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Introdução 

 

O artigo irá analisar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRM) em 

situação de violência de Mossoró/RN e as dificuldades encontradas na realização do 

atendimento e do enfrentamento a violência contra as mulheres. O presente trabalho é fruto 

das reflexões realizadas junto ao Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) do 

Semiárido durante a construção de um relatório (ainda no prelo) sobre a Rede de 

Enfretamento à Violência contra a Mulher do município de Mossoró/RN. 

A análise do CRM será relacionada com as dificuldades presentes na execução da 

Lei Maria da Penha, apontadas no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito Misto 

(CPMI) da Violência contra a Mulher. Haverá uma comparação do cenário local com os 

apontamentos nacionais realizados pela CPMI no seu relatório final. 

A metodologia utilizada para a realização do artigo consistiu numa pesquisa empírica 

com análise qualitativa, através de visitas ao CRM, e realização de entrevistas com as 

funcionárias do Centro. As perguntas da entrevista foram relacionadas ao atendimento 

realizado pelo CRM à mulher em situação de violência, a estrutura do local, e aos empecilhos 

encontrados na realização desse atendimento. Além dessa análise in loco, foi realizado um 

levantamento bibliográfico e documental sobre a Lei Maria da Penha, sobre a Rede de 

Enfrentamento à Violência contra a Mulher, a CPMI, e os obstáculos presentes na efetivação 

da Lei 11.340/2006, buscando compreender os problemas no âmbito local e no âmbito 

nacional, relacionando-os. 

O roteiro será da seguinte forma: será feita uma análise da Lei Maria da Penha, 

abordando o contexto histórico de seu surgimento e a importância da sua criação. Após essa 
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análise, explicaremos o que é a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o seu 

papel no combate a essa violência. Serão apresentadas as dificuldades na implementação da 

Lei Maria da Penha, como uma realidade nacional, com base na CPMI da violência contra a 

mulher. Para finalizar, realizaremos um comparativo entre as dificuldades na execução da Lei 

encontradas no CRM, e as dificuldades encontradas no cenário nacional. 

1. Contexto histórico da Lei Maria da Penha 
 

A violência contra a mulher sempre foi uma realidade brasileira, e por muito tempo 

não tínhamos mecanismos suficientes para coibi-la, em especial, por ser tratada como 

qualquer outro tipo de violência, sem que fossem observadas as particularidades e 

abrangência que essa modalidade de violência possui. 

O parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal diz que: “O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações”, portanto é dever do Estado implementar mecanismos  

especializados para combater esse tipo de violência.  

Antes da criação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), existiam alguns 

mecanismos especializados de atendimento à mulher em situação de violência, tais como: 

atendimento psicológico e orientação jurídica, através do SOS-Mulher, que foram grupos 

criados por organizações feministas que buscavam ajudar as mulheres a saírem da situação de 

violência, nos anos 80 (PASINATO, 2015). Em 1985 é criada a primeira Delegacia de Defesa 

da Mulher, além de ser criado o Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM).  Já em 

1986, foi criada a primeira Casa-Abrigo pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. 

(POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOÊNCIA CONTRA AS 

MULHERES, 2011).  

Em 2004, a proposta de Política Nacional de Enfretamento à Violência Contra as 

Mulheres passou a ser acatada, a partir do I Plano Nacional de Políticas para as Mulheres 

(POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO..., 2011), em que buscava-se uma rede de 

enfrentamento integrada, ou seja, um conjunto de entidades especializadas visando combater 

essa violência, e há a promoção da criação de novos serviços, como: Defensorias da Mulher, 

Centros de Referência de Atendimento às Mulheres. 

A partir da luta das mulheres e feministas no Brasil, algumas leis de relevância foram 

surgindo, tais como: a Lei 7.209/1984, que alterou o artigo 61 do Código Penal, passando a 
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ter um agravamento de pena caso o crime fosse praticado por ascendente, descendente, irmão 

ou cônjuge; a Lei 8.930/1994, que afirma que o estupro e o atentado violento ao pudor são 

crimes hediondos; a Lei 10.224/2001, que tipificou o assédio sexual como crime, entre outras. 

(CALAZANS, 2011) 

Entretanto, o maior avanço quanto ao combate à violência doméstica, sem dúvidas é 

a promulgação da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), que foi proposta por organizações 

feministas em parceria com a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) que 

reivindicavam mecanismos mais eficazes para o enfrentamento à violência doméstica e 

familiar contra a mulher, a partir da Convenção do Belém do Pará (1996), e foi aprovada em 

07 de agosto de 2006 (BANDEIRA, 2015). Essa Lei abrange desde as medidas de punição e 

responsabilização a medidas de promoção de direitos e proteção da integridade física e dos 

direitos da mulher (PASINATO, 2015). A partir da Lei Maria da Penha foram criados os 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar. 

A Lei 11.340/06 felizmente teve uma grande repercussão, e passou a ser conhecida 

de forma geral por todos, principalmente por levar o nome de Maria da Penha, uma mulher 

que sofreu anos com a violência doméstica, chegando inclusive a ficar paraplégica, sendo um 

símbolo para essa luta contra a violência contra a mulher, e mostrando que ela realmente 

acontece cotidianamente. 

2. A rede de enfrentamento à violência contra a mulher 

A partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) em 2003, foi 

iniciada uma política que buscava desenvolver a chamada “Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher” (SANTOS, 2015). Essa Rede passou a dar uma atenção maior 

para a mulher em situação de violência, incorporando outros serviços que teriam o objetivo de 

zelar pela saúde da mulher, além de prevenir e erradicar essa violência. 

O art. 8º, I, da Lei Maria da Penha prevê a integração da Rede de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher e de Atendimento às Mulheres em situação de Violência: “I - a 

integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 

com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação”.  

A Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher é a união, de forma 

estruturada, das instituições governamentais, não-governamentais e da comunidade, que busca 

elaborar estratégias para a prevenção da violência doméstica; responsabilizar os agressores; 
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além de promover a assistência para as mulheres em situação de violência. A Rede contempla 

os seguintes eixos: combate, prevenção, assistência e garantia dos direitos dessas mulheres. 

(REDE DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 2011). 

Há também a Rede de Atendimento, que está inserida na Rede de Enfrentamento, e 

está relacionada aos serviços de assistência, tais como: assistência social, saúde, segurança 

pública e justiça, que buscam realizar um atendimento de qualidade, humanizado (REDE DE 

ENFRENTAMENTO..., 2011). 

É importante diferenciar os serviços não-especializados dos serviços especializados 

de atendimento à mulher. Os serviços não-especializados são os que geralmente fazem o 

atendimento inicial da mulher após ela ser violentada, ou seja, os serviços que atendem todas 

as pessoas, e não somente as mulheres em situação de violência, como: os hospitais, os 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS), Defensoria Pública, entre outros. (REDE DE 

ENFRENTAMENTO..., 2011) 

 Os serviços especializados são aqueles voltados ao atendimento exclusivo para as 

mulheres, principalmente em situação de violência doméstica, como: os Centros de 

Atendimento à Mulher em situação de violência, Casas-Abrigo, Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher, Núcleos da Mulher nas Defensorias Públicas, Juizados Especiais de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Central de Atendimento à Mulher, serviços 

de saúde voltados para o atendimento aos casos de violência sexual, entre outros. (REDE DE 

ENFRENTAMENTO..., 2011) 

 

3. A Regulamentação dos Centros de Referência da Mulher 

 

A partir da criação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, e 

principalmente a partir da promulgação da Lei Maria da Penha, foram criados os Centros de 

Referência da Mulher, como está previsto no artigo 352 da Lei 11.340/2006, bem como as 

                                                           

2 Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e promover, no limite das 
respectivas competências: I - centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos 
dependentes em situação de violência doméstica e familiar; II - casas-abrigos para mulheres e respectivos 
dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar; III - delegacias, núcleos de defensoria 
pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar; IV - programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e 
familiar; V - centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

5 

 

casas-abrigo, além dos serviços especializados, programas e campanhas, e centros de 

educação e reabilitação para os agressores. 

Visando uma padronização dos procedimentos para a realização do atendimento nos 

Centros de Referência da Mulher, foi elaborada uma norma técnica, para ser seguida no Brasil 

inteiro, e nela são estabelecidas diretrizes e padrões gerais para que os profissionais possam 

seguir, fazendo com que haja o funcionamento efetivo desse equipamento da rede. 

Os Centros de Referência fazem parte dos serviços especializados da Rede de 

Atendimento à Mulher em situação de violência, e são entidades essenciais para o combate e a 

prevenção à violência doméstica, já que realizam ações globais e atendimento interdisciplinar 

(psicológico, social, jurídico, orientação e informação), buscando romper com a situação de 

violência que muitas mulheres se encontram. (NORMA TÉCNICA DE UNIFORMIZAÇÃO: 

CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE 

VIOLÊNCIA, 2006) 

É dever dos Centros de Referência: promover qualificação para os profissionais do 

Centro; articular os serviços da rede, buscando o atendimento qualificado e humanizado à 

mulher em situação de violência; realizar o levantamento de dados locais acerca da situação 

da violência contra a mulher; desenvolver mecanismos de gestão e avaliação dos serviços da 

Rede; realizar encontros com os serviços da Rede para supervisão, acompanhamento e 

avaliação dos casos atendidos, dentre outras ações. (NORMA TÉCNICA DE 

UNIFORMIZAÇÃO..., 2006) 

 

4. Analisando o Centro de Referência da Mulher do Município de Mossoró/RN 

 

Os extensionistas do eixo Gênero e Educação Jurídica Popular do Centro de 

Referência em Direitos Humanos (CRDH) do Semiárido3, projeto de extensão da 

Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) – Campus Mossoró, realizaram um 

trabalho de análise dos equipamentos que compõem a Rede de Enfrentamento à violência 

contra a mulher na cidade de Mossoró/RN, através de visitas e entrevistas realizadas com os 

                                                                                                                                                                                     

 
3 O Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido foi criado no ano de 2013 na UFERSA. A ele 
estão vinculados diversos projetos de extensão da UFERSA, atuando mais especificamente em três eixos: a) 
Agrário, b) Gênero, c) Justiça Restaurativa. O CRDH atualmente possui 15 extensionistas bolsistas, sendo 
financiado pelos recursos do edital nacional de extensão – o PROEXT. 
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profissionais que atuam na mesma, com o objetivo de construir um relatório (ainda no prelo) 

sobre essa Rede e as dificuldades por ela enfrentadas na realização da Lei Maria da Penha. 

A partir da experiência de analisar a Rede de Enfrentamento à violência contra a 

mulher do município de Mossoró/RN, proporcionada pelo CRDH do Semiárido, o Centro de 

Referência da Mulher foi um dos equipamentos mais interessantes de se analisar, tendo em 

vista sua importância enquanto instituição de atendimento multidisciplinar e interdisciplinar 

às mulheres em situação de violência. No Centro, através da análise do local e através das 

entrevistas realizadas com as profissionais, foram observadas nas falas delas diversas 

dificuldades que impedem que o atendimento seja totalmente satisfatório. 

A visita ao Centro de Referência da Mulher foi realizada no dia 16 de abril de 2017, 

e foram entrevistadas três profissionais: da área do direito, da psicologia e do serviço social, 

além delas há mais duas profissionais, da área pedagogia e há uma coordenadora.  

O Centro de Referência da Mulher de Mossoró/RN foi inaugurado em 2009, e sua 

criação foi importante para dar apoio aos serviços realizados pela Delegacia Especializada no 

Atendimento à Mulher (DEAM) e ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, 

pois havia a necessidade de um órgão que desse uma maior atenção e assistência a essas 

mulheres. Inicialmente era denominado CREAS, e em 2012 a nomenclatura foi modificada 

para Centro de Referência da Mulher. 

De acordo com as entrevistadas, as mulheres em situação de violência procuram o 

CRM tanto de forma espontânea, através de indicações de alguém que já foi ao Centro, quanto 

são encaminhadas através de serviços da rede, como: a Delegacia Especializada no 

Atendimento às Mulheres (DEAM), o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, o 

CRAS; também são encaminhadas através de algum órgão da saúde, como as Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). 

De acordo com as profissionais, quanto ao atendimento não há necessidade de 

espera. Inicialmente a mulher é atendida na recepção e é realizado um prontuário e um 

registro. Depois é realizado o atendimento interdisciplinar pela equipe, onde a mulher tem seu 

espaço de fala e tem a oportunidade de explicar tudo que aconteceu, e a partir dessa conversa 

inicial são realizados os direcionamentos por cada profissional, de acordo com a sua 

especialidade. 

A advogada realiza as orientações jurídicas, explicando o que é a Lei Maria da 

Penha, e quais são os seus direitos assegurados por lei; se for o caso de divórcio ou pensão 

alimentícia, a mulher é encaminhada para os serviços jurídicos gratuitos oferecidos pelas 
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Universidades nos seus Núcleos de Prática Jurídica ou para a Defensoria Pública Estadual 

(DPE). Caso a mulher não tenha realizado a denúncia, há o encaminhamento para a Delegacia 

da Mulher. 

A atividade da psicóloga é identificar se é necessário um acompanhamento 

psicológico, e quantas sessões são necessárias. Se o caso for mais grave e não se encaixar no 

serviço psicológico, a psicóloga encaminha para o Centro Clínico Professor Vingt-un Rosado, 

onde a mulher tem direito ao atendimento psiquiátrico. Já a assistente social, dependendo do 

caso, pode encaminhar para fazer um cadastro único para receber a bolsa família, e também 

pode encaminhar para o CREAS. 

A sede do Centro de Referência da Mulher fica localizada no bairro Alto de São 

Manoel, e funciona em um prédio da prefeitura, durante a visita percebemos que a estrutura é 

precária, mal-cuidada. No prédio há uma recepção; duas salas, sendo uma da coordenação, 

onde há o computador do Centro, e outra aonde é realizado o atendimento interdisciplinar. Há 

uma cozinha (copa); e há uma área de lazer, aonde são realizadas as atividades quinzenais 

com a comunidade. 

Quanto aos horários de trabalho, a psicóloga, a assistente social e a pedagoga 

trabalham 20h semanais, já a advogada trabalha 40h semanais. Segundo a psicóloga, essa 

divergência de horários dificulta o atendimento interdisciplinar, pois os únicos horários em 

que a equipe inteira está presente no Centro de Referência são a quarta e sexta pela manhã. 

Então, apesar de todos os dias o Centro estar aberto, as mulheres em situação de violência 

podem chegar ao Centro e não ter o atendimento que deveriam. 

Quanto à avaliação das profissionais acerca do atendimento que realizam, elas 

afirmaram que as mulheres são bem acolhidas, entretanto há dificuldades nesse atendimento, 

por diversos motivos, como: por causa da localização, pois não é um local estratégico, central, 

então dificulta a locomoção de muitas mulheres que moram em bairros distantes, e isso é 

perceptível, pois há pouca procura, já que foram registrados apenas 405 casos desde o ano da 

fundação (2009). 

Há também a necessidade de articulação e integração com a Rede de Enfrentamento 

à violência contra a mulher, para que essas mulheres sejam encaminhadas adequadamente 

para os serviços da rede, e se sintam mais motivadas a denunciar, seguir com o processo e 

romper com o ciclo de violência. Além disso, as profissionais também sentem necessidade de 

uma qualificação para esse atendimento, pois não tiveram nenhuma capacitação específica 
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sobre violência doméstica e como deve ser realizado o atendimento no Centro de Referência 

da Mulher.  

Sobre as condições de trabalho no CRM, a assistente social informou que há a 

necessidade de um local mais confortável para as atividades com as mulheres das 

comunidades; também há a necessidade de um espaço lúdico para as crianças, pois as mães 

muitas vezes trazem seus filhos e não há um espaço adequado para elas; outra dificuldade no 

CRM é a ausência de internet, há apenas um computador no Centro, e sem acesso à internet, o 

que dificulta o acesso rápido a algumas informações necessárias durante o atendimento; além 

disso, não há um telefone à disposição do Centro, dificultando o contato com as mulheres em 

situação de violência.  

Para a realização de visitas externas, e algumas vezes, dependendo do caso, visitas 

domiciliares, existem dificuldades quanto à locomoção delas para esses espaços, pois não há 

transporte disponível; além disso, na cidade de Mossoró, não há nenhuma casa-abrigo para o 

acolhimento das mulheres que são ameaçadas, que precisam sair das suas casas e não têm 

para onde ir. A psicóloga afirma que também falta ao local do CRM segurança. 

O CRM tem muita dificuldade de articulação com a rede, e quanto às reuniões 

internas para a avaliação do trabalho do CRM, as profissionais afirmaram que havia certa 

dificuldade, pois a coordenação foi mudada várias vezes, o que dificultava uma maior 

afinidade e sintonia com a equipe. No momento estão tentando se reunir mais para avaliar o 

trabalho, planejar ações e métodos para melhorar o serviço, bem como analisar as 

dificuldades. 

 

5. Comparativo entre o Centro de Referência da Mulher de Mossoró/RN e a realidade 

brasileira mostrada no relatório da CPMI da violência contra a mulher 

 

 A Lei Maria da Penha foi um mecanismo criado com o objetivo de diminuir os 

índices de violência doméstica no Brasil, entretanto os índices de violência contra a mulher e 

de feminicídio não diminuíram como era esperado, então o Congresso Nacional, no ano de 

2012, resolveu criar uma Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) para investigar o 

cenário da violência contra a mulher no Brasil. 

Durante a sua investigação, a CPMI visitou os equipamentos que compõem a Rede 

de Enfrentamento à Violência contra a mulher, como os juizados, as promotorias, as 

defensorias e as delegacias especializadas no atendimento às mulheres, e realizou um relatório 
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apresentando os resultados da investigação, aprovado em julho de 2013. Nesse relatório é 

apontado que apesar do país ter avançado na criação de mecanismos para combater a 

violência contra a mulher, há uma série de obstáculos que impedem que a Rede de 

Enfrentamento funcione adequadamente.  

Um dos obstáculos presentes no relatório é a questão do baixo orçamento destinado 

para as políticas públicas para as mulheres em situação de violência, que acaba prejudicando o 

funcionamento dos equipamentos da rede. Outro obstáculo apresentado no relatório é a 

necessidade de capacitação dos profissionais que atuam na rede. Além disso, os serviços 

especializados da rede (juizados, delegacias, defensorias, promotorias e casas-abrigo) estão 

concentrados nas capitais e cidades maiores, dificultando o acesso à rede pelas mulheres que 

não moram nessas regiões. (CAMPOS, 2015) 

No relatório da CPMI foram realizadas conclusões, tais como: os juizados especiais 

se encontram em um número pequeno para a demanda de casos existentes de violência contra 

a mulher; quanto às Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAMs), muitas 

não funcionam, não são bem estruturadas, há um déficit de servidores e por isso não há 

plantões de 24 horas, além disso, nem todos os Estados possuem um sistema informatizado. 

(CAMPOS, 2015) 

No Ministério Público há o problema de poucas unidades para uma grande demanda; 

e alguns dos promotores que atuam na área aplicam a suspensão condicional do processo, que 

é proibida pela Lei Maria da Penha e pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Os Núcleos 

de Defesa da Mulher (NUDEM), que fazem parte das Defensorias Públicas, são os que estão 

em menor número comparado aos outros órgãos, além de ter uma estrutura deficiente, o que 

dificulta o acesso à justiça pelas mulheres mais carentes que precisam acessar um serviço 

gratuito. (CAMPOS, 2015) 

Quanto às casas-abrigo, que tem o papel de acolher as mulheres que estão em 

situação de violência, e que estão sendo ameaçadas, há várias dificuldades, como: há a ideia 

de confinamento e disciplinamento dessas mulheres; não há atividades educativas e culturais, 

como deveriam existir; não há a segurança que deveriam ter, por causa da rotatividade de 

profissionais da segurança. (CAMPOS, 2015) 

Comparando o relatório final da CPMI da violência contra a mulher com a análise 

realizada do Centro de Referência da Mulher, percebemos que existem várias semelhanças 

entre as dificuldades encontradas no CRM e as dificuldades apontadas pela CPMI dos outros 

equipamentos que compõem a rede, a nível nacional.  
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Quanto ao orçamento, fica claro que o orçamento tanto dos equipamentos analisados 

pela CPMI (juizados, delegacias, defensorias, promotorias e casas-abrigo), quanto o do Centro 

de Referência da Mulher é baixo, tendo em vista a ausência de internet, telefone, transporte, 

entre outros materiais, que foi relatada pelas profissionais do CRM. Além disso, outro ponto 

em comum entre o CRM e os equipamentos analisados pela CPMI é a falta de capacitação dos 

profissionais para atuarem na Rede de Enfrentamento à violência contra a mulher. 

Foi relatado pela CPMI que os equipamentos da rede analisados se encontram em 

capitais e cidades maiores, o que dificulta o acesso à rede por mulheres das cidades que se 

localizam nos interiores dos estados. A questão da localização também foi vista no CRM de 

Mossoró/RN, já que não se localiza em um bairro central, dificultando o acesso para as 

mulheres que moram em outros bairros da cidade.  

Em alguns dos equipamentos, como a Delegacia da Mulher e a Defensoria, a 

estrutura é precária, bem como no Centro de Referência, tendo em vista a necessidade de 

espaço para as crianças, e espaços confortáveis para o atendimento à mulher em situação de 

violência. Além disso, em algumas Delegacias da Mulher não há um sistema informatizado, 

semelhante ao que ocorre no CRM, pois não há internet, e há apenas um computador. As 

casas-abrigos também foram analisadas e foram relatadas várias dificuldades, entretanto no 

município de Mossoró/RN a situação é mais complicada, pois não há nenhuma casa-abrigo. 

A CPMI apontou dificuldades relacionadas ao pequeno número de unidades do 

Juizado Especial, do Ministério Público, e da Defensoria Pública, já que a demanda de 

mulheres em situação de violência é grande para poucas unidades. No Centro de Referência 

da Mulher a demanda é pequena, mas a partir da análise do relatório da CPMI da violência 

contra a mulher, percebemos que o motivo não é o pequeno número de mulheres em situação 

de violência, mas sim a falta de visibilidade do CRM. 

 

Conclusão 

 

Diante da pesquisa acerca da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), foi possível 

compreender melhor sua história, que foi um marco diante de tanta luta do movimento 

feminista por um meio eficaz de combate a essa violência, e foi um avanço diante dos outros 

meios já criados para o enfrentamento à violência doméstica, já que não eram tão conhecidos 

e não eram voltados para atender a demanda existente desses casos. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



 

 

11 

 

O estudo bibliográfico e documental acerca das Redes de Enfrentamento à violência 

contra a mulher e Atendimento a mulher é bastante relevante para a compreensão dos 

equipamentos que as compõem, da importância da união, integração e articulação desses 

equipamentos para um atendimento de qualidade da mulher em situação de violência, e o 

quanto o funcionamento de cada um é importante para que a rede se integre. 

A análise da norma técnica do Centro de Referência da Mulher fez com que 

reflexões fossem construídas acerca de como o Centro deveria ser, e foi possível a 

comparação com a realidade do CRM através das entrevistas realizadas com as profissionais 

que trabalham no Centro, com perguntas relacionadas ao atendimento às mulheres em 

situação de violência, à estrutura do Centro, e à Rede de Enfrentamento à violência contra a 

mulher, que foi essencial para entender o quanto o papel do Centro é importante no 

rompimento do ciclo da violência doméstica. Entretanto como este enfrenta várias 

dificuldades estruturais, o órgão não é tão conhecido pelas mulheres como o Juizado Especial, 

ou a Delegacia da Mulher. 

A partir da análise do relatório da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito (CPMI) 

da violência doméstica, foi possível o aprendizado acerca das dificuldades enfrentadas por 

todos os órgãos que compõem a Rede de Enfrentamento, que é uma realidade nacional, e não 

apenas local, concluindo-se que há uma relação direta entre os obstáculos enfrentados pelos 

órgãos da Rede quanto à aplicação da Lei Maria da Penha e os obstáculos enfrentados pelo 

Centro de Referência da Mulher, que é um órgão municipal, local. 

Portanto, através de uma comparação entre o Relatório final da CPMI e a análise do 

Centro de Referência da Mulher, para que haja um melhor funcionamento da Rede de 

Enfrentamento e consequentemente do Centro de Referência da Mulher em Mossoró/RN, é 

necessário que haja o funcionamento individual de cada equipamento da rede a nível nacional, 

estadual, e municipal.  

Para que o Centro de Referência da Mulher funcione adequadamente, é necessário 

um maior investimento por parte do município, já que é um órgão municipal, através de 

capacitações, além disso, deve ser pensada a visibilidade do Centro e a estratégia do local, e 

para que ele se integre efetivamente à Rede, deve haver certo incentivo por parte do Poder 

Público.  
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