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A presente investigação nos induz a compreender um dos principais problemas 

sociais que ainda preocupa toda a sociedade: a violência contra as mulheres. 

Entendemos a violência como quaisquer atos ou omissões praticadas contra a 

integridade física e psicológica do indivíduo, tais como as guerras, a fome, o 

assassinato, a agressão moral, a violação sexual, e a agressão física. 

Um dos pressupostos para tamanha violência de gênero é a desigualdade 

histórica entre homens e mulheres, cujo sistema patriarcal tem o ser feminino como 

objeto, negando seus direitos e lugar na sociedade, o que, por si, já infringe grave 

violação à dignidade humana da mulher (CHAUÍ, 1985).  

Segundo Renzo Magno (2016) a violência contra a mulher está ligada a 

identidade de gênero. “A identidade feminina é construída muitas vezes sobre esta 

concepção. Quando alguma identidade diverge daquilo que é esperado pela sociedade, 

essa mulher será alvo de algum tipo de agressão ou de discriminação”3. 

Evidenciou-se que as agressões físicas e morais ainda persistem na sociedade, 

independente da região e classe econômica, sendo plausível trazer à tona alguns 

exemplos concretos para ratificar essa informação (SILVA, 2019). Neste contexto, 

nossa pesquisa é resultado de um trabalho monográfico cujo tipo de pesquisa é de 

campo e abordagem qualitativa. Entrevistamos na cidade de São Bento – PB4 algumas 

mulheres agredidas por seus companheiros, seja namorado, esposo ou noivo, nesse 

ínterim foi possível identificar nas falas delas uma relação de submissão para com seus 

agressores, medo de denunciar e procurar seus direitos, o que resulta no silêncio e 

perpetuação da situação de violência. Destarte, constrói-se uma certa naturalização da 

violência física e moral, tanto por parte das mulheres como dos outros membros da 

 
1 Jornalista pelas Faculdades Integradas de Patos. 
2 Orientadora. Doutora em Ciências Sociais pela UFCG. 
3 Informação retirada do endereço eletrônico https://jus.com.br/artigos/48718/a-evolucao-da-sociedade-

patriarcal-e-sua-influencia-sobre-a-identidade-feminina-e-a-violencia-de-genero. Acessado em: 

08/5/2019. 
4 O município está localizado no sertão paraibano e tem uma estimativa de 33.796 habitantes, segundo 

dados do IBGE de 2018. 
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sociedade, cuja postura é de não envolvimento, por acreditar-se, talvez, que não exista 

outro caminho ou possibilidade para elas ou, o que é pior, que elas mereçam tais atos. 

Desde a infância o indivíduo do sexo feminino é pré-determinado a viver 

servindo ao homem e à família sem nenhuma opção de liberdade. Pois todas que fogem 

dessa realidade são julgadas e condenadas pelas ideias fundamentadas pela sociedade 

patriarcal (BEAUVOIR,1970). 

Como exemplo, vejamos o relato de uma das vítimas de violência doméstica em 

São Bento-PB (2019): 

Eu vejo que por ele ser homem e eu mulher, nesta sociedade machista, 

tudo que o homem faz, a exemplo o meu relacionamento, passamos 

três anos juntos namorando, ele fazia o que bem queria, saia muito, ia 

a festas, me traia, e ninguém questionava sobre o que ele fazia, mas se 

eu fosse sair para qualquer lugar, apenas jantar com minhas amigas, 

que são mulheres, já acontecia um alvoroço enorme, pois por eu ser 

mulher não podia (Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia 

Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

 No relato da vítima vemos o “micromachismo” (vocabulário feminista), em que 

acontece uma discriminação em atitudes do cotidiano, muitas vezes imperceptível ou 

sutil. Ações “aceitas” pela sociedade, em que se determina o lugar da mulher como 

cuidadora da casa, de seu marido e filhos, sem possibilidade de ocupar outro espaço ou 

atividade desenvolvimento e crescimento pessoal, em uma clara desigualdade de gênero 

(SILVA, 2019).  

Podemos verificar através de relatos de mulheres que mesmo sob graves 

ameaças, empoderam-se e noticiam às autoridades competentes a violência sofrida. É o 

caso da entrevistada, de 46 anos de idade, que sofreu por vinte e dois anos um 

casamento abusivo, com duas tentativas de homicídio contra ela, por parte de seu ex-

companheiro, e pai de seus dois filhos: 

Em uma dessas brigas ele chegou a dar um tiro em mim, mas a bala 

passou de raspão, ele bateu também o cabo do revolver na minha 

cabeça nesse dia. Ele foi preso, mas eu ainda tentei tirar a denúncia, só 

que não consegui, ele ficou preso em Catolé do Rocha. Eu ia visitar 

ele, mesmo depois de tudo que ele me fez, pois boba pensei que 

conseguiria mudar ele, até no depoimento falei a favor dele 

(Entrevistada 3. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Não muito diferente foi o que ocorreu com uma das entrevistadas (2019) que, 

ainda muito jovem, constituiu um relacionamento com um rapaz ainda mais jovem que 

ela, um relacionamento de nove anos, marcado por diversas situações de violência física 
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e psicológica, amparada pela crença de que a menor idade do agressor protegia-o de 

uma possível prisão, sendo irrelevante qualquer denúncia: 

Durante os nove anos de relacionamento as agressões físicas 

aconteceram mais nos primeiros quatro anos, que foi a época que ele 

ainda era menor de idade, ele se confiava que não iria ser preso, por 

causa da idade, mas durante todo o relacionamento houve agressões 

físicas e psicológicas, mas eu achava que era normal, porque na 

maioria das vezes não ficavam marcas e amava demais ele naquele 

tempo (Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, 

São Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Segundo Renzo Magno (2016) a violência psicológica é a mais frequente, 

sendo também a menos denunciada. Todavia, configura ato nocivo à saúde psicológica 

da mulher, e até mesmo de outros conviventes familiares ou amigos. O agressor tende a 

buscar atingir a autoestima da mulher, tenta diminuí-la e desestruturá-la 

emocionalmente, enquanto ele não consegue levá-la às lágrimas e ao desespero, ele não 

cessa em ofendê-la, tem por escopo deturpar a imagem que a vítima tem de si mesma; 

tenta ainda culpá-la de todo o mal que lhe ocorre. Usando um dialeto feminista que seria 

gaslighting, em que o agressor manipula a vítima, fazendo ela questionar-se ou se 

desqualificar. 

Vejamos a fala da vítima: 

Durante as nossas brigas ele me xingava muito, dizia que eu merecia 

tudo aquilo, pois eu era muito ignorante, dizia também que nunca eu 

iria encontrar alguém melhor que ele e que eu não sabia viver sem ele. 

Ele sempre tentava me colocar como se eu fosse à culpada de tudo 

(Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Em outro relato de vítima de violência doméstica observa-se mecanismos 

semelhantes utilizados pelos agressores para diminuir as vítimas e tentar controlá-las 

emocionalmente, senão vejamos: 

Ele não chegou a me agredir fisicamente, mas com palavras e 

ameaças, acho que ele não chegou a me bater, por que ele percebeu 

que eu não ficaria calada (Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] 

Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Outra forma de agressão ocorre quando o objetivo é atingir o caráter e a honra 

da mulher perante os demais membros da sociedade, a forma como ela é vista pelos 

outros: 

Ele falou mal de mim em todo canto, disse o que queria de mim, 

aonde ele chegava falava coisas a meu respeito, levantando falso da 

minha pessoa” (Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia 

Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 
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Além da violência física sentida pela mulher em diversos âmbitos da 

sociedade, mais designadamente na essência familiar, evidencia-se também a violência 

psicológica, cujas sequelas são igualmente destrutivas e até mais imutáveis. As 

mulheres sofrem abusos sexuais, humilhação, opressão, e lesão física de seus próprios 

companheiros, e ainda de outros parentes (MACHADO, 2000).  

Conforme Heleieth Saffioti (2004) a violência contra a mulher não pode ser 

avaliada da mesma forma que a violência doméstica, mesmo estando ligadas, pois a 

violência doméstica acontece no social-familiar e a violência contra a mulher aglomera 

tanto o externo da sociedade quanto o interno. Do mesmo modo, a diferença de gênero 

pode ser observada em diferentes períodos da história, principalmente no sistema 

patriarcal. “A violência contra a mulher não faz parte intrínseca da organização social 

de gênero, mas de uma fase histórica específica dessa organização, ou seja, da ordem 

patriarcal de gênero” (SAFFIOTI, 2004)5. 

Nesse contexto, torna-se claro que o patriarcalismo, em sua conceituação mais 

sucinta, dominação e hierarquização da relação homem e mulher, conduz a vivência de 

muitas famílias na atualidade, como é o caso da dona de casa (2019) que relata as 

agressões sofridas por mais de cinco anos: 

Tivemos uma relação de vinte e dois anos, no início a convivência foi 

boa, mas ele começou uma relação fora do casamento e queria que eu 

aceitasse, eu não aceitei aí começou as brigas dentro de casa e ele 

começou a me bater também, batia muito em mim (Entrevistada 3. 

[Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 

2019). 

 

O homem, às vezes, acha-se no direito de assumir relacionamentos 

extraconjugais e espera que a mulher aceite sem reclamar, a partir do momento em que 

sua pretensão encontra um obstáculo (objeção da companheira), a violência se mostra 

como solução viável. Relato de uma vítima de violência doméstica, através de ameaças, 

calunia e violência psicológica: 

Ele viajava muito, pois trabalha como vendedor ambulante de redes 

pelo país todo, eu ficava em casa, quando eu comecei a querer sair, 

jantar com amigas, e também minha família mesmo, ele começou com 

um ciúme doentio, tinha ciúmes das minhas amigas, levantava falso a 

meu respeito, inventava mentiras, dizendo que eu iria sair com elas 

porque eu ia era ficar com outros homens, tudo começou desse jeito, 

 
5 Informação retirada do endereço eletrônico 

file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Viol%C3%AAncia%20contra%20a%20mulher%20e%20viol

%C3%AAncia%20dom%C3%A9stica%20H.%20Saffioti.pdf. Acessado em 16/05/2019. 
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ele com ciúmes e me agredindo apenas com palavras (Entrevistada 2. 

[Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 

2019). 

 

Além disso, o homem sente como se a mulher, por ser mais frágil 

biologicamente, e por estar hierarquicamente inferior no seio familiar, deve obedecer, 

cumprir as tarefas domésticas, sem questionar e sem atrapalhar.  Vejamos o relato de 

uma vítima de agressão que ao chegar na delegacia da cidade para prestar queixa de 

violência descobre que já existia casos anteriores de vítimas do mesmo agressor: 

Nos primeiros meses de namoro foi tudo normal, não tinha brigas, 

nem discussões, tudo era flores. E eu não sabia que tinha casos 

registrados pela polícia de agressão dele para com outras mulheres, só 

fiquei sabendo ao ir prestar queixa de uma ameaça que ele fez a minha 

pessoa (Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, 

São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Muitas mulheres que sofrem agressão de seus companheiros, na maioria dos 

casos, não denunciam com medo de possíveis novos abusos, temor de ser julgada pela 

sociedade, dependência financeira, receiam denunciar o pai de seus filhos, como 

também existe a esperança que seu companheiro mude e não volte a cometer agressão 

contra ela novamente (SCOTT, 2003). 

[...] A mulher vítima de violência mantém-se em um relacionamento 

violento em razão da falta de apoio emocional da família e de amigos. 

O medo de novas agressões e as ameaças de morte contra ela e os 

filhos, como também a dependência financeira, não parecem ser 

fatores fundamentais, pois muitas mulheres agredidas fisicamente são 

as provedoras do lar (MAGNO, 2005, p. 1095). 

 

Recente pesquisa demonstra que somente 10% das mulheres vítimas de 

violência dentro de casa “relatam ter buscado uma delegacia da mulher após o episódio 

mais grave de violência sofrida no último ano6 

Observamos os relatos de uma das vítimas de violência doméstica que recusa 

em buscar ajuda como também a dependência financeira e emocional: 

 

Na primeira denúncia retirei, porque, além de pensar na minha filha, 

também pensei que ele fosse me querer de volta, pois queria que tudo 

desse certo, que quando a gente voltasse tudo fosse normal como antes 

e viveríamos uma vida bem, pois pensava que eu poderia mudar ele 

(Entrevista 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-

PB, 10, maio. 2019). 

 

A vítima continua: 

 
6 Informação retirada do endereço eletrônico: < http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2019/02/relatorio-pesquisa-2019-v6.pdf>. Acessado em 19/05/2019. 
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Acho que um dos motivos de não denunciar e deixar ele, foi porque 

tinha medo de não conseguir sustentar a casa, e também no 

psicológico da minha filha, dela perder o pai, ver o pai preso 

(Entrevistada 1. A [entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Cabe pontuar que as consequências oriundas da situação de violência 

doméstica não estão adstritas aos danos causados na vítima direta (mulher), mas podem 

atingir também os filhos do casal e demais indivíduos no meio familiar, seja por 

parentesco ou afinidade. Vejamos o relato da vítima ameaçada de morte na frente da 

filha do casal: 

Quando fui buscar minha filha na casa da minha ex-sogra, pois era dia 

dela ficar com o pai, mas chegando para buscá-la, ele não quis me 

devolver minha filha, ele começou a discutir. Ele saiu para a cozinha, 

logo em seguida voltou com uma faca, e disse que iria me matar. Ele 

só não me matou porque a mãe dele interrompeu, segurando ele. Eu 

acho se ela não tivesse tomado a frente, ele teria me matado na frente 

da nossa filha, ele não se importou que minha filha estava vendo tudo, 

ele não pensou na filha, não pensou em mim, não pensou em nada, 

dava para ver que ele só queria tirar minha vida (Entrevistada 1. 

[Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 10, maio. 

2019). 

 

Os filhos passam a viver em um ambiente seriamente nocivo, capaz de afetar 

seu psicológico, sua integridade física, e mesmo a forma como veem o mundo. Como é 

o caso do filho de uma das vítimas, que na fala da entrevistada revela que o filho ficou 

revoltado ao visitar o pai na cadeia e não apoiava a relação dos pais: 

Ainda cheguei a levar meu filho para visitar o pai na cadeia, ele foi, 

mas meu filho ficou muito revoltado comigo, pois disse que eu fazia 

tudo para o pai dele, que eu era uma mulher boa e não merecia aquilo, 

que depois de ter quase sido morta eu ainda estava lá, meu filho disse 

que tinha certeza de que quando o pai saísse da cadeia iria fazer algo 

pior comigo e que eu era para pedir a separação, mas não escutei meu 

filho e quando ele saiu fez coisa pior comigo (Entrevistada 3. 

[Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 

2019). 

 

Como afirma a agredida em uma de suas falas que tinha o apoio da família, 

mas por ainda ter sentimentos pelo agressor continuou com a relação mesmo após a 

agressão sofrida: 

Minha família sabia das agressões, sempre me aconselhavam para 

deixar ele, como também a família dele não concordava com o que ele 

fazia comigo, falavam que ou a gente se entendia de vez ou terminasse 

a relação. Todos me apoiaram, mas eu amava demais ele e aceitei tudo 

(Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 10, maio. 2019). 
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Em outro relato de vítima de agressão mostra que ela não teve apoio da família 

quando pediu ajuda: 

No momento que mais precisei ninguém foi por mim, eu não tive 

apoio de ninguém, até do meu próprio pai, no dia que meu ex-

namorado veio à minha casa e arrombou o portão, como meu pai não 

mora em casa, fui conversar com ele sobre isso, mas meu pai fez de 

conta que nada tinha acontecido (Entrevistada 2. [Entrevista 

concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

A submissão dá-se por questões econômicas, como também muitas delas têm 

receio de denunciar seus companheiros e, no entanto, os ajudam de várias formas 

possíveis para tentar “segurar” a relação. Como mostra o seguinte depoimento: 

Acho que um dos motivos de não denunciar as agressões também 

deixar ele, foi porque tinha medo de não conseguir sustentar a casa, e 

também de afetar o psicológico da minha filha, dela perder o pai, ver o 

pai preso, mas hoje vejo que eu tinha sim condições de manter a casa 

e cuidar da minha filha, pois eu sempre o ajudei nas despesas 

(Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Na maioria dos relatos feitos por mulheres vítimas de violência física ou 

psicológica, observar-se que o agressor havia ingerido alguma bebida alcoólica ou 

usado outro tipo de drogas. Ambas não determinam a violência, mas podem 

potencializar uma agressividade que já existia no indivíduo.  

Vejamos o relato da vítima ameaçada de morte pelo ex-namorado alcoolizado: 

Quando eu quis acabar o namoro, ele bebeu e veio aqui na minha casa, 

chegou arrombando o portão, ele não aceitou o fim do relacionamento 

(Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

E outra vítima afirma no mesmo sentido: 

Em algumas agressões ele me bateu tendo ingerido bebidas alcoólicas, 

em todas às vezes eu aguentei, mas isso não acontecia só quando ele 

consumia a bebida e sim quando ele sentia uma raiva, ele já 

descontava em mim (Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] 

Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Ao observarmos as falas das vítimas, percebemos que os seus agressores as 

agrediam não somente quando ingerido bebidas alcoólicas, assim relata outra mulher: 

Ele bebe muito, mas ele me batia sem estar alcoolizado também 

(Entrevistada 3. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Procurando atender ao anseio social por Lei específica sobre violência 

cometida contra a mulher, o governo brasileiro implantou e sancionou no dia 7 de 
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agosto de 2006, a Lei nº. 11.340, que recebeu o nome de Lei Maria da Penha, em 

homenagem a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes. Vítima de diversas agressões do 

marido, como também de inúmeras tentativas de denunciar o que ela vinha sofrendo, 

Maria da Penha viu suas tentativas serem frustradas pela forma como funcionava o 

ordenamento jurídico nos casos iguais aos seus, quando, então, recorreu à OMS, sendo 

finalmente ouvida/atendida7. 

A Lei Maria da Penha foi criada em um momento em que o Estado viu que a 

violência de gênero interferia na relação de liberdade e igualdade entre homem e 

mulher, e que já havia sido prevista na Constituição da República do Brasil de 1988. 

Com a implantação da Lei 11.340 as penas para quem comete crimes contra a mulher 

passaram a ser mais severas, foram estabelecidas delegacias especializadas para prestar 

assistência às vítimas, e foram criadas medidas para prevenção e coibição da violência, 

além de medidas de assistência e proteção às mulheres.  

Art. 1o Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 

da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República 

Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas de 

assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica 

e familiar8. 

 

Vejamos um relado de uma vítima de violência doméstica que se 

“enquadra” no art. 129 (lesão corporal): 

Ele puxava meu cabelo, segurava meus braços com força, muitos 

chutes, segurava meu pescoço e me deixava sem ar. Teve uma vez que 

ele deu um soco na minha boca que cortou e virou uma cicatriz, tenho 

essa marca na boca por causa dele, cheguei a tirar fotos, guardo essas 

fotos até hoje, mas neste tempo que aconteceu isso não denunciei 

(Entrevistada 1. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

No mesmo contexto verifica-se o relato de outra vítima que sofria violência 

doméstica: 

Ele levantou a mão para mim, eu estava de óculos, tirei, pois pensei se 

ele me desse um murro, o óculos quebrava no meu rosto, poderia furar 

meu olho, mas quando tirei os óculos ele já foi puxando algo da roupa, 

 
7 Informação retirada do endereço eletrônico: http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha. Acessado 

em 18/05/2019. 
8Informações retiradas do endereço eletrônico: https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/95552/lei-

maria-da-penha-lei-11340-06. Acessado em 13/05/2019. 
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mas eu não sabia o que era, até hoje não sei o que era, só sei que ele 

furou minhas costas com objeto, neste momento as pessoas que 

estavam próxima viram e tiraram ele de perto de mim, levaram ele 

para longe, fui para o hospital e denunciei ele, mas ele fugiu, a polícia  

procurou ele por alguns dias, mas ele não foi preso (Entrevistada 3. 

[Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 

2019). 

 

Muitas vítimas reclamam da falta de humanização nas delegacias, como é o 

caso de três vítimas de agressão na Cidade, que relatam o descaso dos policiais ao 

registrar a ocorrência.  

Como podemos verificar neste primeiro depoimento: 

Na segunda denúncia tinha muito movimento na delegacia, eu acho, e 

acabou que eles não resolveram e não prenderão ele, mesmo ele tendo 

me ameaçado de morte. Somente depois de alguns dias, outra equipe 

da delegacia entrou em contato comigo, pediram só uma Medida 

Protetiva e enviaram para o Fórum (Entrevistada 1. [Entrevista 

concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 10, maio. 2019). 

 

Como revela também no segundo depoimento: 

Fui à delegacia, fiz a primeira denúncia, passou um monte de tempo e 

o boletim de ocorrência nunca chegou a passar na mão do delegado 

(Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Neste segundo relato a vítima teve que realizar uma segunda denúncia após 

outra ameaça de seu ex-namorado. Ela também descreve que a primeira denúncia não 

tinha sido registrada, como também passado pelo delegado. 

Ele viajou, eu já tinha prestado queixa, mas ao voltar de viagem, ele 

começou a me perseguir novamente, tive que voltar a delegacia e 

chegando lá falei diretamente com o delegado, mas o delegado falou 

que nunca tinha visto o B.O que fiz contra meu ex-namorado. Prestei 

queixa novamente e o delegado fez também uma Medida Protetiva 

(Entrevistada 2. [Entrevista concedida a] Jandicléia Almeida, São 

Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Ao observar o atendimento às vítimas de violência doméstica na cidade de São 

Bento-PB, está fulgente o despreparo dos agentes em lidar com essas mulheres que na 

maioria dos casos já estão fragilizadas emocionalmente, e buscam não só denunciar os 

abusos sofridos, mas também apoio. Sendo claras as dificuldades estruturais da Polícia 

Civil da Cidade do Sertão Paraibano. 

Está prevista na Lei nº 11.340/2006 ainda no Capítulo III que a mulher em 

situação de violência doméstica ou testemunha de delitos, e quais os procedimentos 
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específicos perante os casos que os agentes da Lei devem usar, para que assim posa 

proteger a integridade da vítima. 

Apesar de todo o aparato legal com o fim de proteger a mulher e impedir que 

haja novas agressões, o cenário ainda é preocupante, pois o descumprimento das 

medidas protetivas de urgência é muito frequente, e resulta em situações devastadoras 

para a vida da ofendida, e até mesmo de seus familiares; além de estabelecer um estado 

de tensão e medo. É o que podemos verificar nos depoimentos de uma entrevistada: 

Ele me perseguia, ia em todos os lugares que vou, chegou ao ponto de 

ir no colégio que trabalho, lá ninguém sabia da nossa história, ele 

perguntou ao porteiro se eu já tinha chegado, mas o porteiro disse que 

não, ele deixou cinquenta reais com o porteiro para me entregar, com 

a desculpa que era para minha filha, quando eu cheguei no trabalho 

que o porteiro me disse fiquei logo com medo, pois eu sabia que 

aquilo era só mentira dele para saber aonde estou e também para o 

povo pensar que ainda estava com ele (Entrevistada 3. [Entrevista 

concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

A vítima busca meios próprios de proteger-se, até porque não vislumbra uma 

proteção adequada do Estado, vejamos mais do relato desta vítima: 

Quando a gente se separou, vendemos a casa e dividimos o dinheiro, 

com minha parte comprei essa casa dentro deste condomínio, pois 

acho que estou mais segura aqui (Entrevistada 3. [Entrevista 

concedida a] Jandicléia Almeida, São Bento-PB, 16, maio. 2019). 

 

Diante desse quadro preocupante de descumprimento das medidas de urgência 

e das consequências que traz para a vítima, podendo culminar inclusive em feminicídio, 

o legislador editou a Lei nº 13.641, de 2018, estabelecendo como crime o ato de 

descumprir as medidas protetivas de urgência determinadas por decisão judicial. Nesse 

ponto, é válida a transcrição do art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006. 

Apesar da Lei Maria da Penha trazer uma maior segurança para as mulheres 

brasileiras, em recente pesquisa realizada pelo Datafolha/FBSP (2019), apresenta-se um 

índice alarmante de violência doméstica e familiar. Com isso, observar-se que mesmo 

com vários mecanismos de Leis de prevenção e proteção para com as mulheres, ainda é 

um desafio a ser superado pelas autoridades e órgãos competentes, sendo necessária 

uma mudança cultural, educacional, institucional, de segurança e normas, para assim ter 

uma real redução na violência de gênero. 

Não se pode olvidar das conquistas obtidas pelas mulheres, tampouco 

menosprezá-las, no entanto, o caminho ainda é árduo e longo, visto que, o machismo e o 

patriarcado ainda estão impregnados nas sociedades atuais, apesar de travestido de uma 
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nova roupagem.  A mulher não pode baixar totalmente a guarda, acreditando que se 

estabeleceu uma zona de conforto, pois a realidade e as estatísticas revelam um quadro 

de violência física, mental e moral ainda muito preocupante. 

 

Considerações finais 

 

O presente trabalho vem representar um dos primeiros estudos dessa natureza 

na cidade de São Bento-PB, sendo necessário a construção do conhecimento sobre o 

tema violência doméstica e familiar contra a mulher, que muitas vezes mantém-se 

esquecido, como algo de pouca importância, seja na construção de políticas públicas 

intermunicipais, seja no cumprimento das medidas e normas já existentes à nível 

nacional. 

Os boletins de ocorrência relativos à casos de agressão contra a mulher na 

cidade de São Bento-PB, normalmente não seguem os trâmites legais até a solução 

efetiva do processo, sendo em sua maioria engavetados, seja pela falta de interesse da 

vítima ou pelo medo de continuar na denúncia, seja pelo descaso das autoridades 

competentes. Esse quadro de impunidade, agrava a situação de medo e angústia nas 

vítimas, que se veem constantemente ameaçadas por seus agressores.  

Certamente, as mulheres estão cada vez mais cientes de seus direitos, e sobre o 

grau devastador que as agressões físicas, psicológicas ou de qualquer natureza 

provocam em suas vidas. A compreensão de que a conduta violenta não é para ser vista 

com naturalidade e aceitação é possível através de mudanças culturais, políticas e legais, 

resultantes de séculos de lutas e conquistas femininas. Estes refletem positivamente em 

toda a sociedade.  
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