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Introdução 

 

 O Núcleo de Extensão Maria da Penha (NUMAPE-UEM) é um projeto de atuação 

interdisciplinar – atualmente com equipe composta de alunas do ensino médio, estagiárias da 

graduação, e profissionais do Direito, Psicologia e Serviço Social – e vinculado ao curso de 

Direito da Universidade Estadual de Maringá (UEM), cujas atividades se iniciaram em 2015, 

e os atendimentos, de fato, no início de 2016. Desde sua gênese, o objetivo principal do 

projeto é o de fortalecer a rede de atendimento às mulheres na cidade de Maringá e regiões 

próximas incluídas na jurisdição, promovendo orientações, atendimentos, encaminhamentos e 

assistência jurídica gratuita – em especial em ações de divórcio, guarda e pensão alimentícia – 

a mulheres, economicamente vulneráveis, em situação de violência doméstica e familiar. Por 

se tratar de um projeto extensionista universitário, o NUMAPE-UEM está articulado com 

grupos de estudos sobre gênero e feminismos, e outras instâncias governamentais e da 

sociedade civil que atuam na temática, bem como promovendo constantemente cursos e 

eventos acadêmicos; ademais, tendo em vista a falta de outras iniciativas com esta proposta na 

universidade a que se vincula, o projeto acabou por se tornar conhecido como um pólo seguro 

de apoio e acolhimento para mulheres em situações de violências diversas, bem como outras 

minorias. 

 Tendo atuado no mesmo enquanto advogada de setembro de 2015 a dezembro de 

2016, fase em que, apoiadas na experiência de outros projetos semelhantes em universidades 

públicas do Paraná, procedemos com a estruturação inicial do núcleo, reflexão sobre os 

critérios de triagem para atendimento, e divulgação das atividades, e período no qual mais de 

cem mulheres foram atendidas, logo pudemos perceber que, em se tratando de um fenômeno 

complexo como a violência contra as mulheres – aqui especificamente a violência doméstica 

– os instrumentos tradicionais do Direito com os quais nos qualificamos e buscávamos assisti-

las não eram suficientes para responder às suas demandas. Ainda, como mencionado, a 

                                                           
1 Advogada e Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB), na linha 
de pesquisa Sociedade, Conflito e Movimentos Sociais.  
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perspectiva que sempre estruturou a atuação de toda a equipe do núcleo é a advocacy 

feminista, ou seja: 

 

a capacidade de argumentar e incidir politicamente visando a transformações 
político-institucionais no público social e no público político (sociedade 
civil-Estado), a partir de conteúdos e propostas específicas das agendas 
feministas [...] a promoção e a defesa devem ter por objetivo não somente 
exercer influência sobre uma política pública (Estado) ou sobre o mercado, 
ou mesmo aumentar a participação cidadã no processo de tomada de 
decisões, mas devem também contribuir para fortalecer a sociedade civil e 
ampliar a cultura democrática (LIBARDONI, 2000, p. 209-210). 

 

 Diante disto, e atentas às realidades que nos informavam as mulheres – em especial 

sobre as ausências materiais e concretas do Direito e da Lei Maria da Penha para 

instrumentalizar a decisão pessoal de romper com o ciclo de violência (WALKER, 2017) – 

sempre fez parte da prática do grupo de mulheres que compunham o núcleo o diálogo e a 

reflexão constantes entre nós e com as mulheres atendidas, pautados na autocrítica, e 

buscando pensar alternativas, caso a caso, que as atendessem a contento e cumprissem com o 

nosso objetivo de assisti-las no difícil trajeto para a emancipação e a construção de uma vida 

digna e livre de violência; e o que sempre exsurgia como uma resposta viável era a 

implementação de políticas públicas estruturadas. É desde este lugar, portanto, que me coloco 

neste trabalho, relatando minha experiência como operadora do Direito e pesquisadora do 

tema – experiência esta que é, em verdade, coletiva do NUMAPE-UEM – e nossas 

percepções sobre os futuros percursos da Lei Maria da Penha na garantia do enfrentamento 

eficaz à violência contra as mulheres. 

 

1 A realidade das mulheres e as limitações da prestação jurídica tradicional 

 

Entendemos que, pensar o enfrentamento à violência doméstica no Brasil não é 

possível, e no mínimo é contraproducente, se for feito de forma abstrata, tendo como central a 

ideia de uma mulher universal, que representa, na realidade, um conceito artificial e 

inexistente. É de longa data que os estudos e os movimentos feministas, sobretudo os de 

mulheres negras, vêm apontando a imprescindibilidade de que, ao se tratar de mulheres 

vitimizadas pelas estruturas sociais e institucionais, demarquemos o que parece óbvio: as 

mulheres não são iguais, ou seja, de quais mulheres estamos falando e quais são as violências 

que as acometem, bem como suas demandas específicas em cada caso concreto? No Brasil, as 

mulheres que mais sofrem violência e são vítimas de feminicídio são, sem dúvidas, aquelas 
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vulnerabilizadas pela raça e pela classe numa sociedade estruturada pelo racismo e exclusão 

dos grupos não hegemônicos.  

Além de este fato poder ser facilmente constatado pela simples observações das 

relações sociais cotidianas, as estatísticas sobre este fenômeno no Brasil escancaram a 

desigual realidade de meninas e mulheres negras – que geralmente estão também em situação 

de hipossuficiência econômica: em pesquisa feita pelo DataSenado entrevistando diversas 

mulheres brasileiras, constatou-se que 57% das brancas sofreram agressões, sendo que este 

número sobe para 74% dentre as mulheres negras (BRASIL, 2017); e, de acordo com o mapa 

da violência, enquanto que a taxa de homicídios de mulheres brancas caiu 11,9% entre 2003 e 

2013, a de mulheres negras cresceu 19,5% (WAISELFISZ, 2015). Diante disto, nos parece 

evidente que, ao formular legislações ou estruturar, implementar e avaliar políticas públicas 

para as mulheres que visem reduzir as violências e outras desigualdades de gênero, o Estado e 

todas as pessoas envolvidas neste processo tenham em mente que a eficiência das medidas 

depende diretamente de entender a realidade das mulheres, e principalmente das mais 

atingidas, e instrumentalizar materialmente o que está positivado no papel. 

Pois bem, resgatando o apontado anteriormente, no período de cerca de um ano e meio 

no qual atuei no NUMAPE-UEM, foram atendidas mais de cem mulheres, sendo que destas, o 

recorte de classe, isto é, de hipossuficiência econômica, sempre esteve bem delimitado, uma 

vez que um dos critérios de atendimento do núcleo – considerando ser de prestação gratuita e 

que pleiteava também pela gratuidade da Justiça nas ações – era de que a mulher possuísse 

renda pessoal de até dois salários mínimos. A questão financeira sempre esteve presente 

dentre as barreiras materiais que impediam as mulheres de romper o vínculo afetivo-conjugal 

com o agressor, e isto não em razão tão somente, como costuma-se acreditar, de terem sido 

impedidas pelos companheiros de realizarem trabalho remunerado, tornando-se 

financeiramente dependentes deles. Os impedimentos se davam também por: em se tratando 

de uma família de baixa renda, as despesas básicas exigirem a renda total e conjunta do casal; 

a divisão do patrimônio resultar em prejuízos latentes para a mulher, seja pela natural 

impossibilidade da utilização dos poucos bens por ambos, seja pela falta de regularização 

formal dos mesmos ou falta de acesso da mulher à documentação que fica na posse do 

agressor; além de quase  sempre haver mais de uma filha ou filho, cuja responsabilidade, 

inclusive material, recai sobre a mulher de forma desproporcionalmente onerosa, após a 

separação.  
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Já no que concerne aos marcadores de etnia e raça, não dispomos de dados 

sistematizados para a análise, vez que, ao nos apoiarmos em experiências de atendimento 

extensionista de outros núcleos, como já referido, que não incluíam na ficha de atendimento a 

autodeclaração de raça, acabamos, por falha, não incluindo também em nossas fichas. Não 

obstante, a partir de nossa observação no atendimento às mulheres, a conclusão a que 

chegamos é que não havia preponderância de mulheres negras, fato que atribuímos a uma 

outra contingência que constatamos também em nossos contatos e diálogos com a rede e com 

outras mulheres, nos eventos acadêmicos, a saber, o alcance do NUMAPE-UEM.  

Em que pese se tratar de um serviço gratuito e que atende em livre demanda, o projeto 

está localizado em uma região central e privilegiada da cidade em que se localiza, situado 

dentro de uma universidade pública, o que invariavelmente acaba por excluir as mulheres 

mais vulnerabilizadas, principalmente as de regiões mais periféricas, do acesso ao serviço. 

Isso se dá por diversos motivos, dentre eles: o desconhecimento da existência do projeto e 

mesmo das possibilidades de assistência a que tem direito quando em situação de violência; a 

dificuldade logística e financeira com o deslocamento até o local do projeto; a experiência 

adquirida por estas mulheres, baseada na exclusão e na negação de direitos, quando do trâmite 

pelas instituições de atendimento, levando-as ao descrédito com a rede; e, por fim, a própria 

auto-imagem destas mulheres, enraizada nas discriminações raciais e de classe, que as impede 

de se perceberem sujeitas com legitimidade para sequer circularem nestes espaços e 

receberem o atendimento estatal. 

Novamente, baseadas nos princípios da advocacy feminista, buscando prestar um 

atendimento eficiente e individualizado, que não fornecesse soluções em massa às custas das 

especificidades de cada mulher, logo nos primeiros contatos com as assistidas e judicialização 

das demandas delas, percebemos a insuficiência do Direito e seus instrumentos usuais. O que 

se desenhava para nós, enquanto NUMAPE-UEM, era que o Direito, formulado e aplicado 

pelas elites econômicas, políticas e jurídicas do país, é pensado por e para elas, fornecendo 

respostas satisfatórias tão somente a estas mesmas elites. A realidade das mulheres que 

atendíamos, complexa e orgânica, quase nunca encontrava acolhida nas normas abstratas e 

assépticas de que dispúnhamos. Mesmo na aplicação da Lei Maria da Penha, uma legislação 

plural e que instaura, dentro do Direito brasileiro, um marco legal e novos paradigmas de 

proteção às mulheres e redução das desigualdades, acabávamos esbarrando em dificuldades 

materiais, como as já apontadas, de inadequação da realidade aos requisitos de atendimento e 

tratamento pelo Direito – especialmente nas ações que tramitavam nas Varas de Família, em 
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que a situação de violência não tinha centralidade na resolução das questões de divórcio, 

guarda e alimentos –; bem como barreiras e resistências institucionais para fazer aplicar os 

inovadores instrumentos para além da judicialização que a lei prevê mas que, pela falta de 

vontade política de abandonar as posições de conforto e proceder com uma estruturação 

eficiente da política, acabam por se tornar letra morta. 

 

2 Enfrentamento da complexidade da violência doméstica através das políticas públicas 

 

Se em um primeiro momento nos deparamos com a frustração da impotência dos 

instrumentos de que dispúnhamos para atender as mulheres de forma eficiente e, de fato, 

possibilitar-lhes seguir adiante com a decisão de romper o vínculo afetivo-conjugal com o 

agressor, em um segundo momento nos vimos impulsionadas por esta mesma impotência, a 

pensar alternativas em nossa atuação. Longe de cair em total descrédito com as legislações 

que objetivam ampliar o acesso das mulheres à justiça e à cidadania, nossa postura foi a de 

nos apoderarmos das mesmas – mas sabendo a necessidade de não nos deixarmos limitar por 

uma aplicação formalista delas – compreendendo sua relevância política, seja pelo fato de que 

surgem de reivindicações pensadas e construídas historicamente pelos movimentos de 

mulheres brasileiras, como a Lei Maria da Penha, seja por declarar de forma expressa a 

responsabilidade do Estado em enfrentar e reduzir às desigualdades de gênero que se 

materializam para as mulheres de forma sistemática, em violação de direitos de toda ordem. 

E neste cenário, as alternativas que concluíamos em nossas reflexões serem mais 

viáveis passavam sempre pela dimensão da estruturação de políticas públicas; ressalte-se, 

aliás, que tais conclusões não foram, de forma alguma, inauguradas por nós. A atuação do 

NUMAPE-UEM, repito, é enviesada pelas experiências de mulheres e movimentos sociais 

contemporâneos ou que nos antecedem no exercício do advocacy feminista, e que 

conseguiram, a partir disto, avançar, junto ao Estado, no reconhecimento das demandas das 

mulheres e na formulação de políticas públicas em resposta àquelas; vide, por exemplo, o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, primeiro órgão nacional com esta proposta, e que 

já desde 1985 atua incisivamente pela formulação e implementação de políticas de equidade. 

Esta compreensão, inclusive, figura entre as recomendações de órgãos internacionais 

dos quais o Brasil faz parte, como o Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres da ONU (CEDAW), que, em sua Recomendação Geral nº 

33 sobre o acesso das mulheres à justiça, se refere em todos os eixos nos quais se secciona – 
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educação, assistência jurídica, sistema de justiça, dente outros – à imprescindibilidade da 

estruturação de políticas públicas para as mulheres, e dispõe: 

 

Na prática, o Comitê observou uma série de obstáculos e restrições que 
impedem as mulheres de realizar seu direito de acesso à justiça, com base na 
igualdade, incluindo a falta de proteção jurisdicional efetiva dos Estados 
partes em relação a todas as dimensões do acesso à justiça. Esses obstáculos 
ocorrem em um contexto estrutural de discriminação e desigualdade, devido 
a fatores como estereótipos de gênero, leis discriminatórias, discriminação 
interseccional ou composta, requisitos, procedimentos e práticas em matéria 
probatória, e à falha em sistematicamente assegurar que os mecanismos 
judiciais sejam física, econômica, social e culturalmente acessíveis a todas as 
mulheres. Todos esses obstáculos constituem persistentes violações dos 
direitos humanos das mulheres. (ONU, 2015, p. 3) 

 

Ainda, destaque-se que o subsídio de documentos e órgãos internacionais como o 

acima citado são de extrema relevância no contexto do ordenamento jurídico e político 

brasileiro, tendo em vista que as questões de gênero começam a ser positivadas nestas 

instâncias a partir das demandas dos movimentos organizados de mulheres, sobretudo nas 

Conferências Mundiais, que utilizam a internacionalização de suas reivindicações não 

atendidas pelo Estado como forma de legitimá-las frente à inércia estatal (BRUSCHINI et al, 

2011). 

Neste mesmo sentido, a própria Lei Maria da Penha, que tem sua gênese também neste 

contexto de influência de órgão internacional, neste caso a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), apoiada na Convenção acima e em outros tratados internacionais, 

define em seus artigos 1º caput e § 1º, e 9º que o objetivo central da lei é a criação de 

“mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher” 

apontando a necessidade de que isso seja feito pelo poder público a partir da criação de 

políticas que “visem garantir os direitos humanos das mulheres”, assistindo-as “de forma 

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

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

normas e políticas públicas de proteção” (BRASIL, 2006). 

Não foi tão somente na Lei Maria da Penha que o Estado brasileiro se comprometeu a 

enfrentar a violência contra as mulheres de forma transversal e integrada em rede. De fato, 

desde 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para Mulheres, o poder público assumiu 

expressamente a desigualdade estrutural entre homens e mulheres e sua responsabilidade de 

reduzi-la, – tendo formulado a partir de então diversos documentos oficiais como o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (2011), a Política Nacional de 
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Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (2011), e o Plano Nacional de Políticas para as 

Mulheres (2013) – bem como a necessidade de políticas públicas a fim de efetivar programas 

de ação, orientando-as “a fim de combater problemas decorrentes de práticas assimétricas 

historicamente configuradas que inviabilizam o processo de participação social e política 

democrática e igualitária, de mulheres e homens” (BRASIL, 2013, p. 9). São também estes 

manuais que reforçam a importância de que estas ações sejam realizadas em uma rede de 

serviços que envolva Estado e sociedade civil, integrando as áreas de segurança, justiça, 

saúde, cultura, educação, trabalho, moradia e assistência social, apenas à título de exemplo. 

Ressalte-se que, para garantir o cumprimento total, contínuo e permanente destas 

políticas públicas, é imprescindível que elas sejam institucionalizadas, funcionando como um 

programa de Estado, e não de governo, independente da vontade política de quem estiver 

ocupando no momento o poder público (PASINATO, 2011). Outro fator importante a ser 

considerado é o monitoramento e a avaliação das políticas, que se configuram como uma 

garantia a mais de seu cumprimento efetivo, subsidiando a devida atualização que a dinâmica 

dos variados contextos de violência doméstica exigem: para isso, deve-se considerar, por 

exemplo, a percepção que tem da Lei 11.340/06 os seus aplicadores, e a multiplicidade de 

mulheres que a Lei intenta abarcar em um território de extensão continental como o Brasil 

(BANDEIRA; ALMEIDA, 2014). 

Por fim, importante novamente destacar que, em que pese a compreensão das 

limitações da prestação jurídica tradicional para atender satisfatoriamente as mulheres 

vitimizadas pela violência doméstica, compreendemos também a importância de resistir ao 

desmonte que a Lei Maria da Penha e a rede de enfrentamento como um todo vem sofrendo 

no atual cenário político, seja pelo corte orçamentário e desarticulação dos órgãos da rede, 

seja por alterações na Lei que deturpam o seu propósito. Como nos iluminou a prática na 

atuação do NUMAPE-UEM, enfrentar a violência doméstica e familiar contra as mulheres 

requer a captação dos recursos que nos oferece o Estado e o Direito, em um constante diálogo 

com os mesmos, por meio da advocacy feminista, garantindo a instrumentalização em 

concreto das demandas materiais que impedem o rompimento do ciclo de violência. 

 

Considerações finais 

 

Iniciando sua segunda década de existência, a Lei Maria da Penha segue sendo um 

exemplo absolutamente positivo de articulação bem sucedida dos movimentos de mulheres no 
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Brasil, por meio da advocacy feminista. Todavia, não podemos olvidar que, além de nenhuma 

conquista estar imune a retrocessos – como os tempos atuais bem nos demonstram – sua 

eficiência e o cumprimento de seus objetivos, que são tão caros às mulheres brasileiras, só são 

passíveis de concretização quando a letra da lei é densificada com as experiências e demandas 

das destinatárias da mesma; este processo exige a reunião de uma serie de órgãos, instituições, 

movimentos sociais, e fatores políticos, o que representa uma tarefa que, longe de ser simples, 

permanece integralmente necessária na consolidação e aprofundamento democráticos no 

Brasil. 

É este o horizonte que pauta as atuações do NUMAPE-UEM, nos levando a um 

processo permanente de reflexão e autocrítica sobre a melhor utilização dos mecanismos 

disponíveis na Lei Maria da Penha e no ordenamento jurídico como um todo, para 

materializar os direitos humanos das mulheres, cujo ponto mínimo de partida é uma vida livre 

de violência. Como dito, esta incumbência só é possível se levarmos em consideração os 

diferentes marcadores sociais que se impõe para as mulheres, como a classe e a etnia ou raça. 

E ao fazermos isso, logo pudemos perceber que a efetivação dos direitos das mulheres passa, 

sem dúvidas, pela positivação de leis que expressem isto em seu conteúdo, mas não pode se 

limitar a uma compreensão tradicional do Direito, das leis, e da responsabilidade do Estado. 

A própria Lei 11.340/06, referência legal deste trabalho, foi concebida neste viés, se 

antecipando às suas possíveis ausências com a declaração expressa da relevância das políticas 

públicas e da rede de atendimento, motivo pelo qual segue sendo uma das legislações mais 

ousadas e democraticamente orientadas em nosso país, e, portanto, guia de atuação de todas as 

pessoas comprometidas com o enfrentamento às desigualdades de gênero e violências contra 

as mulheres no Brasil. Nas palavras de Carmen Hein de Campos: 

 
O entendimento da complexidade do fenômeno da violência norteou a 
proposta de tratamento integral que a Lei estabelece. A vulnerabilidade 
social vivenciada por grande parte das mulheres em situação de violência 
demanda  
do poder público medidas concretas para a diminuição do risco de novas 
violências (...) Torna-se imperioso pensar como os diversos programas 
governamentais podem ser mecanismos de apoio e auxílio às mulheres. Por 
isso, a integração das esferas governamentais e das políticas públicas é tão 
necessária para, de fato, beneficiar as mulheres. Os diversos programas 
devem  
ser entrecruzados, de modo a formar-se uma rede de serviços postos à 
disposição das mulheres (2011, p. 180). 
 

Resgatamos, portanto, a obrigatoriedade de que esta atuação seja pautada na 

estruturação de políticas públicas nas áreas da educação, saúde, trabalho, cultura, segurança, 
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dentre outras, constantemente revisadas e atualizadas por meio do monitoramento e avaliação 

da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e os serviços que oferecem: trata-se, 

portanto, de materializar o acesso à justiça por meio de ações específicas, que preencham as 

lacunas naturalmente existentes em normas gerais e abstratas, reconhecendo, sim, sua 

importância, mas não reduzindo aos seus limites intrínsecos o dever estatal de garantir o 

exercício pleno da cidadania de todas as mulheres.  
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