou o trabalho de Glaucia V. Miranda: Educação da Mulher Brasileira e sua Participação nas 
Atividades Econômicas, baseado em dados do censo de 1970. Além deste, outros três trabalhos 
foram apresentados: O Acesso da Mulher ao Ensino Superior, por Carmem Barroso e Guiomar 
Mano de Mello; Relações entre Sexo da Criança e Aspirações Educacionais e Ocupacionais da Mãe, 
por Maria Malta Campos e Yara Lúcia Espósito; e A Escola e as Diferenças Sexuais, por Fúlvia 
Rosemberg.  
9 Até o momento, os indicadores de escolaridade não estão disponíveis por sexo, na maioria 
dos relatórios oficiais fornecidos pelo Ministério da Educação. No geral, tem-se observado que, 
quando disponíveis, apontam ainda para a permanência de ações discriminatórias contra as 
meninas, desde a infância até a idade adulta. Diante desse cenário, faz-se necessário tomar 
medidas que erradiquem os estereótipos baseados nas diferenças entre homens e mulheres, que 
estimulem as meninas a participar das funções sociais, econômicas e políticas da sociedade 
e que possam ter garantido seu igual acesso à educação e formação (Ratificação do Brasil na 
Conferência Mundial em Beijïng, 1995). 
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Todas essas expectativas e esses modelos, por sua vez, determinavam a carreira 

educacional das crianças, reproduzindo, assim, as desigualdades de gênero, que 

são permeadas por hierarquias e pela distribuição desigual de poder10.

Mais recentemente, as análises feministas enfatizam que o mundo social 

ainda está organizado e instituído de acordo com a perspectiva masculina (Gore, 

1996). A escola é, certamente, um dos lugares privilegiados de ruptura desse nó 

binário que caracteriza as relações sociais. Ou seja, a escolaridade, considerada 

na perspectiva de gênero, muda os papéis sociais, bem como as futuras relações 

entre trabalhadoras(es) e empresárias(os), podendo tornar mais relevantes 

as negociações no âmbito dos gêneros, bem como da empresa e do próprio 

Estado.

Afinal, as formas de conhecimento e os arranjos sociais hegemônicos não 

são neutros. Tanto a sociedade como a ciência, erigidas nos moldes positivistas, 

receberam características advindas da visão de pólo dominante do gênero, uma 

vez que a palavra “homem” tem a pretensão de universalidade e de abarcar 

em si a espécie humana (Patteman, 2000). A ciência ainda reflete o ângulo 

eminentemente masculino, como enfatiza Gergen (1993:11), ao dizer:

“(...) uma ciência profundamente aprisionada por forças masculinas. Ela 

expressa uma forma de conhecer que supõe uma separação rígida entre 

sujeito e objeto; parte de um impulso de dominação e controle sobre a 

natureza e os seres humanos; bem como, cinde corpo e mente, cognição e 

desejo, racionalidade e afeto”. 

Essa análise do aspecto masculino da ciência pode ser estendida a praticamente 

qualquer campo ou instituição social. Vale considerar aqui a importância da 

10 Como trabalhos pioneiros sobre mulher e educação, destacam-se: Os Estereótipos Sexuais na 
Escola, de Guiomar Mano de Mello e A Mulher na Literatura Infanto-juvenil: revisão e perspectivas, 
de Fúlvia Rosemberg (in: Madeira, 1997). Além desses, um conjunto de outros foi posteriormente 
publicado em um número especial dos Cadernos de Pesquisa n. 15 A Situação da Mulher, pela 
Fundação Carlos Chagas (1975). Falta ainda sistematizar indicadores dos traços autoritários e 
elitistas do sistema escolar (geralmente vinculados a racismos, xenofobias e homofobias) que 
atuam diversamente em relação à condição de gênero e à condição de pobreza das crianças e 
das/os jovens . Associa-se a necessidade de sensibilizar professoras/es, para que percebam tais 
diferenças entre meninos e meninas e lidem adequadamente com elas, com vistas à erradicação 
de violências de gênero, no futuro.
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ciência na produção e legitimação dos papéis sociais masculinos e femininos. 

Quantas vezes o conhecimento científico tem sido invocado para reafirmar o 

estatuto inferior das mulheres, justificando suas diferenças e freqüentemente 

sua condição de subordinação?

Por fim, é inegável que o papel tradicional da mulher vem sofrendo 

mutação em razão dos processos de urbanização, da inserção cada vez mais 

forte no trabalho produtivo, nos setores públicos de serviços, exteriores à 

casa, evidenciando mudanças nos padrões da família tradicional. Porém, 

continuamos a socializar as meninas e os meninos abrigadas/os sob um modelo 

ainda tradicional, inicialmente na família e depois na escola. Essa socialização 

é deslocada para o cenário da mídia, para a publicidade, o casamento, a 

maternidade, a profissão e a múltipla jornada de trabalho.

Uma abordagem pedagógica feminista

A abordagem feminista implica, pois, uma verdadeira reviravolta 

epistemológica (Walkerdine, 1995). Ela amplia o insight desenvolvido em certas 

vertentes do marxismo, da fenomenologia e da sociologia do conhecimento de que 

a reflexão sobre o conhecimento humano (epistemologia) é sempre uma questão 

de ponto de vista. Dependendo da condição social em que estamos, conhecemos 

certos fenômenos, vivenciamos certas experiências e não outras. Não se trata 

simplesmente de uma questão de acesso, mas de perspectiva. Do ponto de vista 

feminista, em específico, é suficiente ressaltar o fato de que a epistemologia não 

é, em momento algum, neutra, portanto reflete sempre a experiência de quem 

conhece, além de não separar quem conhece daquilo que é conhecido.

É essa reviravolta epistemológica que torna a perspectiva feminista 

tão importante para a educação, uma vez que não reflete a epistemologia 

dominante, produtora de uma educação estabelecida em bases claramente 

masculinas, patriarcais e heterossexuais. Ao contrário, em uma epistemologia 

feminista, todas as características refletem as experiências e os interesses. Então, 

a cosmovisão masculina desaparece enquanto hegemônica, em detrimento das 

estreitas conexões entre quem conhece e o que é conhecido, da importância das 

ligações pessoais, da intuição, das artes, do comunitarismo, da solidariedade 

e da cooperação. Essas últimas características são as que mais refletem as 

experiências e os interesses das mulheres de modo geral. A solução não consistiria 
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simplesmente em uma inversão, mas na construção de alternativas ao padrão 

dominante de socialização, ensino e ciência, sendo ainda rejeitadas algumas das 

experiências dominantes, como a necessidade de controle e domínio. 

Ao mesmo tempo em que a teoria educacional e curricular reconhecia, 

de forma crescente, a importância das questões de gênero, desenvolvia-se, na 

área originalmente conhecida como “Estudos da Mulher” (Womeń s Studies),  

sobretudo nos Estados Unidos, uma preocupação com uma “pedagogia 

feminista”, com uma história independente das preocupações com gênero na 

teoria educacional (Silva, 1999/2004). Em primeiro lugar, estando localizada 

na universidade, sobretudo nos então criados departamentos, assim como 

nos núcleos e centros, de “Estudos da Mulher”, a referida pedagogia feminista 

centrava-se precisamente em questões conceituais e pedagógicas ligadas ao 

ensino superior de temas feministas e de gênero, dedicando pouca atenção às 

questões pedagógicas dos outros níveis de ensino. Em segundo lugar, a prática 

que se desenvolvia nos cursos e nas aulas dedicadas ao feminismo e ao gênero 

centrava-se mais na questão da pedagogia em si, atentando-se para que fosse 

inclusiva em termos de gênero.

Assim, essa pedagogia feminista preocupou-se, sobremaneira, em 

desenvolver formas de ensino que refletissem os valores feministas e que pudessem 

formar um contraponto às práticas pedagógicas tradicionais. No fundo, tentava 

construir um ambiente mais solidário de aprendizagem que valorizasse: a) novas 

linguagens, novos significados e conceitos de maneira crítica e construtiva, 

principalmente por estarem os meios de comunicação formais moldados por 

sistemas e propósitos patriarcais (Gergen, 1993) ; b) a alteridade, o outro, a 

pluralidade, em todas as suas expressões, representações ou manifestações;  

c) a transversalidade e a interdependência entre os conhecimentos, os saberes e 

as/os atrizes/atores sociais; d) o trabalho coletivo, comunitário e cooperativo, 

assim como a participação social, facilitando o desenvolvimento de uma 

solidariedade feminina, em oposição ao habitual espírito de competição e 

individualismo dominante na sala de aula; e) a problematização das situações 

de conflito. 

Desse modo, é bastante provável que uma pedagogia que passe ao 

largo das diferenças socialmente construídas, bem como da multiplicidade de 

atrizes/atores e de relações sociais, não capte as situações específicas em que 

se caracterizam a lógica da violência intrafamiliar e a dinâmica das relações 
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entre as mulheres agredidas e os homens agressores, habitualmente o público 

demandante dos serviços da DEAM.

Mesmo não estando centrada especificamente em outras questões 

educacionais como as curriculares, a proposta pedagógica feminista tem servido 

de inspiração para uma perspectiva educacional voltada para questões de gênero 

em sua totalidade, como a que vem norteando a atuação de ONGs e instituições 

de formação, capacitação e reciclagens de profissionais ligadas/os ao atendimento 

das mulheres em situação de violência. Afinal, nenhuma perspectiva de ensino 

que se pretenda crítica pode ignorar as estreitas conexões entre conhecimento, 

identidade de gênero e poder teorizadas por essas análises. A educação é, sem 

dúvida, um relevante artefato de gênero: um artefato que, ao mesmo tempo, 

corporifica e produz relações de gênero. 

Diante desses pressupostos característicos de uma perspectiva feminista 

no campo das ações educativas, podemos resumir aqui alguns dos seus eixos 

e indicadores centrais, os quais nortearam o processo de capacitação das/os 

agentes policiais, tendo como referência constante para o nosso trabalho:

1) reconhecer a relevância da incorporação da transversalidade de gênero 

para a formulação das agendas de atuação na área de segurança pública, assim 

como de sua incorporação na formulação de políticas públicas e na elaboração de 

leis afirmativas dos direitos humanos, considerando as enormes desigualdades 

entre homens e mulheres;

2) reconhecer que o princípio da eqüidade de gênero tende a erradicar 

as formas de tratamento diferenciado e hierárquico, responsáveis pelos atos de 

discriminação e subordinação que incidem mais freqüentemente sobre certos 

grupos sociais mais vulneráveis, assim como nas situações sociais precárias, por 

parte de certos agentes institucionais; criar e estimular estratégias para facilitar 

a comunicação entre as/os agentes policiais e as/os demandantes, assim como 

estimular as interações intergêneros, sempre tendo em vista suas características 

de etnia e raça, geração, origem regional, entre outras; 

3) evidenciar a relevância da dinâmica interativa entre instituições 

variadas e atores sociais estratégicos, associados em redes de serviços que 

possam garantir a condição de autonomia, respeito e eficácia institucionais nos 

âmbitos de atendimento, apoio complementar, identificação, encaminhamento 

e prevenção dos casos de violência; 
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4) ressaltar a necessidade de construção de indicador(es) estatístico(s) 

por gênero, para garantir uma compreensão de como os determinantes 

socioculturais de gênero atuam diferentemente nos processos constituintes das 

relações sociais das/os atrizes/atores demandantes dos serviços das DEAM’s; 

5) entender que não há apenas uma maneira de “colocar em prática 

o conceito de  gênero” no domínio dessa perspectiva feminista em ações 

educativas, assim como nas políticas públicas, pois um referencial ou um 

quadro analítico pode oferecer apenas um locus ou uma janela específica da 

realidade. E, certamente, existem diversas maneiras de as/os educadoras/es, 

as/os planejadoras/es e as/os gestoras/es que elaboram as políticas públicas e 

que desenham suas estratégias futuras fazerem isso, e, para tanto, é necessário 

dispor de indicadores e de estatísticas avaliativas; 

6) perceber que tanto as questões ético-políticas como as teóricas e técnicas 

encontram-se interligadas e que a interação entre valores, interesses e normas 

merece a mesma consideração dada aos critérios técnicos e às disponibilidades 

ou às restrições orçamentárias;

7) observar as/os demandantes por intermédio de sua linguagem, 

suas imagens e as representações próprias ou específicas de gênero para que 

essas/es não encontrem respostas preconceituosas ou valorativas nas práticas 

profissionais das/os agentes policiais, assim como observar as estratégias das 

políticas públicas, que podem acabar reforçando as desigualdades e assimetrias 

de gênero, ao se institucionalizarem, além de reafirma as formas de iniqüidades 

expressas no reconhecimento de direitos e nas relações de poder, entre 

demandantes e instituições;

8) privilegiar o modo de interação ou de relações em condições simétricas 

entre pessoas e não o modo pautado em hierarquias estruturais (isto é, entre 

autoridade e subordinado ou superior e inferior), evitando reafirmar práticas 

patriarcais públicas e/ou institucionais, buscando sempre o reconhecimento do 

respeito mútuo e da solidariedade; 

9) estimular o respeito e a sensibilidade, ao ouvir a/o demandante, 

qualificando e valorizando sua queixa, tendo em mente que a pessoa com quem 

se está interagindo deve ser considerada cidadã/ão de plenos direitos na nossa 

sociedade; e

10) perceber a importância de retirar a mulher em situação de violência de 

um isolamento – quase sempre característico desses casos – que a deixa separada 
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de suas redes de sociabilidade (parentes, amigos, trabalho, estudo, etc.) e que, 

portanto, dificulta sua saída da circunstância em que se encontra vitimizada. 

Do mesmo modo, perceber a importância e a força de o trabalho desenvolvido 

pelas DEAM’s estar integrado em si e em rede com outros atores e instituições 

governamentais e não governamentais. 

A utilização do saber feminista no curso de  
Capacitação das/os Agentes Policiais das DEAM’s 

A perspectiva das relações preconizadas pelo saber feminista, cujos 

pressupostos se baseiam na ausência de centralismos hierárquicos, na 

democratização da tomada de decisões, no reconhecimento do outro (alteridade), 

na valorização da pessoa, na integralidade do conhecimento, na relação de 

interdependência das/os atrizes/atores sociais e na expressão de solidariedade, 

tornou-se um valor pelo qual se norteou o processo de capacitação das/os 

agentes policiais.

Além disso, tivemos em mente que o processo de capacitação deveria ser 

realizado, compreendendo uma dupla dinâmica, ou seja, a dinâmica das relações 

e práticas das/os agentes, ocorrida tanto no plano profissional, como no pessoal, 

e a de que quem ensina também aprende. Portanto, são, ao mesmo tempo, 

relações de trabalho, de vida, em que os horizontes de todas/os se ampliam no 

processo de ensino e aprendizagem, cujo objetivo é provocar transformações 

diversas de idéias pré-concebidas. Em outras palavras, visamos, com esse tipo de 

capacitação, a fazer com que os esquemas teóricos de compreensão da violência 

de gênero sejam assimilados pelas/pelos agentes e tornar mais próximo das 

facilitadoras o universo policial, para que haja uma inter-relação, em que esteja 

presente o mesmo aspecto em relação a qualquer referencial.

Assim, a proposta do curso de Capacitação em Violência de Gênero das/os 

Agentes Policiais das DEAM’s do Centro-Oeste estabeleceu, como foco inicial, 

estimular o desenvolvimento coletivo e articulado das/os agentes policiais, 

independentemente de seu nível hierárquico no âmbito de sua instituição, 

respeitando a diversidade de ideais das delegacias e reconhecendo as dificuldades 

inerentes à profissão de policial. Simultaneamente, a proposta teve como objetivo 

auxiliar suas/seus participantes, garantindo a inclusão de questões importantes,  

segundo a realidade específica e peculiar a cada unidade, além de favorecer o 



110

Cadernos AGENDE

desabrochar do potencial das/os participantes de se tornarem multiplicadoras/

es. 

Por isso, houve grande rigor na definição da metodologia e dos conteúdos 

para que atingíssemos tais proposições no decorrer do curso. Era necessário 

encontrar os temas e suas respectivas estratégias de exposição, bem como 

recursos de mobilização, envolvimento e motivação das/os participantes de 

modo apropriado aos acontecimentos e à rotina policial. Afinal, o objetivo 

central era capacitar e sensibilizar as/os policiais locadas/os nas DEAM’s para as 

problemáticas afeitas à cidadania das mulheres e à compreensão das dinâmicas 

da violência de gênero, despertando, assim, mais respeito e solidariedade humana 

no acolhimento e tratamento às demandantes. Essa perspectiva pedagógica 

feminista mostrou-se então perfeitamente adequada a esses propósitos, sendo 

expressa em todas as atividades do curso, isto é, os conteúdos eram ministrados 

em aulas expositivas, por meio de dinâmicas, dramatizações, seminários e vídeos 

sobre situações e episódios de violência de gênero, ocasiões em que emergiam 

reflexões e discussões com base na experiência pessoal e profissional das/os 

participantes. Esses dispositivos foram importantes para a mobilização e a fixação 

dos conteúdos do curso, pois proporcionaram a projeção em sociodramas, 

encenações, brincadeiras e depoimentos daquilo que se falava de forma mais 

abstrata, teoricamente, mas que fazia parte do cotidiano das/os policiais. 

Além disso, as aulas e dinâmicas conjugaram os indicadores da desigualdade 

simbólica e material de gênero, responsáveis por causar e perpetuar esse tipo 

de violência. Em outras palavras, tratou-se de um processo de comunicação 

e capacitação por meio de símbolos, entendidos como atos expressivos, tais 

como a fala, o olhar, os gestos, que, na relação face a face, produzem uma ação 

mútua, mais próxima e imediata das subjetividades (embora não desapareçam 

as assimetrias), postas em contato por intermédio dos sinais emitidos pelas/os 

presentes. 

Assim, apesar da problemática de gênero ser de extrema complexidade, 

percebemos que muitas/os das/os agentes policiais apropriaram-se de grande 

parte do conteúdo exposto nas aulas, destacando-se, sobretudo, o interesse 

intenso e a participação ativa das mulheres policiais nesse processo. Em 

especial, esse saber feminista possibilitou a efetivação dos objetivos específicos 

da capacitação, voltados para o questionamento de determinadas estruturas 

de pensamento patriarcais e da prevalência de certos códigos ou padrões de 
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conduta capazes de interferir nas mudanças de mentalidade e relativização de 

comportamentos violentos, considerados normais pelo senso comum. Esses 

objetivos específicos foram (cf. Relatório AGENDE, 2002):

 sensibilizar os/as policiais a escutar a vítima, sem rejeitá-la por 

antecipação, seja por sua aparência, seja por sua forma de expressão; demonstrar 

respeito e não simplesmente a obrigação de escutá-la;

 sensibilizar as/os policiais para preconceitos, estereótipos e 

discriminações, presentes, de modo amplo, tanto no meio policial, como na 

sociedade;

 entender as dinâmicas da violência de gênero, seus atores, contextos e 

ciclos, bem como as dificuldades de rompimento desses ciclos;

 destacar a responsabilidade dos agentes policiais enquanto profissionais 

que atuam em contextos sociais críticos;

 refletir sobre o papel desempenhado pelas DEAMs como primeira 

política pública enfatizada pelo Movimento Feminista, com vistas à erradicação 

da violência contra as mulheres; 

 apontar para a necessidade de trabalhar de modo articulado com todos 

os serviços e instituições que prestam apoio direto a mulheres em situação de 

violência, às suas famílias e ao(s) seu(s) agressor(es);

 refletir sobre os preconceitos, as formas de violência e sua estreita 

relação com os conceitos de classe, gênero, raça e etnia.

Em linhas gerais, o curso foi proposto com o objetivo de propiciar o 

diálogo sobretudo entre as/os próprias/os agentes, pois, muitas/os delas/es nunca 

haviam chegado a trocar idéias sobre o que pensavam do próprio trabalho, de suas 

práticas profissionais exercidas em uma DEAM. Ao montar o curso, imaginamos 

um grupo em que as pessoas pudessem falar e ser ouvidas  sobre questões de 

gênero e violência, bem como se dispusessem a compreender essas questões por 

outros prismas. Assim, esforçamo-nos para que, a cada momento dos diálogos 

estabelecidos nas dinâmicas, nos seminários e nas aulas, fosse possível às/aos 

participantes tecer seu entendimento a respeito de violência de gênero em um 

ambiente flexível, livre de idéias pré-concebidas, aberto ao aprendizado mútuo 

e, também, ao (re)estabelecimento de vínculos afetivos variados. 

Buscamos garantir que nesse processo não houvesse qualquer tipo 

de controle, constrangimentos ou reservas. Sabíamos que o tema central da 

capacitação mobilizaria a todas/os psíquica e emocionalmente, uma vez que 
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a violência contra a mulher é um fato que permeia a sociedade, englobando 

pessoas de diferentes etnias, classes, escolaridades, profissões e faixas etárias. 

Certamente, muitas/os das/os agentes ali presentes também se encontram ou 

já se encontraram em situações dessa natureza em suas famílias atuais ou de 

origem. Além disso, estávamos atentas ao fato de fazer com que esse grupo viesse 

a articular futuras ações cooperativas, capazes não só de assegurar a própria 

continuidade do grupo de colegas agentes policiais, mas também de se dispor a 

dar auxílio e solidariedade em outras esferas, em especial na profissional.

Assim, participar desse processo de capacitação foi o mesmo que nos 

situar em um processo de construção coletiva de sentido. Rasera e Japur (2001) 

consideram positivamente esse processo de aprendizagem, ao afirmarem seu 

conteúdo humanizador, tomando como expressão dessa capacidade de produzir 

o diálogo (dialogicidade) a pluralidade das situações de conversação. Nossas 

observações diárias nos revelaram dados empíricos de grande riqueza e uma 

variedade de temas e situações externadas nas conversas dentro do grupo. 

Concomitantemente, também nos foram reveladas muitas de suas angústias 

com que habitualmente se deparam as/os agentes policiais, diante de certas 

situações além de sua compreensão, elas/eles acabam tendo dificuldades de 

saber como intervir, a não ser pelos procedimentos normativos. Muitas situações 

demandam outro tipo de atendimento que o estabelecido, pois manifestam de 

modo predominante as dimensões simbólicas e sorrateiras da violência. 

Sem perceberem, as/os participantes, vistas/os enquanto sujeitos ativos do 

processo de ensino e aprendizagem, tinham a oportunidade de refazer narrativas 

sobre suas histórias de mulheres e homens, pois estavam sendo estimuladas/

os a re-interpretarem a si mesmas/os e rearranjarem os conteúdos de suas 

memórias em conformidade com as principais temáticas debatidas em cada 

encontro. De certo modo, buscávamos facilitar a inscrição de novos fragmentos 

de sentidos nas suas identidades individuais, coletivas e nas suas visões de 

mundo e práticas cotidianas. Por fim, recebemos o feedback de mudanças em 

algumas das percepções e dos entendimentos sobre a problemática da violência 

de gênero, em especial contra as mulheres, as quais aparecem nitidamente nos 

depoimentos das avaliações realizadas oralmente e por escrito, ao final de cada 

curso. Conseqüentemente, essas modificações poderiam vir a repercutir nas 

práticas de trabalho das/os participantes, fazendo-as/os se articular, ou seja, 

formar uma rede de atendimento e de apoio. 
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Resultados alcançados

A introdução do conceito de gênero para as/os agentes policiais teve 

como um dos méritos chamar a atenção para o caráter essencialmente relacional 

e arbitrário das relações entre os sexos e, por conseguinte, para o caráter 

relacional e nada utilitário da violência contra as mulheres. De modo geral, 

essa compreensão as/os levou a uma mudança significativa nas percepções e 

reflexões sobre a violência em geral, uma vez que reconhecemos ser o gênero a 

célula matricial de uma escala da violência (Segato, 2003). 

Simultaneamente à introdução do conceito de gênero, muitas perguntas 

começaram a surgir. As questões centrais foram: como se formam − no sentido 

de construir − a masculinidade e a feminilidade? Como se faz da fêmea da espécie 

humana uma mulher e do macho humano um homem? Como a formação 

da masculinidade está ligada às relações sociais que atribuem uma condição 

privilegiada, de poder, aos homens na sociedade? Como certas características 

sociais, indesejáveis do ponto de vista de uma sociedade  justa e igualitária, como 

a violência e os impulsos de domínio e controle, estão ligadas à formação dessa 

masculinidade? Por que a mídia trata tão preconceituosamente as mulheres 

(em músicas, novelas, anúncios publicitários, etc.)? Quais as fronteiras e os 

limites entre as situações de violência contra as mulheres – consideradas de uma 

perspectiva da “normalidade” ou da “patologia”? 

Ao procurar responder a essas indagações, sem dúvida, outras imediata- 

mente se sobrepuseram a essas, uma vez que as mudanças epistemológicas 

proporcionadas pela perspectiva pedagógica feminista não se restringem a 

conteúdos fixos e determinados, mas se estendem à realidade social. Afinal, as 

problemáticas de gênero têm vinculação estreita com demandas e preocupações 

vitais para o mundo e para a época em que vivemos, trazendo-lhes implicações 

diretas de várias ordens. 

Facilmente, então, algumas/uns das/os participantes do curso começaram 

a refletir sobre sua atuação profissional e sobre a instituição em que se encontram 

inseridas/os. Surgiram novas perguntas, agora deste escopo: como a instituição 

policial está implicada na reprodução da masculinidade? Quais as conexões 

entre as rígidas formas hierárquicas da polícia (quando não autoritárias) e a 

perpetuação do tipo de masculinidade hegemônica e as formas habituais 

de violência de gênero? Por que a DEAM, com grande freqüência, é levada a 
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desempenhar uma função mais assistencial do que policial? Enfim, como e 

em que grau o tipo de atendimento e de respostas que fornecemos a mulheres 

vítimas de violência expressam em si o controle e o domínio, característicos do 

mundo social mais amplo? 

Assim, outro importante resultado visível foi o fato de que a metodologia 

em questão ofereceu condições para a revisão e a reconstrução das relações 

entre policiais e mulheres e demais demandantes em situação de violência. Essa 

possibilidade de mudança surgiu, ao entendermos como sendo parte de nossa 

responsabilidade enquanto facilitadoras, da criação e da mediação de um espaço 

de conversação fértil o suficiente para semear idéias sobre novas dimensões e 

entendimentos a respeito da violência contra as mulheres, no contexto geral ou 

nas relações intrafamiliares. Tentamos trazer à tona o fato de que os “agressores” 

provavelmente apreenderam essas formas de relacionamento no seio de suas 

famílias e, extensivamente, nas relações com a própria sociedade, assim como 

todos eles vêm tendo contato com os mesmos modelos de comportamento, 

linguagens, dinâmicas e mensagens patriarcais, geradoras e reprodutoras da 

violência. 

A discussão sobre a questão de gênero, por conseguinte, mostrou-se de 

extrema pertinência para o cotidiano policial, sobretudo pela importância e, ao 

mesmo tempo, pela dificuldade de reconhecer esse tipo de violência em pequenas 

situações próprias da vida cotidiana. Contudo, observamos que as/os agentes 

se dedicavam a trabalhar com a violência contra as mulheres em uma busca 

constante para ampliar seus horizontes, na tentativa de incorporar a perspectiva 

de gênero, ainda sem ter um espaço específico para apreenderem ferramentas 

teóricas e conceituais, nem para relatarem suas experiências diárias, discuti-las 

e problematizá-las. Nesse sentido, o curso pôde ser considerado um espaço de 

aprendizagem e desabafo daquilo que as/os profissionais vivenciavam em seu 

dia-a-dia. 

Simultaneamente, tornou-se também um espaço necessário às discussões 

de novos valores de gênero, baseados nos movimentos de mulheres e nesse 

saber pedagógico-feminista, possibilitando-lhes questionar a moralidade e as 

normatizações vigentes e impostas ao seu cotidiano profissional. Os retornos  

indicaram que a equipe de facilitadoras conseguiu, em curto espaço de tempo, 

lançar algumas sementes para auxiliar essas/es policiais a perceber o que acontece 

no desencadeamento do processo de violência contra as mulheres, bem como 
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projetar novas possibilidades de atendimento e de relações internas à instituição 

e fora dela, juntamente com outras/os atrizes/atores sociais. 

O curso foi, então, efetivado com êxito em todos os estados, do ponto 

de vista da participação, da freqüência e da mobilização demonstrada pela 

grande maioria das/os agentes policiais, tendo-lhes sido importante e oportuno, 

pessoal e profissionalmente, conforme nos indicou a avaliação individual, ao 

final das atividades11. O número de participantes presentes regularmente no 

curso atingiu quase a totalidade do número negociado entre as instituições 

promotoras, realizadoras e parceiras, que foi até 100 participantes por estado: 

Distrito Federal, 78; Goiás, 88; Mato Grosso do Sul, 85 e Mato Grosso, 98.  

O total geral foi de 349 participantes.

Sem dúvida, deparamo-nos com dificuldades durante o curso, as quais 

variaram de estado para estado. Essas dificuldades nos levam a esclarecer que 

lidávamos com discordâncias e dissidências todo o tempo – ainda que em  

pequeno número. Algumas dessas dificuldades revelaram tensões existentes 

no interior das próprias DEAMs, enquanto outras referiam-se à resistência de 

algumas/uns policiais. Podemos avaliar que essa resistência, não de todos, em 

discutir a noção de gênero refere-se a uma resistência própria da corporação 

policial em aceitar novos valores, além do fato de o conteúdo de gênero ser 

bastante complexo, revolucionário e também inerente às nossas relações sociais 

cotidianas. 

Observamos que, para essas/es policiais, as relações de gênero estão 

ainda muito atreladas aos valores morais conservadores e dogmas religiosos 

interpretados de modo bastante tradicional e nos quais ainda predomina 

a máxima de que a mulher deve sempre se submeter ao homem e que é 

naturalmente inferior. A mulher é vista e aceita como participante da esfera 

pública ou da esfera do trabalho, porém não é admissível que ela se desfaça 

de seus papéis tradicionais, como cuidar da casa, dos filhos e do marido. Essa 

11 Essa avaliação final teve como objetivos: (I) identificar o perfil sociocultural do participante; 
(II) apreender suas opiniões sobre a participação do grupo, a própria participação, a infra-
estrutura e a qualidade do material oferecido; (III) verificar a apreensão dos conteúdos 
programáticos ministrados, em seus aspectos cognitivos e em suas experiências cotidianas; (IV) 
obter observações, comentários e sugestões de cada um. Para tanto, a avaliação foi dividida em 
quatro partes, sendo a primeira parte opcional ao participante.
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imagem ambígua está muito associada à situação de violência que permeia o 

imaginário de muitas/os agentes policiais.  

Outra situação relevante foi o fato de que, no decorrer do curso, a 

manutenção das hierarquias entre os diversos membros da polícia se fazia 

presente. Algumas delegadas quase sempre tinham prioridade na participação 

das dinâmicas, em emitir análises e opiniões, em organizar o grupo e, em 

alguns momentos, até mesmo em indicar algumas/uns das/os participantes para 

falar. Ou seja, ficou muito visível a dimensão hierárquica e, por conseqüência, 

dominadora da estrutura policial. Isso, sem dúvida, não deixa de ser um elemento 

que dificulta as interações de modo mais interdependente e solidário.

Significativas diferenças existiam entre os estados em termos de infra-

estrutura e recursos humanos disponibilizados ao curso. Havia estados que  

dispunham, inclusive, de uma rede de serviços bem mais articulada que outros, 

por intermédio de relevantes atores sociais que se mobilizavam permanentemente 

para dar apoio a vítimas de violência de gênero, bem como para erradicar esse 

tipo de violência. Um dos estados, inclusive, já havia realizado um curso anterior 

e complementar a esse que oferecemos sobre violência de gênero em 2002.

Tecendo uma organização em redes de atendimento 
interdisciplinar, interinstitucional e interdependente

A palavra rede tornou-se um dos principais pressupostos de expressão 

democrática de organização e de relacionamentos inter e intra-institucionais ditos 

orgânicos. Há mesmo quem afirme ser esse o novo paradigma de organização 

social “alternativa”, podendo adquirir uma diversidade de formas12. No Brasil, 

o sistema de redes desempenha um papel de importância crescente, em especial 

como a instância privilegiada de arranjo e estrutura dos movimentos feministas 

e de mulheres. Isso pelo fato de enfrentarem uma cultura rígida, estanque e 

fragmentada, quando da tentativa de articular e maximizar a eficácia da atuação 

governamental e não governamental em áreas diversas, como segurança pública, 

saúde, educação, assistência psicossocial, trabalho, habitação, entre outras, em 

questões sobre a violência de gênero. Destacamos, dentre essas redes, a Rede 

12 Ver CASTELLS, Manuel. O fim do patriarcalismo: movimentos sociais, família e sexualidade 
na era da informação. In: O Poder da Identidade.Rio de Janeiro, Paz e terra, 2000.
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Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, a Rede 

Contra a Violência Sexual e Doméstica, a Rede de Defesa da Espécie Humana e 

a Rede Mulher de Educação. 

Nos últimos tempos, essa forma de organização dos movimentos sociais 

de mulheres tem servido de inspiração para que muitas instituições públicas 

reorientem sua atuação na sociedade, diante de um mundo cada vez mais em 

crise. Essa instituições têm que enfrentar as burocracias tradicionais, ainda hoje 

ineficientes e incapazes de oferecer respostas adequadas e humanas aos inúmeros 

desafios enfrentados no cotidiano profissional. Entre essas instituições públicas, 

a  policial tradicional tem se destacado, pois, além de ser levada a diversificar 

suas atividades, em diversos tipos de delegacias especiais, tem tido que se render 

à multiplicidade de demandas emergentes e atuais e de “perfis” dessas/desses 

demandantes, além de ter que estabelecer parcerias eficazes com outros serviços 

públicos e organizações civis.

O sistema de rede tem como uma de suas principais características a idéia 

de elo, de vínculo, de entrelaçamento entre instituições similares ou não, isto é, 

no caso em pauta, trata-se da capacidade de articulação entre diferentes atrizes/

atores sócio-institucionais, não hierárquicos entre si, com serviços imediatos, 

não sobrepostos e preventivos, com vistas à coesão dos objetivos propostos, a 

serem alcançados pelas instituições, assim como da manutenção de padrões 

de qualidade de atendimento, de cooperação e de trocas. Evidentemente, é 

possível e necessário oferecer atendimento integral, solidário e sistêmico às/aos 

demandantes, conforme bem mostra o guia exemplar Vem pra roda! Vem pra 

rede! (Carreira e Pandjiarjian, 2003), resultado de um amplo processo coletivo 

de aprendizagem e discussão, que incluiu as Oficinas “Superando obstáculos nas 

estratégias de prevenção e combate à violência contra a mulher”, realizadas no 

ano de 1998 em Campinas (SP), e “Tecendo a rede de serviços na prevenção e 

combate à violência contra a mulher nos municípios – desafios e propostas”, na 

cidade de Porto Alegre (RS), em 2000.

Como umas das atividades pedagógicas, já no final do curso de capacitação 

por nós ministrado, sugerimos às/aos participantes que se dividissem em grupos 

e tentassem construir uma rede real e outra idealizada de parcerias com outras 

instituições públicas e privadas, com as quais poderiam vir a atuar conjuntamente, 

em um futuro próximo. A receptividade a essa dinâmica foi muito grande. Pode-

se destacar que todos os grupos criaram redes concretas e imaginárias, tomando 
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como base o mapeamento de todas as instituições possíveis e existentes em sua 

cidade e em seu estado, que, de alguma maneira, já eram parceiras ou potenciais 

para estabelecer vinculações eficazes no atendimento às demandantes.

Os grupos também entenderam que, seja qual for o tipo de violência de 

gênero, mais especificamente contra as mulheres, o bom serviço só será efetivo 

naqueles lugares em que houver uma rede sólida de atendimento, com agentes 

institucionais e operadoras/es do direito, qualificadas/os e sensibilizadas/os para 

acolhê-las e tratá-las, articulando-se sempre em âmbito interdisciplinar. Em 

outras palavras, as/os agentes policiais compreenderam as visíveis necessidades 

de superar dificuldades: de entrosamento político-financeiro inter e intra-

institucionais, nas estâncias municipal, estadual e entre ambas; de resolução 

dos impasses burocráticos; de um sistema ineficaz de registro dos casos; de 

definição de políticas públicas inconsistentes e centralizadas; de extensão desse 

tipo de capacitação a outras/os agentes institucionais que lidam com a violência 

de gênero como, por exemplo, o sistema judiciário e o sistema de saúde − ambos 

inteiramente implicados na construção da rede de serviços às mulheres vítimas 

de violência. 

Além disso, pode-se afirmar que as/os participantes do curso captaram a 

idéia de que é essencial perceber e reconhecer grupos e situações já existentes nas 

comunidades e na sociedade em geral, espontaneamente organizados e atuando 

não só para apoiar, acolher e encaminhar mulheres em situação de violência, 

mas também para erradicar esse tipo de violência. Nesse sentido, procuramos 

transferir a importância do ambiente de diálogo do curso para espaços internos 

e externos à instituição policial, em uma ação processual de amadurecimento 

dos vínculos e das relações centradas na conversa, na percepção da/o outra/o 

e de si mesma/o como um sujeito sempre ativo e importante para a criação, a 

manutenção e o desenvolvimento das redes. 

Na experiência, enquanto facilitadoras, percebemos que a busca de 

interface e atuação com outros atrizes/atores sociais pelas/os agentes policiais 

pode se mostrar como um espaço privilegiado de êxito na inversão do quadro de 

violência de gênero. Afinal, com esse tipo de intervenção em rede, essas pessoas 

podem se colocar como multiplicadoras de novas noções e perspectivas de 

gênero. Adentramos, assim, em uma dimensão socioeducativa da capacitação, 

um de nossos objetivos, bem como o de mostrar a elas/eles os impactos éticos 

e políticos desses resultados. Percebemos fortalecida a semente capaz de levá-
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las/os a modificar os padrões culturais de conduta em relação às representações 

habituais de homens e mulheres, estereotipadas e baseadas na premissa de 

inferioridade versus superioridade, que legitima e exacerba a violência de 

gênero. 

Notamos, no estabelecimento da rede de apoio idealizada, a existência 

de uma organização com possibilidades de reconstrução do que se denomina  

“cidadania ferida”, uma vez que o aspecto sociopolítico da violência de gênero 

deve ser evidenciado, discutido e tratado no âmbito das ações públicas (Almeida, 

Fortunato e Penso, 2004). As dolorosas e complexas situações humanas 

presentes nos acontecimentos dessa violência requerem da sociedade atenção 

tanto à vítima, quanto ao agressor, apoiando-os com processos de construção de 

novas simbolizações e recuperação de suas trajetórias individuais e familiares, 

favorecendo a surgimento de atrizes/atores sociais mais íntegras/os, responsáveis 

e saudáveis psíquica e emocionalmente, com possibilidades de ver a mulher não 

mais como mero objeto de seu domínio. 

Na verdade, por intermédio dessa atenção, espera-se que as pessoas 

envolvidas nos atos violentos possam assumir a condição ativa de sujeitos de 

suas histórias, agindo de modo que não reproduzam os modelos apreendidos 

e introjetados hoje, no caso das crianças, ou no passado, no caso dos adultos. 

Para tanto, é fundamental assegurar-lhes estruturas e recursos apropriados, a 

participação plena e consciente nas decisões e nos processos que lhes afetam 

diretamente, o que requer romper, muitas vezes, com arraigados padrões antigos 

e/ou tradicionais. Trata-se aqui de possibilitar-lhes um mecanismo ou uma 

estratégia de dotá-las de poder (Empowerment - PNUD, 1996), que resulte em 

autonomia para as/os agentes policiais, as mulheres em situação de violência, os 

agressores e os demais atrizes/atores sociais.

Em meio à enorme gama de significados reconstruídos, nos chama a  

atenção o redirecionamento do olhar sobre o agressor, apreendido pelas/pelos 

policiais com o curso. Após essas reflexões, algumas/uns das/os participantes 

começaram a entender atos de violência de gênero de modo mais amplo, 

não apenas como resultados de crimes hediondos, isolados de contextos 

socioculturais e inumanos. Ou seja, esses atos ganharam sentidos novos, 

ao serem compreendidos dentro de uma perspectiva humana e de gênero, 

levando-as/os a ver esse fenômeno como parte de um mecanismo maior de 

violência moral (Segato, 2003). Logo, começaram a aceitar a possibilidade de os 
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perpetradores da violência virem a receber outras penas e tipos de tratamento, 

cujos resultados se mostrem mais eficazes que o encarceramento, como a reflexão 

e a responsabilização sobre a violência cometida e o sofrimento provocado na/o 

outra/o. A possibilidade de agir menos por meio da repressão e mais por meio 

de parcerias com médicas/os, advogadas/os, assistentes sociais, psicólogas/os 

e também com o apoio dos próprios membros da comunidade minimiza a 

ação repressiva e punitiva da polícia, em favor de outra perspectiva de serviço 

público.

Por conseguinte, esse movimento de atribuir nova significação à violência 

contra as mulheres e também aos agressores acaba por implicar a mudança da 

sociedade inteira. Essa, em suas diversas instituições, deve se comprometer a 

oferecer suporte efetivo e proteção às mulheres em situação de violência, às 

suas/seus filhas/os e aos agressores, todos vistos, agora, como sujeitos de plenos 

direitos, garantidos nessa nova visão de cidadania. Finalmente, vale destacar que 

a segurança das mulheres nessas condições de vulnerabilidade tem representado 

um desafio para boa parte dos governos do mundo. 

No Canadá e em alguns países da Europa, a ampla experiência de agentes 

institucionais capacitadas/os, que operam com esse tipo de violência, vem 

alcançando êxito em todos os processos de intervenção social desenvolvidos. Já 

no caso da América Latina, ainda falta vontade política dos nossos governantes, 

sensibilidade e capacitação por parte das/os agentes institucionais, além da 

garantia de efetivar parcerias legítimas e consistentes. Afinal, a construção de 

redes de serviços para o enfrentamento da violência de gênero constitui hoje 

uma das estratégias mais relevantes e desafiadoras para a erradicação desse 

problema tão complexo e multifacetado (Carreira e Pandjiarjian, 2003). 

A parte que cabe às DEAM’s nessa ampla rede de serviços podemos 

resumir em: acolher e escutar a/o demandante, sem lhe dirigir um olhar moral 

ou de julgamento, aprofundar as investigações, registrar os crimes, encaminhar 

o Boletim de Ocorrência ou o Termo Circunstanciado ao Juizado Especial 

Criminal, expedir requisição ao órgão competente para efetuar o exame de 

corpo delito e dar às mulheres atenção plena e respeitosa. Por fim, possibilitar 

que algum tipo de trabalho seja desenvolvido com os homens agressores e, 

sobretudo, contribuir para a promoção de uma cultura da não-violência, em 

que as relações simétricas, isto é, como iguais, possam se configurar de modo 

mais pleno. Em resumo, diante dessa perspectiva de promoção da cidadania e da 
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eqüidade entre os gêneros, temos a DEAM hoje no país como a principal porta de 

entrada para a organização, em rede, dos serviços que atendem as mulheres em 

situação de violência, devendo, portanto, imprimir a seu trabalho a inovadora e 

relevante dimensão dos direitos humanos.  

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Tânia M., FORTUNATO, Liana e PENSO, Maria A. Intervenções 

psicossociais a partir da justiça: garantia de direitos humanos para crianças 

e adolescentes vítimas de violência sexual. In:MALUSCHKE, G, BUCHER- 

MALUSCHKE, J. S. N. F. e HERMANS, K. (orgs.) Direitos Humanos e 

violência. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer / UNIFOR, 2004.

BANDEIRA, Lourdes e VIEIRA, Fernanda B. Brasil: fortalecimento da Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres para avançar na transversalização da 

perspectiva de gênero nas políticas públicas. Brasília, 2004. Relatório de 

Pesquisa realizado para SPM/CEPAL (mimeo). 

BOURDIEU, P. e PASSERON, C. Les héritiers, les étudiants et la culture. Paris : 

Minuit, 1964.

CARREIRA, Denise e PANDJIARJIAN, Valéria. Vem pra roda! Vem pra rede!: 

guia de apoio à construção de redes de serviços para o enfrentamento da 

violência contra a mulher. São Paulo: Rede Mulher de Educação, 2003.

CASTELLS, Manuel. O fim do patriarcalismo: movimentos sociais, família 

e sexualidade na era da informação. In: O poder da identidade. Rio de 

Janeiro, Paz e terra, 2000.

CADERNOS DE PESQUISA n. 15. A situação da mulher na educação.  São 

Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1975. 

MALUSCHKE, G, BUCHER- MALUSCHKE, J. S. N. F. e HERMANS, K. (orgs.) 

Direitos Humanos e violência. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer / 

UNIFOR, 2004.

GERGEN, Mary Mc Canney (ed.). O pensamento feminista e a estrutura do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; Brasília: EdunB, 1993.

GORE, Jennifer M. Controversias entre las pedgogías. Discursos críticos y 

feministas como regímenes de verdad. Madrid: Morata, 1996.



122

Cadernos AGENDE

LAUFER, J. et al. Masculin-Féminin: questions pour les sciences de l’ homme. 

Paris: PUF, 2001. 

LOURO, Guacira L. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 1997.

MADEIRA, Felicia (org.). A trajetória das meninas dos setores populares: escola, 

trabalho ou reclusão. In: Quem mandou nascer mulher ? Estudo sobre 

crianças e adolescentes pobres no Brasil. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos 

Tempos, 1997.

MESQUITA, A., VASCONCELOS, M. e GUEDES, T. Dinâmicas da pedagogia 

feminista: reflexão sobre os atos pedagógicos inovadores no processo de 

sensibilização dos agentes policiais. Brasília: 2004.

PATEMAN, Carole. Féminisme et démocratie. In: Genre et politique. Débats et 

perspectives. Paris: Folio, Essais, Gallimard, 2000.

PINTO, Céli Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo.

RELATÓRIO AGENDE. Curso de Capacitação em Violência de Gênero para 

Policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Região 

Centro-Oeste – Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. 

Brasília: AGENDE. 2002.

ROSEMBERG, Fúlvia et al. Mulher e educação formal no Brasil. Estado da arte 

e bibliografia. São Paulo: Reduc/INEP, 1990.

SEGATO, Rita Laura. Las estructuras elementales de la violencia. Bernal: 

Universidad Nacional de Quilmes, 2003.

SILVA, Tomaz T. Documentos de identidade – uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999/2004.

WALKERDINE, Valerie. O raciocínio em tempos modernos. In: Educação e 

realidade, 20 (2): 207 - 226. 1995.



123

Violência Contra as Mulheres: a Experiência de Capacitação das DEAMs da Região Centro-Oeste

O acesso das mulheres vítimas de violência à 
justiça: reflexões sobre a Lei n° 9.099/95  

e o Juizado Especial Criminal  
na capacitação de agentes policiais

Ela Wiecko de Castilho

Elizabeth Garcez

Mônica de Melo

Valéria Pandjiarjian

Introdução: considerações preliminares

No curso de Capacitação de Agentes Policiais das Delegacias Especializadas 

de Atendimento às Mulheres (DEAMs) no Centro-Oeste, a exposição e o debate 

sobre a Lei n° 9.099/95 e o Juizado Especial Criminal (JECRIM) foram relevantes 

para a reflexão sobre o acesso das mulheres vítimas de violência à justiça2. 

Um número significativo de avaliações elaboradas pelo grupo capacitado 

manifestou expressamente a valorização não só da temática em si como conteúdo 

da maior relevância, mas também do aprendizado, durante o curso, de novos 

conhecimentos a ela atrelados. 

De fato, com a edição da Lei nº 9.099/95 e a criação do JECRIM, a 

sistemática de atuação das DEAMs foi significativamente alterada no país, com o 

estabelecimento de  mecanismos e procedimento específicos para tratar os  delitos 

2 Adota-se neste texto a expressão “mulheres vítimas de violência”, em vez de “mulheres em 
situações de violência”, em atenção ao conteúdo e significado específicos do conceito técnico-
jurídico de vítima para o Direito Penal e Processual Penal, bem como para os tratados 
internacionais de direitos humanos.
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de menor potencial ofensivo, os crimes de maior incidência contra as mulheres no 

âmbito da violência doméstica e familiar. Os problemas gerados com a aplicação 

dessa lei tornaram, assim, ainda mais flagrante a necessidade de investimento em 

uma mais sistemática e adequada capacitação das forças policiais das DEAMs no 

atendimento aos casos de violência contra as mulheres. 
Nesse sentido, a capacitação de agentes policiais das DEAMs no Centro-

Oeste garantiu um espaço privilegiado para abordar a Lei nº 9.099/95 e o 

JECRIM, debatendo suas conseqüências para o acesso das mulheres vítimas de 

violência à justiça no país. O curso propiciou às/aos agentes policiais melhor 

compreensão e uma reflexão mais aprofundada sobre a lei e sua aplicação, a 

partir de uma dinâmica, voltada para despertar a consciência crítica, com 

informações qualificadas sobre a especificidade da violência contra as mulheres, 

em especial na esfera privada, e sobre as reais implicações do procedimento e 

dos mecanismos adotados por essa lei.

Este artigo ressalta os principais aspectos expostos e debatidos no curso, 

divididos em três partes. A primeira apresenta o contexto em que a referida lei e 

o JECRIM foram criados, o que diz o texto da lei e como ela funciona, chamando 

a atenção para os mecanismos de resolução de conflitos por ela instituídos. 

A segunda traz considerações críticas à lei e à sua aplicação à luz da violência 

contra as mulheres. A terceira compartilha as percepções destacadas pelo grupo 

em relação ao tema durante as discussões promovidas no curso.

A Lei nº 9.099/95 e o Juizado Especial Criminal:  
textos, contextos e pretextos

A Lei nº 9.099/95 e o JECRIM, embora não tenham sido criados para 

tratar especificamente da prevenção, punição e erradicação da violência contra 

as mulheres, acabaram se tornando instrumento legal e instância judicial 

privilegiados no tratamento do tema, pois a maior parte dos crimes levados a 

julgamento nos JECRIMs diz respeito à violência contra as mulheres no âmbito 

doméstico e familiar.

Juizados Especiais e direitos das mulheres: marco constitucional
A implementação dos Juizados Especiais (cíveis e criminais) foi prevista 

pela Constituição Federal brasileira de 1988, a qual determinou que União, 

Distrito Federal e Estados criassem juizados especiais, providos por juízes togados 
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ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de 

causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 

mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos nas hipóteses previstas 

em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau 

(art. 98, I). 

No âmbito penal, a idéia de reforma do sistema judicial era possibilitar 

a simplificação de procedimentos burocratizados; a despenalização, por 

mecanismos como a conciliação e a transação na resolução de conflitos; a 

ampliação do acesso à justiça por grupos que até então resolviam esses conflitos 

à margem do sistema e a possibilidade de maior participação da vítima na sua 

resolução. Dessa forma, pensava-se em um modelo de justiça mais rápida e 

efetiva para delitos de menor potencial ofensivo.

No tocante aos direitos das mulheres e à ampliação de sua cidadania, a 

Constituição representou um avanço e rompeu com o sistema legal discriminatório 

de gênero. A dignidade da pessoa humana foi constitucionalizada como 

fundamento da República (art. 1º, II e III), com a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, como objetivo fundamental do país (art. 3º, IV). Consagrou-se, 

ainda, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 

(art. 5o, caput), e a igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações 

(art. 5º, I).

No capítulo que trata da família, destaca-se que: “os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal devem ser exercidos igualmente pelo homem 

e pela mulher” (art. 226, § 5º) e que “o Estado assegurará assistência à família 

na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações” (art.226, § 8º). 

No plano da proteção internacional dos direitos humanos, a 

Constituição estabeleceu que “os direitos e garantias nela expressos não 

excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados, e dos 

tratados internacionais de que o Brasil seja parte” (art. 5º, § 2º). Os tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, além de criarem 

obrigações perante a comunidade internacional, também originam obrigações 

internas, gerando novos direitos para as mulheres, que passam a contar com a 

instância internacional de proteção, quando os recursos nacionais disponíveis 

falharem no cumprimento da justiça.
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Nesse sentido, cumpre destacar dois tratados internacionais ratificados 

pelo Brasil, especificamente sobre os direitos das mulheres: a Convenção sobre 

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

ONU, 1979) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra as mulheres (Convenção de Belém do Pará, OEA, 1994).  

A Convenção de Belém do Pará constitui instrumento normativo especialmente 

relevante para a implementação de leis e políticas públicas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres. Entre outras disposições, a Convenção de Belém 

do Pará:

 define como violência contra as mulheres “qualquer ato ou conduta 

baseado no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera 

privada” (art. 1º); 

 abrange a violência contra as mulheres “ocorrida no âmbito da 

família ou unidade doméstica ou em qualquer relação interpessoal, 

quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado ou não da mesma 

residência com a mulher” (art. 2º, alínea a),

 estabelece como dever do Estado a adoção de “procedimentos jurídicos 

justos e eficazes para a mulher submetida à violência, inclusive, entre 

outros, medidas de proteção, juízo oportuno e efetivo acesso a tais 

processos” (art. 7º, alínea f).

Em face do marco normativo constitucional e internacional, coube-nos 

analisar, juntamente com as/os participantes do curso, em que a Lei nº 9.099/95 

e o JECRIM têm contribuído ou não para prevenir, punir e erradicar a violência 

contra as mulheres, em especial nas relações domésticas e familiares, garantindo-

lhes o efetivo direito de acesso à justiça. 

Propósitos e procedimentos da Lei nº 9.099/95:  
a violência contra as mulheres e os mecanismos de resolução 

 de conflitos para delitos de menor potencial ofensivo  
O surgimento da Lei nº 9.099/95 e do JECRIM se insere em um movimento 

conhecido como “direito penal mínimo” ou “abolicionismo moderado”, que 

busca minimizar a utilização do sistema penal na resolução dos conflitos 

sociais. Esse movimento visa a reduzir a aplicação do Direito Penal, impedindo 

a criação de novos tipos penais, propugnando pela “descriminalização” e/ou 
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“desapenamento” de condutas, ou, ainda, diminuindo o grau de intervenção 

e resposta do Estado, ao propor, por exemplo, a aplicação de penas alternativas 

à prisão em crimes de menor potencial ofensivo. Visa, também, por meio da 

informalização da justiça penal, a desafogar os sistemas judiciário e carcerário, 

já tão sobrecarregados. 

É nesse contexto que a Lei nº 9.099/95 e o JECRIM foram criados 

para processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo (de 

menor gravidade), assim considerados os crimes e as contravenções penais cuja 

pena máxima prevista em lei não seja superior a 2 anos (Lei nº 9.099/95 e Lei 

10.250/01)3. Sob esse critério, os crimes de ameaça e lesão corporal com grande 

incidência, cometidos contra as mulheres na esfera privada, foram qualificados 

como “de menor gravidade”, submetendo-se ao procedimento e aos mecanismos 

de aplicação da Lei nº 9.099/95 pelo JECRIM4.

Para tratamento desses delitos, a Lei nº 9.099/95 adotou como critérios e 

princípios de procedimento a oralidade; a informalidade; a economia processual 

e a celeridade (art. 2º), os quais devem ser aplicados, objetivando, sempre que 

possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não 

privativa de liberdade (art. 62).

Para cumprir com esses objetivos, a Lei nº 9.099/95 prevê a possibilidade 

de aplicação de três mecanismos alternativos de resolução de conflitos:  

a) a conciliação; b) a transação penal e c) a suspensão condicional do processo, que 

passaremos a examinar em seguida.

A autoridade policial, ao tomar conhecimento da prática de delito dessa 

natureza, registra os fatos em um documento chamado Termo Circunstanciado 

(T.C.), em substituição ao tradicional Boletim de Ocorrência.  No T.C, deve ser 

feito um relato detalhado do ocorrido, com identificação do autor, da vítima e 

do nome de testemunhas, providenciando-se as requisições de exames periciais 

3 A Lei nº 9.099/95 definiu como delitos de menor potencial ofensivo os crimes e contravenções 
penais com pena máxima igual ou menor que 1 ano de prisão. Contudo, com a superveniência 
da Lei nº 10.250/01, sobre os Juizados Especiais Criminais Federais, os crimes de competência da 
Lei nº 9.099/95 passaram a alcançar aqueles com pena máxima não superior a 2 anos.
4 O JECRIM é formado por juízes togados ou togados e leigos. Os juízes leigos (artigo 73, § único) 
funcionam como auxiliares da Justiça, recrutados preferencialmente entre bacharéis em Direito. 
Os juízes leigos não necessitam ter formação jurídica.
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necessários. O T.C. deve ser encaminhado de imediato ao JECRIM,5 juntamente 

com o autor do fato (agressor)6 e a vítima. 

Vale lembrar que, em casos de violência doméstica, por modificação 

introduzida pela Lei nº 10.445/02, a autoridade judicial do JECRIM poderá 

determinar, como medida de cautela, o afastamento do agressor do lar, domicílio 

ou local de convivência com a vítima.

No JECRIM, é feita uma audiência preliminar para escutar a vítima e o 

autor do fato, que devem comparecer com advogada/o ou solicitar a nomeação 

de defensora/or pública/o7. Nessa audiência, para a qual é exigida a participação 

do Ministério Público, a autoridade judicial ou conciliadora buscará promover 

a conciliação entre as partes, ou seja, a composição dos danos civis, por meio de 

acordo de uma indenização do autor à vítima8. 

Caso haja conciliação, a autoridade judicial homologa o acordo entre as 

partes, valendo como título executivo no juízo cível (art. 72 c/c art. 74). Dessa 

decisão não caberá recurso, significando o fim do procedimento e a renúncia da 

vítima de ameaça e lesão em representar contra o agressor. Nessa hipótese, nada 

constará nos registros de antecedentes do autor e, caso as agressões se repitam, 

novas conciliações poderão ocorrer em futuros procedimentos. Caso não haja  

conciliação, ainda em audiência preliminar, a mulher vítima de ameaça e 

lesão precisa manifestar expressamente sua vontade de representar contra  o 

agressor para que o caso prossiga9. Nesse caso, o Ministério Público poderá 

5 Tratando-se de crimes de ameaça e lesões corporais leves e culposas, como são a maioria dos 
casos de violência doméstica contra as mulheres, o encaminhamento do T.C. será feito caso a 
vítima manifeste que quer representar contra o agressor, caso ela queira que o procedimento siga. 
Isso porque, em relação a esses crimes, a lei exige o ato formal de representação da vítima para 
instaurar e dar seguimento ao procedimento. Contudo, caso não queira fazer nesse momento, a 
vítima tem ainda o prazo de 6 meses para representar .
6 Ver art. 69 da Lei nº 9.099/95. A Lei fala em autor do fato referindo-se ao agressor. Não usa 
o termo indiciado, porque não há instauração de Inquérito Policial, e também não se refere a 
acusado ou réu, porque ainda não há Ação Penal instaurada.
7 É absolutamente necessário e constitui um direito de vítima e autor ser assistida/o juridicamente 
no JECRIM, para estar muito bem informada/o de todas as conseqüências da aplicação dessa lei.
8 A conciliação é intermediada pelo juiz, ou conciliador sob sua orientação (artigo 73), quem 
preferencialmente será bacharel em Direito. 
9 Da mesma forma que ocorre na polícia, aqui também, perante a/o juíza/juiz, tratando-se de 
crimes de ameaça e lesões corporais leves ou culposas, caso a vítima não queira fazer a representação 
no momento, terá oportunidade de fazê-lo em 6  meses.
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propor ao agressor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, 

configurando-se, assim, a transação penal. 10 

As penas restritivas de direitos aplicáveis na transação consistem em 

prestação de serviços à comunidade, limitações impostas ao agressor no fim 

de semana (ex: não sair de casa, voltar em certos horários, etc.) ou limitação 

temporária de certos direitos. A propósito, o Enunciado 29 do XIV Encontro 

Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais estabeleceu que, “nos casos 

de violência doméstica, a transação penal e a suspensão do processo deverão 

conter preferencialmente medidas socioeducativas, entre elas acompanhamento 

psicossocial e palestras, visando à reeducação do infrator”. 

No momento da transação penal, a vítima não tem oportunidade de se 

manifestar, sendo desconsideradas sua opinião e vontade. A transação consiste 

em acordo negociado somente entre o Ministério Público e o agressor. Aceita 

a proposta de transação, a autoridade judicial poderá acolhê-la ou não. Dessa 

decisão caberá recurso. Se acolhida, a pena aplicada na transação será registrada 

e, em caso de nova agressão, o autor não poderá ser beneficiado com esse tipo 

de pena por cinco anos (art. 76 e parágrafos). Após o cumprimento da pena 

aplicada na transação, extingue-se o procedimento. Se não aceita ou não acolhida 

a transação, o Ministério Público oferecerá a denúncia e nova audiência será 

designada, em procedimento sumariíssimo, para produção de provas e decisão 

final. 

O mecanismo de resolução de conflito previsto pela Lei nº 9.099/95 é a 

suspensão condicional do processo, que somente poderá ser aplicada em crimes 

com pena mínima igual ou inferior a 1 ano de prisão, e desde que tenha sido 

oferecida a denúncia. Nesse caso, o Ministério Público pode propor ao réu 

agressor a suspensão do processo por 2 a 4 anos (período de prova), caso não 

esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime e desde que  

estejam presentes os requisitos da suspensão condicional da pena.11 

10 Não se admitirá a transação penal, se comprovado que: o autor do fato já foi condenado à 
pena privativa de liberdade, em sentença definitiva; já foi beneficiado anteriormente, no prazo 
de 5 anos, com pena restritiva ou multa; os antecedentes, a conduta social e a personalidade 
do agente, bem como os motivos e as circunstâncias não indiquem ser necessária e suficiente a 
adoção da medida.
11 Condições previstas no art. 77 do Código Penal.



130

Cadernos AGENDE

Na suspensão condicional do processo, a opinião da vítima também não 

é levada em conta, ficando a negociação somente entre o Ministério Público e 

o agressor. Se aceita a proposta pelo acusado, a autoridade judicial, ao receber a 

denúncia, pode suspender o processo sob determinadas condições.12 Cumprido o 

período de prova, extingue-se a punibilidade, com o encerramento do processo. 

Se não aceita a suspensão, designa-se nova audiência, para produção de provas 

e decisão final.

Pontos críticos da Lei nº 9.099/95 e de sua aplicação à 
violência contra as mulheres

A banalização da violência doméstica e familiar contra as mulheres 
Verifica-se o tratamento jurídico penal trivial dado pela Lei nº 9.099/95 a 

situações de violência de naturezas diversas, ao mensurar a lesividade potencial 

de um delito tão-somente pelo quantum da pena fixada. Esse critério, aplicado 

de forma indiscriminada, desconsidera a especificidade dos conflitos no 

âmbito da violência doméstica e familiar contra as mulheres, os quais, por sua 

natureza, demandam uma abordagem diferenciada, específica e especial por 

parte do sistema de segurança e justiça. Assim, ao adotar o critério da pena para 

definir os crimes como de menor potencial ofensivo, permitindo que aqueles 

de maior incidência contra as mulheres na esfera privada fossem enquadrados 

em tal conceito, a lei acabou gerando um processo de banalização desse tipo de 

violência. 

Dessa forma, os crimes mais praticados contra as mulheres nas relações 

domésticas e familiares acabam recebendo o mesmo tratamento dado aos 

praticados por um estranho, apesar de serem situações absolutamente diversas. 

Os crimes cometidos por um estranho, em geral, não voltam a ocorrer, ao 

contrário daqueles praticados por pessoas com quem a vítima tenha (ou teve) 

12 Condições que podem ser estabelecidas para a suspensão condicional do processo: a) 
reparação do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo; b) proibição de freqüentar determinados 
locais; c) proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem autorização da juíza ou do juiz;  
d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar suas atividades, 
podendo ser determinadas outras condições. A suspensão será revogada se, no período de prova, 
o acusado for processado por outro crime ou não efetuar, sem justificação, a reparação do dano e 
poderá ser revogada se for processado por contravenção ou descumprir outra condição imposta.



131

Violência Contra as Mulheres: a Experiência de Capacitação das DEAMs da Região Centro-Oeste

relações de convívio, coabitação, intimidade, afetividade ou confiança, como é o 

caso de maridos, companheiros ou namorados. 

Nesses casos, a mulher, quase sempre, encontra-se inserida no ciclo da 

violência doméstica, caracterizado por relações prolongadas, cíclicas e sucessivas 

de tensão-agressão-reconciliação, em uma espiral progressiva de violência com a 

qual é difícil romper, e que, em boa parte dos casos, acaba levando à prática de 

crimes ainda mais graves, como o homicídio. Foi bastante enfatizada, durante 

o curso no Centro-Oeste, a importância do entendimento desse ciclo por parte 

de agentes policiais, para que o compreendam como uma das razões que levam 

muitas mulheres vítimas de violência doméstica a fazer a denúncia contra o 

agressor e logo depois voltar à DEAM pedindo para retirar a queixa.

É, portanto, a natureza específica da relação interpessoal entre vítima e 

agressor que majora (e não minora) o potencial ofensivo dos crimes cometidos 

contra as mulheres no âmbito da violência doméstica e familiar, demonstrando a 

inadequação da lei a esses casos e a necessidade de criar mecanismos apropriados 

para seu enfrentamento.

A caracterização da natureza da lesão corporal 
Estudos demonstram que a grande maioria dos casos julgados pelos 

JECRIMs diz respeito à ameaça e à agressão física (lesão corporal) contra 

mulheres na esfera privada. 

A lesão corporal, prevista no artigo 129 do Código Penal, consiste em 

ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém e pode ser de natureza 

leve (caput), grave (§1º), gravíssima (§ 2º) e até resultar em morte (§ 3º). 

Conforme o critério adotado pela Lei nº 9.099/95, apenas vão para o JECRIM 

as lesões leves dolosas (intencionais), com pena de 3 meses a 1 ano de detenção, 

e as lesões culposas (não intencionais), com pena de 2 meses a 1 ano (§ 6º).  

A Lei nº 10.886/04 acresceu dois parágrafos ao artigo 129, dando visibilidade ao 

crime de violência doméstica dentro do artigo sobre lesão corporal, também de 

competência do JECRIM.13

13 A Lei nº 10.886/04 acresceu os seguintes parágrafos ao artigo 129 do Código Penal: § 9o Se a lesão 
for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva 
ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou 
de hospitalidade: Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano; § 10o. Nos casos previstos nos §§ 
1o a 3o deste artigo, se as circunstâncias são as indicadas no § 9o deste artigo, aumenta-se a pena em 
1/3 (um terço).
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Como diferenciar, então, a natureza das lesões corporais? O que distingue 

as lesões leves, de competência do JECRIM, das graves e gravíssimas que não são 

de sua competência? 

As lesões gravíssimas resultam em incapacidade permanente para o 

trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou 

função, deformidade permanente ou aborto; as lesões graves tiram a mulher de 

seus afazeres habituais por mais de 30 dias, constituem perigo de vida, provocam 

a debilidade de um membro de seu corpo, sentido ou função ou provocam 

aceleração de parto; e, por exclusão, as lesões leves incapacitam a vítima para 

suas atividades habituais por menos de 30 trinta dias. Assim, um espancamento, 

com sérias conseqüências, a ponto de afastar a mulher de suas ocupações por 20 

dias, por exemplo, é considerado lesão leve.

Esse foi um ponto importante abordado no curso para agentes das DEAMs 

no Centro-Oeste, ressaltando-se a necessidade de atenção especial  à identificação 

e à classificação da natureza das lesões corporais, pois disso dependerá o tipo de 

tratamento, a ser dado ao crime, uma vez que somente as lesões de natureza leve 

estarão sujeitas à aplicação da Lei nº 9.099/95 pelo JECRIM. Nesse sentido, é 

de fundamental importância também que as/os agentes orientem as mulheres 

vítimas de lesões a realizar imediatamente o “exame de corpo delito” no Instituto 

Médico Legal, fornecendo-lhes a requisição necessária para tanto, bem como o 

exame complementar, tão logo tenha decorrido o prazo de 30 dias, a contar da 

data do fato.

O Termo Circunstanciado
Em geral, não têm sido realizados treinamentos adequados de agentes 

policiais para a elaboração do Termo Circunstanciado nos crimes de menor 

potencial ofensivo. No entender de alguns, o T.C. seria um Boletim de Ocorrência 

simplificado, o que nos parece uma compreensão inadequada,  pois o cuidado 

de seu preenchimento e a riqueza de detalhes são imprescindíveis  à dimensão  

do conflito e sua natureza, bem como ao fato de servir de subsídio na aplicação 

dos mecanismos de resolução de conflitos previstos na Lei nº 9.099/95 .

Em relação ao encaminhamento imediato do T.C., da vítima e do 

agressor ao JECRIM, verifica-se também um descompasso entre a letra da lei e a 

realidade, uma vez que os JECRIMs, ao contrário das Delegacias, não funcionam 

24 horas, nem as Delegacias dispõem de viaturas e policiais suficientes para 
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garantir o encaminhamento imediato ao JECRIM. Sendo assim, é especialmente 

interessante a proposta de criação de unidades de Delegacias de Polícia dentro 

dos próprios JECRIMs.

A vedação da prisão em flagrante
Antes da Lei nº 9.099/95 entrar em vigor, se o autor de uma lesão corporal 

leve fosse flagrado cometendo o crime, seria conduzido à delegacia de polícia 

e lavrado o auto de prisão em flagrante, podendo ser-lhe concedida liberdade 

provisória. A lei inovou, estabelecendo a obrigação da lavratura do Termo 

Circunstanciado. O auto de prisão em flagrante só será impositivo, se o autor 

do fato não for imediatamente encaminhado ao Juizado ou não assumir o 

compromisso de a ele comparecer. Na prática, o agressor não é encaminhado de 

imediato ao Juizado, mas assume sempre o compromisso de a ele comparecer. 

Os termos da lei, tais como postos, levam a uma proibição da prisão em 

flagrante, situação que retira poder da autoridade policial de impor ao agressor 

de imediato, no calor dos acontecimentos, seu afastamento do lar. Quando o 

faz, está sujeita a responder por abuso de autoridade.

A representação 
Sob a Lei nº 9.099/95, é preciso que a mulher vítima de ameaça e lesão, 

em certos momentos, expressamente diga que quer prosseguir no caso contra o 

agressor (representação). 

A representação deve ser feita inicialmente na Delegacia, e, depois, no 

JECRIM, caso não haja a conciliação entre as partes. Tanto na Delegacia quanto 

no JECRIM, caso a mulher não queira representar na hora, terá o prazo de 6 

meses para fazê-lo (a contar da data do fato).

Em relação a esse aspecto, o maior problema que se apresenta no contexto 

da Lei nº 9.099/95, tanto na Delegacia quanto no JECRIM, diz respeito à falta de 

informação e orientação à vítima sobre o que significa, para que serve e o que 

implica representar ou não representar contra o agressor. 

Esse ponto foi destacado no curso como merecedor de especial atenção  

das/dos agentes policiais, para que, desde o início, possam informar 

adequadamente a vítima sobre o significado e as reais implicações da 

representação.
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Os mecanismos de resolução de conflitos e as penas aplicadas 
Outro ponto crítico que merece destaque diz respeito às inúmeras 

possibilidades de conciliação que a lei oferece ao agressor, conhecidas como 

composição civil dos danos (indenização). A Lei nº 9.099/95 não limitou o 

número de conciliações possíveis, diferentemente do que fez com a transação 

penal. Com isso, o criminoso habitual com poder econômico pode se valer de 

um acordo de indenização tantas vezes quantas necessárias para fugir de um 

processo penal. Essa indenização, além de gerar uma situação de impunidade, 

também origina injustiça e desigualdade, pois aos agressores pobres, sem 

condições de indenizar a vítima, só restará o processo penal.

Nesses termos, o acordo de indenização gera, ainda, a banalização 

da violência doméstica contra as mulheres. Considerando o contexto de idas 

e vindas, de sucessivas e intermitentes agressões, característico do ciclo da 

violência doméstica, tem-se em tese que o Estado fixa um “preço” para o agressor 

continuar batendo em sua companheira. E se tiver algum poder econômico, 

tanto melhor para esse agressor.

Além disso, experiências em diversos países da América Latina e do 

Caribe têm demonstrado a ineficácia e a inadequação da conciliação nesses 

casos, pois as partes (vítima e agressor) não se encontram em condições de 

igualdade. É possível fazer conciliação entre partes desiguais? É possível transigir 

economicamente em casos de violência doméstica?

Quanto à imposição das penas alternativas advindas da transação penal, 

no que se refere à violência contra as mulheres, a aplicação da lei também não 

tem contribuído para a sua prevenção, punição e erradicação, notadamente no 

âmbito doméstico. 

Com bastante freqüência, tem sido determinado ao agressor o pagamento 

de cestas básicas para entidades assistenciais ou de uma pequena multa em 

dinheiro, sem que isso tenha qualquer relação com o ocorrido, banalizando 

ainda mais a violência sofrida pelas mulheres. 

Constata-se, pois, uma predominante ineficácia na aplicação da lei pelos 

JECRIMs, ao estabelecer penas alternativas de forma acrítica, desvinculadas do 

conflito familiar e/ou doméstico, sem que se busquem soluções mais criativas 

e consentâneas com a prevenção, punição e erradicação da violência contra as 

mulheres. 
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Vale lembrar que a lei permite a aplicação de penas restritivas de 

direito, de caráter pedagógico, como observado no XIV Encontro Nacional 

dos Coordenadores dos Juizados Especiais, e que podem servir para evitar 

novas agressões. Nada impede, por exemplo, que o agressor preste serviços em 

hospitais, na parte de atendimento às mulheres vitimadas pela violência ou em 

entidades com programas de atendimento às mulheres. 

Ainda quanto à transação penal, há outro aspecto crítico, a ser ressaltado. 

Caso o agressor não cumpra a pena alternativa aplicada na transação, não há 

qualquer previsão legal para sua conversão em pena privativa de liberdade. Diante 

da falta de previsão legal, o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou: a 

conversão feriria o princípio da legalidade. Nessa hipótese, restará ao agressor, 

portanto, o “benefício” da impunidade.

Ademais, é também especialmente crítico para as mulheres vítimas de 

crimes de competência da Lei nº 9.099/95 o fato de sua opinião não ser levada 

em conta nas hipóteses de transação penal ou de suspensão condicional do 

processo.

Os diversos pontos críticos aqui apontados em relação à Lei nº 9.099/95 e 

à sua aplicação nos casos de violência doméstica contra as mulheres, embora não 

exaustivos, são ilustrativos da resposta insuficiente e inadequada que o Estado 

brasileiro vem dando a essa problemática. São ilustrativos, também, da falta 

de preparação da grande maioria de agentes policiais e judiciais para atuar em 

casos de violência doméstica contra as mulheres. 

Então, dessa perspectiva, podemos considerar que a Lei nº 9.099/95 

e o JECRIM não têm respondido de forma adequada e satisfatória ao marco 

constitucional e internacional que, nesta última década, avançou quanto às 

normas de proteção aos direitos humanos das mulheres a uma vida livre de 

discriminação e violência. 

E, na mesma linha, podemos ousar dizer que, enquanto não houver um 

processo pedagógico contínuo, permanente e adequado de capacitação, voltado 

para uma atuação qualificada de agentes policiais e de justiça nos crimes de 

violência doméstica contra as mulheres, a Lei nº 9.099/95 e o JECRIM estarão, 

por certo, servindo não como um instrumento de proteção, mas como um 

obstáculo ao acesso das mulheres vítimas de violência à justiça.
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Percepções e debates no processo de capacitação 
 de agentes policiais das DEAMs 

Conforme apontado inicialmente, no curso de Capacitação de Agentes 

Policiais das DEAMs do Centro-Oeste, os diversos aspectos da Lei nº 9.099/95 e 

do JECRIM foram expostos e debatidos de acordo com os tópicos destacados ao 

longo do presente artigo.

A avaliação das/dos participantes, ao final do curso, demonstrou ter sido 

acertada a abordagem escolhida para promover as reflexões sobre a Lei nº 9.099/95 

e o JECRIM. A esse respeito, as informações mais valorizadas no curso pelas/pelos 

agentes policiais foram: a Constituição Federal; a Convenção de Belém do Pará; a Lei 

nº 9.099/95 (maioria dos destaques); o JECRIM; o fato de poder informar melhor as 

vítimas do JECRIM; outra compreensão sobre o Termo Circunstanciado; o modo como 

funciona a audiência preliminar no JECRIM; melhor conhecimento sobre as leis, etc.

Da perspectiva positiva resultante da avaliação, importa considerar a 

dinâmica imprimida pelas facilitadoras no curso para tratar da Lei nº 9.099/95 

e do JECRIM, ressaltando os aspectos exitosos dessa experiência, bem como as 

dificuldades encontradas. 

Vale a pena ressaltar também os conteúdos que mais impactaram as/os 

participantes, gerando polarizações nos debates e nas discussões, ou, até mesmo, 

em certos casos, resultando em mudanças de compreensão do tema. Para tanto, 

buscaremos destacar as percepções; os pensamentos; os questionamentos; os 

comentários e as reações manifestados pelas/os participantes e considerados os 

mais importantes.

Buscou-se adotar, durante todo o processo de capacitação, uma 

metodologia interativa e participativa, com base na troca de informações e 

experiências entre facilitadoras e agentes policiais participantes do curso. 

Assim, uma das estratégias mais efetivas para os debates sobre a Lei nº 

9.099/95 e o JECRIM foi o comportamento adotado pelas facilitadoras, que com 

o intuito de manter uma permanente interlocução com as/os agentes policiais, 

estimularam a participação, para que elas/eles relatassem e refletissem sobre a lei 

e seus mecanismos de aplicação, tendo como base sua realidade e experiências 

concretas. A adoção desse comportamento buscava também promover uma 

dialética de ensino e aprendizagem, característica dos processos de capacitação 

dessa natureza. 
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Houve, o quanto possível, oportunidades para questionamentos e 

discussões sobre as mudanças promovidas pela Lei nº 9.099/95, com incentivo 

para que todas/os participantes manifestassem suas idéias, expondo sua 

percepção sobre o que melhorou e o que piorou no atendimento às mulheres 

vítimas de violência. 

Esses momentos, em geral positivos, propiciaram a construção de uma 

análise crítica, coletiva e propositiva sobre o tema. Contudo, houve pessoas com 

certa dificuldade nas discussões de ordem mais crítica entre as/os participantes, 

em especial pelo fato de estarem reunidas no mesmo espaço chefes e  

subordinadas/os das DEAMs. 

Em que pese a abordagem mais acolhedora e interativa ter gerado 

resultados positivos no processo de capacitação, o início sempre era marcado 

por maiores dificuldades e resistências ao curso.

Percebia-se uma relutância à necessidade do aprendizado em si, em especial 

por parte de algumas delegadas ou alguns delegados, com mais experiência, que 

não se mostravam muito dispostas/os a aceitar a necessidade de participação 

no curso, por entenderem que já sabiam tudo sobre o trabalho policial. Essa 

dificuldade relacionava-se também com o fato de estarem participando do curso 

juntamente com suas/seus subordinadas/os, causando, por vezes, inibição para se 

manifestarem com liberdade ou gerando arrogância em seus questionamentos.

Situações de dificuldade e resistência apareceram, ainda, em relação a alguns 

conteúdos específicos, como, por exemplo, as discussões sobre a importância de 

rever e corrigir os processos de preenchimento do Termo Circunstanciado.

Em relação a esse assunto, as facilitadaras destacavam que, em função 

da informalidade do procedimento para os crimes de menor potencial ofensivo 

estabelecido pela Lei nº 9.099/95, pouca atenção é dada ao registro desses delitos 

no T.C., à necessidade de exame pericial em casos de lesão corporal, bem como à 

adequada orientação das vítimas de violência sobre o procedimento e os demais 

encaminhamentos. 

Em discussões dessa natureza, em que se abordava o trabalho técnico 

da polícia com uma visão mais crítica, ficava evidente um certo incômodo e 

questionamento das/dos participantes pelo fato de o curso ser ministrado 

por pessoas de fora da corporação. Esse aspecto nos chamou a atenção para a 

importância de incluir profissionais da corporação em equipes de capacitação 

como essa. 
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As facilitadoras enfrentaram também uma descrença generalizada por 
parte das/dos agentes policiais, em especial de que não adiantaria discutir o 
tema, uma vez que a lei não só limitou e “engessou” a sua atuação, mas também 
implicou perda de poderes na investigação policial dos crimes de menor potencial 
ofensivo, etc. Assim, tornou-se fundamental ressaltar a importância do papel de 
agentes policiais no registro desses crimes, na orientação às vítimas e no seu 
encaminhamento ao JECRIM, demonstrando que poderiam fazer mais do que 
fazem, mesmo diante das limitações legais apontadas. 

Desse modo, as facilitadoras buscaram vencer as resistências, apontando 
a importância do diálogo sincero e crítico sobre as dificuldades e os conteúdos 
problemáticos, com o objetivo primordial de buscar, conjuntamente, soluções 
para melhorar a prática policial na aplicação da Lei nº 9.099/95. 

Não foi simples ou fácil a tarefa de romper com as resistências inicialmente 
apresentadas. Contudo, a metodologia adotada pelas facilitadoras, de efetivo 
diálogo, interação e integração com o grupo, funcionou como elemento-chave 
para superar as dificuldades, permitindo que as exposições e os debates fluíssem 
ao ponto de promover, ao longo do curso, um maior comprometimento de todas 
e todos na proposta de capacitação sobre o tema em questão. Assim sendo, as 
dificuldades e resistências iniciais não comprometeram o desenvolvimento do 
curso nos aspectos da Lei nº 9.099/95 e do JECRIM.

Para subsidiar a discussão sobre a lei e o JECRIM, na reflexão sobre o 
acesso das mulheres vítimas de violência à justiça, mostrou-se imprescindível 
trabalhar os conceitos sobre violência contra as mulheres e violência doméstica 
e familiar, em uma perspectiva de gênero e de direitos humanos, no intuito de 
destacar as especificidades características dessas manifestações de violência. 
Uma vez detectada essa necessidade, as facilitadoras distribuíram e utilizaram 
textos e materiais de suporte para estimular o questionamento e a reflexão sobre 
o senso comum predominante no imaginário social acerca desses fenômenos. 

Com base nos questionamentos e nas reflexões, foi possível trazer à 
tona, em alguma medida, percepções críticas de algumas/uns agentes policiais, 
sobre estereótipos, preconceitos e discriminações de gênero contra as mulheres 
vítimas de violência doméstica, incorporados nas práticas cotidianas sociais e 
institucionais da polícia e da justiça.

A abordagem da violência doméstica e familiar contra as mulheres no 
plano normativo constitucional e internacional de direitos humanos teve uma 
boa receptividade por parte das/dos agentes policiais. 
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Tiveram a oportunidade, quiçá pela primeira vez, de perceber o absurdo 
de aplicar a Lei nº 9.099/95 à violência doméstica, tendo a Constituição Federal,  
no art. 226, § 8º, previsto a criação de mecanismos para coibir a violência no 
âmbito das relações familiares e, no art. 227, imposto à família, à sociedade e 
ao Estado o dever de colocar a criança e o adolescente a salvo de toda a forma 
de violência. Perceberam o quanto é contraditório considerar quaisquer atos de 
violência doméstica ou familiar como crimes de menor potencial ofensivo?

A perspectiva dos tratados internacionais de direitos humanos das mulheres, 
com especial destaque para a Convenção de Belém do Pará, foi um ponto de 
impacto positivo no curso, permitindo trazer para a discussão da realidade local 
a dimensão mundial da preocupação com a problemática, bem como chamar 
a atenção para a responsabilidade do Estado na adoção de medidas concretas 
voltadas para a efetivação do direito das mulheres a uma vida livre de violência. 

Apenas um pequeno número de agentes que já havia participado de 
capacitações anteriores, promovidas por organizações feministas de direitos 
humanos, manifestava ter algum conhecimento sobre a Convenção de Belém 
do Pará. A grande maioria das/dos participantes não sabia da existência da 
Convenção; desconhecia seu conteúdo e seus mecanismos de aplicação; não 
tinha idéia de que a Convenção de Belém do Pará era parte do ordenamento 
jurídico brasileiro e muito menos que o Brasil já havia sido responsabilizado pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com base nessa Convenção, 
por omissão, negligência e tolerância da violência doméstica contra as mulheres 
brasileiras (Caso CIDH/OEA 12.051, Maria da Penha vs. Brasil, www.oas.org). 

Ao tomar conhecimento das normas internacionais de direitos humanos, 
particularmente da Convenção de Belém do Pará e da responsabilização 
internacional do Estado brasileiro em um caso concreto de violência doméstica 
contra as mulheres, as/os agentes policiais pareciam demonstrar maior interesse 
na abordagem do tema. 

Durante todo o processo de capacitação, buscou-se contextualizar o 
papel da Delegacia e de seus agentes – na qualidade de funcionários do Estado 
encarregados de aplicar a lei – no que diz respeito a práticas cotidianas no 
enfrentamento dessa violência, bem como  às possibilidades de responsabilização 
institucional em casos de inoperância do sistema, ressaltando a importância do 
papel de cada policial dentro da instituição.

A análise da Lei nº 9.099/95, de seus procedimentos e mecanismos de 
resoluções dos conflitos (conciliação, transação penal e suspensão condicional 
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do processo), bem como da forma como são aplicados pelo aparato público 
de segurança e justiça (DEAMs, Ministério Público, JECRIMs), possibilitou 
suscitar discussões críticas sobre sua adequação e eficácia no tratamento do 
tema da violência contra as mulheres. 

Foram especialmente debatidas as alterações promovidas pela lei, que 

gerou novos procedimentos policiais das Delegacias para com os crimes de 

competência do JECRIM, bem como novas possibilidades e dificuldades 

enfrentadas no desempenho do papel a elas atribuído no recebimento, 

processamento e encaminhamento desses casos. Esse foi um dos mais intensos 

pontos de debate, pois dizia respeito diretamente à atuação específica de agentes 

policiais no cumprimento da lei e no atendimento das mulheres vítimas de 

violência doméstica, que constituem a grande demanda dos casos enquadrados 

na Lei nº 9.099/95.

Nessa oportunidade, as discussões mais polêmicas foram, como já 

mencionado, aquelas sobre o T.C. Apesar das resistências iniciais, os debates 

promovidos sobre esse ponto permitiram a uma grande parte de agentes rever 

seus conceitos e suas práticas sobre a importância de um correto e detalhado 

preenchimento do T.C. 

Os debates sobre esse aspecto também suscitaram reflexões, por parte 

dos/as agentes policiais, para uma compreensão melhor do seu papel profissional 

e institucional em relação ao tema da violência contra as mulheres. Até então, 

a grande maioria percebia a DEAM como uma delegacia “menor”, de menos 

importância, como em geral são consideradas, dentro da estrutura policial, as 

delegacias voltadas para conflitos dessa natureza. Compreender o aspecto social 

de sua função foi algo muito positivo na capacitação efetivada. 

Assim, tornou-se possível abrir o campo para discutir a necessidade 

de mais informações e melhor orientação, por parte de agentes policiais, às 

mulheres vítimas de violência alertando-as para a importância da denúncia e da 

manutenção desse propósito, em Juízo, em face da necessidade de representação 

dos processos originários da Lei nº 9.099/95 afetos aos crimes de ameaça e lesão 

corporal mais incidentes sobre as mulheres no âmbito doméstico e familiar.

Especialmente relevante foi a iniciativa de discutir a introdução da Lei nº 

10.455/02, que expressamente autorizou a decretação, pela autoridade judicial, 

de medida de cautela nos casos de violência doméstica, visando ao afastamento 

do lar ou do local de convivência com a vítima. Embora de acordo com o direito 
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processual brasileiro já fosse autorizada a decretação de medida cautelar nesse 

sentido, somente com a edição de uma lei específica parece ter ficado expressa e 

inequívoca essa possibilidade.

Discutiram-se, também, as regras paralelas à lei, contidas nas orientações 

do Judiciário de cada Estado e, especialmente, nos Enunciados editados pelo 

Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais. Destacam-se 

as orientações especiais para os casos de violência doméstica na aplicação de 

penas alternativas mais adequadas na transação penal,  inclusive na tomada por 

termo, no JECRIM, de acordos de separação, a ser encaminhados ao Juízo Cível.  

As/os agentes policiais consideram essas informações importantes no processo 

de orientação das vítimas.

As questões específicas de cada Estado da região do Centro-Oeste e da sua 

legislação local regulamentadora da Lei nº 9.099/95 foram suscitadas e debatidas, 

fazendo-se notar a significativa diferença entre regras e funcionamentos adotados 

pelos Estados para o cumprimento da lei, mediante os diversos relatos de 

agentes policiais das distintas localidades, ali representadas durante o processo 

de capacitação. 

A título de exemplo, verificou-se que, em alguns Estados, o JECRIM estava 

instalado ao lado da Delegacia, facilitando um encaminhamento imediato, 

com soluções até positivas. Em outros, ao contrário, o caso ficava na “mão da/

o delegada/o”, quase acima de qualquer controle judiciário, dependendo de 

sua “boa-vontade” para o encaminhamento ao JECRIM. Isoladamente, houve 

até mesmo um relato do caso de uma Delegacia que utilizava a “tortura” para 

que o “agressor não fizesse mais aquilo”, em referência à agressão contra sua 

companheira. Em algumas localidades, houve ainda relatos de experiências 

positivas, de iniciativa de determinadas/os juízas/es dos JECRIMs, com o 

intuito de prover um atendimento interdisciplinar às mulheres em situação de 

violência, valendo-se da articulação, por exemplo, com profissionais da área da 

psicologia e da assistência social que atuavam nos JECRIMs.

No marco das reflexões acerca da Lei nº 9.099/95 e dos JECRIMs, pudemos 

concluir, portanto, que resultaram especialmente profícuas as discussões sobre 

aspectos conceituais, dinâmicas e especificidades do fenômeno da violência 

contra as mulheres e da violência doméstica e familiar, possibilitando outras 

reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, a discriminação e a violência 

de gênero retratadas na vivência cotidiana e institucional. Essas discussões 
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permitiram a reflexão, revisão e avaliação, por parte de várias/os participantes, 

de seus  preconceitos e discriminações na forma de lidar com as mulheres 

vítimas de violência e com os agressores no cotidiano profissional. Em alguns 

casos isolados, pudemos verificar questionamentos de valores pessoais durante 

o processo de capacitação.

Foi extremamente produtiva também a discussão sobre os tratados 

internacionais de direitos humanos das mulheres, em especial da Convenção 

de Belém do Pará, e sobre a responsabilidade internacional e nacional do Estado 

brasileiro na adoção de medidas para prevenir, punir e erradicar a violência 

contra as mulheres. Tomar consciência da importância do papel de cada policial 

no contexto do atendimento obrigatório do Estado permitiu modificar a visão 

do trabalho da Delegacia, em especial das DEAMs, quando do enfrentamento da 

violência contra as mulheres. Em face da desvalorização generalizada de agentes 

policiais que atuam nas DEAMs no meio policial, a tomada de consciência da 

importância desse atendimento e da previsão legal internacional nesse sentido 

deu a essas/esses agentes policiais maior poder de argumentação dentro da 

própria corporação.

Outro ponto positivo foi demonstrar a importância do comportamento 

educador da/o policial, informando e orientando a vítima sobre seus direitos; 

reforçando a auto-estima das mulheres, combalidas pela humilhação e violência 

quando chegam à Delegacia. Ficou visível o modo como valorizaram a compreen-

são do ciclo de violência doméstica no qual, em geral, estão inseridas as mulheres 

que recorrem às Delegacias, bem como o fato de tomarem consciência do papel 

que a/o policial pode ter nesse processo de ajuda à mulher vítima de violência.

De todo o processo, é possível deduzir que, apesar da insuficiência e 

da inadequação da Lei nº 9.099/95 para o enfrentamento da violência contra 

as mulheres, essa poderia ter, ainda assim, um uso mais positivo, se aplicada 

por operadoras/es conscientes de seu papel e menos influenciadas/os por 

estereótipos, discriminações e preconceitos sociais de gênero, em geral, presentes  

em discussões de temas dessa natureza.

A formação da equipe de agentes policiais é fundamental para o 

atendimento dos casos de violência contra as mulheres, pois os preconceitos 

sociais e pessoais acabam sendo reproduzidos no atendimento, impedindo 

a orientação adequada, especialmente nesses casos de competência da Lei nº 

9.099/95, em que os principais crimes dependem de representação da vítima.
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Observa-se, ainda, que nem sempre é adequado o tratamento dado  
pelas/os policiais ao agressor. Foi possível verificar que, em alguns raros casos, 
a/o policial age “fora da lei”, como uma/um “justiceira/o”, chegando a violar os 
direitos humanos do agressor com atos de ameaça e tortura, contaminando o 
procedimento policial e desvirtuando os princípios básicos do devido processo 
legal, norteadores da investigação e punição, estabelecidos nos tratados 
internacionais de direitos humanos e nos códigos penal e processual penal 
brasileiros.

Juridicamente, a forma como a lei é regulamentada difere, e muito, de 
Estado para Estado da região Centro-Oeste. Em alguns lugares, há recursos 
para tornar eficientes o atendimento e o acesso ao JECRIM em curto espaço 
de tempo, enquanto, em outros, a questão fica quase inteiramente nas mãos da 
“autoridade” da/o delegada/o, sem controle judiciário. 

Talvez essa seja uma das grandes dificuldades enfrentadas em nosso 
sistema de segurança e justiça, ao criar nacionalmente um outro conceito e 
modelo de justiça – baseados em mecanismos simplificados e alternativos de 
resoluções de conflitos penais considerados de menor potencial –  que acabam 
deixando seu entendimento à mercê da interpretação de cada local para sua 
aplicação, sem que haja melhor articulação e um monitoramento mais eficiente 
dessas práticas locais. Nessa mesma linha, a eficiência do atendimento das 
mulheres em situação de violência, sob esse novo modelo, demonstrou estar 
diretamente ligada à importância atribuída pelo poder local à matéria.

Considerações finais

No processo de capacitação de agentes policiais das DEAMs no Centro-
Oeste, demonstrou-se de fundamental importância a garantia de uma 
oportunidade específica e significativa para a abordagem da Lei nº 9.099/95 e de 
sua aplicação pelos JECRIMs. 

Essa oportunidade foi relevante não só para discutir as possibilidades 
e dificuldades dos novos procedimentos e mecanismos de aplicação dessa lei, 
mas também para fazê-lo em uma perspectiva mais ampla, refletindo-se sobre 
o acesso à justiça das mulheres vítimas de violência, em especial no âmbito 
doméstico e familiar.

Os subsídios preparados e apresentados pelas facilitadoras geraram diversos 

e, em certa medida, polêmicos debates protagonizados pelas/os agentes policiais 
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sobre a aplicabilidade da lei, considerando a ótica do conceito de delitos de menor 

potencial ofensivo nos casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. 

As discussões sobre aspectos positivos e negativos da nova lei resultaram 

em uma abordagem crítica dos procedimentos e mecanismos aplicados pelos 

JECRIMs no tema da violência contra as mulheres, apontando para possibilidades 

e soluções de melhoria na aplicação da lei. 

A metodologia adotada proporcionou debates, discussões  e reflexão das/

os agentes policiais das DEAMs sobre estereótipos, preconceitos e discriminações 

de gênero presentes nas práticas sociais e institucionais acerca das mulheres em 

situação de violência, fazendo-as/os avaliar sua prática pessoal e profissional 

dentro da instituição. Mostrou também a possibilidade real de resgate da auto-

estima da polícia em sua função social tão significativa, no que diz respeito ao 

tema em questão.

A necessidade de capacitação do corpo policial para atuar nos casos de 

atendimento das mulheres vítimas de violência doméstica permanece como 

tarefa urgente, com o comprometimento para sua promoção por parte das mais 

altas esferas de poder no campo da segurança pública e da justiça, rompendo 

com toda e qualquer resistência ou dificuldade nessa linha. 

Um dos caminhos para romper com as dificuldades e resistências é 

investir na importância do papel dessas/es policiais em todo esse processo, 

fazendo com que os preconceitos dêem lugar à consciência da função por eles  

desempenhada na corporação, braço do Estado para coibir a violência contra as 

mulheres. Os compromissos assumidos pelo Estado nos tratados internacionais 

de direitos humanos também se apresentaram como referência para fortalecer 

essa consciência. 

A experiência de capacitação das DEAMs no Centro-Oeste nos permite 

vislumbrar o potencial de transformação dos processos de capacitação na 

atuação de agentes policiais e de justiça na busca pela melhoria da qualidade do 

serviço de atenção e assistência às mulheres vítimas de violência. 

Temos consciência de que o processo de capacitação de agentes policiais 

das DEAMs no Centro-Oeste, apesar de pontual, específico e necessário, não 

foi suficiente. Vale dizer que não temos a expectativa de que, com esse processo 

isolados se operem grandes transformações no sistema de segurança e justiça 

da região em relação à violência contra as mulheres, mas acreditamos no 

despertar fundamental que um ciclo de capacitação dessa natureza opera em 
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agentes policiais, em especial naquelas/es comprometidas/os e conscientes de 

sua função social.

Processos de capacitação dessa natureza devem ser contínuos, permanentes 

e adequados para transformar a atuação de agentes policiais das DEAMs e 

judiciais dos JECRIMs, garantindo a melhoria da qualidade dos serviços de 

segurança e justiça na assistência às mulheres em situação de violência. 

Nesse sentido, chamamos a atenção das autoridades federais e estaduais 

para a urgente necessidade de que as instituições de segurança pública e justiça, 

responsáveis pela formação e reciclagem de suas/eus agentes, incorporem e 

implementem processos pedagógicos institucionais de capacitação contínua 

e permanente, com a utilização de metodologias como as aplicadas em nossa 

experiência, incentivando maior comprometimento e participação de suas/eus 

agentes no desenvolvimento crítico e consciente da responsabilidade social, 

jurídica e institucional de suas funções em um contexto democrático do 

Estado brasileiro. Aos processos de capacitação, devem ser também aplicados 

instrumentos de monitoramento e avaliação da prática policial, objetivando 

medir, por meio de indicadores previamente estabelecidos, os resultados e o 

grau de eficácia desses processos.

É preciso garantir o comprometimento da sociedade e do Estado, em 

especial das/os agentes de polícia e justiça, na discussão de propostas para o 

aperfeiçoamento de nosso sistema legal e judicial no que se refere ao tratamento 

da violência contra as mulheres, principalmente quando cometida no âmbito 

doméstico e familiar14. Só uma compreensão crítica do quadro jurídico atual e 

uma atenção específica a esse fenômeno de repercussão social tão intensa, por 

meio da elaboração e aplicação de leis e mecanismos jurídicos e de políticas 

públicas eficazes, voltados para a prevenção, punição, reparação e erradicação 

da violência contra as mulheres, poderá efetivar o acesso à justiça e ao exercício 

de seus direitos humanos.

14 Nesse sentido, a Lei nº 9.099/95 e sua aplicação pelos JECRIMs têm sido objeto de estudos 
e discussões em diversos campos e, muito especialmente, nos movimentos feminista e de 
mulheres, que reivindicam uma legislação nacional específica sobre a violência doméstica e 
familiar contra as mulheres. A propósito, o Executivo Federal instaurou, em abril de 2004, um 
Grupo de Trabalho Interministerial, o qual deverá apresentar proposta de lei nesse sentido.
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Procedimento da Lei nº 9.099/95 – JECRIM

Em crimes de ameaça e lesão 
leve ou culposa, o T.C somente 
será encaminhado se a vítima 

representar contra o agressor no 
prazo de 6 meses

Autoridade Policial Termo Circunstanciado

Em crimes de 
ameaça e lesão 

leve culposa, se a 
vítima não quiser 
representar nesse 
momento, poderá 
fazê-lo ainda no 
prazo de 6 meses

Se a vítima quiser 
representar 

(ameaça e lesão), 
o MP pode 

propor 

Não

Se o juiz 
aceita e aplica 
pena, finda o 
procedimento  

(sentença 
recorrível)

Se o juiz não aplica pena, o MP pode oferecer 
denúncia e, conforme o caso,

Transação penal
Pena restritiva de direitos ou multa

Sim

Não

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
E JULGAMENTO

designa-se nova 
audiência

ou o MP pode propor

suspensão 
condicional do 

processo
(por 2 a 4 anos, se pena 

mín. < ou = a 1 ano) 

Na audiência: faz-se a defesa 
do acusado; juiz recebe ou não 
a denúncia; ouvem-se vítimas 
e testemunhas; interroga-se 

acusado; são feitos os debates; 
juiz decide em sentença recorrível

Se não aceita a 
suspensão, designa-se 

nova audiência 

Se aceita, 
após cumprida a 

suspensão, extingue-
se o processo

Sim

Não

JECRIM

AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Juiz homologa o acordo 
e finda o procedimento 
(sentença irrecorrível)Sim

Conciliação
Composição dos danos civis (indenização)
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Políticas públicas destinadas 
 ao combate da violência contra as mulheres 

– por uma perspectiva feminista, de gênero e 
de direitos humanos

Lourdes Bandeira

Tânia Mara Campos de Almeida

Introdução

Vários estudos no domínio das ciências sociais têm destacado a impor-

tância do feminismo, enquanto movimento social e teoria, nas transformações 

operadas em várias searas do conhecimento, tipos de relações sociais e ordens 

jurídicas desde meados do século passado. Autoras como Saffioti (1997 e 2002), 

Grossi (1997), Soares (1998), Machado (2003), Segato (1997, 2003), Suárez et 

al (2000, 2002 e 2004) no cenário nacional, e Varikas (1996), Phillips (1998), 

Pateman (2000), Devreux (1992 e 2002), Descarries (1997), Curriel (1999), 

Dagenois (2000), entre outras no cenário internacional, têm chamado a atenção 

para as contribuições que o movimento feminista, os estudos sobre as relações 

sociais entre os sexos e os estudos de gênero oferecem à formulação de uma 

crítica em relação à democracia liberal contemporânea, particularmente em 

seus limites de inclusão das mulheres como sujeitos da cidadania política. 

Não há dúvida de que um dos pontos estimuladores desse processo foi o 

ingresso significativo das mulheres no mercado de trabalho como força produtiva 

desde a Segunda Guerra Mundial. Porém, ao mesmo tempo em que se observam 

alterações na divisão sexual do trabalho no interior das sociedades modernas 
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e em suas esferas familiares, além do enfraquecimento do poder patriarcal, 

constata-se, concomitantemente, que certos níveis, setores e características 

socioculturais e psíquicas permanecem pouco maleáveis aos impactos dessas 

mudanças. Pateman (2000), por exemplo, reconhece a emergência de situações 

novas, o que também tem possibilitado o surgimento de diversos arranjos 

familiares, sem, contudo, implicar o desaparecimento por completo da ideologia 

patriarcal nas sociedades ocidentais modernas.

Notamos, entre tais persistências do patriarcalismo, a existência 

disseminada de práticas de violência, em especial na esfera doméstica e familiar, 

tendo as mulheres como “vítima preferencial”. Em outras palavras, a inserção 

das mulheres nas diversas relações de poder e dominação ainda lhes deixa em 

uma situação bastante desfavorável, uma vez que o fenômeno da violência não 

apenas persiste, mas é verificável maioria dos países do mundo. Esse fenômeno 

não está restrito a nenhum sistema político ou econômico em particular e 

perpassa as várias classes sociais, culturas, raças e etnias, e religiões. 

Nos países europeus, Ramonet (2004) informa que a violência contra as 

mulheres, exercida na esfera doméstica, tornou-se para as européias, de 16 a 

44 anos, a primeira causa de invalidez e de morte, com índices mais elevados 

do que os de acidentes de carro e de câncer. Exemplificando, em Portugal, 

52,8% das mulheres declaram ter sofrido violência por parte de seu marido ou 

companheiro; na Alemanha, 3 mulheres são assassinadas a cada quatro dias 

pelos homens com os quais vivem, o que resulta, aproximadamente, na morte de 

300 mulheres por ano. Na Inglaterra e na Espanha, os dados não diferem muito, 

uma vez que são mortas aproximadamente 100 mulheres por ano. Na França, 

por agressões domésticas, 6 mulheres morrem a cada mês. No conjunto dos 15 

estados da União Européia, antes de sua expansão, morriam aproximadamente 

600 mulheres por ano, vitimadas pelas brutalidades e pelas atrocidades no 

círculo familiar. Os países do Norte Europeu, a Finlândia, a Dinamarca e a 

Noruega, não ficam de fora da violência, assim como os países do Leste Europeu, 

entre eles a Romênia, que possui os mais elevados índices de violência contra as 

mulheres.

Ainda segundo afirma Ramonet (2004), o perfil do agressor não é aquele 

que, em geral, se imagina. Há uma tendência de associar o fenômeno da violência a 

pessoas com baixa escolaridade, oriundas de um meio sociocultural e econômico 

menos favorecido. No entanto, o que se tem observado é que essa forma de 
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pensar é equivocada, pois os agressores, no contexto europeu, são homens com 

escolaridade média e elevada, detentores de uma profissão e muitos de poder. 

No caso específico da França, por exemplo, 67% deles são altos  funcionários 

e tecnocratas; 25%, profissionais da saúde; e 4% estão vinculados às forças 

armadas ou são oficiais da polícia (op.cit. 2004). A recente enquete nacional 

– “Les violences envers les femmes en France”, de Maryse Jaspard et al (2002), 

realizada em um universo representativo de 7 mil mulheres francesas, evidencia 

a gravidade do fenômeno e a necessidade de ações políticas imediatas.

Guardadas as considerações oriundas do relativismo cultural, que 

apontam para a importância de compreender o sentido dos comportamentos 

observáveis dentro da lógica e das categorias de determinado grupo social, 

podemos questionar a violência física e simbólica cometida contra as mulheres 

que não querem aderir ou questionam a hegemonia e imposição de determinados 

padrões culturais. Assim, vemos que mulheres são assassinadas e queimadas 

vivas em nome da honra na Ásia e no Oriente Médio. Na África-Oeste, as 

meninas sofrem mutilações genitais em nome dos costumes. Na África do Sul, 

as mulheres jovens são contaminadas pelo vírus do HIV, porque seus violadores 

acreditam que, mantendo relações com uma mulher virgem, podem se curar da 

AIDS, e outras tantas são submetidas a crueldades por motivos ligados ao dote. 

Na ex-Iugoslávia, as mulheres foram violentamente estupradas sob o signo de 

limpeza étnica e obrigadas a manter a gravidez, fruto do estupro. No Japão, as 

mulheres têm parte de seus corpos (os pés) mutilados em nome dos costumes para 

agradar sexualmente aos seus senhorios. Na Índia, as mulheres são queimadas 

vivas, quando acusadas de adultério. No império americano, segundo Brison 

(1993: 64) “(...) o FBI, que subestima a freqüência dos crimes sexuais, estima que 

a cada seis minutos ocorre um estupro”. Por fim, na cidade de Juárez, México, 

centenas de jovens vêm sendo assassinadas segundo ritual macabro, como uma 

expressão contundente do poder patriarcal e mafioso predominante na região.1

No Brasil, corriqueiramente, testemunhamos meninas e moças jovens 

exibidas enquanto meros objetos sexuais nas ruas, nas casas de prostituição 

infanto-juvenil, nas revistas e nos programas de televisão, assim como 

1 Amnesty International. Mettre fin à la violence contre les femmes. Un combat pour 
aujourd’hui. Paris: Editions Francophones d’Amnestia International, 2004, p. 8-10. 
Segato, Rita. Território, soberanía y crímenes de segundo estado: la escritura em el cuerpo de 
las mujeres asesinadas en Ciudad Juàrez. Brasília: DAN/UnB - Série Antroplogia n. 362, 2004.
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presenciamos uma corrida das mulheres adultas de classe média e alta à 

cirurgia plástica para esculpirem um corpo perfeito e retardarem a aparência 

envelhecida.

Os dados da recente pesquisa nacional, realizada pela Fundação Perseu 

Abramo2, sober a condição feminina, “(...) desvelam as faces mais violentas do 

machismo enraizado na cultura nacional” (p. 20). Alguns componentesdesse 

machismo, profundamente instalados, inibem os avanços emancipatórios 

buscados pelas mulheres, sobretudo quando atravessados por três condições: “a 

qualidade de inserção da mulher no mercado de trabalho; a fraca contrapartida 

da participação masculina na divisão do trabalho doméstico e, muitas vezes, a 

reação masculina violenta à desestabilização – ou ameaça – do modelo do pátrio 

poder nas relações conjugais” (op.cit. p. 20-21). Disso, resulta a predominância 

de um padrão ou estilo patriarcal-machista que acaba por caracterizar as 

relações de gênero hegemônicas, expressas desde as práticas banais aos episódios 

da violência física e sexual contra as mulheres. Por isso mesmo, a pesquisa 

da Fundação Perseu Abramo evidenciou que “uma em cada cinco mulheres 

brasileiras (19%) declara espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência 

por parte de algum homem. Quando quando estimuladas a falar a respeito de 

diferentes formas de agressão, o índice da violência sexista ultrapassa o dobro, 

alcançando alarmantes 43% (op. cit.p.24). Uma das conclusões iniciais da 

pesquisa é “(...) que o índice de uma mulher espancada a cada quinze segundos no 

Brasil ainda oculta parte da real extensão do problema” (op. cit. p. 26)3.

Diante de tantas atrocidades em nosso meio, o fenômeno da violência 

contra as mulheres não só é dramático, mas também político e moral, 

atingindo a todas/os as/os brasileiras/os indiscriminadamente. O assombro de 

tal situação é justamente a legitimidade e a naturalidade com que a violência 

contra as mulheres acontece. Os homens, em geral, ainda se sentem no direito 

de proprietários dos corpos, das vontades e dos atos das mulheres, enquanto 

essas, diante das ameaças, dos medos, da solidão, da baixa auto-estima e do 

2 VENTURINI, Gustavo et al (orgs.). A mulher brasileira nos espaços público e privado. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
3 Os exemplos são inúmeros, porém destacamos os registros da DEAM/DF do período de 1º/1/03 
a 31/7/03, que indicam 2.110 ocorrências, envolvendo 3.187crimes. Na quase totalidade dos casos 
(96%), o agressor é o homem; isso não é difícil de compreender, pois equivale a dizer que faz 
parte da lógica patriarcal de gênero, ainda pouco alterada em nossa sociedade.
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desamparo, acabam por aceitar e conviver com os vários tipos de violência, além 

de esconderem o problema de si mesmas no dia-a-dia, tolerando-o. Logo, as 

possibilidades de erradicação desse complexo quadro vão muito além do bom 

acolhimento às agredidas nos serviços voltados a elas e do tratamento psicológico 

dos agressores (quando existir, pois não é freqüente no Brasil).

Afinal, compreendemos que a violência cometida hoje é um reflexo de 

um comportamento aprendido nos processos de socialização das agredidas e 

dos agressores no decorrer de sua infância e juventude, ao: a) identificarem-se, 

respectivamente, com o pólo feminino de sujeição e o masculino de dominação 

na hierarquia de gênero; b) terem sido, ambos, submetidos à violência, o que 

pode levá-los a reproduzi-la em busca da identificação “natural” com quem 

detém a condição de poder e com quem é desprovido desse poder; c) terem 

convivido com práticas violentas nas relações pessoais e familiares, passando a 

tratá-las como uma linguagem e forma de expressão corriqueiras no mundo4. 

Por conseguinte, vemos que precisamos acabar esse mecanismo de geração 

e manutenção da violência entre gêneros. Essa ação deve atingir a perversa e 

já cristalizada estrutura, ao mesmo tempo, cultural, psíquica, social, sexual, 

moral e, sem dúvida, ideológica. É, também, uma estrutura que se camufla, 

ao fazer parte do discurso de que são naturais os comportamentos de acordo 

com o dimorfismo sexual, indicando que mulheres biologicamente são de um 

determinado jeito e homens de outro, o que impede qualquer esforço em explicá-

la pela história, criticá-la ou demoli-la.

Com base nessa busca em escamotear-se, a referida estrutura mostra-

se superficialmente simétrica no desempenho de ocupações profissionais e 

sociais nos grandes centros urbanos do país, na maior liberdade de escolhas 

de parcerias sexuais ou em algumas representações sociais. Contudo, por 

detrás dessa camada mais aparente das relações entre homens e mulheres, que 

também significa notáveis avanços na desconstrução de tal lógica hierárquica, 

ainda identificamos uma estrutura em que persiste a inserção diferenciada das 

mulheres e dos homens no mundo, nas leis, nos índices de salários, na oferta 

de oportunidades, nas tomadas de decisões, nas mitologias, nos símbolos da 

4 É possível observar, nas agressões físicas e nos maus tratos psicológicos, remanescentes da cultura 
patriarcal anterior, o entendimento dos castigos, das punições corporais, da desqualificação 
moral e de diversas formas de humilhação da pessoa como recursos de socialização e práticas 
educativas (Schraiber, et al 2003).
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publicidade, etc. Por isso que, apesar de várias pessoas, inclusive agentes policiais 

participantes do curso de capacitação em violência de gênero, apontarem o fato 

de que homens também são agredidos por mulheres e que não há políticas de 

proteção e apoio voltadas a eles, vemos que esses atos são esporádicos e ínfimos, 

se comparados com a recorrência e os números alarmantes daqueles cometidos 

contra mulheres.

Em síntese, é inapropriado tratar a violência de gênero como uma ordem 

simétrica de mão dupla, impedindo-nos de colocar os seus termos em pé de 

igualdade, no mesmo refrão5. É fundamental levarmos em conta a gravidade e a 

persistência dessa estrutura patriarcal que conduz as mulheres a usufruir baixa 

qualidade de vida, a serem tratadas com desrespeito, desvalorização e como 

objetos, tendo sérios efeitos nocivos sobre sua saúde física, psíquica e emocional. 

Recusar a evidência dos dados e dos exemplos acima, mesmo sabendo da 

dificuldade de elaboração de estatísticas significativas, é tentar apagar ou eliminar 

as conseqüências dessa desigualdade entre os gêneros, o que apenas serve para 

diminuir a responsabilidade dos agressores diante do sofrimento e da dor nelas 

provocados. Sem dúvida, encarar a violência contra as mulheres incomoda, pois 

desmascara a perversidade e o terror instaurados por essa estrutura patriarcal e 

exige mudanças.

Várias/os autoras/es corroboram essas afirmações, inclusive por ângulos 

diferentes, como é o caso, por exemplo, de Delphy (2004:24), ao dizer que “cette 

exploitation fait partie de l’ossature du système social, comme la division em classes 

sociales. Or la structure social n’est pas reticfitable par la loi – au contraire, c’en est 

le fondement, même s’il demeure caché”. Falquet (1997), ao estudar a situação 

da violência contra as mulheres em El Salvador, também acaba por encontrar 

semelhanças entre a violência doméstica exercida contra as mulheres e a tortura 

dita política. Ela encontra muitos pontos comuns entre os dois fenômenos, tanto 

no que diz respeito ao método quanto à estrutura dos atos, além de perceber 

outras aproximações na seqüência dos efeitos psicodinâmicos sobre as pessoas 

afetadas.

Assim, o combate à violência contra as mulheres no Brasil, desde o início 

de 1970, constitui a principal bandeira da luta feminista, pois é preciso dar-

5 Isso nos remete à adesão pelo uso do termo violência contra as mulheres, conforme deixamos 
claro na Introdução da presente publicação.
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lhe visibilidade e qualificá-la enquanto um ato abominável, denunciando-a e 

sensibilizando a sociedade de modo insistente para esse fato (Suárez et al, 2002). 

Esse esforço dos movimentos feministas resultou na primeira política pública 

voltada para a questão, ou seja, a criação das delegacias especializadas no 

atendimento às mulheres agredidas – as DEAMs (Suárez et al, 2002, Machado, 

1999). Com a criação das delegacias, a consciência e a não-aceitação desse tipo 

de delito expandiram-se, acabando por afetar a esfera jurídica e legislativa. Um 

outro marco significativo na história dos movimentos foi a exigência do fim 

da impunidade dos criminosos que agiam em nome da “legítima defesa da 

honra” – argumento bastante utilizado para denegrir a imagem das mulheres 

assassinadas, garantindo, com isso, a absolvição dos réus (Pimentel, et al, 2004). 

De modo concomitante às duas frentes, a violência contra as mulheres passou 

a constituir uma categoria conceitual de investigação e análise acadêmica, 

abrindo, assim, um novo campo de pesquisa e de reflexão que vem subsidiando 

atuações dos movimentos feministas e de mulheres em busca de maior eqüidade 

e cidadania para todas nós. 

Para concluir esta introdução, indicamos os seguintes pontos desenvol-

vidos a seguir: a) a que definição nos referimos quando falamos de violência contra 

as mulheres no contexto das políticas públicas; b) o significado e a importância 

conceitual-política de uma política pública com perspectiva de gênero; c) os 

processos de sensibilização das/os agentes institucionais (atividades de formação 

e de capacitação dos recursos humanos); d) as mudanças institucionais que 

se impõem como necessárias na esfera do Estado, assim como na judiciária, 

voltadas para a erradicação dessa violência.   

A violência contra as mulheres, uma categoria multiforme

A violência contra as mulheres6, expressão cunhada pelos movimentos 

feministas em 1960, constitui um fenômeno sociocultural e político persistente 

6 O risco de usar a expressão “violência contra as mulheres” é o seu entendimento como re-
vitimização, uma vez que nos comprometemos com a imagem da mulher emancipada e 
autônoma, a qual vem emergindo no imaginário social. Nos estudos realizados no Brasil, como 
em outros países, muliplicam-se as expressões para nominar o fenômeno, entre elas: mulher 
agredida, violência de gênero, violência interpessoal e violência intersubjetiva. Essas foram 
esporadicamente utilizadas nesta publicação.
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e multiforme, que pode designar diversas categorias de atos. Com múltiplos 

significados, a expressão tem sido usada para nomear inúmeras formas de 

violência – dos episódios mais cruéis, como o estupro e a tortura, até as formas 

mais sutis de violência que têm ocorrido na vida cotidiana das mulheres, dentro 

das famílias, nas empresas, em instituições públicas e outras, nomeadas por 

Hirigoyen (1998) e Segato (2003) de violência moral. 

A Declaração das Nações Unidas segue essa mesma linha e define a violên-

cia contra as mulheres do seguinte modo: “todos os atos de violência dirigidos 

contra o sexo feminino, que causam ou que possam causar às mulheres prejuízos 

e/ou sofrimentos fisicos, sexuais ou psicológicos, assim como a ameaça de tais 

atos, o uso da força ou a privação arbitrária de liberdade, seja em relação à vida 

pública ou à vida privada” (Amnesty International, 2004:17). Segue também essa 

toada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, a qual foi 

adotada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1994 e ratificada 

pelo Brasil em 1995. A Convenção entende tal violência como “qualquer ato ou 

conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual 

ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.

Essas perspectivas evidenciam, de maneira indireta, a preocupação 

com o fato de que a violência qualificada de modo repugnante e criminoso é 

um problema recente na história, relativo à modernidade e a seus valores de 

liberdade, justiça e igualdade, consolidados na concepção de cidadania e dos 

direitos humanos. Com base exatamente nesses valores do individualismo 

moderno, é que determinadas práticas sociais, antigamente invisibilizadas e 

desqualificadas enquanto delitos, passaram a ser consideradas legítimas formas 

de violência (Perrot, 1984).

Nesse sentido, deparamo-nos com os motivos que levaram a ideologia 

contratual, que rege a sociedade moderna e sustenta o Estado-nação, a sobrepor-

se e responsabilizar-se por espaços íntimos e tradicionalmente regidos pela 

ordem de status. Ou seja, além dos indicadores estatísticos revelarem a grande 

ocorrência dos casos nessa ordem de status, notamos que a violência contra 

as mulheres é deflagrada no âmbito de relações intersubjetivas privadas, no 

espaço doméstico ou familiar, e perpetuada em outros ambientes. Na verdade, 

mais do que de um simples local, trata-se de um espaço relacional e simbólico, 
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cuja natureza sociológica, cultural e psicológica caracteriza-se por vínculos 

consangüíneos, afetivos, afins ou amigáveis. Por sua vez, o(s) agressor(es) 

vale(m)-se de condição privilegiada conseguida pela relação de casamento, 

pelo convívio, pela intimidade e pela fraternidade com a(s) agredida(s) para se 

sentir(em) no direito de concretizar(em) os atos violentos. 

Todas as suas manifestações e expressões – violência sexual, psicológica, 

física, moral, simbólica e patrimonial – acontecem de forma associada ou 

interdependente. Constituem maneiras de reafirmar o poder de dominação 

masculina e, por conseqüência, a condição de inferioridade e submissão da 

mulher, mediante seu controle ou seu domínio, seja do corpo, seja da sexualidade, 

seja das vontades ou da mente, sempre em situações de medo, intimidação, 

desvalorização e agressão. São situações que reforçam as condições assimétricas 

das relações intersubjetivas entre os gêneros, indicando novamente relações não 

horizontais.

Em outras palavras, as práticas de violência contra as mulheres constituem 

atos que evidenciam, concomitantemente, as condições de poder e de dominação 

exercidas pelos homens sobre as mulheres e a subordinação delas a eles. Essas 

premissas são produto de um sistema sociocultural hierárquico-patriarcal, 

que emerge inicialmente de modo mais forte na esfera familiar, e, ao mesmo 

tempo, ali garante sua reprodução e sua disseminação para outros ambientes. 

Em decorrência, esse sistema estrutura as relações interpessoais demarcadas por 

um diferencial hierárquico nos ordenamentos privados (emocional, psíquico e 

moral), assim como nas esferas públicas (institucionais, legislativas e jurídicas) 

e acaba por produzir uma instância paradigmática de sua naturalização. 

Afinal, afirma certos padrões de comportamento, como a “norma”, e esses se 

transformam na condição do “normativo” entre nós.

Devido a essa forte centralidade e normatividade da violência contra 

as mulheres, encontradas no âmago da esfera privada, observamos que essa 

expressão tem praticamente se equivalido a outras denominações utilizadas 

como seus sinônimos: violência familiar, conjugal, doméstica ou privada. Assim, 

para algumas autoras, entre elas Saffioti (1997), a violência familiar “recobre o 

universo das pessoas relacionadas por laços consangüíneos ou afins. A violência 

doméstica seria mais ampla, abrangendo pessoas que vivem sob o mesmo teto, 

mas não necessariamente vinculadas pelo parentesco. A violência doméstica é 
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mais conhecida por referência aos abusos e maus tratos que sofrem as mulheres, 

as crianças e as/os idosas/os”.7

Vale dizer que a moral e os costumes são indissociáveis em qualquer 

sistema hierárquico, motivo por que persiste a dificuldade de a maioria das 

mulheres não conseguir denunciar ou romper com seu sofrimento cotidiano. 

Acabam por sucumbir em meio à reprodução desse sistema “normativo”, não 

se sentindo aptas a subverter a ordem e a moral patriarcal predominantes. 

Prova disso é o silêncio guardado pela maioria das mulheres agredidas, diante 

do ato de denunciar ou de levar adiante o processo. Outra prova é o elevado 

número de ocorrências (B.Os.) arquivadas nas delegacias, assim como a 

indagação sistematicamente repetida pelas/os policiais: por que as mulheres não 

denunciam? Por que as mulheres não abandonam o marido ou o companheiro? 

Por que as mulheres se sentem envergonhadas de contar o que lhes acontece?8

É inegável que a pobreza e a exclusão social contribuem, efetivamente, 

para maior visibilidade das situações de violência contra as mulheres nessas 

situações. São os casos que mais chegam às DEAMs e às Delegacias da Criança 

e do Adolescente, uma vez que essa população não tem acesso a advogados nem 

a psicólogos particulares, portanto necessita de assistência social de diversas 

naturezas e das instituições públicas em maior grau. Além de estar tamanha 

vulnerabilidade, as mulheres pobres encontram-se em condição inferiorizada 

nesta sociedade hierárquica, sofrendo violências em inúmeras inserções sociais. 

Por isso, várias/os pesquisadoras/es chamam a atenção para nos atermos às 

condições das pessoas nos diversos segmentos socioeconômicos e à distribuição 

desigual de bens e de informações, já que a situação de pobreza enfraquece a 

7 A expressão de violência que atinge basicamente a mulher é esta, doméstica e intrafamiliar, 
pois se faz sentir fundamentalmente nos processos de interação entre os indivíduos na vida 
e nas relações familiares e domésticas, cotidianas, ordinárias, corriqueiras e legais – entre os 
gêneros, homens e mulheres, em situação de conjugalidade (casados ou que vivem juntos), na 
convivência diária e recíproca, podendo causar-lhe qualquer tipo de dano ou de sofrimento 
físico, sexual, psicológico, mental e cognitivo. Essa forma de violência é extensiva, pois atinge 
direta ou indiretamente todos os membros da família, sobretudo as crianças que pertencem a 
conjugalidade familiar, bem como é extensiva aos casais homossexuais. A existência da violência 
entre as próprias crianças (irmãos mais velhos em relação aos mais novos); a violência da mãe 
e do pai às crianças; a violência das crianças aos pais, sobretudo à mãe; a violência aos animais 
(Welzer-Lang, 1992).
8 A propósito, consultar Suárez, Mireya. Provocando la reflexión sobre el discurso “violencia 
contra la mujer”. Brasília, DF, maio de 2004 (mimeo).
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cidadania feminina e impede as mulheres de assumirem ações políticas, assim 

como de terem direito a interferências institucionais e legais para modificar sua 

condição.

É preciso, contudo, lembrar que a violência contra as mulheres também é 

praticada entre pessoas com boa situação econômica e cultural. De acordo com 

a afirmação de Walby (2000:65), “il est plus juste de dire que ces changements on 

modifié la forme et le degré du patriarcat, sans autant l’éliminer”. Por conseguinte, 

apesar de serem inúmeros os recortes conceituais propostos à violência contra 

as mulheres, devemos compreender esse fenômeno sempre sob a perspectiva de 

gênero, que traz à tona o contexto e a lógica da hierarquia entre seus termos 

sempre relacionais. É essa perspectiva que aponta para a identificação das 

suas raízes nas desigualdades impostas pelo sistema de valores patriarcal, cuja 

especificidade histórica e cultural é geradora e reprodutora de discriminações 

das mulheres, negando-lhes as condições de reconhecimento de seus direitos, 

suas liberdades e sua igualdade diante do pólo masculino em todos os domínios 

da vida.

Uma base conceitual para as políticas públicas  
com perspectiva de gênero

Para começarmos o presente item, voltemos a lembrar a diferença entre as 

noções de sexo e de gênero. Enquanto a primeira se refere ao plano biológico e 

à herança genética trazida pelo nascimento de cada pessoa, a noção de gênero é 

constituída com base no cabedal sócio-histórico-cultural, individual e coletivo. 

Em outras palavras, ser mulher ou homem em um determinado meio social 

nada tem a ver com as características biológicas do aparelho reprodutor que 

trazemos conosco. A noção de gênero afasta-se, portanto, do conjunto dos 

marcos biológicos e se aproxima do conjunto de comportamentos e valores 

adquiridos durante o processo de socialização, modelado por certas expectativas 

e representações vigentes, segundo as quais, dadas qualidades, particularidades, 

comportamentos, necessidades e papéis são introjetados como “naturais” e 

desejáveis às mulheres e outros aos homens. 

Por sua vez, a perspectiva de gênero não se refere apenas à organização 

social entre os homens e as mulheres, mas acentua o caráter relacional dos 

seus termos, apontando para a hierarquia e a desigualdade aí instauradas ao 
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longo da história. Os atributos de gênero compreendem várias dimensões do 

ser humano, como a dos papéis sociais, a da sexualidade e a do psiquismo. 

Trata-se de um complexo construído sobre o corpo biológico e com base nos 

signos predominantes de uma cultura em determinado tempo e lugar. Cabe 

frisar que é sobre o corpo que são inscritos os atributos de gênero, fazendo com 

que a violência se volte para ele. Logo, de acordo com Suárez (2000:19), “(...) 

podemos apontar os efeitos performáticos do imaginário de gênero dominante e 

de seu desempenho no contexto da violência contra a mulher, mais pelos papéis 

que as pessoas ‘aprenderam’ a desempenhar do que pelas suas anatomias ou 

biologias”.

Torna-se evidente que a interdependência entre as noções de sexo e 

gênero não podem ser desprezadas no âmbito das políticas públicas voltadas 

para a questão da violência contra as mulheres e para todos os seus complexos 

envolvimentos e conseqüências. É fundamental que pensemos em abranger, 

sobretudo, as mulheres, por se encontrarem, devido à anatomia de seus corpos, 

identificadas com o pólo inferior e subordinável da estrutura de gênero. Contudo, 

os homens não podem ser omitidos desse processo em seus diversos contextos 

socioculturais, permeados pelas múltiplas situações, representações e vivências 

de sexualidade, subjetividades, discriminações e dominação.

Atualmente, é cada vez mais freqüente a proliferação do interesse de 

quadros analíticos que visam a facilitar a incorporação da perspectiva de gênero 

em políticas públicas, para responder a dois tipos de inquietação: uma, por parte 

dos movimentos sociais e das organizações não governamentais feministas, 

que sustentam a perspectiva de gênero, e a outra, por parte das/os planeja- 

doras/es e gestoras/es públicas/os que, no momento, estão sensibilizadas/os para 

essa questão. No caso da primeira, tem-se o receio de que, se as contribuições 

reflexivas e de militância feminista não forem efetivas nem de relevância 

no processo de formulação de políticas públicas, terão um papel mínimo na 

participação do desenho dessas políticas, comprometendo, certamente, sua 

eficácia e seu futuro. A segunda inquietação decorre da percepção de que a 

cegueira que levou à não-inclusão da perspectiva de gênero nos processos de 

planejamento passados acarretou elevados custos ao desenvolvimento humano 

e econômico (Bandeira et al, 2004).

As seqüelas físicas e psíquicas da violência contra as mulheres são por 

demais conhecidas, no entanto, as conseqüências socioemocionais são ainda 
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mais graves: perda de auto-estima; ansiedade; depressão; isolamento social; 

testemunho da violência por crianças; entre outras, cujos impactos são sentidos 

no sistema de saúde, nas condições de trabalho, na desetruturação familiar, 

nas ausências à escola, ao trabalho, etc. Assim, a necessidade da tomada de 

consciência de que não se trata de um problema pessoal, mas de um problema 

social, passou a fazer parte da preocupação das/os agentes públicas/os. 

Já há, inclusive em marcha, o levantamento de estimativas do que 

representa economicamente a não-incorporação da perspectiva de gênero nas 

políticas públicas. Nesse sentido, o Plano Plurianual (PPA) do governo brasileiro 

para o período de 2004/2007 trouxe à tona uma perspectiva inovadora e inclusiva: 

a medida que adotou, pela primeira vez no país, em sua própria plataforma 

política de governo, o combate à desigualdade, viabilizando a inclusão social, 

a equalização de oportunidades – de gênero, raça, etnia, orientação sexual e de 

pessoas deficientes – e a cidadania (Bandeira et al, 2004). 

Inicialmente, a consciência dessas problemáticas e a sensibilidade para 

percebê-las emergiram no seio dos movimentos feministas, que questionam, 

fundamentalmente, o status reservado pelas sociedades patriarcais às mulheres. 

Portanto, preocupam-se com o modo como as desigualdades de gênero 

expressam as relações hierárquicas de poder entre homens e mulheres na 

sociedade patriarcal e como elas estão ainda profundamente arraigadas nos 

episódios de violência contra as mulheres. Assim, um dos principais fatores que 

impediam enxergar a necessidade de atentar para a perspectiva de gênero nas 

ações políticas do passado relaciona-se, exatamente, com pressupostos e formas 

de pensar que fazem as relações entre homens e mulheres se apresentarem de 

modo permanente, fixo e imutável da condição humana.

Diante dessa nova sensibilidade e consciência, está, efetivamente, a 

violência de gênero. Essa, assim como todo e qualquer fenômeno social, não 

é um processo de mão única, mas fruto de interações sociais, devendo ser 

privilegiada nos contextos das políticas públicas mais abrangentes e dissecada 

por indagações, tais como: “quais as especificidades que caracterizam os homens 

violentos e as mulheres agredidas? Quem são os atores e as atrizes sociais da 

violência? Onde ocorrem as agressões? Como ocorrem? Por que ocorrem?  

Todos esses questionamentos devem embasar a elaboração e as proposições de 

políticas públicas em termos conceituais e metodológicos, pois a violência contra 

as mulheres no âmbito interpessoal e intrafamiliar tanto recobrem as relações 
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de gênero com significados próprios, como se circunscrevem em um espaço 

social concreto, constituindo mecanismos de regulação e controle entre homens 

e mulheres no âmbito da vida privada e da conjugalidade familiar, reduzindo a 

possibilidade de negociação entre ambos.

Vale lembrar que o Brasil não se diferencia tanto em relação aos outros 

países da América Latina no que se refere à problemática da violência contra 

as mulheres, apesar de haver aderido a várias agendas políticas e acordos 

internacionais que já chamam a atenção para o que significa uma perspectiva de 

gênero e sua relação com a violência, conforme a Convenção de Bélem do Pará 

(1994), por exemplo. Nós mulheres constituímos um grupo em desvantagem 

evidente, no mercado de trabalho, nas instâncias de decisão, na vulnerabilidade 

à violência doméstica ou no acúmulo de atividades não remuneradas por nós 

realizadas. Os indicadores de renda, trabalho, saúde, educação e representação 

política apontam para relações desiguais de poder e de distribuição de recursos 

entre homens e mulheres9. A desigualdade persistente gera o fenômeno do 

aumento das mulheres entre os pobres, o que, por sua vez, implica maior 

vulnerabilidade a todo o tipo de violência10.

As mulheres negras têm sido, ao longo de sua história no país, as maiores 

atingidas pela violência sexual, ou melhor, pela desigualdade de gênero somada 

à racial (Boletim Dieese 2003). Os estudos realizados revelam um quadro 

dramático que não está apenas nas precárias condições socioeconômicas em 

que vivem, mas, sobretudo, na negação cotidiana de ser mulher negra, por 

intermédio do racismo e do sexismo que permeiam todas as esferas de suas 

vidas. Estão expostas à violência, à pobreza, às discriminações no mercado de 

trabalho e à precariedade dos serviços de saúde e educacionais, o que resulta 

em um déficit geral da sua qualidade de vida e de sua cidadania. Por exemplo, 

enquanto a expectativa de vida para as mulheres brancas é de 71 anos, 40,7% 

das mulheres afro-descendentes morrem antes dos 50 anos. Ou, enquanto as 

mulheres brancas recebem 30% menos que os homens brancos, as mulheres 

negras chegam a receber até 60% menos que eles (Fundação Seade, 2003).

9 As fontes são os dados do IBGE, 2003, retirados do site do IBGE (http://www.ibge.gov.br), do 
IPEA (2002 e 2003) e dos Cadernos AGENDE (2003). Ver referência bibliográfica.
10 Inclusive a violência que leva à contaminação do vírus HIV, assim como à restrição no 
acesso aos cuidados devidos, uma vez contraído pelo vírus, conforme dados já analisados pelo 
Ministério da Saúde (2003).
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A exclusão e a discriminação social não estão relacionadas apenas com a 

classe econômica. Há vetores culturais, simbólicos e institucionais de exclusão 

que, somados, representam uma verdadeira sentença de imobilidade social às 

mulheres. O caso acima, que aponta para a interseção de gênero e raça, mostra 

que só o compromisso das políticas públicas com a incorporação da perspectiva 

da transversalidade de gênero poderá atender às demandas que correspondam à 

diversidade das condições sociais das mulheres agredidas.

Em outras palavras, a transversalidade de gênero nas políticas públicas 

significa “(...) transversalizar a política a partir de uma dimensão de gênero, 

que não é senão incluir a noção de gênero na própria definição de política, em 

sua formulação, aplicação e avaliação. A transversalidade compreende mais 

do que a simples possibilidade de que a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres crie programas e ações comuns juntamente com outros ministérios, 

como da saúde, trabalho e educação. Significa também que a transversalidade de 

gênero pode ser conquistada, na medida em que não apenas passa a ser nomeada 

nos documentos, mas, sobretudo, em lograr que as mulheres – organizadas 

na sociedade civil –  tomem parte das definições e proposições das políticas 

públicas. Isso significa que as mulheres devem ter e poder usufruir uma cota de 

poder mais expressiva na luta política” (Bandeira et al, 2004:3).

Até o momento e apesar da intenção do PPA-2004/2007, a perspectiva 

de gênero apresentou-se timidamente no conjunto dos projetos do plano 

governamental. Essa situação não é completamente inesperada, se levarmos 

em consideração o fato de que a experiência com políticas públicas para 

as mulheres e de gênero é recente e tem estado restrita a núcleos específicos 

com baixa capacidade de expansão de suas ações e premissas, localizados nos 

ministérios com uma tradição de políticas voltadas para as mulheres. O enfoque 

na categoria de gênero ou nas mulheres, acrescido daqueles enfoques associados 

à raça e à etnia, perfaz um total de nove – número irrisório no conjunto dos 374 

Programas do PPA (Bandeira et al, 2004).

A consideração e o desdobramento dos aspectos acima evocados 

importam, portanto, necessariamente, no reconhecimento público e político da 

gravidade e urgência do fato social “violência contra as mulheres”, tanto em 

relação aos séculos de tolerância social, como em relação à busca de eqüidade 

entre os gêneros, em uma sociedade que se assenta nos princípios constitucionais 

democráticos. Além disso, importam no reconhecimento de que as definições e 
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as ações políticas não são neutras no que dizem respeito à condição de gênero e 

têm impactos diferenciados em homens e mulheres.

A transversalidade de gênero apresenta-se, assim, como o grande desafio 

para as políticas públicas comprometidas com a promoção de melhor condição 

social das mulheres no Brasil e no mundo. Enquanto esse elemento não for levado 

em conta desde a formulação das políticas públicas, não se estará efetivando a 

promoção da eqüidade de gênero, mas, de fato, mantendo a injusta situação 

atual em que as mulheres representam 70% da população pobre e agredida do 

mundo.

Formação e capacitação dos recursos humanos  
nos serviços de atendimento às mulheres em situação de 

violência: DEAMs, redes e demais parcerias

As mudanças provocadas pelo pensamento feminista com a criação 

das DEAMs e seqüencialmente das casas-abrigo, dos juizados especiais e da 

controvertida Lei nº 9.099/9511, além dos casos de criação de Núcleos Psicossociais 

Forenses ou similares no país, proporcionaram um avanço social significativo 

nas políticas públicas e nas respostas fornecidas pelas/os agentes públicas/os em 

geral às mulheres agredidas. Todas essas mudanças vêm ocorrendo para que 

se reduzam as estatísticas da violência contra as mulheres e que também as 

retirem dessa situação de anonimato e abstração que representam os números 

e percentuais estatísticos. Cada mulher deve ser acolhida, escutada e tratada 

com justiça e respeito, tendo em vista obter reparação por parte do Estado da 

violência sofrida e sair do isolamento a que o fenômeno a confina. 

Logo, uma proposta de política pública mais completa nessa seara 

necessita contemplar, articuladamente, a sistematização de um modelo de ação-

intervenção, a constante abertura das/os agentes públicas/os ao aperfeiçoamento 

de sua formação e qualificação profissional, assim como a implementação de 

uma metodologia de acompanhamento da eficácia das ações realizadas. Esse 

tripé deve associar-se, em sua extensão, ao trabalho conjunto e coordenado 

11 Altera os padrões de classificação da violência doméstica e/ou de gênero como delito de menor 
potencial ofensivo (Lei nº 9.099/1995), centrada em penas alternativas. Em que medida essas 
penas não contêm um caráter mais desmoralizador do que reparador, cuja conseqüência é uma 
possível negação do risco real de situações de violências persistentes?
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com outras instituições e agentes para incentivar a consolidação de redes. Essa 

é a única forma de não deixar as mulheres agredidas caírem em situação de 

abandono e continuarem invisíveis, ao recorrerem a qualquer um dos serviços 

voltados para seu atendimento.

Para tanto, deve-se considerar as dificuldades de agentes estatais, 

não governamentais e voluntárias/os na compreensão da complexidade e 

especificidade da violência contra as mulheres, em face das demais formas 

de violência e de criminalidade enfrentadas habitualmente. De acordo com 

a evidência de algumas pesquisadoras, são muitas as dificuldades pessoais e 

barreiras institucionais enfrentadas pelas mulheres em situação de violência 

para denunciar seus agressores, conseguir ajuda ou assistência (Machado, 1999; 

Suárez, 1999; Küchemann, 2000; Carrara, 2000: Debert, 2002; entre outras). 

Pudemos detectar que parte dessas dificuldades decorre das representações socias 

sobre esse tipo de violência já tão arraigado, tornando-se verdadeiros mitos entre 

policiais e demais representantes estaduais presentes no curso de capacitação 

por nós realizado no Centro-Oeste em 2002. Os mitos mais freqüentes foram:

 a violência doméstica ocorre muito esporadicamente e apenas sob a 

forma de lesões corporais;

 a violência doméstica é um problema exclusivamente familiar: 

“roupa suja se lava em casa” ou “em briga de marido e mulher, ninguém mete a 

colher”;

 a violência doméstica somente acontece com as famílias de baixa 

renda e pouca instrução;

 as mulheres não só provocam a violência, mas também gostam dela, 

pois permanecem na relação violenta;

 a violência somente ocorre em famílias problemáticas e com histórias 

anteriores de violência;

 os agressores não sabem controlar suas emoções e são reféns de seus 

instintos;

 é fácil identificar o tipo de mulher que apanha;

 se a situação fosse realmente tão grave, as mulheres abandonariam 

imediatamente seus agressores;

 a violência doméstica decorre de problemas com álcool, drogas ou 

doenças mentais;
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 não existe mulher difícil, existe mulher mal “cantada”;

 as lésbicas não são alvo de violência doméstica.

De que maneira as políticas públicas podem, então, contribuir para acabar 

desses mitos no interior das instituições? 

a) as políticas públicas voltadas para a redução da violência contra as 

mulheres devem investir na mudança de persistentes olhares assimétricos sobre 

as relações de gênero por parte, primeiramente, do Estado brasileiro, fazendo-o 

cumprir todos os acordos e tratados de que é signatário. Concomitantemente, 

devem priorizar recursos financeiros, infra-estruturais e humanos para ações que 

visem a debelar esse tipo de violência, destacando e valorizando as instituições 

e as/os agentes públicas/os empenhadas/os nessas ações, além de buscar uma 

certa homogeneidade de terminologia, procedimentos e convergência política 

nas estâncias federal, estadual e municipal. Essas políticas precisam considerar 

como diferenciados os comportamentos e sentimentos femininos e masculinos 

em relação à percepção da violência contra as mulheres. Esses olhares assimétricos 

se fazem presentes não apenas na constituição e no andamento dos processos, 

mais também no tratamento dispensado às partes envolvidas, no julgamento e 

na atribuição das penas aos agressores12;

b) as DEAMs devem permanecer dirigidas majoritariamente por delegadas 

e agentes policiais femininas, de responsabilidade da Polícia Civil, argumento e 

reivindicação fundados na idéia de que, por sua formação cultural e identificação 

com as demandantes, as mulheres são capazes de oferecer maior credibilidade às 

denúncias de violência feitas pelas mulheres, sobretudo aquelas contra os crimes 

sexuais e psicológicos. Isso não exclui a possibilidade da presença de homens 

nesse meio, uma vez que há homens bastante sensíveis à causa da erradicação da 

violência contra as mulheres; 

c) os processos pelos quais as desigualdades de gênero são socialmente 

construídas dependem de um grande número de instituições. Poucas instituições, 

apesar de suas professadas ideologias, são totalmente inclusivas. Na verdade, as 

12 Por conseguinte, frisamos que a formação ou qualificação de agentes institucionais, via 
processo de aquisição de conhecimentos e informações (teóricas), tem o objetivo de fazer com 
que compreendam as lógicas simbólicas que caracterizam a complexidade das relações sociais e 
das respectivas representações e ideologias.
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regras e práticas institucionais determinam as categorias de pessoas, a serem aí 

incluídas, e os critérios de seleção. Certamente, deve-se observar como a pessoa 

vê a problemática de gênero, isto é, seu grau de interesse e sensibilidade pela 

questão e também seu grau de comprometimento;

d) a realização de cursos de formação adequada por parte das entidades 

competentes que habilitem as/os profissionais a desempenhar suas atividades, 

como a Academia de Polícia, e de capacitação continuada, que visem à 

solidificação dos conhecimentos adquiridos na prática e na teoria.

Complementando os quesitos acima, deve-se desenvolver uma proposta 

de ação-intervenção feminista voltada mais especificamente para a formação e a 

capacitação adequadas das/os policiais inseridas/os em uma rede de serviços, as 

quais devem girar em torno de alguns eixos contrários à sustentação dos mitos:

a) ouvir integralmente a fala das agredidas. Cada situação tem suas 

peculiaridades e exige respeito aos valores, às noções e aos interesses individuais, 

mesmo que estejam em desacordo com os da/o agente;

b) não emitir julgamentos sobre os conteúdos ouvidos, sob os pontos de 

vista da culpabilidade, moralidade ou responsabilidade das agredidas. Cumprir 

a ética profissional no modo de agir, dada a importância de oferecer uma ajuda 

concreta às demandantes;

c) oferecer informação detalhada, clara e precisa sobre os encaminhamentos 

e as conseqüências jurídicas para as/os envolvidas/os nos atos violentos cometidos 

em nossa sociedade. Dar às mulheres em situação de violência conhecimento 

sobre seus direitos;

d) reservar, ou mesmo manter segredo sobre cada depoimento, garantindo 

respeito, segurança, anonimato e confiança às agredidas;

e) discutir e analisar inter e intra-institucionalmente os casos, para que 

as/os policiais tenham retornos de seus trabalhos, podendo fazer uma auto-

avaliação, redefinir pensamentos e procedimentos, bem como se preparar 

melhor para futuras ações;

f) ter ciência da complexidade desse fenômeno, demandante de uma 

abordagem integral e multidisciplinar, ao contrário da abordagem atual − 

sistemática, fragmentada e setorizada;

g) empenhar-se em buscar permanentemente formas de trabalho 

que integrem as instituições públicas, não governamentais e voluntárias no 
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desenvolvimento de ações mais coordenadas com a sociedade civil no tratamento 

dessas situações de violência.

Políticas públicas em grande escala

Após enumerarmos ações práticas no âmbito interno e de recursos 

humanos das instituições voltadas para o atendimento de mulheres em situação 

de violência, com especial atenção para as DEAMs, não podemos deixar de nos 

referir a ações de maior alcance dentro da sociedade brasileira, associadas a 

todas as medidas anteriores. As grandes diretrizes das políticas públicas para a 

erradicação desse tipo de violência devem priorizar:

a) a aceleração do movimento de sensibilização da opinião pública 

quanto à violência contra as mulheres por campanhas publicitárias veiculadas 

pelos meios de comunicação mais acessíveis à grande massa. Isso representa 

uma maneira de demonstrar o compromisso e o comprometimento público 

do Estado com o problema, além de fazer da mídia uma parceira atuante na 

mudança de mentalidade, na divulgação de informações e na consolidação de 

novos modelos de relação entre os gêneros;

b) a perspectiva de políticas públicas de gênero, abrangendo como parte 

de seus pressupostos o combate aos tradicionais estereótipos do masculino e 

feminino ainda disseminados pelo sistema escolar, entre eles o sexismo, o 

racismo, a homofobia e outros; 

c) programas centrados nas mulheres, enquanto seres autônomos e não 

considerados anexos à entidade “família”, com o intuito de estimular e garantir 

sua emancipação e recuperação da auto-estima;

d) a identificação de traços que marcam a vida do homem e da mulher 

na vida familiar e no trabalho, levando em conta a alteração dessa dinâmica 

no momento de inserção da mulher no mercado de trabalho, assim como a 

alteração das divisões sexual e social do trabalho doméstico e fora de casa;

e) a definição das características socioeconômicas e culturais que 

interferem na prática da violência contra as mulheres e nas relações violentas 

entre os próprios homens;

f) o reconhecimento explícito da alta magnitude da violência de gênero, 

da violência como violação de direitos humanos e problema de saúde pública, 
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evidenciando-se a necessidade urgente de elaboração e efetivação de políticas e 

de programas de intervenção;

g) a idéia de atendimento psicológico às agredidas e extensivo aos 

agressores, reconhecendo-se a premência da instauração de novos valores, 

novas representações e novos investimentos subjetivos, a serem feitos tanto 

pelas mulheres quanto pelos homens, com vistas à superação do padrão violento 

introjetado;

h) a identificação das várias resistências institucionais e de suas/seus 

agentes à incorporação dessas políticas na prioridade das agendas públicas;

i) o lançamento de uma campanha de capacitação de lideranças 

femininas e de um programa de sensibilização da população para a questão da 

violência doméstica e de gênero, facilitando o acesso aos canais de atendimentos 

institucionais. Para realizar essa sensibilização, é fundamental reconhecer a 

violência contra as mulheres como um fato social abrangente, isto é, que diz 

respeito a todas as mulheres em todos os meios sociais e culturais, transpõe 

raças e faixas etárias, tem múltiplos autores, entre eles alguns cujas expressões 

podem ser dissimuladas em meros galanteios e assédios;

j) o aprendizado baseado em experiências dos movimentos feministas 

em outros países e continentes, como aquelas já sistematizadas e divulgadas na 

Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.

À guisa de conclusão: uma síntese

As políticas públicas para as mulheres não excluem as de gênero, embora 

aquelas tenham uma perspectiva mais restrita, pontual, menos abrangente e 

voltada especificamente para as demandas das mulheres, quase sempre dentro 

de uma visão tradicional do feminino. Por isso, sem instaurar uma possibilidade 

de ruptura com âncoras desse tipo de violência, as políticas para as mulheres 

devem se transformar e se consolidar, cada vez mais, em políticas de gênero, que 

trazem em si o foco inovador da dimensão relacional entre os gêneros e da sua 

transversalidade.

Por esse prisma de gênero, vemos a necessidade de nomear e de quantificar, 

explícita e precisamente, o fenômeno da violência contra as mulheres. Para tanto, 

é preciso elaborar metodologias adequadas de registro, tratamento e análise das 

informações sobre o fenômeno, uma vez que esse tipo de violência é fundado em 
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relações de força e de dominação ainda consideradas da ordem privada, sendo, 

por conseguinte, freqüente sua ocultação. 

Notamos, também, a necessidade de desenhar e orientar a implementação 

de um Sistema de Registro e Informações Sobre a Violência Doméstica e de 

Gênero, com o objetivo de melhorar a qualidade da articulação inter e intra-

institucional do atendimento, bem como qualificar as ações imediatas e 

mediatas de possibilidades de emergência de uma política pública. Por exemplo, 

ter uma visão de conjunto dos serviços públicos oferecidos, ter controle dos 

resultados das ações empreendidas, das/os atrizes/atores sociais envolvidas/os 

e beneficiadas/os, articuladamente, em ações de prevenção e monitoramento da 

violência.

Concomitantemente, cabe destacar a relevância em atuar na natureza 

da linguagem jurídica vigente, que ainda subsiste ao peso da incorporação da 

ordem patriarcal em seus termos, constrangedores e dissonantes à linguagem 

da ordem dos afetos e das emoções. Logo, uma das tarefas fundamentais das 

políticas públicas é mediar a articulação e a correspondência entre essas duas 

ordens. No exercício prático do corpo operativo do direito, advogadas/os, juízas/

es, promotoras/es e policiais, comprometidas/os com o fim da violência contra 

as mulheres, já reivindicam mudança urgente dessa linguagem.

Igualmente, um outro passo importante das políticas públicas é propiciar 

a permanente participação da sociedade civil, organizada e representada por 

suas entidades, enquanto parceira essencial na luta contra a violência não 

apenas em seu caráter punitivo, mas ainda em seu caráter educativo-preventivo.  

Os grupos de defesa de direitos das mulheres e ONGs podem potencializar 

formas de cooperação nos atendimentos, serviços e processos de formação e 

capacitação das/os agentes institucionais, como o serviço das DEAMS, do IML, 

dos centros de saúde e das assistências sociais. Essas atuações devem romper 

com as barreiras constituídas no âmago dos valores tradicionais de gênero da 

sociedade brasileira, como aconteceu na realização do curso de Capacitação de 

Violência de Gênero para Policiais das DEAMs do Centro-Oeste. Além disso, 

uma grande e fortalecida corrente de movimentos sociais pode garantir o efetivo 

cumprimento do que foi aceito, pelo Brasil como obrigação, nos tratados e 

acordos internacionais de que é signatário. 

Diante dessas afirmações, pode-se, portanto, enfatizar que o objetivo 

de tornar passível de punição efetiva toda a variada gama de atos de violência 
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contra as mulheres começa a ser vislumbrado. Afinal, hoje, ao qualificar como 

violentos atos que, até bem pouco tempo, não eram assim classificados indica 

a criação de outras classificações, terminologias e, enfim, leis. É a renomeação 

jurídica pelo prisma dos direitos humanos, a nova significação de atitudes e 

representações em meio à opinião pública e a reformulação de políticas públicas 

mais amplas e profundas que nos acenam com a possibilidade de alcançar, no 

futuro, a erradicação da violência e a eqüidade de gênero entre nós.
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primeiro grupo de mulheres feminista advogadas atuantes na OAB/RJ, sob o 

nome de OAB-mulher. É fundadora e hoje integrante do Conselho Deliberativo 

da AGENDE. Foi integrante do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher na 

equipe técnica coordenando o  trabalho de modificação dos marcos legais após 

a Constituição de 1988. Participou na elaboração, modificação e agilização de 

projetos de lei de interesse das mulheres. Participou de diversos projetos na área 

de violência e especialização no uso dos instrumentos internacionais na garantia 

dos direitos das mulheres.  

Lourdes Bandeira é socióloga, com doutorado em Antropologia e 

pós-doutorado na área de violência. Professora adjunta do Departamento de 

Sociologia da Universidade de Brasília, onde exerce atualmente a direção do 

Instituto de Ciências Sociais e, mais uma vez, a coordenação do Núcleo de 

Estudos e Pesquisa sobre a Mulher. É sócia fundadora e foi membro da diretoria 

executiva da AGENDE e participante ativa de diversos dos seus projetos e eventos. 

Reconhecida nacional e internacionalmente por seus trabalhos acadêmicos 

e de políticas públicas em gênero e violência. Possui inúmeros artigos, textos, 

orientações de teses e livros sobre o tema. 

Marcia Vasconcelos é mestre em Sociologia (2000) e especialista em 

Política e Gestão de ONGs (2004) pela Universidade de Brasília (UnB). É 

assessora técnica da AGENDE, onde desenvolve atividades na área de gênero 

e políticas públicas. É co-autora do Caderno AGENDE v. 3 – Gênero e Políticas 

Públicas: Reflexões Iniciais e compôs a equipe responsável pela elaboração do 

Caderno AGENDE v. 4 – O Brasil para Todas e Todos - Propostas AGENDE para 

o Plano Plurianual 2004-2007: crescimento sustentável, emprego e inclusão social. 

Possui artigos publicados abordando os temas feminismo, cidadania e direitos 

sexuais e reprodutivos. Tem prestado consultorias para a OIT – Organização 

Internacional do Trabalho na área de gênero e políticas públicas de trabalho e 

emprego.

Mônica de Melo é Procuradora do Estado de São Paulo, professora de 

direito constitucional da PUC/SP onde também faz seu doutorado. Integrante do 
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CLADEM-Brasil - seção nacional do Comitê Latino-americano e do Caribe para 

a Defesa dos Direitos da Mulher - é coordenadora da ONG “Oficina dos Direitos 

da Mulher”. É uma das fundadoras, em São Paulo, do curso de capacitação de 

mulheres “Promotoras Legais Populares”. Tem várias publicações na área dos 

direitos humanos da mulher, destacando-se o livro, em co-autoria, “O que é 

violência contra a mulher”? da Coleção Primeiros Passos e “Tráfico de Mulheres: 

Proteção, Punição e Prevenção”. Colabora com projetos da AGENDE, entre eles, 

a redação do livro “Direitos Humanos das Mulheres em Outras Palavras.

Tânia Mara Campos de Almeida é Cientista Social, com mestrado 

e doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília, onde também 

participou de pesquisas do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Mulher. 

Atualmente, é professora adjunta da Universidade Católica de Brasília, lecionando 

para o Mestrado em Psicologia e coordenando o curso de especialização em 

Antropologia. É autora de vários artigos, capítulos de livro e trabalhos de 

pesquisa na área de gênero e violência. 

Tatiana Souza Guedes é antropóloga, com mestrado em antropologia pela 

Universidade de Brasília. Participou de várias pesquisas nas áreas de violência 

e gênero. Atualmente faz doutorado em Literatura e Comunicação na 

Universidade de Sevilla, Espanha, e estuda a dança flamenca, como forma de 

expressão artística.

Valéria Pandjiarjian é advogada, pesquisadora e consultora em gênero 

e direitos humanos. Integra a equipe do CLADEM-Brasil, seção nacional do 

Comitê Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher 

e do IPÊ-Instituto para Promoção da Equidade. É responsável pela linha de 

violência contra a mulher da rede regional CLADEM. Fez diversas consultorias 

para AGENDE e IPAS-Brasil. É membro da equipe de capacitação do Projeto 

Jurisprudência pela Igualdade (JEP) no Brasil e das Promotoras Legais Populares. 

É co-autora dos livros Percepção das Mulheres em relação ao Direito e à Justiça 

(1996) e Estupro: crime ou ‘cortesia’?: Abordagem sóciojurídica de gênero 

(1998), e também co-autora do material educativo para policiais sobre violência 

contra a mulher QSL: Quebrando Silêncios e Lendas (1999). 




