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1.      Introdução  

 

  As transformações societárias ocorridas a partir da década de 1970 passaram a 

intensificar a condição de submissão da mulher frente ao homem, e isso refletiu numa 

organização maior dos movimentos que por muitos anos foram mal vistos socialmente. Daí 

então, as questões de gênero ganharam visibilidade, começaram a ser discutidas e 

posteriormente, enfrentadas via medidas estatais.  

  Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, vieram consigo perspectivas 

de direitos, jamais utilizadas para combater a desvalorização da mulher na sociedade 

brasileira. Sendo assim, estes direitos passaram a resguardá-las no que diz respeito ao 

cumprimento do princípio da dignidade humana, a fim de equipará-las ao sexo oposto. Vale 

ressaltar que embora atualmente exista uma legislação específica para tratar as situações que 

venham violar os direitos desse público, essa equiparação ainda é distante da que foi pensada 

a nível de igualdade de oportunidade e tratamento.   

  Destarte, a violência contra a mulher representa a expressão de uma ideologia 

machista em que às mulheres, historicamente, era atribuído papeis subordinados a soberania 

do homem. Assim sendo, a forma como os sujeitos se relacionam reflete nesse processo e 

desencadeia no aumento da violência, uma vez que o homem ao se sentir superior em relação 

a mulher acaba usando seu “poder” para oprimi-la. Dessa forma, grandes são os impactos 

provocados na vida das vítimas, visto que a tortura sofrida ultrapassa as esferas física, 

psicológica e moral, desestabilizando-as em todos os sentidos, seja no seio familiar, seja no 

ambiente de trabalho.  

 Desse modo, ao estruturarmos esse trabalho, inicialmente trataremos de alguns 

apontamentos histórico-conceituais em relação a violência doméstica contra a mulher, 
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apontamentos estes que colocam em destaque a condição das mesmas ao longo dos anos, 

diante de relações machistas que perpassam o contexto social e que as subordinam à posições 

secundárias. Ressaltamos que a discussão da temática é recente na literatura e ainda temos 

muito o que avançar, posto que a construção de espaços de resistência devem ser diários, em 

razão da caracterização da organização social em que estamos inseridos, marcada pelo 

machismo, pelo conservadorismo e pela desigualdade. 

 Por fim, abordaremos as políticas públicas de enfrentamento a esse tipo de violência 

na cidade de João Pessoa-PB, evidenciando a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas 

para as Mulheres, como o primeiro mecanismo que resguarda os direitos das mesmas em 

âmbito municipal. Nesse sentido, essa instituição torna-se responsável pelas problemáticas 

desse gênero e juntamente com a prefeitura, passa a criar medidas que assegurem os direitos 

dessa população, bem como as assista em seu momento de fragilidade. Assim, é instituído o 

Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, tendo por objetivo acompanhar e acolher as 

vítimas da violência doméstica, como também criou-se as Delegacias especializadas para as 

possíveis denúncias.  

 

 

2.  Apontamentos histórico-conceituais acerca da violência doméstica contra a mulher 

  

 Por muitos anos, a mulher permaneceu numa condição de submissão à figura 

masculina e por essa razão, teve pouca expressão na sociedade. A ela fora atribuída uma visão 

minimalista de que sua função se resumia em procriar e cuidar do lar, visão esta, que por sua 

vez, resulta de uma construção ideológica de caráter machista, transmitida de geração para 

geração, em que o homem ocupa uma posição superior frente à mulher. 

 Diante da desvalorização moral e social desse segmento, estabelecida ao longo nos 

anos, no início da década de 1980, muitos intelectuais apontaram para a necessidade de se 

discutir a temática, visto que a literatura ainda apresentava grandes limitações. Cabe aqui 

registrar que a década de 1980 foi favorável a visibilidade do tema, posto que com a abertura 

do processo político e consequentemente, a redemocratização da sociedade brasileira, os 

movimentos sociais que levantavam a bandeira em defesa da mulher, passaram a conquistar 

espaços de resistências e avançar no campo dos direitos. Data da época também, a criação das 

primeiras Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), caracterizando a 
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intervenção do Estado nas esferas de segurança pública bem como a posição de um órgão 

voltado a receber denúncias e encaminhar providências (SANTOS; IZUMINO, 2005).  

 É pertinente destacar que as transformações societárias decorrentes da expansão 

capitalista, sejam elas econômicas, sociais, políticas e culturais têm contribuído 

historicamente para o fenômeno social da violência contra a mulher, dado que a desigualdade 

hierárquica entre homens e mulheres é fruto da pressão ideológica instalada socialmente e que 

vem determinando os comportamentos dos sujeitos, inclusive interferindo no processo de 

reprodução das relações sociais.  

 A violência doméstica contra a mulher, também conhecida como violência de 

gênero, acompanha a evolução da espécie humana, sendo por sua vez, expressada com base 

no legado patriarcal que perdura no Brasil até os dias de hoje: a mulher como sendo submissa 

ao homem. Expressões como: dependente, incapaz, indefesa, dentre outras, marcam a visão 

errônea que se tinha da mulher no seio social e acabam por denunciar a naturalização dessa 

prática pela concepção machista. Vale ressaltar que do ponto de vista histórico, isso se dá pelo 

fato do país por muitos anos ter sido uma colônia de exploração, em que relações 

patrimonialistas e clientelistas eram cultivas, alimentando dessa forma, o “rebaixamento” da 

figura feminina (OLIVEIRA, 2012). 

 Foram muitos anos de lutas e resistência para o gênero feminino alcançar 

legitimidade social e avançar no campo da proteção social, dado que a execução de ações 

protetivas se deu de forma tardia, uma vez que foi preciso vidas serem cessadas para que algo 

pudesse ser feito. Desse modo, de acordo com as bases legais que legitimam a violência 

contra a mulher, especificadamente a Lei Maria da Penha, podemos considerar a nível de 

definição, o que consta no 

 

art. 5º: Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: 
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas; 
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa; 
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (LEI 
MARIA DA PENHA, 2006).  
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Destarte, considera-se violência contra a mulher toda e qualquer ação de natureza 

física, psíquica, sexual e moral que venha trazer danos a vítima. Dessa forma, relações 

abusivas que caracterizam a sobreposição dos homens quando comparados as mulheres, 

expressam esse tipo de violência e podem gerar severas punições, a depender da situação.   

Ainda com base na citada lei, em seu Art. 2o: 

 
Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, 
renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde 
física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social (LEI 
MARIA DA PENHA, 2006).  

 

 Assim sendo, a violência contra a mulher é considerada uma violação de direitos, 

visto que o princípio da dignidade humana se encontra ameaçado pelo sujeito do sexo oposto, 

que na oportunidade, utiliza-se do seu poder coercitivo para exercer essa prática de maneira a 

diminuir a vítima, colocando-a numa posição vulnerável. Logo, a Constituição Federal de 

1988 vem assegurar os princípios fundamentais à pessoa humana como um todo, de modo que 

homens e mulheres passariam a ser tratados de forma igualitária perante a lei.    

Posto isso, cabe recordar que no dia 07 agosto de 2006, foi aprovada a lei de nº 

11.340, mais conhecida por Lei Maria da Penha, como resultado da luta histórica dos 

movimentos feministas e de mulheres. Esta Lei passou a representar no campo do direito, um 

entrave para a perpetuação de culturas machistas que banalizam práticas violentas contra a 

mulher no seio familiar, uma vez que visa resguardar a integridade física, moral e psicológica 

destas. Esse processo foi positivo frente ao descaso enfrentado por esse público ao longo dos 

anos, em razão de que a partir de então, as mulheres estariam resguardadas por uma legislação 

específica para denunciar relações abusivas (LEI MARIA DA PENHA, 2006).  

Em vista disso, a seguir buscaremos conceituar o que vem a ser políticas públicas, 

dentro da proteção social às mulheres, como forma de socializar informações precisas que 

muitas vezes não alcançam visibilidade social. Ademais, pretendemos listar como estas vêm 

se estruturando no campo do enfrentamento à violência doméstica na cidade de João Pessoa, 

como forma de repassar como vem se organizando os órgãos públicos para intervir diante 

dessa realidade. 

 

3.  As políticas públicas de enfrentamento a violência doméstica em joão pessoa 
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  É necessário antes de adentrar ao assunto específico desse ponto, esclarecer que as 

políticas públicas são “[...] conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo 

Estado diretamente ou indiretamente [...] que visam assegurar determinado direito de 

cidadania, [...] para determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico” 

(BELINOVSKI, 2013, p. 12). Sendo assim, a partir das demandas decorrentes da violência 

doméstica contra a mulher, o Estado se vê no papel de criar mecanismos para combater essa 

prática e amparar em termos legais as vítimas.  

 Dessa maneira, voltando-se para o município de João Pessoa, foi criada por meio da 

lei nº 11.902 de 29 de março de 2010, a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as 

Mulheres, que tem por objetivo “[...] contribuir para a promoção da equidade de gênero, por 

meio da implementação de políticas públicas que efetivem os direitos humanos das mulheres 

e elevem sua cidadania, superando as situações de desigualdades vivenciadas pela mulher na 

sociedade.” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, s.d).  

 Assim, a mesma desenvolve suas ações em “[...] áreas consideradas de 

vulnerabilidade para a qualidade de vida e autonomia das mulheres, são elas: educação; 

enfrentamento à violência contra a mulher; saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos; e 

trabalho e enfrentamento à pobreza” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, s.d). 

 É importante ressaltar, que esse órgão foi instituído para alterar a Coordenadoria de 

Políticas Públicas para as Mulheres, criada em 2005, considerada o primeiro mecanismo de 

políticas públicas paras as mulheres do município (PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS PARA AS MULHERES, 2013, p. 45-46). A Secretaria atua como mediadora nas 

questões relativas à prefeitura municipal com os movimentos populares, como também 

incentiva os outros órgãos a assegurarem os direitos das mulheres, principalmente no que 

tange ao fortalecimento da cidadania dessa população (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 

s.d). 

 Outra entidade direcionada a esse gênero é o Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, este “[...] é um órgão de deliberação coletiva, vinculada ao Gabinete do Prefeito, 

constitui órgão Integrante da Administração Direta do Município de João Pessoa, com 

autonomia administrativa e financeira [...]” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, s.d). Desse 

modo, essa instituição possibilita que a mulher tenha mais participação política no que diz 

respeito às suas questões, num contexto social, cultural, econômico e assim por diante, 

garantindo-lhes o princípio da igualdade que é assegurado pela Constituição Federal de 1988.  
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 Sendo assim, a prefeitura municipal de João Pessoa em articulação com os órgãos 

responsáveis e com os movimentos populares, desenvolveu o Plano Municipal de Políticas 

Públicas para as Mulheres. Esse Plano significou um grande avanço para o reconhecimento e 

efetivação dos direitos das mulheres, uma vez que as vulnerabilidades e necessidades foram 

identificadas, como por exemplo, a violência doméstica contra a mulher, servindo de base 

para a criação de medidas que viessem a lhes resguardar.  

 Portanto, em consonância com as ações propostas no Plano Municipal, foi criado em 

2007, o Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra (CRMEB), no qual sua demanda é a 

mulher vítima de violência doméstica, não por ser o fato ocorrido dentro de uma residência, 

mas por causa do vínculo existente entre vítima e agressor3. Logo, seus serviços são 

organizados em setores, que são: social, com a assistente social; psicológico, com a psicóloga; 

jurídico, com a advogada e arte-educação, com arte educadoras (PREFEITURA DE JOÃO 

PESSOA, s.d). 

 É indispensável salientar, que esse espaço não é um local de denúncia, mas sim de 

acompanhamento e apoio, contudo, caso a vítima queira denunciar a advogada a acompanha 

até a delegacia especializada. Além disso, há uma articulação em rede com a assistência 

(CRAS e CREAS), a saúde (Hospitais e CAPs), a segurança e a justiça (Delegacia da 

Mulher), a habitação (Secretaria de Habitação Social), a educação (PRONATEC) e o trabalho 

e renda (SINE), a depender da demanda de cada usuária4.  

 Como dito acima, em João Pessoa está localizada duas Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher, uma na Avenida Pedro II e a outra na Central de Polícia, no bairro 

João Paulo II. Nesse sentido,  

 

As delegacias especializadas no atendimento à mulher trabalham com uma 
equipe multidisciplinar. Além dos policiais, psicólogos, assistentes sociais e 
advogados dividem o trabalho que, nesses casos, vai além da investigação e 
eventual punição do agressor. A equipe auxilia vítimas e familiares a 
encontrarem o caminho da não violência através das assistências jurídica e 
psicossocial (CLICK PB, 2015).  
 

  Dessa maneira, evidencia-se uma maior preocupação por parte dos gestores 

principalmente no que tange ao acolhimento mais humanizado dessas vítimas, tendo em vista 

                                                           
3 Considerações fornecidas pela assistente social Nenila Almeida do Centro de Referência da Mulher Ednalva 
Bezerra, na aula dadisciplina de Introdução às Práticas Sociais, ministrada pela docente Nívia Cristiane, da 
Universidade Federal da Paraíba, no dia 02 de Maio de 2017. 
4Considerações fornecidas pela assistente social Nenila Almeida do Centro de Referência da Mulher Ednalva 
Bezerra, na aula dadisciplina de Introdução às Práticas Sociais, ministrada pela docente Nívia Cristiane, da 
Universidade Federal da Paraíba, no dia 02 de Maio de 2017. 
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que estas já estão fragilizadas diante da situação em que vivem. Nesse espaço, as mulheres 

encontram um ambiente confortável e de confiança para poder expressarem as suas queixas e 

assim denunciarem o agressor.  

 Ademais, outra forma de denunciar o agressor é por meio do Ligue 180, que diz 

respeito à Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, na qual a mesma “[...] 

tem por objetivo receber denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de 

atendimento à mulher e de orientar as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação 

vigente, encaminhando-as para outros serviços quando necessário.” (CENTRAL DE 

ATENDIMENTO À MULHER, 2016). Dessa forma, essa central funciona 24h, todos os dias 

e as denúncias são encaminhadas para o Ministério Público de cada Estado, a fim de 

investigarem mais a fundo as demandas. 

 Por fim, as vítimas residentes na capital, que se encontram numa situação de alto 

risco de violência doméstica podem fazer uso do aplicativo intitulado “Elas”. Este é 

disponibilizado pela prefeitura local e funciona do seguinte modo: SMS são enviados 

automaticamente “[...] aos números de pessoas cadastradas pela usuária para pedir ajuda, além 

de um número de controle da gestão do aplicativo.” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 

s.d). O mesmo “[...] também conta com números de telefones úteis dos locais da rede de 

atendimento à mulher em situação de violência doméstica do município de João Pessoa e do 

Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra.” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, s.d). 

Assim, esse mecanismo facilita, de certa forma, a comunicação das usuárias com os órgãos 

competentes, fazendo com que a intervenção nesses casos seja mais rápida e efetiva, 

contribuindo muitas vezes na preservação da vida das vítimas. 

 

4.  Considerações finais  

 

  Diante do que foi exposto, concluímos que, historicamente a mulher foi vista como 

um ser inferior a figura masculina, por essa razão, as suas necessidades não eram levadas em 

consideração e isso contribuía para a perpetuação dessa condição, haja vista a desvalorização 

moral e social sofrida por estas ao longo dos anos. É somente com o avanço dos movimentos 

sociais e a visibilidade alcançada pelas pressões destes, que o Estado se vê no papel de 

intervir para responder as problemáticas oriundas da violência doméstica contra a mulher.  

  Sendo assim, ações passaram a ser desenvolvidas com o intuito de minimizar práticas 

violentas e conscientizar a sociedade, quanto a existência de um problema social que interfere 
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nas relações sociais como um todo.  Dessa forma, destaca-se o papel da literatura, que vem 

fortalecendo os espaços de discussões na medida em que aborda os determinantes sociais que 

envolvem esse tipo de violência, embora tenhamos muito o que avançar, dado que muitos 

registros ainda são recentes e o acesso é limitado.  

  Assim sendo, perante os avanços conquistados constitucionalmente, a Lei Maria da 

Penha representa um marco no que se refere à promoção e proteção das mulheres, posto que 

no âmbito jurídico expressa um aparato de enfrentamento ideológico frente a cultura machista 

estabelecida socialmente. Com base nesse entendimento, as mulheres passaram a ter uma 

cobertura maior em termos de lei e por isso, muitas sentem-se mais seguras e confiantes para 

denunciarem seus agressores e retomarem sua autoestima.  

  No que tange as políticas públicas implementadas na cidade de João Pessoa, cabe 

registrar que a execução dos mecanismos criados para lidar com o enfrentamento da violência 

doméstica contra a mulher são considerados positivos, visto que há uma divulgação das 

atividades realizadas pelos órgãos competentes bem como uma inter-relação entre os atores 

sociais envolvidos nesse processo. Ademais, a ampliação de atividades de cunho preventivo e 

educativo tem sido um elemento importante que tem impulsionado as vítimas a denunciarem 

seus agressores, facilitando a efetivação da lei que as resguarda.  

  Contudo, salientamos a necessidade contínua de aperfeiçoamento e avaliação frente a 

execução das políticas públicas voltadas para assistir às mulheres vítimas de violências, 

considerando a complexidade da realidade social as quais se inserem. Além disso, destacamos 

também a necessidade da criação de políticas públicas que venham adequar-se às novas 

demandas, uma vez que as formas de violências vêm se agravando e as legislações vigentes 

não conseguem alcança-las em termos de enfrentamento. 

  Por último, nada do que discutimos fará sentido se não houver um movimento de 

conscientização da sociedade em favor da autonomia da mulher, dado que a cultura machista 

ainda permanece no seio social, o que põe entraves ao desenvolvimento pleno de políticas 

públicas e da própria condição da mulher. Todavia, os órgãos responsáveis juntamente com os 

movimentos sociais que defendem essa causa têm trabalhado diariamente, criando ações que 

visem rebater atos violentos nos mais variados espaços.  
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