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Resumo
O avanço nas questões de gênero vem se efetivando a partir da Política Nacional para as Mulheres, porém o
percurso que se desenvolve está firmado por uma construção histórica e uma intensa mobilização social.
Conjuntura que permite atravessamentos cada vez mais intensos entre política e sociedade. Compreender
como se estabelece e se enderece essa trama é fundamental para as melhorias contínuas. É neste contexto
que o artigo toma corpo, com o objetivo de compreender a aplicabilidade das Políticas Públicas para as
Mulheres e seu enfrentamento no município de Bento Gonçalves. Para este estudo foram ouvidos 20
gestores participantes da rede que compõem o serviço no município. Os resultados apresentados podem
contribuir e/ou modificar estratégias de enfrentamento das situações de violência. Porém, é necessário um
olhar para além do relato da lei, é necessário uma escuta e intervenções que atendam a subjetividade dessas
mulheres para que possam sustentar esse percurso e, aos poucos, elas consigam dizer não, estabelecendo
limites entre o que é seu e o que é do outro, para encontrar um lugar no social.
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INTRODUÇÃO

As mudanças que marcaram os séculos possibilitaram a população, de algum
modo, manter ou alterar o olhar sobre as mulheres, conforme a educação recebida em
casa, na escola, nas cidades e nos âmbitos de convivência. Existe uma preocupação com o
sofrimento, com as discriminações e com o preconceito que a elas são imputados, mas a
visibilidade das políticas públicas sobre a violência evidencia o quanto se está longe de
uma sociedade com oportunidades iguais para homens e mulheres porque vivemos num
universo de desigualdades.
Na contemporaneidade cada vez mais as políticas públicas tornam-se conhecidas e
tomadas como parte da vida pela sociedade, já que há um investimento social nelas, na
medida em que as bordas mínimas de relações sociais estão se apagando. É nesse sentido
que Teixeira (2002) esclarece que as Políticas Públicas surgem para organizar uma
sociedade e, são diretrizes e princípios norteadores de ação do Poder Público a fim de
mediar interesses de ordem do coletivo.
Importante considerar que há um tempo não muito distante as organizações não se
articulavam no sentido de promover o bem estar da sociedade como ocorre na atualidade,
a função do Estado no século XVIII e XIX era promover a segurança pública e a defesa
externa em caso de ataque inimigo. Com a evolução do cenário percebeu-se a
necessidade de desenvolver uma série de ações e atuar diretamente em diferentes áreas,
tais como: saúde, educação e meio ambiente, ou seja, para atingir os objetivos maiores
eram necessários investimentos a partir de diferentes frentes de ação, porém, não há
garantias de soluções, já que as políticas públicas são definidas como um conjunto de
ações e decisões dos governos, voltadas para a solução de problemas da sociedade.
Não se pode desconsiderar que há abertura para democratização de espaços de
vivência e convívio vem garantindo a presença e a voz das mulheres incidindo
positivamente sobre sua participação em espaços de poder e tomados de decisões. São
muito importantes para que tenham coerência, capilaridade e consistência nas situações
de violência contra a mulher e envolvendo mudanças nas relações de poder, nos diversos
espaços em que estão inseridos, como: domésticos, trabalho, escolas e outros.
No campo da educação é primordial manter atividades de conscientização e
esclarecimento em relação à violência contra a mulher – envolvendo pais, alunos,

professores e funcionários, as equipes diretivas promovendo debates sobre a
discriminação de gênero, violência e criando consciência entre os alunos em relação à
violência contra a mulher, sobre as desigualdades de gênero estimulando-os na
responsabilidade de questões relativas à saúde sexual reprodutiva e estimulando medidas
não violentas na resolução de conflitos.
Paulo Freire num posicionamento contra o discurso autoritário vai dizer em seu
livro Sobre a Educação num Diálogo com Guimarães (2003), que “educação é um ato de
conhecimento e este por sua vez é social”, ou seja, também se pode dizer política com
limites desde o individual até o coletivo. É nesse viés que Vasconcelos e Brito (2007),
propõem uma reflexão acerca do conceito “Feminismo”, na qual, a questão implicada é a
possibilidade tanto do homem, quanto da mulher transformar o quadro de opressão ao de
liberdade transformadora a partir do diálogo na direção da compreensão de suas
diferenças. Poderia se pensar diferenças enquanto subjetividade e não mais pelo lugar
público que direciona ao poder.
Claro que não só na educação, mas também em todas as áreas percebe-se cada vez
mais a importância para que haja um trabalho em rede, ou seja, que todos conheçam os
diversos tipos de atendimentos existentes na rede de atendimento, trabalhar em parceria,
elaborar projetos juntos, canalizando forças para combater mais uma mazela social, que
deixa marcas em todos os que convivem com ela. Resgatar essas mulheres como sujeitos
de direitos, como ser social e cidadã, este é o papel da rede de atendimento,
proporcionando a elas a autoestima, autoconfiança, emancipação e empoderamento de
seu lugar na sociedade.
Compreender o processo histórico do avanço nas questões de gênero implica
também em compreender as mudanças que efetivaram a partir da Política Nacional para
as Mulheres e sua repercussão na vida em sociedade. Este estudo se torna de significativa
representatividade no município, já que os dados nesta região demonstram um
distanciamento entre a Política de proteção a mulher e o crescente número de violência
contra a mesma.
Percebendo a complexidade da temática este trabalho tem por objetivo
compreender como é estabelecida a aliança entre as frentes que trabalham com esse
público. Uma reflexão sobre a aplicabilidade da política pública para Mulheres e seu
enfrentamento no município de Bento Gonçalves.

O objetivo desta pesquisa pretendeu identificar, a partir do ponto de vista dos
gestores que compõem a rede do município de Bento Gonçalves, como ocorre a aplicação
das políticas públicas voltadas para as mulheres.
Para obtenção dos dados a mesma contou 100% de uma amostra composta por 24
gestores de serviços que de alguma forma compõem a rede do Centro Revivi em Bento
Gonçalves.
A pesquisa foi realizada através da aplicação dos questionários pelas
entrevistadoras de ao coordenador do serviço que compõem a rede de serviços do Centro
Revivi. A mesma foi desenvolvida com base na pesquisa de opinião, método que faz o
levantamento das representações associadas às imagens que os entrevistados constroem
e/ou emitem sobre o fenômeno analisado, ou seja, sobre a relação entre gênero e políticas
públicas.
Os instrumentos de entrevista foram constituídos por dezessete questões abertas e
fechadas, considerando que todos entrevistados ocupassem cargo de coordenação do
serviço, independente do sexo, sendo os serviços referenciados pelo Centro Revivi como
rede de apoio. Dentre os locais procurados para a participação na pesquisa encontram-se:
algumas empresas, Conselho Tutelar, Albergue, Sindicatos, Secretaria Municipal da
Saúde, Secretaria Municipal da Educação, Pronto Atendimento, Polícia Civil, Escolas.
Dentre as convidadas para participar da pesquisa encontram-se: Imama e Liga de
combate ao câncer de Bento Gonçalves, Poder Legislativo, Emater, Parceiros
Voluntários, Câmara de Indústria e Comércio (CIC), Centro dos Diretores Logistas
(CDL), Organização dos Advogados do Brasil (OAB), Fórum, Círculo Operário,
Defensoria Pública, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), Serviço de
Assistência Jurídica oferecido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS/SAJU),
voluntários, Secretaria da Habitação e Assistência Social representadas por Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS II) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS), Brigada Militar e Hospital Tacchini. Os dados foram
organizados por perguntas sendo analisados e interpretados a partir de categorias
emergentes das respostas, conforme os referencias de pesquisa qualitativa proposta por
Minayo (1998) a qual trabalhar com o universo de significados que não se reduzem a
operacionalizações de variáveis. Dessa forma, compreende-se a partir da análise e
interpretação das experiências vividas no cotidiano da atuação profissional de

coordenadores que participam de forma direta ou indireta da rede do Centro Revivi sobre
as questões de gênero e políticas públicas.
Certamente as políticas públicas contribuem no sentido de por limite à
transgressão que se faz na intimidade de muitas famílias. Porém, é necessário um olhar
para além do relato da lei, a fim de contribuir nas necessidades dessas mulheres, sendo
que cada uma delas terá sua particularidade, para auxiliar nesse percurso em que vão aos
poucos conseguindo sustentar uma autonomia de dizer não, de por um limite entre o que
é seu e o que é do outro, para encontrar um lugar no social. Enquanto pesquisa busca-se
compreender o quanto a rede consegue expandir para compreender que a agressão não é
prática apenas do homem, quando elas aceitam compartilhar uma relação que faz doer
emocionalmente e fisicamente também se agridem.
Desta forma, enquanto serviço quando se age com uma ética e com
conhecimento é possível auxiliar não só a mulher, mas esta família a ver outras formas de
viver além da agressão que se encontra a serviço de mostrar um desequilíbrio. Enquanto
política pública, olhar para ordem humana que não vai só pela igualdade, mas pela
equidade, e nem só pela lei tal qual, mas sim pelo fortalecimento que garantirá então que
a Lei enquanto função reguladora interna e externa funcione.
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Política Pública e a questão de Gênero

Quando se adentra no tema Políticas Públicas e Gênero alguns autores abordam a
questão do público e privado com a questão de gênero, neste viés, kehl (2004) considera
indissociável. Desde muito tempo na história o que garantiu o reconhecimento da
masculinidade foi à visibilidade na esfera pública. Com a mulher durante séculos seu
campo de visibilidade foi o espaço doméstico, a mulher se fazia representar na cultura
como mãe, único significante que as representavam. Marca cultural que se mantém até
hoje, quando algumas mulheres ao se apresentar o fazem apresentando sua função
materna perante a sociedade como se isso sustentasse um lugar visível, tomando como
exemplo, no primeiro dia de curso a forma de muitas mulheres se representarem foi
através da maternidade o que comprova esta marca histórica que faz sua presença.

Durante o passar dos séculos a mulher passa a expandir e se apropria de outros
lugares, porém até um período não muito distante sua função era o de representante da
feminilidade, da maternidade, isso porque era o que se colocava para ela, na medida em
que ao iniciar a vida sexual ficava condicionada à reprodução. Ao movimentar-se para
ocupar um espaço na esfera pública começa se fazer visível através da palavra e dos
movimentos. O enigma consiste no fato de durante séculos a diferença entre homens e
mulheres eram delimitadas, isto é, homens ocupando o espaço público e mulheres o
doméstico, porém, de forma abrupta isso embaralhou uma ordem estabelecida. Entre
homens e mulheres, há uma diferença de posição diante da subjetividade e de suas
extensões corporais perante um simbólico representado no corpo, no amor e no sexo.
Quando se trata de posições ligadas a se posicionar pela fala, ligadas ao trabalho,
mulheres e homens podem se angustiar da mesma forma. No entanto esse movimento e
os diversos movimentos sociais mostraram um grande incomodo e um desequilíbrio
coletivo, tornando-se necessária intervenção através de políticas que venham ao encontro
dos atores que se encontram fragilizados nessa instância.
Sendo o conceito de Gênero algo relativamente novo é imprescindível uma
melhor compreensão da dimensão deste tema relacionado às políticas, a fim de
compreender sua relevância na sociedade atual. Sobre isso Michel Foucault e James
Derrida fazem uma leitura a partir das relações que a cultura estabelece sobre corpo,
sujeito, conhecimento e poder, dessa forma, o conceito de gênero perpassa sobre a
construção biológica, comportamental, psíquica, percebida entre homens e mulheres. A
ampliação em que os autores se afastam de abordagens que tendem a focalizar apenas
papéis e funções de mulheres e homens e passam a considerar que as próprias
instituições, os símbolos, as normas, os conhecimentos, as leis e políticas de uma
sociedade são constituídas e atravessadas por representações e pressupostos de feminino e
de masculino e, ao mesmo tempo, produzem e/ou resignificam essas representações.
(SCOTT, 1995, LOURO, 1997, MEUER, 2000).
O autor faz uma amarra ampliando a dimensão do simples homem, mulher o que
contribui para compreensão da amplitude do conceito, no entanto faz-se necessário
relembrar que na década de 1980 e 1990, a apreensão do conceito era dada pela diferença
sexual. Para Joan Scott “gênero é a organização social da diferença sexual”. Segundo o
autor não refletiam ou implementavam diferenças fixas ou naturais entre homens e

mulheres, mas “um saber que estabelece significado para as diferenças corporais” “não se
pode conceber mulheres, exceto se elas forem definidas em relação aos homens, nem
homens, exceto quando eles forem diferenciados das mulheres”
Já Soihet “(1989) compreende que a própria palavra indica uma rejeição no
determinismo biológico implícito no uso dos termos ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’. O
gênero se torna, inclusive, uma maneira de indicar as ‘construções sociais’ - a criação
inteiramente social das ideias sobre os papéis próprios aos homens e às mulheres”.
Portanto, o gênero sublinha o aspecto relacional entre homens e mulheres, o que sugere
que nenhuma compreensão, de qualquer um dos dois, pode existir através de um estudo
que os considere totalmente em separado.
Graças aos movimentos feministas dos anos 80 que houve abertura para
questionamentos sobre o conceito de gênero, o qual, época em que as mulheres
começaram a tornar público os atos de violência que sofriam, muitos deles de forma
silenciosa, sendo a partir dessa construção reconhecido como problema de saúde pública
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) nos anos 90. Nesta luta contra violência de
gênero estão entre os fatores mais importantes a criação da delegacia da mulher em 1985
e a Lei Maria da Pena em 2006.
Segundo Stecanela e Ferreira (2009) as lutas pela igualdade de gênero
denunciaram uma ideologia patriarcal que visava uma dominação através do poder
mantido por muitas gerações. Os mesmos autores ao tratar no livro Mulheres e narrativas
identitárias (2011) abordam as teorias que tentam dar conta das questões de gênero e
violência, tendo como parâmetro as teorias individualistas que conceituam gênero a partir
do biológico, não dando conta do entendimento que se estabelece nas diferenças entre
homens e mulheres. A perspectiva interacionista concebe o gênero como consequência do
meio, isto é, das práticas sociais o que permite pensar na dimensão da importância das
políticas públicas neste viés. E por fim, a perspectiva estrutural que compreende o
conceito de gênero como uma força social que opera sobre as instituições. Entendimentos
que segundo os autores, a violência de gênero convoca a pensar sobre as questões da
desigualdade social operante neste processo, e desta forma, propor um diálogo entre as
políticas públicas e as questões de gênero tornam-se pontos chaves para a construção de
relações mais humanas.

Ao conceber as questões de gênero a partir do conceito de construções sociais
torna-se relevante neste estudo compreender como este entendimento é tratado a partir da
Política Pública já que estas são diretrizes para nortear ações do poder publico. Durante
muito tempo da história a concepção de gênero estava diretamente relacionada à
dominação e ao poder, interessante pensar que as políticas públicas acabam também por
sua representatividade mantendo sob domínio o poder. Como o conceito de gênero vai se
modificando como percebe-se que cada vez mais a presença da sociedade civil nas
questões de gênero possibilita uma transparência na elaboração de políticas conforme
refere Teixeira (2002).
Os princípios e diretrizes da Política Nacional para as Mulheres é uma constatação
da busca por melhorias numa relação de gênero horizontal. Nesta se encontra alguns
princípios que vão orientar as demais políticas, dentre estes destaca-se: Igualdade e
respeito à diversidade, Equidade, Autonomia das mulheres, Lacidade do Estado,
Universalidade das Políticas, Justiça Social, Transparência dos atos públicos e
Participação e controle social. Mas para que estes princípios se concretizem é necessário
que o Estado e as esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal sigam diretrizes que
garantam a efetivação das mesmas.
As questões de gênero estão incisivamente circulando na mídia pelos números
apontados, referente aos altos índices de violência contra a mulher, fato que desperta o
interesse em compreender as formas estabelecidas entre as políticas e a prática no
município.
Bento Gonçalves é um município com 107.341 habitantes, com um PIB de 2,4 bilhões,
localizada na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul. O fato de ser considerada
uma cidade com uma arrecadação alta não exime de ter graves problemas sociais ligados
à violência doméstica. Dados obtidos no Seminário que tratou de questões da violência
contra a mulher realizado em agosto de 2011 na cidade, trouxe que em 2009 foram
registradas 1.412 ocorrências de violência contra a mulher, em 2011 já havia 1.448 no
primeiro semestre e 680 casos registrados no segundo semestre, dado este, que só não é
maior, pelo silêncio, que ainda se mantém pela não denúncia.
Em fevereiro de 2012, segundo a Delegada da Mulher da cidade, Isabel Trevizzan,
a média de ocorrências é de 100 a 150 mês. Segundo o Juiz da 2ª Vara Criminal de Bento
Gonçalves, Rudolf Carlos Raitz, o alcoolismo é apontado como uma das principais

causas da violência doméstica seja ela, física ou psicológica. Outros dados dos registros
policiais apontam que, casos de violência doméstica contra mulheres, têm uma média de
3,5 vítimas por dia na cidade. Mesmo sendo contra mulheres, a probabilidade da mesma
se estender à criança ou ao jovem é significativa, vindo a interferir diretamente no
comportamento e na formação da personalidade, deixando marcas para toda a vida.
O Centro de Referência para Mulheres Vítimas de Violência – REVIVI de Bento
Gonçalves foi implantado em outubro de 2007. O Centro surgiu concomitantemente às
articulações em relação à instalação da Coordenadoria da Mulher e do Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher do Município. A equipe que atua na sede é composta
por uma coordenadora, uma psicóloga e por parcerias dos mais diversos setores da
comunidade, seja governamental ou não governamental. O trabalho oferecido é o de dar
suporte às mulheres que chegam ao Centro REVIVI, proporcionando um espaço de
escuta, orientações, promoção dos direitos da mulher e a garantia da equidade de gênero e
o atendimento propriamente dito.
A violência contra a mulher acontece em todo o mundo e atinge mulheres de todas
as idades, classes sociais, graus de instrução, raças, etnias e orientações sexuais. Mesmo
com tantos avanços tecnológicos os homens persistem com a relação de poder sobre as
mulheres. Sabemos que muito tem de ser refletido e estudado na tarefa que nos
impusemos em contribuir com subsídios concretos à formulação de políticas públicas de
enfrentamento a violência contra a mulher.

2

Análise dos Resultados: uma relação de pensamentos

Ao iniciarmos nossa análise, fizemos vários questionamentos, dentre eles, o
tempo de atuação, para referência quanto à experiência dos entrevistados. De acordo com
gráfico, percebe-se que a maioria trabalha a mais de cinco anos na instituição, o que
facilitou para responderem ao questionário por terem segurança e maior domínio do
assunto. Duas pessoas estão de 3 a 5 anos e as outras menos de um ano a 3 anos.

Tempo de atuação na área

Ao questionar sobre a escolarização dos entrevistados, avaliamos que na sua
maioria, as pessoas possuem curso de nível superior. Foram nove entrevistas, destas,
cinco são pós-graduados. Uma pessoa ainda está cursando faculdade e duas ainda cursam
o ensino médio.

Escolaridade

Na questão, que se refere sobre o tipo de política pública aplicada na Instituição
de trabalho, os mais citados foram às ações educativas (cursos, palestras), na prevenção
contra a violência, ações de assistência (saúde) e acompanhamento (psicológico) para as
mulheres vítimas de violência. Em três situações, “nenhuma” política é aplicada, pois não
era o caso, ou a entrevistada não tinha conhecimento sobre este assunto.
A entrevistada do Sindicato Municipal dos Servidores Públicos Municipais ao ser
questionado sobre a forma da instituição atuar na articulação das Políticas Públicas para
Mulheres, diz que o órgão participa de ações voltadas para a prevenção da violência e
saúde da mulher.
A ONG Parceiros Voluntários utiliza as orientações recebidas e fazem os

encaminhamentos necessários para o Centro Revivi, que é conveniado com a ONG.
Já a representante do Orçamento Participativo, relata que a instituição atua de
forma democrática oferecendo espaços de diálogo, onde as demandas e prioridades são
base para a construção de Políticas públicas.
O Imama e o Círculo Operário dizem que trabalham a prevenção à violência e
também cobram agilidade dos processos.
A representante do CRAS, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Habitação e
Ação Social, informou que o órgão participa dos Seminários organizados em parceria
com a Coordenadoria da Mulher, também oferecem oficinas de convivência e
fortalecimento de vínculos, também acompanham algumas famílias, e algumas dessas
famílias quando necessário são encaminhadas para o Revivi.
Outro órgão municipal, SAE, vinculado à Secretaria da Saúde, trabalha com
parcerias pré-estabelecidas junto à Coordenadoria da Mulher.
No Campus Universitário da Região dos Vinhedos (UCS-CARVI) são realizadas
palestras, um exemplo é a da Lei Maria da Penha, pesquisas e outros trabalhos não
específicos também são realizados.
Quanto às prioridades e articulações das instituições com as Políticas Públicas
para Mulheres, as coordenadoras das entidades afirmam trabalhar ativamente em todas as
ações voltadas para a mulher.
O Círculo Operário relata que sua prioridade é a educação, que é a base para
melhorar qualquer política pública de qualquer gênero.
No Orçamento Participativo a construção de creches, cursos profissionalizantes,
dar assistência nos casos de violência, também espaços para acolher os idosos e cursos
para os cuidadores, moradia e trabalho, são ações que o poder público deve priorizar e
articular, para que toda

a questão da violência possa ser trabalhada e prevenida.

Buscando a diminuição da violência.
O Imama e o Círculo Operário priorizam trabalho de prevenção à violência junto
às comunidades e escolas, o Imama também relata a agilidade e qualificação na saúde da
mulher.
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) trabalham na prevenção em geral e executam os
serviços previstos nos seus órgãos.

A representante da Universidade de Caxias do Sul – Campus Bento Gonçalves
UCS-CARVI, diz que a Universidade tem prioridades no tema, mas como atuam na área
do ensino, procuram alertar, informar, atualizar funcionários, professores e alunos de
forma indireta.
Questionou-se aos órgãos o que são Políticas Públicas e a representante do
Sindicato, respondeu que Políticas Públicas são ações do Poder Público, voltadas para as
questões de gênero (direito de igualdade entre homens/mulheres) diretas ou indiretamente
promovidas pelo executivo.
Já a entrevistada das Organizações Não Governamentais (ONG) Parceiros
Voluntários diz que, Política Pública é tudo que se refere ao bem estar de determinados
gêneros, como: gays, raças, crianças, etc...
A entrevistada do Orçamento Participativo acredita que são ações que possibilitam
a valorização da mulher como cidadã, acabando com as discriminações em todos os
sentidos (como mulher, como mãe, como trabalhadora, como esportista, como política...).
A entrevistada do Imama não respondeu.
Para o Círculo Operário é a organização de normas e leis que defendam
determinado grupo social.
A entrevistada do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) diz que
Política Pública é aquilo que possibilita o acesso dos usuários a seus direito, sem
discriminação de gênero. Segundo a representante do SAE é ter articulação com serviços
(públicos) existente e conhecer a rede.
E para a entrevistada da Universidade, é o que se aplica na instituição, como por
exemplo: campanhas, medidas, incentivos na área da educação, parâmetros curriculares...
Quando nos referimos sobre as instituições conhecidas pelos entrevistados quando
se remete à violência contra a mulher. Dentre elas, a mais lembrada foi o Centro Revivi,
aparecendo em quase todas as respostas. A coordenadoria da mulher apareceu em 6
casos, Secretaria da Saúde em 4, Imama, ONGs e Delegacia da Mulher em 3. Na opção
“outros”, com representações menos significativas, foram citadas: o Ministério Público, a
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação e o Centro de Referência
Materno Infantil.
A entrevistada do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ao ser
questionada quanto, de que forma a Instituição que atua está articulada com as políticas

públicas para mulheres, relata que o órgão participa de ações voltadas para prevenção da
violência e da saúde da mulher.
Os Parceiros voluntários utilizam as orientações recebidas e fazem os
encaminhamentos necessários para o Centro Revivi, que conveniada com a ONG.
Já a representante o Orçamento Participativo, diz que a Instituição atua de forma
democrática, oferecendo espaços de diálogo onde as demandas e prioridades são base
para a construção de Políticas Públicas. O IMAMA e o Circulo Operário, dizem que
trabalham a prevenção à violência e também cobram a agilidade dos processos.
Quanto ao Centro de Referência em Assistência Social, órgão vinculado à
Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social.

Instituições que trabalham com PP para
mulheres

Questionamos nossos entrevistados para que opinassem sobre como a sociedade
pode se mobilizar para enfrentar o problema da violência contra a mulher. Percebeu-se
que a maioria sugere que haja maior igualdade entre os gêneros; mais campanhas que
trabalhem assuntos sobre a valorização da mulher e que tenham leis mais severas em
relação à violência contra a mulher. A mulher deve lutar mais pelos seus direitos e contra
tudo o que prejudica o seu desenvolvimento humano e social (respeito, igualdade...). Uma
maior participação do Estado no combate à violência e uma legislação forte também foi
citada.
As ações da rede de Combate à Violência deveriam ser mais contextualizadas,
abrangentes e coletivas. Trabalhar a prevenção nas escolas com crianças e adolescentes e
curativa nos órgãos da rede com homens e mulheres. Permitir maior acesso às
informações a todos através de promoções de ações voltadas ao conhecimento dos

problemas da realidade, buscando desenvolver soluções coletivas.
Ao serem questionados sobre a atuação das instituições em relação à violência os
entrevistados dizem que as mesmas devem manter seus projetos e ações de forma
contínua e sistemática, ao mesmo tempo possibilitando adaptações, para atender as
demandas resultantes dos atos da violência contra a mulher. Também deve ser feito um
trabalho em conjunto entre Estado e sociedade a fim de se criar infraestrutura e condições
necessárias para o atendimento da mulher vítima de violência e do agressor.
Para os entrevistados deve haver a união de todos os segmentos da sociedade no
combate à violência contra a mulher de forma a promover uma conscientização em
relação a esse problema, além de uma participação forte do Poder Judiciário.
Como sugestão, de modo geral os entrevistados citam: maior acesso às
informações; não compactuar com a violência alheia; uso de meios de comunicação para
denúncias; as escolas trabalharem com a prevenção e utilizar a cultura de paz na
resolução dos conflitos.
Segundo a autora Stecanela e Ferreira (2009, p.239), a rede é um enlaçar de fios,
de movimentos dos quais as informações e a comunicação circulam. Caso os movimentos
não ocorram ou é falho, o enlace é frouxo ou dá origem à formação de nós, que acaba por
solidificar o que deveria circular. Os nós que são importantes são aqueles que comunicam
para dentro, ou seja, são aqueles que consolidam as relações entre os membros da rede de
proteção e ao mesmo tempo articulam com a sociedade no enfrentamento da violência.
Promovendo de forma coletiva a partilha de sentidos e ações. Todos os personagens são
importantes na rede, a qual não é imediatamente visível, mas é vital para o bom
andamento dos serviços.
Juntar forças de todos os segmentos no enfrentamento da violência contra a
mulher e, fazer com que a rede seja um lugar de acolhimento, de encaminhamento e que
ao mesmo tempo seja dinâmico e coeso, buscando e criando novas respostas para o
enfrentamento da violência contra a mulher, das desigualdades de gênero de toda a
ordem, seja cultural, legal ou social, eis o desafio e luta de todos.
Existem casos em que, as questões de violência doméstica nem chegam às
instituições questionadas. Também, houve aquela que não respondeu, deixando vago e
tornando a questão uma dúvida, na qual a violência, indiferente de qual seja, nos faz
calar.

Quando falamos em dificuldade enfrentada, nos deparamos com insegurança,
medo, rejeição, comprometimento e por fim, a aceitação do ocorrido. Nota-se que, nos
dias atuais, ainda passamos por sérios problemas ao enfrentar os medos e até mesmo a
sociedade na qual estamos inseridos.
Ao analisarmos as respostas da questão sobre como são caracterizadas as redes de
serviço do Centro Revivi, nos deparamos com o conhecimento que o público em geral
possui sobre o mesmo. Grande parte das respostas refere-se ao trabalho expressivo que
acontece. Percebe-se que existe reconhecimento sobre o engajamento e as articulações
feitas ao longo do processo. Sabe-se que o Centro Revivi auxilia a mulher em situação de
violência, dando o amparo necessário.
De acordo com a questão número dezessete, onde questiona sobre as redes de
serviços que os entrevistados trabalham, percebe-se que as mesmas caracterizam as redes
de atendimento vinculadas ao seu trabalho como boas. Certas de que as ramificações
existentes possam aprimorar o trabalho desenvolvido, acredita-se que o trabalho ainda
seja árduo e longo. Considerando-se que, as relações de bom atendimento, o resgate da
autoestima, bem como os desafios enfrentados no dia-a-dia, sejam situações esperadas.
Passa-se então a acreditar na possibilidade de um sonho, onde antes era utopia, e até
então um mero sinal de esperança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que a violência doméstica seja erradicada das famílias é preciso que a
sociedade e o poder público enfrentem o problema de forma eficaz. Muitas mulheres
ainda são sujeitas da violência devido a causas econômicas, fome, miséria, falta de
oportunidades de trabalho, de lazer e também de cultura. Daí a importância das políticas
públicas para a prevenção da violência contra a mulher.
As causas socioeconômicas são determinantes no que diz respeito a
violência contra a mulher, porém, não podemos esquecer as causas culturais do problema
da violência. O conceito de gênero não pode ser esquecido. Gênero é o que a sociedade, a
educação, a religião, enfim, a cultura faz do sexo. Gênero é resultante do que a sociedade
espera de nós, sejamos homens ou mulheres.
Infelizmente ainda hoje, nos dias atuais, alguns ditos populares estão em alta e

ilustram o que se pensa e o que se espera do comportamento de um homem e de uma
mulher em nossa sociedade. Por exemplo: “segurem as cabras que os bodes estão soltos”
ou “se uma mulher fizer alguma coisa errada, gruda nela; se o homem fizer a mesma
coisa, ele bate na lapela e cai a poeira”. Mulher de malandro: “você não sabe por que está
batendo nela, mas ela sabe por que está apanhando”. “Pão, mulher e cachorro: quanto
mais se bate neles, melhor eles ficam”. Estes são alguns exemplos machistas que estão
inseridos na nossa sociedade.
A sociedade tem muitos ritos que retratam a visão que se tem do homem e da
mulher. O baile de debutantes, o casamento com a noiva de branco. No primeiro lugar a
filha é apresentada à sociedade e no segundo caso o pai entrega sua filha para o marido.
Simbolicamente a mulher sai da tutela do pai e passa a tutela de um novo homem. Outro
exemplo clássico é o homem solteirão – quer dizer que ele quer preservar sua liberdade
individual, é inteligente, mas se for a mulher adquire um teor pejorativo, como mal
amada, solteirona, etc.
Neste trabalho podemos perceber que mesmo estando em pleno Século XXI,
ainda vivemos num mundo machista. Velhos hábitos continuam. Muitas pessoas ainda
acreditam que podem possuir o outro, de coisificar o outro. As reflexões resultantes deste
trabalho começam com a afirmação de que o problema da violência contra a mulher só
terá fim quando toda a sociedade esteja envolvida num projeto de precaução, de
reeducação, de valorização do ser humano. Não vemos outra saída. Cabe a cada parcela
da população o enfrentamento com políticas públicas específicas:
- Maior divulgação da Lei Maria da Penha;
- Harmonização entre as parceiras envolvidas no combate a violência contra a
mulher;
- O trabalho de conscientização da sociedade e a discussão dos assuntos nas
escolas com os jovens;
- O esforço por uma sociedade mais justa e mais fraterna;
Estes são apenas alguns desafios que enfrentamos e que temos que enfrentar
conjuntamente. A tarefa não é grande demais se todos se unirem pela mesma causa. A
construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor e de uma família melhor
começa com um tijolo, cada um colocando o seu. O nosso trabalho quis mostrar que
mesmo com muitas dificuldades, é preciso nos unir para lutar por nossas mulheres. Onde

tiver uma mulher sendo espancada, que cada um de nós não feche os olhos, que não
apenas olhe pelas frestas, que não sejamos frutos de omissão, ou covardes por medo de
errar, mas que sejamos sim um sinal de esperança, de luta e de união.
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