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RESUMO 

 
A presente pesquisa investigou as Representações Sociais da mulher em situação 

de violência conjugal de policiais civis. Foi realizada na 1ª Delegacia de polícia de 

prevenção e repressão aos crimes contra a mulher, localizada na cidade do 

Recife/PE. Teoricamente se baseou na Teoria das Representações Sociais, 

desenvolvida por Serge Moscovici (2012), sob a perspectiva da abordagem 

culturalista de Denise Jodelet (1989). A estratégia metodológica utilizada foi a 

pesquisa qualitativa e os instrumentos de coleta de dados foram o diário de campo, 

desenvolvido através da observação não participante, e a entrevista semi-

estruturada.  Para análise dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo Temática 

(BARDIN, 2009), seguindo as etapas operacionais: constituição do corpus, leitura 

flutuante, codificação, categorização e inferências. A pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, pautando-se na resolução 

466/12, que orienta a pesquisa com seres humanos. A análise apontou que as 

mulheres que estão em situação de violência conjugal são representadas 

principalmente a partir de dois polos: “as vítimas e as verdadeiras vítimas”; 

apontando para os usos que são feitos da DM e para a forma como os/as policiais 

se pautavam frente a elas. Tais representações foram ancoradas e objetivadas em 

concepções ligadas à esfera biológica, social, emocional e de saúde. Foi observado 

que os/as policiais procuravam agir de forma neutra e imparcial em função deste 

pensamento, buscando não se envolver emocionalmente com estas mulheres para 

se proteger do impacto que esta vivência poderia gerar, e para não favorecer no seu 

atendimento nem às mulheres nem aos homens. Estes dados apontam que novos 

caminhos precisam ser traçados para que a mulher, ao acionar a DM, encontre 

acolhimento e possibilidades de uma vivência mais digna, longe da violência. 

Contudo, para que isto se torne uma realidade, a DM também precisa ser um 

espaço de realização para os/as policiais que nela atuam, cenário este que não foi 

percebido em função da precariedade que a DM apresenta e da absorção de 

demandas que deveriam ser trabalhadas por outros órgãos da rede de atenção à 

mulher.  

Palavras-Chave: Violência conjugal. Delegacia da Mulher. Representações Sociais. 
Práticas sociais. 
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ABSTRACT 
 
The present research investigated the Social Representations (SR) of women in 
domestic violence situation of active police officers in the woman’s police station 
(WPS) of Recife. The survey took place in the 1st Police Station Precinct of 
Prevention and Repression of Crimes against Woman, located in the city of Recife - 
PE. The search was based on the Theory of Social Representations, developed by 
Serge Moscovici (2012), from the perspective of culturalist approach of Denise 
Jodelet (1989). The methodological strategy used was qualitative research and the 
data collection instruments was the field diary, developed through non-participant 
observation and semi-structured interview. For data analysis, we used the Thematic 
Content Analysis (BARDIN, 2009) following the following operating steps: formation 
of the corpus, floating reading, coding, categorization and inferences. The study was 
approved by the Ethics Committee of the Federal University of Pernambuco, and is 
based on Resolution 466/12 that guides the research with human beings. The 
analysis showed that women who are victims of violence are represented mainly from 
two poles "victims and the real victims," pointing to the uses that are made of WPS, 
and how the police deals with them. These Social Representations were anchored 
and objectified in concepts the biological sphere, social, emotional and health. It was 
observed that guided by this thought the police sought acting neutrally and 
impartially, seeking not to get emotionally involved with these women, to protect 
against affectation that this experience could generate and not to favor in their 
treatment neither women nor men. These data point out that new ways need to be 
plotted for the woman, when contacting the WPS, instead of finding indifference, 
being welcomed and finding possibilities of a more dignified existence away from 
violence. However for this to become a reality, the WPS also needs to be a 
realization space, which was not seen due to the lack of structure that it presents and 
the absorption of demands that should be worked by other organs of the woman care 
network. 
 
 
Keywords: Domestic violence. Women's Police Station. Social Representations, 
Social Practices. 
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APRESENTAÇÃO 

As pesquisas são feitas de longos traçados que vamos tecendo durante 

nossa caminhada na academia e na vida. Esta, em particular, se iniciou na 

graduação a partir de inquietações e questionamentos acerca da realidade das 

mulheres que se encontravam em situação de violência conjugal. Na graduação fui 

instigada a estudar e me implicar nesta realidade tendo como grandes parceiros 

nesta jornada o professor e também amigo Walfrido Menezes e o amigo Tiago 

Lacerda. Então, a ideia iniciada com estudos, trabalhos realizados e apresentados 

em congressos, foi continuada nesta pesquisa de mestrado.  

Para chegar a este formato, no entanto, esta pesquisa passou por intensas 

lapidações efetuadas a partir das contribuições tecidas pelos/as professores/as da 

Pós-graduação de Psicologia, das pontuações também feitas pelos/as colegas de 

classe, pelas indicações feitas na qualificação e pelas orientações produtivas com 

Alessandra, minha orientadora. Desta forma, essa pesquisa foi tornando-se uma 

realidade para neste momento ser apresentada.  

A escrita da dissertação está organizada em oito capítulos. Os três primeiros 

compõem o arcabouço teórico. O primeiro capítulo, Mulheres e Violência, discorre 

sobre o tema da violência contra a mulher a partir de um enfoque feminista, 

destacando as políticas públicas que foram desenvolvidas e que, no contexto atual – 

pós-Lei Maria da Penha, atendem as mulheres em situação de violência.  

O segundo capítulo, A Polícia e as Delegacias da Mulher, expõe a violência 

como um problema social que deve ser analisado pela segurança pública de forma 

ampla, não só devendo ser combatida unicamente como uma questão de polícia. 

Nesta explanação ganha destaque a polícia civil por ser a mesma a categoria 

institucional participante da pesquisa. As Delegacias da Mulher também são 

mencionadas como um importante instrumento no combate à violência contra a 

mulher e pelo papel que exercem em meio à rede de enfrentamento a este agravo.  

Em seguida, no terceiro capítulo, A Teoria das Representações Sociais, são 

apresentados, de forma breve, os fundamentos da teoria das representações sociais 
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 - TRS, sendo destacada sua história, conceitos principais e sua articulação com o 

objeto de estudo desta pesquisa, a mulher em situação de violência conjugal. 

Os Objetivos, geral e específicos, que guiaram a realização desta pesquisa 

constam no quarto capítulo. Eles adquiriram forma através do seguinte problema de 

pesquisa: como as representações sociais acerca da mulher em situação de 

violência conjugal se constituem em meio às práticas policiais, desenvolvidas na 

Delegacia da Mulher (DM)? Optou-se em colocá-los em um capítulo separado 

visando facilitar a leitura e o entendimento por parte do/a leitor/a.  

No quinto capítulo, Traçados Metodológicos, foram descritos os caminhos 

percorridos para se alcançar os objetivos elencados. Para isso, foram explicitados o 

método adotado, o tipo de pesquisa, o campo de investigação, os/as participantes 

da pesquisa, os instrumentos e os procedimentos de coleta e análise de dados. 

No sexto capítulo, Análises e Discussões constam os resultados e as 

análises feitas a partir das conversas, observações e entrevistas realizadas na 

Delegacia da Mulher de Santo Amaro, à luz da Teoria das Representações Sociais e 

do enfoque feminista, no que concerne ao fenômeno da violência contra a mulher. A 

análise foi alçada na técnica da Análise de Conteúdo, temática, de Laurence Bardin 

(2009).  Optou-se por não apresentar as representações sociais da mulher num 

tópico e as práticas dos/as policiais em outro. Em suma, os dados e as respectivas 

análises foram trabalhados de forma integrada, funcionando os dados da 

observação como complemento dos dados obtidos através das entrevistas. 

Considerando este formato, a análise também foi estruturada a partir das minhas 

impressões surgidas na Delegacia durante o período de estudo in loco. Desta feita, 

em muitos trechos da análise o texto adquire traços de caráter narrativo, 

apresentando, assim, uma escrita que se alterna, dependendo dos momentos, entre 

a primeira e a terceira pessoa do singular. As classes temáticas surgidas por meio 

da análise foram pensadas e, através do exercício policial desenvolvido nas DMs, 

organizadas da seguinte forma: i) A Delegacia da Mulher de Santo Amaro: o lugar 

das práticas, ii) O trabalho do/a policial, iii) O arcabouço legal da prática policial na 

DM: a Lei Maria da Penha, e iv) Os porquês das mulheres sofrerem violência 

conjugal. 
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Por fim, no sétimo capítulo, foram escritas as Considerações Finais. Neste 

capítulo se retomou as questões da pesquisa e buscou-se discutir e problematizar 

os significados acerca da mulher em situação de violência conjugal e as práticas de 

atendimento dos/as policiais relacionadas a elas.  
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1 MULHERES E VIOLÊNCIA 
 

1.1. A Construção social do fenômeno da violência 

A violência é um fenômeno multifacetado e plurideterminado, se 

entrecruzando na sua configuração, aspectos históricos, políticos, forenses, 

psicológicos e sociais. Desta forma, para combatê-la muitas vezes é preciso “vencer 

não só as resistências políticas, mas também as resistências naturalizadas em cada 

um de nós” (NOVAES, 2003, p. 160).  

De forma geral, a violência é elucidada pela literatura como um fenômeno 

universal, que sempre existiu ao longo da história da humanidade. No entanto, as 

agressões e atos degradantes que aconteciam, principalmente, no interior dos lares 

contra as mulheres, eram percebidos e sentidos de forma naturalizada. Conforme 

destaca Grossi “o que hoje se considera no Brasil violência contra a mulher foi uma 

construção histórica do movimento feminista” (GROSSI, 1994, p. 483).  

No início do século XX, com a primeira onda do feminismo, as mulheres 

começaram a perceber que as divisões e desigualdades às quais estavam 

submetidas com relação aos homens não eram justas nem impostas pela natureza, 

mesmo acontecendo em várias culturas e momentos históricos diferentes 

(PISCITELLI, 2004). Com isso, passaram a questionar e perceber que essas 

desigualdades poderiam estar ancoradas nas concepções do ser homem e do ser 

mulher postas como inconciliáveis e dicotômicas: a mulher, concebida como um ser 

puramente emocional, predisposta para a afetividade e a maternidade, responsável 

pelo espaço doméstico; e o homem, definido por meio das habilidades, agressiva, 

racional e viril, responsabilizando-se pelo sustento da família (FREIRE COSTA, 

1999).  

Desta forma, as concepções do ser mulher e do ser homem, postas como 

antagônicas - que remontam a heranças do patriarcado, sistema sociopolítico sob o 

qual a sociedade brasileira lançou suas bases desde o início da colonização do país 

(SAFFIOTI, 2004) - serviram para fundamentar as desigualdades de gênero, visto 

que a mulher estava mais vulnerável a partir dos papéis que lhe foram atribuídos.   
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Em meados da década de 70 e início da década de 80, com o surgimento do 

conceito de gênero, surgiu “um novo olhar sobre a realidade, situando as distinções 

entre características consideradas femininas e masculinas no cerne das hierarquias 

presentes no social” (PISCITELLI, 2004, p. 43). Em 1975, o conceito foi 

sistematizado por Gayle Rubin (1993), através do desenvolvimento do sistema sexo 

x gênero. Em seu artigo “O tráfico de Mulheres: notas sobre a economia política do 

sexo” (RUBIN, 1993), a autora propõe uma reflexão sobre a origem e natureza da 

opressão e subordinação das mulheres e lança bases para se pensar a 

desnaturalização das desigualdades de gênero; à medida que concebeu sexo como 

da ordem do biológico e gênero como produto do que se faz com o sexo, portanto 

passível de mudanças.  

Este conceito exerceu influência especialmente até o início da década de 90, 

quando novas acepções surgiram dentre elas, o conceito de gênero como uma 

categoria analítica de Joan Scott (1991) que rompeu com o binômio sexo x gênero, 

pensando-o a partir de uma perspectiva histórica, sendo constituídas as relações de 

gênero a partir de relações de poder. Na década de 90, foi problematizado pela 

filósofa e feminista Judith Butler (2010) que, por sua vez, rompeu com a dicotomia 

sexo (biológico) e gênero (cultural) ao conceber não apenas o gênero como 

construção, mas também o sexo. Desta forma, Butler (2010) questionou uma base 

universal para as categorias de identidade, compreendendo que estas construções 

estão circunscritas a um espaço temporal, sendo reflexo das estruturações e 

normatizações sociais e políticas (BUTLER, 2010). 

Pode-se dizer que os estudos que se seguiram remetiam a construção social 

da desigualdade de gênero como reflexo de um modelo de sociedade, sendo 

compreendido sob uma ótica relacional, ou seja, “a construção social da supremacia 

masculina exige a construção social da subordinação feminina” (SAFIOTTI, 1987, 

p.29).  

Neste período, no Brasil, perdurou a influência da ditadura e a efervescência 

cultural, no qual surgiram os grandes partidos e as grandes organizações; “em um 

contexto fundamentalmente desigual, e [...] de autoritarismo político” (SARTI, 1988, 
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p. 38). Este momento, considerado a segunda onda do feminismo1, marca o início da 

trajetória dos estudos, resistências e luta para erradicar a violência contra a mulher. 

Nancy Fraser (2007) descreve a segunda onda do movimento feminista destacando 

três fases: a primeira ficou marcada por superar um movimento  

“(...) exclusivista, dominado por mulheres brancas heterossexuais de 

classe média, para um movimento maior e mais inclusivo que 

permitiu integrar as preocupações de lésbicas, mulheres negras e/ou 

pobres e mulheres trabalhadoras” (FRASER, 2007, p. 292).  

 

Neste momento se lutou por equidade social, educação, saúde; almejando-se 

a superação das desigualdades sociais. No segundo momento se lutou pela 

afirmação de uma identidade que permitisse visibilidade “quer o problema fosse a 

violência contra a mulher, quer a disparidade de gêneros na representação política” 

(FRASER, 2007, p. 296). Até se chegar ao terceiro momento, cuja pauta foi a busca 

por uma política transnacional, na qual se pudesse compreender de forma global as 

injustiças e manutenções das desigualdades gênero. 

Então, diante deste cenário brasileiro de intensa mobilização social e 

transformações políticas, esta temática adentrou de forma arrebatadora na pauta do 

movimento feminista quando casos de assassinatos e violência contra a mulher 

eram absolvidos no judiciário sob a alegação de legítima defesa da honra, sendo 

visualizada pela sociedade como algo natural (SANTOS, 2008; GROSSI, 1994).  

Também impactava a discrepância entre a quantidade de denúncias e o 

percentual de processos e, desta forma, de condenações. Problemática que pode 

ser explicada a partir da atuação do judiciário – que muitas vezes considerava não o 

que estava previsto na lei no julgamento dos casos de violência contra a mulher, 

mas sim a forma com que a mulher e o homem adequavam-se aos papéis sociais 

esperados para cada sexo (DEBERT, 2008) – e pelo desejo das mulheres 

violentadas que seus maridos não fossem julgados e condenados, mas que apenas, 

ao prestarem queixa, conseguissem por meio da intervenção da justiça, fazer com 

que eles mudassem de comportamento (GREGORI, 1993).  

                                                             
1Conforme destaca Gregori (1993), o feminismo não pode ser nomeado no singular em função de 
seus objetivos e mobilizações diferentes. Contudo, se há algo que os una, é a busca pela eliminação 
dos “dispositivos de poder e autoridade que imperam sobre a mulher” (GREGORI, 1993, p.15). 
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Neste período, durante a segunda onda do feminismo, as feministas deram 

início ao ainda inacabado processo de desconstrução da violência contra a mulher 

como um fenômeno natural. Para isso, demandaram a criação de serviços 

especializados que oferecessem assistência integral às mulheres no âmbito 

psicológico, assistencial, de saúde, jurídico, policial, educacional, abarcando a 

violência em sua complexidade, o que não foi acatado de forma integral pelo 

governo na época (SANTOS, 2008).   

Em 1979 ocorreu a primeira manifestação contra a impunidade nos casos de 

assassinatos contra as mulheres por seus maridos. No mesmo ano também foi 

criada a comissão Violência contra a mulher, no Rio de Janeiro e a campanha Quem 

ama não mata (GROSSI, 1994). A ONU, por sua vez, com a Convenção sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres – CEDAW – em 

1979, chamou a atenção para as diversas formas de discriminação que a mulher 

está submetida, definindo-a como  

“(...) toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que 
tenha por objeto resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, o 
gozo ou exercício pela mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil 
ou em qualquer campo” (CEDAW, 1979, p. 2).  

 

Surgiram diversas ONGs e instituições que ofereciam atendimento a mulher 

neste período. Outras conquistas também foram alcançadas através do diálogo com 

as instâncias governamentais em meados da década de 80, em função da abertura 

política e do processo de redemocratização que se vivenciava no país; sendo, 

assim, incorporada cerca de 80% da pauta feminista na constituição de 1988 no 

Brasil (CARNEIRO, 2003).  

É importante destacar que a temática da violência contra a mulher ganhou 

significativa visibilidade social, passando a ser tema de novelas, seriados, músicas e 

diversas reportagens cotidianas. A mesma também se difundiu no universo 

acadêmico, sendo alvo de vários estudos a partir de diferentes ciências, tais como 

Psicologia, Sociologia, Serviço Social, Antropologia, Enfermagem e Direito 

(CORRÊA, 2001). 
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  Muitos desses estudos estavam preocupados em desvelar a origem da 

violência contra a mulher valendo-se do estudo das culturas; outros desenvolvidos 

dentro das instituições de saúde voltados a compreender as repercussões da 

violência na vida dos/as usuários/as e como as/os profissionais de saúde 

enxergavam o fenômeno; outros, ainda, com foco nos dispositivos legais e jurídicos 

criados para atuar sobre os/as autores/as e vítimas da violência, como a lei 

11.340/2006.  

De forma geral, a quantidade de material acumulado e ainda produzido na 

atualidade soma um campo vasto e rico que contribui para a elucidação do 

fenômeno e explicita o quanto ele é ao mesmo tempo complexo e dinâmico.  

Atualmente a violência contra a mulher tem sido estudada a partir de várias 

perspectivas. Em 2005, Cecília Santos e Wânia Pasinato (2005) sistematizaram as 

três correntes teóricas mais utilizadas pelos/as pesquisadores/as que têm se 

debruçado sobre o tema: A dominação masculina, tendo como teórica principal a 

filósofa Marilena Chauí; A dominação patriarcal, desenvolvida por Heleieth Saffioti a 

partir de uma perspectiva marxista; e a Relacional, proposta por Cecília Santos e 

Wânia Pasinato. No entanto, compreende-se que esta divisão não é tão demarcada 

como foi colocada pelas autoras e que a perspectiva que foi denominada Relacional 

já começou a ser trabalhada por Filomena Gregori (1993) em sua experiência com 

as mulheres; além disso, outras teóricas, como Saffioti (2004), foram avançando 

com a sua concepção de violência, concebendo-a também a partir de uma ótica 

relacional.  

Cada vez mais a violência contra a mulher também tem sido estudada a partir 

das suas diferentes expressões – não focando apenas a violência doméstica, como 

aconteceu no início das intervenções – e da sua dimensão macro social, sendo 

visualizada a partir das interseccionalidades que a integram. Como descreve Avtar 

Brah (2006), 

“(...) dentro dessas estruturas de relações sociais não existimos 
simplesmente como mulheres, mas como categorias diferenciadas, 
tais como mulheres da classe trabalhadora, mulheres camponesas 
ou mulheres imigrantes. Cada descrição está referida a uma 
condição social específica” (BRAH, 2006, p.341). 

 



21 

 

Apresentar essas diferenças não implica necessariamente em oposição. Ter 

uma identidade de mulher negra, pobre, indígena ou quilombola é importante à 

medida que possibilita alçar estratégias e políticas públicas específicas; visto que 

assumir esta identidade também é uma forma política de se colocar.  

Ao invés de compartimentalizar essas opressões, Brah (2006) propõe 

trabalhar estas diferenças de forma integrada, formulando “estratégias para 

enfrentar todas elas na base de um entendimento de como se interconectam e 

articulam” (BRAH, 2006, p. 376).  

Em 1994 a violência contra a mulher foi conceituada de forma sistemática 

pela Convenção de Belém do Pará, sendo definida como “qualquer ação ou conduta, 

baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”, resultando da 

“complexa interação de fatores individuais, de relacionamento, culturais e 

ambientais” (OMS, 2002).  

Nesta pesquisa, ela é compreendida a partir de uma ótica relacional, ou seja, 

homem e mulher2 atuam na construção desta relação, sendo também a mulher 

agente ativa neste processo. Entretanto, compreende-se que os dispositivos de 

poder não são acessados da mesma forma, sendo a violência expressão da 

desigualdade de gênero e de poder.  

A violência pode se manifestar contra a mulher de formas diversas; neste 

estudo, a violência a ser focada será a conjugal e afetiva, abarcando parceiros 

atuais e passados. Esta será o alvo da pesquisa em função dela ser a mais 

expressiva no cotidiano das mulheres, por funcionar como cerne da atuação das 

Delegacias da Mulher e em função do interesse acadêmico da pesquisadora. 

 

                                                             
2
 A violência pode se manifestar em qualquer relacionamento, independente do gênero, classe social 

ou etnia. No entanto, as estatísticas apontam que em mais de 60% dos casos de violência contra a 

mulher o homem é o agente agressor (WAISELFISZ, 2012). Visando enfatizar esta dimensão da 

violência estes termos serão adotados na pesquisa.    
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1.2 A violência contra a mulher e sua interface com as políticas públicas 

As políticas públicas se configuram como um conjunto de ações, projetos e 

programas pensados e executados pelo Estado e órgãos não governamentais e/ou 

da rede privada, com o intuito de preservar e/ou promover determinados direitos 

dos/as cidadãos/ãs. Desta forma, as políticas públicas podem ser compreendidas 

como respostas do Estado frente às demandas sociais levantadas pelos cidadãos ou 

coletivos organizados (BRASÍLIA, 2011). 

As políticas públicas voltadas para a promoção da equidade de direitos entre 

homens e mulheres no Brasil têm uma história recente, inaugurando uma nova 

perspectiva com a criação da Secretaria Especial de Políticas para as mulheres da 

presidência da república – SPM – no ano de 2003 (BRASÍLIA, 2011). Com a sua 

criação, o foco de atuação do Estado ampliou-se e fortaleceu-se, tornando a 

violência contra a mulher um eixo prioritário em sua atuação a partir de uma 

perspectiva integrada, que antes se restringia a criação de novas Delegacias e 

casas abrigo3 (BRASÍLIA, 2011). 

No que concerne à assistência prestada às mulheres em situação de violência 

conjugal de 1970 até meados dos anos 80, “todas as iniciativas [...] partiam da 

sociedade civil, principalmente de coletivos feministas” (PASINATO, 1998, p. 15). 

Estas instituições, em geral, ofereciam suporte psicológico e judiciário, dispondo, 

algumas delas, de casas específicas para abrigar as mulheres e seus/suas 

respectivos/as filhos/as, caso necessitassem (GROSSI, 1994).  

Em âmbito nacional destacou-se o SOS-Mulher, criado no final de 1980 

difundindo-se por vários Estados brasileiros, sendo uma das ações especialmente 

desenvolvidas para ajudar as mulheres em situação de violência. Como ressalta 

Gregori (1993), “a quebra do isolamento de mulheres, a conscientização de que 

partilham um mesmo gênero de opressão, a ajuda material e a formação de novos 

núcleos de mulheres foram os objetivos desse tipo de experiência” (GREGORI, 

1993, p. 26). Contudo, a ausência de recursos, apoio governamental e uma atuação 

                                                             
3
 As casas abrigo são locais equipados, física e tecnicamente, para receber mulheres que estão 

passando por situação de violência e correndo risco de morte. Atualmente Pernambuco dispõe de 3 
casas-abrigo sendo uma na capital e duas no interior. Informações do site. 
https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento_mulher.php?uf=PE. Acesso em 
26/11/2014. 
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muitas vezes pautada no assistencialismo, acarretaram à extinção da maioria 

dessas ONGs (GREGORI, 1993). Segundo Novellino (2006), atualmente existem 

cerca de 35 ONGs feministas brasileiras, a maioria delas voltadas especialmente 

para a promoção de políticas públicas para as mulheres, concentradas nos Estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro; e criadas no período de 1980 à 2000.   

Na cidade do Recife foi criado, e destaca-se até a atualidade, o SOS Corpo – 

Instituto Feminista para a Democracia, uma ONG que pressupõe a igualdade de 

gênero a partir de uma perspectiva transversal, imbricada na dimensão econômica, 

discriminatória (homofóbica) e racial. Atualmente o SOS Corpo tem trabalhado em 

quatro linhas de atuação: educação, pesquisa, comunicação e ação política4.  

Em 1985, o combate à violência contra a mulher passou a ser 

institucionalizado com a criação da primeira Delegacia da Mulher e do primeiro 

Conselho Nacional de Direito da Mulher (CNDM) no Estado de São Paulo, este 

último “vinculado ao Ministério da Justiça, para promover políticas que visassem 

eliminar a discriminação contra a mulher e assegurar sua participação nas atividades 

políticas, econômicas e culturais do país5” (SPM, 2014). O CNDM, antes da criação 

da SPM, se tratava do órgão referência do governo federal para pensara política de 

equidade de gênero; passando, em 2003, a “integrar a estrutura da SPM e a contar, 

em sua composição, com representantes da sociedade civil e do governo. Isso 

ampliou significativamente o processo de controle social sobre as políticas públicas 

para as mulheres6” (SPM, 2014).  

Posteriormente, no que diz respeito à problemática da violência contra a 

mulher, outros dispositivos, de forma gradual, foram sendo integrados aos já 

existentes. Atualmente existem vários serviços, compondo uma grande rede de 

cuidado e enfrentamento. Esta rede faz referência à atuação organizada entre as 

instituições governamentais, não-governamentais e a comunidade:  

“(...) visando ao desenvolvimento de estratégias efetivas de 
prevenção; e de políticas que garantam o empoderamento das 
mulheres e seus direitos humanos, a responsabilização dos 
agressores e a assistência qualificada às mulheres em situação de 
violência” (BRASÍLIA, 2011, p. 9). 

                                                             
4Disponível em: <http://www.soscorpo.org.br/areas-de-trabalho.html>. Acesso em: 04/10/2013. 
5 Informações do site. http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/o_que_e Acesso em: 18/11/2014. 
6
 Informações do site. http://www.spm.gov.br/assuntos/conselho/o_que_e Acesso em: 18/11/2014 
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Destas instituições oferecidas, cada uma fica responsável por determinado 

serviço e tem sua contribuição. De forma geral, essa rede é compreendida pelo 

Judiciário, Ministério Público, Delegacias da Mulher, Casas-abrigo, Centros de 

Referência da Assistência Social, Centros de Referência da Mulher, Coordenadorias 

e Secretarias da Mulher, Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, Central de 

Atendimento à Mulher e Organizações Não-Governamentais (SANTOS, 2008). A 

rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Pernambuco pode ser 

visualizada no Quadro 1.  

Quadro 1 - Rede de enfrentamento à violência contra a mulher de PE. 

INSTITUIÇÕES QUANTIDADE 

Centros Especializados de Atendimento à Mulher  13 

Delegacias da Mulher  10 

Disque-denúncia  1 

Casas-abrigo  3 

Serviços de Saúde Especializados  8 

Promotorias Especializadas/ Núcleos de Gênero do MP  2 

Núcleos/Defensorias Especializados de Atendimento à 

Mulher  
2 

Varas/Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher  
6 

Centros de Referência da Assistência Social 251 (CRAS) 

120 (CREAS) 
371 

Coordenadorias, Secretarias e Diretorias da Mulher 144 

Conselhos dos Direitos da Mulher  3 

ONGs voltadas para o atendimento às mulheres  12 
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Fonte: Informações extraídas do site da SPM7 

Estes serviços compostos por equipes multidisciplinares integram 

profissionais especializados das áreas jurídica, psicossocial, policial, de saúde e da 

assistência social, funcionando de forma articulada, acolhendo e encaminhando as 

mulheres que demandam por seus serviços.  

Dentre as instituições que compõem essa grande rede as Delegacias da 

Mulher se destacam como uma instituição prioritária para o Estado no enfrentamento 

da violência contra a mulher (SANTOS, 2008; PASINATO, 2012). Dados da 

Secretaria de políticas para as mulheres da presidência da república apontam que 

existem 368 Delegacias por todo o país8, funcionando um montante de 10 

Delegacias em Pernambuco9.  

Atualmente, de acordo com os dados da SPM, o Brasil dispõe de vários 

serviços descritos, no Quadro 2.  

Quadro 2 - Rede de enfrentamento à violência contra a mulher do Brasil. 

INSTITUIÇÕES QUANTIDADE 

Casas-abrigo 
77 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher 368 

Juizados Especializados e Varas adaptadas 
 

101 

Defensorias Especializadas 
 

42 

Promotorias Especializadas  21 

Serviços de Responsabilização e Educação do Agressor 15 

Promotorias/Núcleos de Gênero no Ministério Público 58 

                                                             
7
https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento_mulher.php?uf=PE. Acesso em: 

26/11/2014. 
8https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento_mulher.php. Acesso em: 
13/01/2014 
9
 http://www.policiacivil.pe.gov.br/images/docs/relacaopcpe.pdf. Acesso em: 13/01/2014 
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Fonte: Informações extraídas do site da SPM10. 

Mesmo com o avanço no que se refere à oferta de serviços e na criação de 

instituições específicas para tratar a violência contra a mulher, a atuação do Estado 

Brasileiro ainda se mostra insipiente, considerando que estes serviços atendem 

5.570 municípios por todo o Brasil (IBGE, 2013). Esta realidade torna-se ainda mais 

evidente quando retratados alguns dados de violência materializados em números 

de assassinatos. Em Pernambuco, por exemplo, de janeiro até outubro de 2014 

foram contabilizados 18711 assassinatos de mulheres efetuados por companheiros e 

ex-companheiros. No Brasil, a ouvidoria da mulher, de janeiro a junho de 2013, 

(telefone 180) efetuou 306.20112 atendimentos, sendo todos estes de denúncia de 

violência doméstica.  

A principal referência destes serviços é a Lei Maria da Penha, de número 

11.340/2006. Esta legislação específica foi criada para atuar sobre a problemática 

da violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando-a como uma 

violação dos direitos humanos baseada no gênero.  

Em seu bojo denominou as diversas formas de violências contra a mulher, 

dentre elas, a sexual, a patrimonial, a física e a psicológica; dispondo de várias 

medidas, tais como: “de responsabilização do autor/agressor, de proteção à 

integridade física das mulheres e de seus direitos, medidas de assistência que 

contribuam para fortalecer a mulher e medidas de prevenção” (PASINATO, 2011, p. 

120).  

Essa lei exerce um papel importantíssimo no combate à violência contra a 

mulher. Conforme destaca Medrado ela deve ser compreendida como uma 

“tecnologia de governo de vida, importante na sociedade brasileira que inaugura 

novos regimes de verdade [...] sobre violência de gênero” (MEDRADO, 2010, p. 8). 

Desta forma, a mesma funciona como mais um dispositivo, que imprime pressões, 

                                                             
10https://sistema3.planalto.gov.br//spmu/atendimento/atendimento_mulher.php?uf=PE. Acesso em: 
26/11/2014. 
11

Informações extraídas do site: http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2014/11/25/numero-de-
homicidios-de-mulheres-em-pernambuco-cai-85/. Acesso: 04/05/2015. 
12 Informações extraídas do site: http://www.compromissoeatitude.org.br/sobre/dados-nacionais-
sobre-violencia-contra-a-mulher/. Acesso em: 26/11/2014. 
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fluxos e contra fluxos aos saberes acerca da violência e da mulher, possibilitando, 

assim, novas configurações e significados.  

Com a Lei Maria da Penha foram possíveis muitos avanços no combate a 

violência contra a mulher, tais como as medidas protetivas de urgência, punições 

mais severas aos homens que cometeram a agressão, a criação de juizados 

especializados, ações de educação em gênero como estratégia de prevenção à 

violência, serviços e atendimentos especializados não só para as mulheres, mas 

também para os homens envolvidos na relação de violência, além da visibilidade 

acerca do problema, ajudando várias mulheres a mudarem de vida (PASINATO, 

2011; DEBERT, 2008; TONELI et al., 2010). 

Seu âmbito de ação parte desde uma perspectiva preventiva àquelas de 

cunho mais emergencial, tais como: o financiamento, por parte de órgãos estatais, 

de pesquisas e estudos sobre a temática da violência, a atuação integrada dos 

serviços que compõe a rede de atenção especializada à mulher em situação de 

violência, a formação em gênero dos profissionais atuantes na área, a aplicação de 

medidas protetivas13, realização de campanhas educativas visando à transformação 

dos parâmetros sexistas culturais, ações voltadas para a reeducação e reinserção 

dos agentes da agressão, dentre outras (BRASIL, 2006). Ultrapassando, desta 

forma, intervenções fundadas apenas na simples aplicação de penas de reclusão 

em presídios.  

Considera-se que a criminalização14 foi um importante marco para 

institucionalizar a violência contra a mulher; entretanto, como enfatizado pelas 

feministas, não deve ser utilizada como o único foco estratégico – o que por vezes 

parece estar acontecendo – deixando escapar os outros dispositivos fundamentais, 

como a educação em gênero e a rede preventiva (SANTOS, 2008). Pois, como 

endossa Heleieth Saffioti (1987), as estruturas sociais de dominação não são 

                                                             
13

 São medidas utilizadas para casos em que a mulher está se sentindo ameaçada ou correndo risco 
de morte, ou ainda contra seus filhos ou seu patrimônio. As mesmas são solicitadas pelos/as policiais 
nas delegacias da mulher, no momento posterior em que é feito o registro do boletim de ocorrência. 
Elas devem ser enviadas ao Juizado no prazo máximo de 48 horas. 
14

 Em 1995, com a criação dos Juizados Especiais Criminais (JECRIM), os casos de violência contra 
a mulher passaram a ser julgados durante uma década pelos mesmos.Os JECRIMs foram criados 
para julgar os crimes de menor potencial ofensivo sob a ótica da conciliação de conflitos. Desta 
forma, as condenações eram brandas, tais como pagamento de cesta básica, prestação de serviços à 
comunidade; o que,na visão de muitas feministas, contribuiu para a banalização da VCM. 
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modificadas apenas por meio da legislação, sendo necessárias mudanças sociais 

frente a atitudes e interpretações que estão no cerne da discriminação de gênero, 

“tais como as condições de classe social, raça/etnia, geracionais, assim como as 

representações sociais femininas e masculinas hegemônicas” (BANDEIRA, 2013, p. 

63).  

Nesse entender, não basta a formulação de uma lei que garanta a igualdade 

de gênero apenas no âmbito legislativo, sendo necessárias intervenções que atuem 

na mudança e transformação social, tais como a formação adequada dos/as 

profissionais que trabalham com a temática e a oferta de serviços pertinentes e bem 

equipados no atendimento tanto a mulheres como aos homens que cometeram a 

agressão.  

Desta forma, falar em políticas públicas que combatam a violência de gênero 

e no alcance dos seus objetivos é necessariamente pensar numa práxis integrada 

das instituições e profissionais componentes da rede de enfrentamento à violência. 

Tais como previsto na lei 11.340/2006, juntos, esses serviços, contemplando todos 

os atores sociais envolvidos no evento da violência, podem exercer um papel 

fundamental no exercício de uma vivência mais digna dessas mulheres, longe do 

ciclo de violência. 
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2 A POLÍCIA E AS DELEGACIAS DA MULHER 
 

2.1. Pensando a segurança pública e a polícia  

Cada vez mais, a violência tem sido menos vista como um fenômeno pontual 

ou simples; ou mesmo como um acontecimento exclusivo da sociedade 

contemporânea. No Brasil, a violência “pode ser considerada o fundamento do 

processo civilizatório” que “fundamentou-se nas relações autoritárias com os nativos 

e compreendia a conversão religiosa forçada, a escravização e os assassinatos” 

(SOUZA, 2008, p. 169). Ou seja, as violências estiveram presentes desde os tempos 

mais remotos, participando da constituição da sociedade brasileira.   

Costumeiramente, a violência tem sido elucidada através do quantitativo de 

homicídios de um determinado público. Seguindo esta lógica, a violência contra a 

mulher por vezes é explicada via quantidade de assassinatos investidos contra as 

mulheres. Contudo, longe de ser expressa apenas via números de homicídios, o que 

seria circunscrever a violência pura e simplesmente no âmbito criminal, a violência é 

plural e multifacetada; atuar apenas nesse patamar contribuiria para “ocultar outras 

formas de violência também perversas e duradouras” (SOUZA, 2008, p. 171), tais 

como aquelas presentes “nas relações de gênero marcadas pelos valores 

patriarcais; nas relações discriminatórias baseadas na origem étnica e na 

sexualidade (...), na escravização de homens, mulheres e crianças” (SOUZA, 2008, 

p. 172), dentre outras.   

Logo, se for analisada unicamente por essa via, a violência descuidará de sua 

complexidade, o que, por outro lado, não retira a importância desses dados se 

analisados em consonância com outros mecanismos relevantes na formulação e 

aperfeiçoamento das políticas públicas. 

Atualmente, as diversas formas de violência têm adquirido cada vez mais 

visibilidade social, principalmente em função do seu preocupante15ritmo de 

crescimento, lançando consequentemente, sinais de que se está investindo 

                                                             
15

No ano de 2013 foram registradas 53.646 mortes violentas por todo o Brasil, o que representa uma 
média de um assassinato a cada dez minutos (BRASIL, 2014). 
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pouco16na segurança pública ou de que as ações não estão surtindo efeito. Segundo 

Poncioni (2005), 

“(...) há um crescimento contínuo da criminalidade e da violência, 
principalmente nas regiões metropolitanas e periferias das grandes 
cidades do país, e que o sistema judiciário, e, em particular, a polícia 
tem se mostrado ineficaz para o enfrentamento da questão” 
(PONCIONI, 2005, p. 586).  

 

Dados do mapa da violência retratam que entre a população de jovens, 

durante os anos de 1980 e 2012, os homicídios passaram de 33.288 para 46.581, 

um aumento de 38,3% no que se refere a mortes causadas por acidentes de 

trânsito. De forma geral, dados sobre a mortalidade violenta, causada por acidente 

de trânsito, homicídios e suicídios, passaram de 49.695 para 56.337 (WAISELFISZ, 

2014). Entre os anos de 1980 e 2010, o número de homicídios causados por arma 

de fogo cresceu 346%. Entre jovens o crescimento foi ainda maior: saltou de 4.415 

óbitos para 22.694, aumentando 414% (WAISELFISZ, 2012).  

Diante deste cenário a “violência tem mobilizado diferentes segmentos sociais 

no Brasil e, em função de diferentes representações sobre violência, tem gerado 

soluções paradoxais” (SOUZA, 2008, p.169). As leis, as teorias científicas, as 

pesquisas e as instituições de segurança pública que atuam sobre a problemática da 

violência, têm-na percebido e a tratado a partir de óticas diversas, apontando a sua 

complexidade e fecundidade do tema.  

Em vista de sua expressão alarmante através de assassinatos e tantas outras 

formas de violência – menos impactantes, mas não menos importantes – e da 

descrença na eficiência do sistema de segurança pública vigente, tem se alastrado a 

persistente sensação de insegurança nas pessoas. Hoje se visualiza um intenso 

crescimento de empresas no ramo da segurança pública que oferecem este serviço 

através de uma aparelhagem sofisticada e avançada. Dessa forma, o acesso a esse 

bem, a segurança pública, passa a não depender apenas do Estado, mas varia de 

acordo com a renda que os/as cidadãos dispõem (ZAVERUCHA, 2004). 

                                                             
16

Os gastos em 2013 com a segurança pública correspondem a 5,4 % do PIB brasileiro, o que 
representa um investimento de 258 bilhões (BRASIL, 2014). 
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Neste contexto, a lei e as instituições que representam o Estado e, de alguma 

forma, integram ou interagem com o sistema de justiça e segurança pública, órgãos 

como a polícia, o Ministério público, a Justiça e a Defensoria pública, dentre outros, 

passam a ser vistos com desconfiança, levando os/as cidadãos/ãs a buscarem suas 

próprias estratégias para se proteger das violências cotidianas.  

Em virtude disso, o modelo atual de segurança pública cada vez mais vem 

sendo questionado, recebendo duras críticas de especialistas, trabalhadores da área 

e da sociedade em geral (ROLIM, 2007; ANCHIETA, 2011). Essa insatisfação e 

descrença no modelo vigente ganham força a partir do cenário que a segurança 

pública tem apresentado nos últimos anos: cadeias abarrotadas, alto índice de 

reincidência de infratores, fracasso na ressocialização das pessoas infratoras, entre 

outros.  

Esses fatos apontam para uma falência ou ineficiência nos mecanismos de 

funcionamento deste grande sistema. Segundo Rolim (2007), a situação da 

segurança pública só se agrava à medida que “mantém um modelo de polícia 

ineficiente, violento e corrupto, bem como uma política criminal essencialmente 

repressiva, que tem produzido elevadas taxas de encarceramento e mais violência” 

(ROLIM, 2007, p. 32). 

Segundo o 8º Anuário brasileiro da segurança pública, o ano de 2014 se 

destacou pelas inúmeras crises pelas quais a segurança pública brasileira passou, 

tais como: “rebeliões e mortes em presídios, linchamentos, greves de policiais; atos 

contra a copa do mundo” (BRASIL, 2014, p. 8). Crises estas representadas por 

manifestações marcadas por confrontos entre grupo organizados e inúmeros 

assassinatos, resultando a segurança pública num dos temas mais comentados e 

debatidos no âmbito do governo federal e pela sociedade local e internacional.  

A segurança pública, conforme prevista no artigo 144 da constituição de 1988, 

é um direito de todos/as os/as cidadãos/ãs. Ela é ampla e envolve desde o 

provimento de condições básicas de moradia a instituições que zelem e protejam a 

vida e outros bens do/a cidadão/ã. Pois como bem destaca Zaverucha (2004),  

“(...) não há espaço para a concepção de segurança pública restrita e 
simplista, garantida exclusivamente pela força armada, policial ou 
militar. Segurança pública também abarca o provimento de serviços 
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básicos que na sua ausência são capazes de provocar inúmeras 
mortes” (ZAVERUCHA, 2004, p. 24). 

 

Ou seja, isoladamente a polícia não tem como prover segurança plena para 

as pessoas. É necessária uma atuação conjunta de várias instituições, na qual 

estejam previstas medidas não apenas reativas, mas principalmente de prevenção e 

acompanhamento. A polícia, num âmbito mais genérico, é responsável pela 

manutenção da segurança dos indivíduos. A constituição de 1988 denominou as 

formas de atuação, função e estrutura de cada uma das polícias brasileiras17 

(BRASÍLIA, 2008).  

De forma geral, a polícia federal é responsável pela apuração das infrações 

penais “contra a ordem pública e social ou em detrimento de bens, serviços da 

união” (BRASÍLIA, 2008, p. 101).  As polícias militares, de cunho mais repressivo, 

atuam mais no universo do combate ao crime, realizando abordagens e 

patrulhamento nas comunidades. Já as polícias civis são responsáveis pelas 

investigações das infrações penais, sendo dirigidas por delegados/as, com função 

de polícia judiciária (BRASÍLIA, 2008). 

A polícia civil no Brasil, tal como as outras polícias, apresenta dificuldades em 

ser descrita no que concerne a sua história, percalços e avanços. A literatura 

ressalta essa dificuldade em função da ausência ou da pequena quantidade de 

registros, ou ainda de uma “suposta” mágoa entre a academia e a sociedade com a 

polícia em função de sua atuação, principalmente durante o período da ditadura. 

Segundo Anchieta et al. (2011), “essa carência pode ser reflexo de um 

ressentimento de origem que acabou por colocar a população e intelectuais em 

oposição aos agentes da segurança pública” (ANCHIETA et al., 2011, p. 199). 

Assim, as descrições e análises aqui presentes se concentraram nos escritos 

recentes sobre a polícia. 

                                                             
17

No Brasil, existem as polícias: federal, federal rodoviária, ferroviária federal, civil, militar e o corpo de 
bombeiros. As mesmas atuam segundo parâmetros específicos e de forma independente, com 
função e objetivos descritos no artigo144 da constituição federal de 1988. 
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Atuar na investigação de crimes, pautando-se pelo código penal ou em leis 

específicas que servem como referência para algumas Delegacias, é a principal 

tarefa da polícia civil. No caso da Delegacia especializada da Mulher, a lei que 

também rege o seu funcionamento é a Lei Maria da Penha (11.340/2006). As 

implicações do funcionamento da DM em decorrência desta lei serão descritas na 

seção 2.2. 

O modelo de formação e gestão da atual polícia, longe de ser facilmente 

identificado por uma única estruturação, resulta de uma mistura de vários modelos. 

Poncioni (2005) descreve um modelo de polícia como: 

“(...) um quadro de referência analítico, que apresenta um conjunto 
coeso de argumentos acerca do papel, das funções e da missão da 
polícia, da filosofia de trabalho, da política administrativa adotada e 
das estratégias e táticas operacionais” (PONCIONI, 2005, p.589). 

 

No Brasil identifica-se um modelo mais voltado para uma estrutura 

militarizada, com ênfase no controle do crime, em que o uso da força é uma 

constante. Há uma mistura entre os modelos militar e burocrático, que resultam no 

que Poncioni (2005, p. 591) chamou de “modelo de polícia profissional tradicional”. 

Este modelo descreve uma atuação mais voltada para o cumprimento da lei, no qual 

atividades que escapam aos aspectos normativo-legais são vistas com desconfiança 

e que competem a outros profissionais, tais como assistentes sociais e 

psicólogos/as. 

O atual modelo de formação e organização da polícia civil, segundo Poncioni 

(2005), está pautado no modelo burocrático-militar e de aplicação da lei. De acordo 

com esse modelo, já na formação, que é iniciada na academia de polícia, o/a policial 

é treinado/a para ser, na opinião de Poncioni (2005), 

“(...) um aplicador imparcial da lei, relacionando-se com os cidadãos 
profissionalmente, em condições neutras e distantes, cabendo-lhe 
cumprir os deveres oficiais, seguindo os procedimentos rotinizados, 
independentemente de inclinações pessoais e a despeito das 
necessidades do público não enquadradas pela lei” (PONCIONI, 
2005, p. 590). 
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Este modelo se caracteriza pela atuação reativa, ou seja, baseando-se quase 

que exclusivamente numa atuação sem prevenção e medidas que visem trabalhar 

as raízes do problema (PONCIONI, 2005). Logo, a dimensão da prevenção é 

negligenciada, deixando de ser o foco, sendo adotado “um estilo militar de 

organização” e uma identidade profissional ligada ao controle do crime (uma atuação 

que visa eliminar um mal). 

Essa atuação muitas vezes violenta – o que a torna contraditória, pois ao 

mesmo tempo em que combate a violência fundamenta-se numa atuação coercitiva 

e autoritária (ROLIM, 2007; ZAVERUCHA, 2004) – tem se expressado mais 

fortemente entre a classe mais pobre e vulnerável. Segundo Anchieta e Galinkin 

(2005), as polícias “atuam de forma mais coercitiva contra os alvos mais vulneráveis 

como, por exemplo, pobres, crianças e adolescentes abandonados” (ANCHIETA & 

GALINKIN, 2005, p. 29). Conforme este pensamento, as pessoas que infringiram a 

lei serão julgadas distintamente de acordo com a sua classe social e etnia. Isso 

ocorre, segundo Lídio de Souza (2008),  

“(...) quando se ignora a ética dos direitos humanos, a violência deixa 
de ser considerada reprovável em si mesma e passa a depender de 
quem é atingido e da legitimidade dos seus agentes. A violência 
policial por muito tempo foi considerada legítima, e certamente ainda 
é, se praticada contra supostos bandidos” (SOUZA, 2008, p. 180). 

 

Essa profissão, além de estar rodeada de estigmas devido a um exercício 

muitas vezes violento e segregacionista, também sofre grande desgaste por lidar 

diariamente com situações de tensão, imprevistos, violência, morte. Diversas 

pesquisas caracterizam a polícia entre as profissões que mais geram sofrimento e 

riscos de adoecimento para os/as profissionais (COLETA & COLETA, 2008; 

MINAYO, ASSIS, OLIVEIRA, 2008). De acordo com Anchieta et al. (2011), “o 

adoecimento dos policiais, em função da atividade que exercem, é decorrente tanto 

de seu contato com a violência, quanto das distintas vivências relacionadas ao 

trabalho” (ANCHIETA et al., 2011, p. 199).  

Esta situação pode ser agravada em função do modelo de gestão da 

instituição que prescreve sua atuação restrita à aplicação da lei. As atividades que 

“deslocam a polícia para resolver outros tipos de problemas da comunidade, e 
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requerem outros tipos de respostas, são identificados como assistência social e são 

objetos de desprezo” (PONCIONI, 2005, p. 590). 

Em pesquisa realizada por Coleta & Coleta (2008) sobre os fatores laborais 

que propiciam um estado de estresse nos/as policiais, foram entrevistados quarenta 

destes profissionais e constatou-se que a imagem negativa que eles/as tem frente à 

sociedade e a mídia, as condições para o exercício da função prescrita, a ausência 

ou precária falta de apoio do governo, a intensa competição entre os colegas de 

corporação, a burocracia e o risco de morte, dentre outros fatores, proporcionam um 

terreno propício para o surgimento de doenças.  

Dos sintomas mais frequentes apresentados pelos/as mesmos/as, Oliveira e 

Bardagi (2010) destacaram a irritabilidade excessiva, o cansaço crônico, problemas 

com a memória e insônia. De acordo com Begonchea et al. (2004), diante desta 

realidade faz-se urgente e necessária mudança no modelo atual: 

“(...) em que a Justiça é morosa, o sistema prisional é desumano e 
inócuo e a polícia atual é enfraquecida, fracionada, autoritária e 
afastada das comunidades, despreparada e obsoleta na sua 
estrutura, não conseguindo responder às exigências impostas pelo 
contexto social atual” (BEGONCHEA et al., 2004, p.119). 

 

Desta feita, mudanças na polícia são necessárias para que este quadro social 

e profissional gere menos sofrimento e maior sucesso no enfrentamento à violência.  

Mesmo com poucas expectativas, as transformações devem acontecer a partir do 

momento em que melhorias na educação, nas condições de moradia e no acesso à 

justiça sejam sentidas, ou seja, quando os direitos previstos na constituição forem 

vivenciados pela população de forma plena (BRASÍLIA, 2008).   

 

2.2 As Delegacias da Mulher no contexto Brasileiro 

A Delegacia da Mulher se configura como uma política pública de segurança, 

sob a jurisdição do Estado, que compõe a estrutura da polícia civil. Ao ser criada, ela 

problematizou os significados acerca da violência contra a mulher, criminalizando-a 

e jogando-a para a arena política. Desta forma, ao publicizar e tratar as agressões 
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dos homens contra as mulheres como um problema social, as DMs prosseguimento 

ao processo de transformação destes saberes, que antes eram enxergados como 

“normais” pela sociedade; além disso, inovaram através de um atendimento 

exclusivo, desenvolvido especialmente para atender o público feminino em situação 

de violência (GROSSI, 1994; DEBERT & GREGORI, 2007).  

No decorrer das últimas décadas, as DMs se expandiram por todo o país; 

porém, de forma discreta, ocupando menos de 10% dos 5.570 municípios do Brasil 

(SANTOS & PASINATO, 2008), sendo, assim, pouco difundidas, quando não 

ausentes, nos interiores e concentrando-se nas grandes cidades (SCOTT & 

CORDEIRO, 2013).   

Segundo estudiosos/as do tema, esta ampliação também tem se dado de 

forma precária, apresentando, de forma generalizada, a necessidade de mudanças e 

investimentos na estrutura física, nos recursos humanos, nos equipamentos e na 

formação dos/as policiais nas temáticas de gênero e violência (AMARAL et al., 2001; 

BRASÍLIA, 2004; PASINATO & SANTOS, 2008).  

Também se constata a “subvalorização dessas delegacias no interior da 

corporação policial” e dos próprios profissionais, “sob o entendimento de que essas 

delegacias lidam com crimes de menor potencial ofensivo à sociedade” 

(PERNAMBUCO, 2011, p. 81). Fato este que pode retratar o entendimento da 

violência contra a mulher como ainda pertencente ao âmbito do privado, eximindo da 

esfera da justiça seu trato e delegando à família a solução desse conflito (DEBERT, 

2008).  

Os serviços que atuam junto às Delegacias da Mulher, como os centros de 

referência, as casas-abrigo, o juizado de violência doméstica e defensoria pública, 

também apresentam fragilidades, seja na celeridade do julgamento dos casos, seja 

na quantidade de pessoas que o serviço comporta (PASINATO, 2012). O que, por 

sua vez, retrata uma cadência assimétrica entre as demandas sociais e o 

investimento do Estado na política da mulher.  

Compreende-se que a questão da violência, estando entremeada por facetas 

diversas, exige um acompanhamento integral e não só investimento na criação de 
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novas Delegacias, visto que estas são um dos instrumentos que proporcionam uma 

vivência mais digna à mulher, mas não os únicos.   

Com a criação da Lei Maria da Penha os mecanismos empregados no 

enfrentamento à violência contra a mulher se enrijeceram. Entre 1995 e 2005, esse 

tipo de crime foi julgado segundo a lei 9.990/95, a lei da criação do JECRIM – 

Juizado especial cível e criminal. De acordo com Debert e Oliveira (2007), estes dois 

instrumentos – a Lei Maria da Penha e o JECRIM – apresentam diferenças 

estruturais, de forma que compreendê-los faz-se fundamental para, desta forma, 

entender a importância da adoção da Lei Maria da Penha nos casos de violência 

doméstica e familiar. Segundo Debert e Oliveira (2007), 

“(...) No JECRIM, a defesa da família – tida por seus agentes como 
uma instituição baseada em relações de afeto e complementaridade 
de deveres e obrigações diferenciados de acordo com o gênero e a 
geração de seus membros – orienta os procedimentos conciliatórios, 
reproduzindo as hierarquias e os conflitos próprios desta instituição. 
As DDM, em contrapartida, criadas para defender a mulher enquanto 
titular de direitos civis são uma resposta às reivindicações dos 
movimentos feministas empenhados em realçar as relações de poder 
e dominação que permeiam a vida familiar” (DEBERT & OLIVEIRA, 
2007, p 308). 

 

Baseado na lógica do acordo e da conciliação de conflitos, o JECRIM 

priorizou os direitos da família em detrimento aos direitos da mulher. As punições 

também se davam através de prestação de serviços comunitários e pagamento de 

cestas básicas, sob alegação de uma alternativa à prisão e da garantia de um 

tratamento igualitário entre homens e mulheres (ROMEIRO, 2008).  

A Delegacia, quanto ao seu funcionamento, a partir da aplicação da lei 

11.340/2006, adotou novamente a instauração de inquéritos, sendo substituída pelo 

uso do termo circunstanciado de ocorrências que consiste num procedimento mais 

rápido e menos formal, em que consta a versão do/a acusado/a e do/a que está 

acusando e dispensa os depoimentos de testemunhas. Também proibiu a utilização 

de pena pecuniária e incorporou métodos mais rígidos de punição (PASINATO, 

2011). 
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Para gerenciar e coordenar todas as DMs, o Estado de Pernambuco criou, 

através da Lei 13.547/2008, o Departamento de Polícia da Mulher (DEPMUL), 

incluindo também um Núcleo de Prevenção aos Crimes Contra a Mulher (NUPREM). 

Atualmente existem 10 Delegacias espalhadas por todo o Estado, sendo uma na 

capital – Recife – e outras três na região metropolitana – nos municípios de 

Jaboatão dos Guararapes, Paulista e Cabo de Santo Agostinho. No interior se faz 

presente em Caruaru, Goiana, Garanhuns, Vitória de Santo Antão, Surubim e 

Petrolina.  

O objetivo da DM é atuar na prevenção, enfrentamento e erradicação da 

violência contra a mulher se inserindo no “contexto de efetivação dos direitos das 

mulheres e cumprimento das obrigações contraídas pelo Estado brasileiro perante 

os sistemas de proteção desses direitos” (BRASIL, 2006, p.16). Nas Delegacias da 

Mulher do Estado de Pernambuco trabalham policiais, homens e mulheres, 

executando dentre outros atributos, o atendimento à mulher em situação de violência 

e o fornecimento de informações acerca dos direitos que ela possui, previstos na lei 

11.340/2006 (BRASIL, 2006). A partir deste primeiro atendimento é preenchido o 

boletim de ocorrência que, por sua vez, gerará o inquérito policial e o processo, 

sendo julgado por juíza ou juiz.  

Mesmo subvalorizada na corporação e alvo de negligência e descaso quanto 

aos recursos, esta instituição representa um importante instrumento no combate à 

violência contra a mulher, constituindo-se como uma das principais portas de 

entrada desta demanda (SANTOS, 2008) e, podendo ser, desta forma, um 

instrumento fomentador da mudança social.  
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3 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  
 

3.1. Um campo fecundo inaugurado por Moscovici 

No universo das interações sociais se constituem as representações sociais, 

“uma modalidade de conhecimento particular tendo a função de elaboração dos 

comportamentos e da comunicação entre os indivíduos” (MOSCOVICI, 2012, p.27).  

Estas são construídas e se manifestam na espontaneidade do cotidiano, ou seja, 

onde se desenrola o acontecimento social, que é ao mesmo tempo psicológico e 

social. 

Estes saberes, também denominados de teorias do senso comum, atuam a 

partir de uma lógica racional e sensível, alçando suas bases na experiência 

cotidiana e modificando-se, desta forma, de acordo com a cultura, as crenças e 

valores de cada sociedade. Além disso, são dinâmicos, não podendo ser concebidos 

como um conceito, mas sim como um fenômeno, visto que são como tecidos sem 

costura dos quais não é possível identificar começo ou fim (MOSCOVICI, 2009). 

Eles se constituem por meio do contato, convívio, integração e comunicação entre 

as pessoas, onde se “entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma 

palavra, dum gesto, duma reunião, em nosso mundo cotidiano” (MOSCOVICI, 2012, 

p.39). 

O termo “representação” foi alvo, durante muitos anos, de interesse dos 

filósofos, adentrando na esfera das ciências sociais, das artes e literatura, mais 

recentemente no século XIX (MARKOVÁ, 2006). Todavia, passou por intensas 

lapidações para se transformar no “conceito” que hoje é tomado pela teoria das 

representações sociais, inaugurada por Moscovici18 (2005). Em seu célebre livro, A 

psicanálise, sua imagem e seu público, o referido autor fez uma releitura do conceito 

de Representações Coletivas de Émile Durkheim, tomadas pelo último como fruto de 

uma produção estritamente social e descritas como um conhecimento vulgar,inferior 

ao conhecimento científico.  

                                                             
18Nascido na Romênia em 1925, Moscovici (2012) foi contemporâneo das grandes guerras mundiais; 
o que posteriormente incidiu claramente na sua atuação enquanto pesquisador; tanto em seus 
posicionamentos acadêmicos, quanto na eleição dos seus objetos de estudo (MOSCOVICI, 2005). 
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As Representações Coletivas de Durkheim se tratavam do estudo das 

crenças, religiões, mitos e outros fenômenos coletivos, demarcados pela cultura 

(FARR, 2011). Enquanto Durkheim estava preocupado em estudar os fenômenos 

sociais que contribuíam na integração e conservação da sociedade, Moscovici 

(2012) voltou seus esforços para os processos sociais e questões de “como as 

coisas mudam na sociedade, isto é, pelos quais a novidade e a mudança, como a 

conservação e a preservação, se tornam parte da vida social” (DUVEEN, 2009, p. 

15). Moscovici (2012) também não concordava com a distinção entre 

representações individuais e coletivas, como proposto por Durkheim. Para o primeiro 

os fenômenos sociais são compostos de processos psíquicos e sociais, portanto, 

não podem ser separados e analisados individualmente. Esta concepção implicou 

também na sua rejeição à ideia de sujeito como reflexo da sociedade, que deveria 

ser estudado unicamente pela via do comportamento, como descrevia a psicologia 

social norte-americana da época. 

Moscovici (2012) reconheceu o papel imperioso da interação e linguagem 

como fundante da representação social, compreendendo que, restrita à esfera 

individual, as representações seriam apenas meras imagens reproduzidas19. 

Avançou no pensamento de Durkheim à medida que não delimitou apenas a 

importância do social, mas também da postura ativa do sujeito nesta construção. 

Na encruzilhada do social e do psicológico as representações sociais não são 

uma produção unicamente individual, nem são impostas pela estrutura social sem 

intervenção pessoal (LAHLOU, 2011). Metonimicamente são compostas de três 

dimensões: do campo representacional, da informação e da atitude. Retratando o 

primeiro a ideia de fluidez e dinamicidade; já a informação, segunda dimensão, 

referindo-se a cognição, saberes e conhecimentos acerca do objeto; por fim, a 

atitude, correspondendo aos posicionamentos desenvolvidos frente à realidade. 

Estas três dimensões atuam de forma interligada, conduzindo os sujeitos na sua 

interpretação do mundo e nos seus comportamentos frente a ele (JESUÍNO, 2011).  

                                                             
19O termo representação começou a ser estudado no século 13 na França e posteriormente no século 
14 o termo foi exportado para o inglês. Nesta transposição a definição sofreu alterações, adquirindo 
para os ingleses um status de fenômeno estático e relacionado à imagem tal como uma foto, ou 
reprodução, quando para os franceses a representação visava expressar dinamicidade e fluidez 
(MARKOVÁ, 2006). Moscovici (2005) compartilha da conceituação francesa.  
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Ao romper com a prática hegemônica da psicologia social que enfatizava o 

comportamento e desprezava os processos mentais, enxergando-os como 

separados e abarcando as dimensões individual e social como indissociáveis, 

Moscovici (2012) possibilitou a conexão entre conceitos da Sociologia e da 

Psicologia, provocando uma leitura da sociedade enquanto “realidade objetiva e 

produto do ser humano” que “ao ser apropriada pelos sujeitos se torna uma 

realidade subjetiva” (SANTOS, 2005, p. 24).  

Fundada nestes pressupostos, a gestação da Teoria das Representações 

Sociais ocorreu no interior da psicologia social com enfoque europeu, na interface 

com outros saberes, como a sociologia e a antropologia, sob o paradigma de seu 

fundador Moscovici (2012); que parte do pressuposto que o ser humano é um ator 

social, intimamente imbricado nas transformações sociais, compreendido a partir de 

sua especificidade histórica e cultural (MOSCOVICI, 2012).  

Abandonando visões dicotômicas e reducionistas acerca do objeto e do 

sujeito, comuns no terreno da psicologia social da época, Moscovici lançou um olhar 

ternário da realidade, desnudando as três esferas de pertença das representações 

sociais, que consistem no sujeito individual (Ego), no sujeito social (Alter) e no 

objeto. “Neste olhar, o Alter (sujeito social) é o mediador das relações entre o Ego 

(sujeito individual) e o objeto” (WOLTER, 2011, p. 27). Para ele, a particularidade da 

psicologia social reside não nos conteúdos e temas por ela estudados, tais como 

ideologia, atitude e comunicação, mas nesta visão tríade lançada sobre a realidade 

e no olhar ao ser humano que rompe com a dicotomia sujeito individual x sujeito 

coletivo.  

As representações sociais surgem quando o novo aparece, ou seja, quando 

algo que não se conhece e que ameaça a comunicação e interação do grupo é 

posto. Neste momento, sua principal função é tornar familiar o não familiar, através 

dos processos de ancoragem e objetivação. Integrando e formando a representação 

social, estes processos consistem em convencionalizar os objetos, as pessoas ou os 

acontecimentos. Dando-lhes  

“(...) uma forma definitiva, as localizam em uma determinada 
categoria e gradualmente as colocam como um modelo de 
determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. 
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Todos os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam 
nele” (MOSCOVICI, 2009, p. 34).  

 

A ancoragem pode ser compreendida como o processo de classificar e dar 

nome a algum objeto ou pessoa. Consiste em “ancorar ideias estranhas, reduzi-las a 

categorias e a imagens comuns, colocá-las em um contexto familiar” (MOSCOVICI, 

2009, p. 60-61). Sua função é facilitar a compreensão e interpretação de uma 

determinada realidade desconhecida. A objetivação, por sua vez, consiste no 

processo de materialização de algo que antes estava no plano do abstrato. Ou seja, 

“transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente 

em algo que exista no mundo físico” (MOSCOVICI, 2009, p. 61).  

Para além da atribuição de significado, as representações sociais “nos guiam 

no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade 

diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, 

posicionar-se frente a eles” (JODELET, 2001, p. 17). Também podem atuar com 

uma função identitária, protegendo um grupo ou transformando-o radicalmente; 

processo este que, por sua vez, demanda tempo. 

 

3.2 A mulher em situação de violência como objeto de Representações Sociais  

No Brasil a violência contra a mulher adentrou na cena política, adquirindo 

visibilidade social e tornando-se um objeto de preocupação de nações a partir das 

manifestações das feministas e do movimento de mulheres na década de 1970 

(GROSSI, 1994). Essas ações e manifestos desencadearam a construção de uma 

rede de atendimento e enfrentamento à violência, fundada em tratados 

internacionais e leis que previam a proteção integral dessas mulheres, além de 

ações que transformassem o atual cenário de descaso e negligência que se vivia no 

Brasil. 

O tema foi adquirindo visibilidade social frente às produções midiáticas, 

passou a ser alvo de estudo nas academias sob a perspectiva de várias ciências, 

adentrou na esfera legal e também se tornou assunto relevante no cotidiano das 

pessoas, passando a fazer parte dos pensamentos, das condutas e das 
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conversações do dia-a-dia. Estudos sobre a mulher em situação de violência e sobre 

os homens que cometeram as agressões adquiriram relevância, em vista das 

consequências sentidas na vida de ambos e da visibilidade que a temática atingira. 

Reavivados através desta nova e variada realidade social, unida aos constructos 

pré-existentes, novos saberes acerca da mulher e do homem envolvidos com o 

fenômeno da violência doméstica foram surgindo, possibilitando a construção de 

uma nova realidade social.  

Há várias décadas, a equidade de direitos entre os homens e as mulheres, 

traduzida na busca pela erradicação da violência exercida pelo homem contra a 

mulher, é um objetivo perseguido pelas feministas. Muitos impasses se impõem 

nesta trajetória, como as condições precárias das instituições, o funcionamento 

inadequado da rede, os serviços oferecidos sem uma formação pertinente aos/as 

profissionais, até mesmo as próprias mulheres que sofrem violência. Negar ter 

sofrido violência mesmo estando visivelmente espancada, não querer prestar queixa 

ou querer retirá-la quando a fez, permanecer com o companheiro que 

frequentemente lhe golpeia (JONG, SADALA, TANAKA, 2008); estes são alguns dos 

comportamentos contraditórios apresentados por algumas mulheres quando sofrem 

violência conjugal e/ou afetiva de seus parceiros.Ações estas cotidianamente 

assistidas pelas pessoas que de alguma forma lidam com esta temática, seja 

através do exercício laboral em instituições, seja por conhecer alguém que passe 

por esta situação ou ainda através do debruçamento sobre seu estudo.  

Estes atos contribuem para a construção de diferentes concepções acerca 

destas mulheres: afinal de contas elas são vítimas, culpadas ou imparciais? Ou indo 

além, existe uma categoria que as possa abarcar, visto que o ser humano é 

complexo, entremeado pela cultura, linguagem e fatores sociais, biológicos e 

psíquicos que lhes permitem emitir significado à sua existência de formas diversas? 

Como descreve Moscovici (2012),  

“(...) dentro de qualquer cultura há pontos de tensão, mesmo de 
fratura, e é ao redor desses pontos de clivagem no sistema 
representacional duma cultura que novas representações emergem. 
[...] do mesmo modo que a natureza detesta o vácuo, assim também 
a cultura detesta a ausência de sentido, colocando em ação algum 
tipo representacional para familiarizar o não familiar, e assim 
restabelecer um sentido de estabilidade” (MOSCOVICI, 2012, p.15-
16).  
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Assim, os diferentes sentimentos e atitudes que são mobilizados nas pessoas 

que lidam com estas mulheres, mais precisamente os/as policiais que atuam nas 

Delegacias da Mulher, envolvidos nessa pesquisa, vão construindo uma teia de 

símbolos, significados e ações acerca destas mulheres e de outros fenômenos que 

se interligam a ele, como o agressor, a família, a lei 11.340/2006, entre outros. 

Segundo Jodelet (2001),  

“(...) estas definições partilhadas pelos membros de um mesmo 
grupo constroem uma visão consensual da realidade para esse 
grupo. Esta visão que pode entrar em conflito com a de outros 
grupos, é um guia para as ações e trocas cotidianas” (JODELET, 
2001, p. 21). 

 

Ou seja, estes significados, através do processo de ancoragem e objetivação, 

vão se consolidando e tornando-se numa convenção, corroborando uma atuação 

que, para além dos domínios da norma e da lei que regem as Delegacias, estará 

pautada nos sentimentos que são gerados a partir destas experiências, que podem 

ser de raiva, revolta, pena, indiferença, dentre outros.  

Isto posto, a Teoria das Representações Sociais foi selecionada como 

alicerce em que esta pesquisa foi fundamentada, acreditando na sua contribuição de 

forma singular para elucidação deste fenômeno complexo - as representações 

sociais das mulheres em situação de violência conjugal de policiais civis atuantes na 

DM de Santo Amaro - à medida que busca por meio da análise das interações 

sociais captar os jogos representacionais que atuam na produção e transformação 

deste objeto. Compreende-se que o contexto em que os/as policiais estão 

inseridos/as é propício para a circulação de diversas facetas acerca deste 

fenômeno, conferindo-lhe relevância e a possibilidade de resignificá-lo através da 

prática cotidiana. Conforme dito por Almeida, Santos e Trindade (2000), nestes 

casos a adoção de determinadas práticas pode suceder na modificação completa 

destas representações.  

Contudo, a tentativa de apreender as representações sociais através de um 

estudo sistemático e científico demanda algumas exigências: o objeto de estudo 

deve ser passível de ser representado socialmente necessitando de relevância 



45 

 

cultural, ou seja, precisa estar implicado no cotidiano das pessoas sendo “um saber 

efetivamente praticado [...] detectado em comportamentos e comunicações que de 

fato ocorram sistematicamente” (SÁ, 1998, p. 50); bem como ser um objeto 

polimorfo, ou seja, que permita contradições e diferentes conceituações de acordo 

com o momento histórico e com os sujeitos que o representam.  

Este processo de construção do objeto de pesquisa se caracteriza pela 

simplificação/transformação de um “fenômeno do universo consensual em um 

problema do universo reificado” (SÁ, 1998, p. 26); ou seja, é feito um recorte da 

realidade a ser estudada e uma ou mais facetas do fenômeno da representação 

social serão captadas, considerando que as mesmas são “datados historicamente e 

produzidos por sujeitos marcados por suas inserções pessoais e sociais” 

(TRINDADE, SANTOS, ALMEIDA, 2011, p. 111).  

Dentre as abordagens20 da Teoria das Representações Sociais, a adotada 

nesta pesquisa foi a culturalista, que atua com ênfase metodológica qualitativa. A 

precursora desta abordagem foi Denise Jodelet (2005), que aprofundou os estudos 

sobre as Representações Sociais (RS) ligadas ao seu contexto natural/real de 

produção ao adentrar numa comunidade francesa buscando conhecer e analisar as 

RS que os/as moradores/as da cidade de Ainay-lê-chateau, na França, possuíam 

acerca da loucura, por meio de um enfoque monográfico, ou seja, enraizado no 

campo, destacando, assim, a importância de enxergá-las sempre conectadas a um 

contexto.  

Tal estudo pôs em evidência que estes conhecimentos nunca estão 

ancorados em abstrações, nem num vazio, mas sempre ligados a um contexto social 

de negociação e de trocas (JODELET, 2005). Neste enfoque as representações 

sociais são estudadas em seu meio natural, buscando ser compreendidas onde elas 

emanam de forma espontânea, sem interferir na sua dinâmica de manifestação. Em 

geral, o método mais empregado é o etnográfico, junto aos instrumentos da 

                                                             
20 Com a obra Psicanálise, sua imagem e seu público, Moscovici em 1961 possibilitou a constituição 
de um grande campo de estudos, fecundo e não taxativo. Desde então muitos/as estudiosos/as se 
interessaram pelo seu trabalho e deram seguimento ao que hoje se tornou a teoria das 
representações sociais. Pode-se dizer que na atualidade ela está consolidada em três grandes 
abordagens: a abordagem culturalista, estrutural e societal, desenvolvidas respectivamente, por 
Moscovici e Denise Jodelet; Abric e Doise (ALMEIDA, 2005).  
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observação e entrevista (JODELET, 2005), sendo a cultura e o contexto histórico 

peças fundamentais na construção do objeto de pesquisa nesta abordagem.  

Em sua pesquisa sobre as representações sociais da loucura, Jodelet (2005) 

percebeu que as práticas permitiam alcançar uma ordem social que não era 

verbalizada pelos sujeitos. Ao acompanhar o cotidiano da comunidade foi 

percebendo que alguns comportamentos destoavam do discurso que era posto, 

como, por exemplo, a separação de talheres que acontecia em função do medo do 

contágio da doença mental.   

Durante a pesquisa, Jodelet constatou que “o contato, a proximidade e o 

hábito que marcam a relação entre pacientes e não-pacientes provocam uma 

dinâmica própria, marcada pela necessidade urgente de estabelecer diferenças 

entre quem é e quem não é louco” (JOVCHELOVITCH, 2004, p. 9). Assim,  

“(...) provocada pela proximidade com a loucura, a comunidade se 
defende e busca nos rituais e nas práticas simbólicas do cotidiano 
estabelecer um saber que a reafirma enquanto comunidade sã e ao 
mesmo tempo explica e dá sentido à condição diferente do outro que 
vive junto a si” (JOVCHELOVITCH, 2004, p. 9).  

 

Com este estudo Jodelet (2005) demonstrou que as representações sociais, 

enquanto sistemas de interpretação, além de contribuírem no desvelamento da 

realidade elas “regem nossa relação com o mundo e com os outros – orientam e 

organizam as condutas” (JODELET, 2001, p. 22), sendo importantes instrumentos 

de prescrição do comportamento.   

No período entre a década de 90 e início do século XXI surgiram alguns 

trabalhos problematizando a relação entre práticas e as representações sociais, em 

sua grande maioria estudos em francês. Para Rouquette (2000), as práticas ocupam 

um lugar importante no estudo das representações sociais uma vez que elas “estão 

manifestamente ligadas às comunicações, à pragmática e, portanto, à ação” 

(ROUQUETTE, 2000, p. 39). 

Um dos problemas que decorrem do estudo das práticas são as dificuldades 

de conceituá-las. Celso de Sá (1994) explicita que não há consenso quanto ao 

conceito, mas destaca que é importante não tratá-lo como sinônimo de 
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representação social. Para o autor, esta última deveria ser tratada como uma 

imagem; uma significação acerca da primeira, que, por sua vez, se constitui em 

função dos símbolos instituídos na interação de acordo com os contextos e espaços 

compartilhados.  

A relação entre práticas e representações sociais tem sido elucidada, 

especialmente, por meio de três parâmetros: a concepção das práticas como 

determinante das representações sociais, a compreensão das representações 

sociais enquanto determinante das práticas, e, por fim, o entendimento de que há 

uma influência mútua entre representações sociais e práticas, mas de ordem 

diferentes (ALMEIDA, SANTOS, TRINDADE, 2000).  

Nesta pesquisa foi concebida a relação entre práticas e representações 

sociais a partir do terceiro viés acima apresentado, ou seja, que há uma correlação 

entre as representações sociais e as práticas, mas que ela não é de ordem 

equivalente, tal como uma “dependência causal”, como argumentado por Rouquette 

(2000). Nesta concepção compreende-se que as representações sociais se originam 

de práticas coletivas arcaicas, mas que podem ser modificadas a partir das novas 

interações. Desta forma, parte-se do pressuposto de que há um diálogo 

interdependente entre as representações sociais e as práticas, no qual as “RS 

regulam as práticas sociais dos sujeitos, porém, ao mesmo tempo, elas emergem 

das diferentes práticas sociais, da diversidade das práticas no cotidiano” (ALMEIDA, 

SANTOS, TRINDADE, 2000, p. 262).  

Nesta pesquisa, a DM foi escolhida para a realização da coleta de dados por 

ser considerada como um espaço privilegiado para compreender esta relação, tendo 

em vista que lá a mulher em situação de violência, objeto desta pesquisa, é 

cotidianamente elucidada, construída e reinventada pelos/as policiais.  

Nas Delegacias o conhecimento acerca da mulher em situação de violência 

também é gerado na prática cotidiana, através das conversas, atitudes e 

posicionamentos frente a ela ao prestar queixa, solicitar a medida protetiva ou 

quando quer apenas desabafar ou pretende dar um susto no seu companheiro. 

Neste espaço, esta teia de conhecimentos vai se constituindo e se transformando 

em meio a um universo que, ao mesmo tempo, é social e individual, subjetivo e 
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normativo. Isso se dá em função da história de vida, dos grupos de pertença, da 

cultura em que os/as policiais estão imersos/as e da regulação e diretrizes que ditam 

o funcionamento da Delegacia, visto que a mesma é um espaço de grande restrição 

social em que a norma está imposta e serve como parâmetro para seu 

funcionamento. 
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4 OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo Geral 

Apreender as representações sociais dos/as policiais acerca da mulher em situação 

de violência conjugal. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever as práticas de atendimento que os/as policiais destinam às 

mulheres em situação de violência conjugal que prestam queixa na Delegacia 

da Mulher de Santo Amaro.  

 Compreender em que se ancoram e como são objetivadas as representações 

sociais dos/as policiais acerca da mulher em situação de violência conjugal 

que prestam queixa na Delegacia da Mulher de Santo Amaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

5 TRAÇADOS METODOLÓGICOS 
 

5.1. O panorama da pesquisa 

5.1.1. Local da pesquisa  

A Delegacia da Mulher do Recife está localizada em uma praça no bairro de 

Santo Amaro, zona norte do Recife - PE, desde sua inauguração em 1985, por meio 

do decreto 10.917/85, sendo nomeada como a 1ª Delegacia de polícia de prevenção 

e repressão aos crimes contra a mulher de Pernambuco. 

Esta Delegacia foi criada para investigar e apurar os delitos investidos contra 

as mulheres em situação de violência doméstica e familiar do Recife. A mesma foi 

escolhida para esta pesquisa em função do seu funcionamento acontecer todos os 

dias da semana, inclusive com plantões noturnos. Esta Delegacia dispõe de quatro 

equipes com um regime de trabalho pautado em plantões de 24 horas por 36 horas.  

Outro fator que influenciou, sobremaneira, na escolha desta instituição 

específica foi o fato de a DM de Santo Amaro ser a Delegacia de referência no 

Estado de Pernambuco; em virtude de possuir a maior estrutura física e dispor de 

grande quantidade de funcionários/as, podendo, portanto, proporcionar maior 

possibilidade de trocas e facilitar a realização das entrevistas. 

 

5.1.2. Tipo de pesquisa  

Circunscrito neste espaço institucional, com o intuito de compreender e 

interpretar a complexidade dos eventos emanados a partir da fala e da prática 

cotidiana destes/as policiais foi adotado o método qualitativo. O mesmo foi escolhido 

por propiciar o adentrar no “universo dos sujeitos em si, nas suas representações, 

conhecimentos, práticas, comportamentos e atitudes” (MINAYO, DESLANDES, 

GOMES, 2010, p. 48).  

Minha inserção nesta Delegacia se deu através da pesquisa de campo, 

caracterizada por ser uma averiguação empírica (VERGARA, 2007). Fiz visitas 

semanais a DM, em média duas vezes por semana, durante os meses de abril, 
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maio, junho e julho do ano de 2014, visando entender a sua dinâmica e seu 

funcionamento, através da técnica de observação e da entrevista.  

 

5.1.3. Participantes  

Os participantes da entrevista foram os/as policiais, de ambos os sexos, em 

atividades nesta Delegacia no período entre abril e julho de 2014. Foram 

entrevistados 14 homens (74% dos entrevistados) e 5 mulheres (26%) - 12 agentes, 

5 escrivães/ãs e 2 comissários, totalizando 19 policiais de um universo de 31 

entrevistados, o que representa 61,02% da amostra21. 

Participaram da pesquisa membros das quatro equipes dos plantões, tendo 

sido priorizados os/as policiais que atuassem nos cargos de agente e escrivão/ã, 

pois lidavam diretamente com a mulher em situação de violência conjugal.  

Quadro 3 - Descrição das quatro equipes dos plantões 

Descrição das equipes dos plantões 

  Delegada Agente Escrivão/ã Comissário 

1ª Equipe 1 5 3 0 

2ª Equipe 1 3 3 1 

3ª Equipe 1 4 2 0 

4ª Equipe 1 3 2 1 

Total 4 15 10 2 
Fonte: Dados fornecidos pela Delegacia de Santo Amaro do Recife. 

 

Quadro 4 – Descrição dos cargos dos policiais que participaram da pesquisa 

Cargos dos policiais civis e suas respectivas atribuições 

Delegado/a 

“Dirigir, supervisionar, coordenar, 

planejar, orientar, executar e controlar 

a administração policial civil estadual,  
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No momento da pesquisa as equipes de trabalho estavam formadas na sua grande maioria por 
homens, daí esta discrepância na quantidade de participantes homens e mulheres. 
 



52 

 

bem como as investigações e 

operações policiais, além de instaurar 

e presidir procedimentos policiais” 

Agente/Comissário (a) 

“Cumprir mandados judiciais e 

custodiar presos; dirigir veículos 

policiais automotores em atividades 

pertinentes aos serviços policiais; 

operar equipamentos computacionais 

e de comunicação, bem como 

armamentos policiais; manter o sigilo 

necessário à elucidação dos fatos e 

às investigações”, dentre outras. 

Escrivão/ã 

“Materializar os atos de Polícia 

Judiciária,expedir certidões de ofício; 

executar tarefas administrativas 

pertinentes às atividades cartorárias; 

responder pela guarda de bens, 

valores e instrumentos de crime 

entregues à sua custódia, receber e 

recolher à repartição competente as 

importâncias ou valores relativos à 

fiança; zelar pelo cumprimento dos 

prazos legais; proceder a outros atos 

de natureza tipicamente cartorária”; 

dentre outras. 

Fonte: Decreto nº 39.921 de outubro de 2012. p.1-2, que regulamenta o art. 6º 

da Lei complementar nº 137, de 31 de dezembro de 2008. 

 

Das observações participaram alguns/mas policiais que estavam na recepção, 

na sala do BO e na sala da medida protetiva lidando com a mulher em situação de 

violência ou tecendo saberes acerca dela. Informalmente foram realizadas 
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conversas com as delegadas, as quais contribuíram também para a construção dos 

dados.  

 

5.1.4 Instrumentos 

Para obtenção dos dados foram utilizados os seguintes instrumentos: a 

observação não participante e a entrevista semiestruturada.  

 

5.1.4.1 Observação 

A observação pode ser realizada de diversas formas, diferenciando-se de 

acordo com os propósitos da mesma e da função que o/a observador/a desempenha 

no contexto da pesquisa (DALLOS, 2010). Esta em particular foi utilizada como uma 

forma de complementar os dados obtidos na entrevista, visando compreender as 

práticas de atendimento dos/as policiais à mulher e a sua relação com as 

representações sociais que eles/as teciam sobre elas.  

Como não seria possível captar todos os fenômenos que surgiriam no 

decorrer das observações, a priori foram determinados quais acontecimentos 

deveriam ser registrados de forma essencial. Dessa forma, as observações foram 

focadas nas práticas de atendimento dos/as policiais realizados às mulheres em 

situação de violência conjugal. Foram compreendidas como práticas de atendimento 

aquelas referentes: i) a recepção da mulher no momento em que ela adentrava na 

Delegacia para solicitar algum serviço; ii) ao atendimento policial à mulher quando 

ela estava prestando queixa e; iii) ao atendimento policial à mulher quando ela 

estava solicitando a medida protetiva.  

Contudo, no decorrer das minhas visitas à Delegacia, surgiram falas e 

experiências interessantes, em contextos e interações que não se enquadravam 

nestes três acontecimentos – nas práticas de atendimento – previamente 

delimitados como prioritários. Em geral, estes momentos aconteceram quando os/as 

policias estavam conversando entre eles/as; ou quando espontaneamente os/as 

policias me chamavam para conversar e começavam a contar várias estórias que 

eles/as e outros/as colegas vivenciaram na DM; ou mesmo quando os/as policias 
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ficavam conversando com as pessoas que estavam na recepção esperando algum 

tipo de atendimento (este público era bem diferenciado: mulheres que iam prestar 

queixa, seus familiares, testemunhas da mulher e do homem envolvidos em algum 

processo, advogados/as e outras autoridades). Desta forma, as significações e 

práticas emanadas nestes momentos também foram registradas no diário de campo 

e consideradas na hora da análise.  

 

5.1.4.2 Entrevista 

O tipo de entrevista adotada foi a semiestruturada, que se caracteriza por 

possuir um roteiro prévio composto pelas principais informações a serem coletadas, 

mas que através da interação poderá, de forma flexível, ser adaptada a qualquer 

momento, sempre respeitando o tempo do/a entrevistado/a e focando as questões 

chaves a serem investigadas (BREAKWELL, 2010).  

Seguindo estes critérios, a entrevista foi composta de três blocos temáticos 

nomeados da seguinte forma: i) o primeiro, nomeado como “o/a agente das 

representações e das práticas”, abordou questões acerca da identidade profissional 

do/a policial, dos seus atributos e afazeres desenvolvidos no seu cotidiano; ii) o 

segundo bloco temático,“O cotidiano na prática: o funcionamento da delegacia”, 

versou sobre a rotina dos/as policiais e do funcionamento da Delegacia afim de 

conhecer melhor o espaço em que a mulher recorre quando decide denunciar a 

violência que sofreu; iii) o terceiro e último bloco,“Concepções e representações”, 

apresentou perguntas que objetivaram conhecer os saberes compartilhados pelos/as 

policiais, construídos no dia a dia, acerca da mulher em situação de 

violência;buscando entender como ela era concebida e como os/as policiais lidavam 

com esses saberes e, desta forma, iam desenvolvendo suas práticas. 

A entrevista visou captar, por meio de uma interação conversacional, as 

reflexões, representações e práticas suscitadas no cotidiano dos/as policiais 

entrevistados/as. Foi escolhida no intuito de alcançar os conhecimentos 

compartilhados e a simbologia que os/as policiais empregavam em suas práticas 

quando lidavam com as mulheres; e também por permitir produzir uma 

representação da realidade, de como os sujeitos pensam, articulam suas ideias, 
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expressam suas opiniões, crenças e sentimentos (MINAYO, DESLANDES, GOMES, 

2010). 

 

5.1.5. Procedimentos de coleta de dados 

Inicialmente contatou-se a Secretaria de Defesa Social (SDS/PE) e o 

Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL/PE), órgãos responsáveis pela 

administração das Delegacias da Mulher do Estado de Pernambuco, para solicitar a 

permissão para iniciar a coleta de dados, logo após a aprovação da pesquisa pelo 

comitê de ética. Em seguida foi contatada a delegada titular da Delegacia da Mulher 

de Santo Amaro e, com a devida autorização, iniciou-se a coleta.  

A coleta de dados seguiu duas etapas: inicialmente foi realizada apenas a 

observação e,num segundo momento, procedeu-se com a continuação das 

observações e a realização das entrevistas. As entrevistas foram agendadas 

diretamente com os/as agentes, escrivãs e comissários de polícia, de acordo com os 

melhores dias e horários para eles/as. As entrevistas foram feitas de maneira 

individual, com duração média de 45 minutos cada. Elas aconteceram em vários 

locais, como a sala das delegadas de plantão ou do comissário, a sala do BO, a sala 

da medida protetiva e a praça que fica em frente à Delegacia. Destes locais o mais 

tranquilo – e que foi definido como prioridade – foi a praça, visto que, apesar de 

haver muito barulho dos carros e pessoas conversando, havia pouca possibilidade 

de interrupções, que por vezes ocorreram em quase todas as entrevistas. Os locais 

priorizados para realização da observação foram: a recepção, a sala do BO e a sala 

da medida protetiva, durante um período de três meses.  

 

5.1.6. Procedimentos de análise dos dados 

Para analisar os dados obtidos utilizou-se a Análise de Conteúdo proposta por 

Bardin, que consiste em um conjunto de técnicas utilizadas para analisar as 

comunicações (BARDIN, 2009). Seu objetivo é elucidar as condições de produção e 

recepção destas mensagens, para, desta forma, desvelar os significados que são 
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jazidos implicitamente nas falas dos/as entrevistados/as, relacionando-os ao 

contexto e às circunstâncias em que estão implicados.  

A análise de conteúdo pode ser feita através de várias técnicas. Nesta 

pesquisa optou-se pela análise temática, que consiste em descobrir os núcleos de 

sentidos dos conteúdos, ultrapassando e superando os limites da descrição por meio 

da inferência e permitindo uma interpretação mais aprofundada do material (BAUER, 

2002).  

A análise foi realizada considerando as seguintes etapas operacionais: 

constituição do corpus, leitura flutuante, codificação, categorização e inferências 

(BARDIN, 2009). Primeiramente foi realizada a leitura flutuante caracterizada por 

exaustivo contato e leitura do material produzido. Considerando as regras de 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência aos objetos 

propostos, os conteúdos foram organizados constituindo o corpus da análise. Em 

seguida, procedeu-se a codificação e categorização do material, que consistiu na 

realização de recortes e agregações dos conteúdos, buscando a sua 

representatividade. A partir delas foram geradas classes temáticas e categorias, ou 

subtemas, agrupadas em razão das características que guardavam em comum. Por 

fim, foram realizadas as inferências que designam as interpretações sobre os dados 

produzidos.   

O conteúdo das 19 entrevistas foi analisado; análise essa que não pôde ser 

feita com todo o material resultante das observações. Após o contato com o todo 

material produzido, procedeu-se a seleção das conversas e interações dos/as 

policiais com as mulheres, comigo e com outros sujeitos da DM, que pudessem 

explicitar melhor suas práticas de atendimento às mulheres e os significados acerca 

da mulher que delas emanavam. Da mesma forma, que foram priorizadas as cenas 

que complementaram o material produzido nas entrevistas. 

 

5.1.7. Considerações Éticas 

A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal de 

Pernambuco, estando pautada na resolução 466/12, que dita os cuidados que 
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devem ser tomados nas pesquisas com seres humanos. A observação e a entrevista 

foram realizadas respeitando todos os critérios de adequação e sigilo necessários, 

sendo a última gravada com a devida autorização dos/ as entrevistados/as. Para 

preservar a identidade dos/as participantes optou-se em utilizar nomes fictícios.  

Antes de apresentar os resultados e a análise, é importante ressaltar que, ao 

se trabalhar com uma metodologia qualitativa, fundada especialmente em processos 

interpretativos, necessariamente estarão implicados o olhar, os valores e 

experiências da pesquisadora, considerando que a atividade de pesquisa não é 

neutra, mas implicada e política (GOLDENBERG, 2004). Desta forma, ao apreciar o 

material a seguir o/a leitor/a deverá levar esta questão em consideração. 
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6 ANÁLISES E DISCUSSÕES 
 

O objetivo desta pesquisa foi estudar as representações sociais da mulher em 

situação de violência conjugal de policiais civis. Compreendendo que as 

representações sociais são saberes que estão intimamente relacionados a práticas 

coletivas e sociais (ABRIC, 2000), buscou-se acessar as práticas de atendimento 

dos/as policiais relacionadas a estas mulheres como uma forma de compreender 

como as representações se conectavam a essas práticas, e as práticas a essas 

representações.  

Desta forma, a análise foi pensada e organizada a partir das práticas 

desenvolvidas pelos/as policiais na Delegacia da mulher de Santo Amaro, resultando 

em quatro classes temáticas: A Delegacia da Mulher de Santo Amaro: o local das 

práticas; O trabalho do policial; O arcabouço legal da prática policial na DM: a 

Lei Maria da Penha; e Os porquês das mulheres sofrerem violência: teorias 

tecidas pelos/as policiais na DM. No Quadro 5 são detalhadas as categorias 

identificadas na pesquisa, associadas a cada classe temática. 

 

Quadro 5 - Classes Temáticas e Categorias 

CLASSES 
TEMÁTICAS 

CATEGORIAS 

A DM de Santo 
Amaro: o local das 

práticas 

O cenário da pesquisa 

Por onde andei: a recepção, a sala do BO e a sala da 
medida protetiva 
Entre observações, conversas e entrevistas com as/os 
policiais 
Na rotina da Delegacia da Mulher 

O trabalho do policial 

A escolha pela profissão 

A identificação com o trabalho realizado na DM 

“Você tem que ter o perfil para trabalhar aqui” 

O atendimento às mulheres na DM 

“Aqui eu tento ser imparcial”: postura dos/as policiais 
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frente às mulheres na DM 

“É como eu tô dizendo a você, às vezes quer dar 
susto” 

A desistência da queixa 

O sofrimento advindo da prática policial 

“Essa questão de fazer as coisas em benefício das 
mulheres” 

O arcabouço legal da 
prática policial na 

DM: a Lei Maria da 
Penha 

O tempo da justiça, da DM e da lei 

O lugar da medida protetiva 

Alguns usos da Lei Maria da Penha: “se a mulher 
estiver batendo em mim, o que eu vou fazer? A 
orientação que eu dou aos caras que chegam aqui: 
meu velho, corra!” 

O olhar para os homens que cometeram a agressão a 
partir da lei 

Os porquês das 
mulheres sofrerem 
violência conjugal: 

teorias tecidas 
pelos/as policiais na 

DM 

“Às vezes procura, né?” 

“É a questão social”  

A dependência emocional 

O lócus do álcool e outras drogas 

“Eu acho que passa por aquele problema cultural” 

“O homem já tem natureza de mandante” 
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6.1 A DM DE SANTO AMARO: O LOCAL DAS PRÁTICAS 

Conforme destaca Jovchelovitch (2008), os saberes estão intimamente 

relacionados ao seu contexto de produção e aos grupos sociais que o produziram, 

devendo ser compreendidos e elucidados a partir dos seus contextos e inserções 

históricas. Desta forma, para entender as práticas de atendimento dos/as policiais e 

a forma como teciam saberes sobre as mulheres foi primordial não se distanciar do 

contexto político, social e econômico do qual eles participavam e estavam inseridos.   

Isto posto, esta classe temática constituiu-se a partir de quatro categorias: O 

cenário da pesquisa; Por onde andei: a recepção, a sala do BO e a sala da 

medida protetiva; Entre observações, conversas e entrevistas com as/os 

policiais, e Na rotina da Delegacia da Mulher. 

 

6.1.1 O cenário da pesquisa 

O prédio da DM de Santo Amaro dispõe de dois andares, recentemente 

reformados (há pouco mais de dois anos). No primeiro andar funciona o Distrito, 

onde estão localizados os setores de investigação dos delitos, o cartório (onde as 

pessoas são ouvidas) e as salas das delegadas: titular (uma) e adjunta (três). No 

térreo, local onde ocorreu a pesquisa, funciona o Plantão, local onde as mulheres 

prestam a queixa e solicitam a medida protetiva quando desejam.  

O térreo possui uma recepção, onde as mulheres aguardam para serem 

atendidas, e onze salas, dentre elas: um banheiro público, dois alojamentos - um 

feminino e um masculino, para os/as policiais -, uma sala de arquivo que comporta 

duas celas utilizadas para prisões provisórias, uma sala em que trabalham os/as 

escrivães/ãs que solicitam a medida protetiva, uma sala onde é registrado o BO, 

uma sala de trabalho e outra que é alojamento para a delegada de plantão, uma sala 

onde funciona a coordenação setorial e, por fim, uma sala de investigação. As duas 

últimas salas ligadas à Delegacia do distrito que fica no primeiro andar.   

Mesmo com essa quantidade de salas os/as policiais alegaram que esta 

Delegacia necessitava de mais espaço, principalmente na recepção e na sala do 

BO, em função da quantidade de mulheres que são atendidas diariamente, e pelo 
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fato das mulheres, quase sempre, irem à Delegacia prestar queixa acompanhadas 

por familiares, como a mãe, irmãos/ãs, filhos/as, amigos/as e vizinhos/as. Assim, 

muitas vezes as mulheres e seus/as acompanhantes aguardam do lado de fora da 

Delegacia, por ser o espaço da recepção muito pequeno. Alegou-se também a 

necessidade de mais espaço em função do barulho que advém da recepção, 

repercutindo diretamente na sala do BO. Muitas vezes os conteúdos, ou até mesmo 

o tom das conversas que surgiam na recepção, podiam ser motivo de desatenção 

por parte dos/as policiais e das mulheres que prestavam a queixa.  

Foi relatado pelos/as policiais e também constatado nos diversos plantões em 

que estive presente que as condições de trabalho por vezes eram precárias.  

“Você vê que os monitores ficam em cima de livros antigos e assim 
vai” (Djair). 
 

 “Você tem que ficar dando seu jeito, né? Falta papel, falta 
impressora. Fita de impressora mesmo chegou agora, mas faz dois 
meses que eu peço. Então nem chegou, nem tem previsão de 
chegar, essas coisas assim, que você tem que administrar na hora, 
porque o plantão é tudo na hora” (Dagmar). 

 

Quando estive em alguns plantões presenciei algumas irregularidades como 

salas com ar condicionado quebrado e computadores com problemas, fazendo com 

que as mulheres esperassem mais tempo para serem atendidas, pois só ficava um 

computador disponível. De forma geral, havia uma ausência ou precariedade em 

vários âmbitos. 

“Papel mesmo, papel que é uma matéria prima que a gente trabalha 
direto, pra tu ver, estamos semanas aí sem papel, a turma dividindo, 
pegando não sei o quê, imprimindo papel cortado no meio de contra 
cheque” (Dagmar). 
 

A literatura retrata que a precariedade tem assolado as Delegacias de forma 

geral, já há algum tempo, levando os/as policiais a desenvolverem suas atividades 

sem condições adequadas de funcionamento (ROLIM, 2007; SOARES, 2007; 

ANDRADE & SOUZA, 2010). Numa inspeção feita por um relator especial da ONU 

nas Delegacias de PE, na fala de Zaverucha (2001), ele constatou que:  

“(...) as condições de trabalho eram precárias. Um agente policial 
chamou sua atenção para a falta de material básico como papel 
timbrado, máquina de escrever e estantes. O mesmo agente 
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mencionou o fato de, embora a região ser violenta, os agentes não 
possuíam colete à prova de bala” (ZAVERUCHA, 2001, p. 37).   

 

Esta inspeção foi realizada no ano de 2000, e mesmo depois de 15 anos as 

precariedades citadas por ele continuam a assolar a esta Delegacia. Os 

investimentos na área de segurança pública no Brasil durante o ano de 2013 foram: 

R$ 18.923.816.363,85 (dezoito bilhões, novecentos e vinte três milhões, oitocentos e 

dezesseis mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos) para 

policiamento, para a Defesa civil foram destinados R$ 2.569.584.027,86 (dois 

bilhões, quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, 

vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) e para a Informação e inteligência R$ 

1.119.419.560,84 (um bilhão, cento e dezenove milhões, quatrocentos e dezenove 

mil, quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos); representando um 

aumento de 27% total dos investimentos comparado ao ano anterior. Se 

contabilizado per capita, este investimento representa um valor de R$ 286,17 

(duzentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos) (BRASIL, 2014). Esta 

realidade aponta que estes valores, ou a administração deles, precisa ser revista, 

face ao período em que as Delegacias estão atuando nestas condições insalubres.  

Alguns/mas policiais alegaram, a partir de experiências anteriores, que este 

contexto de precariedade é geral, e utilizando como parâmetro as outras Delegacias 

nas quais exercitaram também a profissão, a Delegacia da Mulher de Santo Amaro 

apresentava boa estrutura e um quantitativo significativo de pessoal.  

“É frustrante, mas isso não é estrutura só da delegacia da mulher, é 
toda instituição, se olhar a gente tá bem de efetivo. Se você for em 
outro plantão, meu Deus do céu.  É dois, três agentes” (Xavier).  

“Acho que o melhor canto, o segundo melhor canto que eu já 
trabalhei. Assim, a insatisfação não é com aqui é com a polícia civil” 
(Xavier).  

 

Mesmo apresentando alguma melhora com relação a outras Delegacias, as 

Delegacias da Mulher no Brasil também vêm sofrendo com a falta de estrutura 

(PASINATO & SANTOS, 2008; AMARAL et al., 2001; BROCKSON, 2000; BRASÍLIA, 

2010; OLIVEIRA, 2006; BRASÍLIA, 2004; PEREIRA, 2006). Numa pesquisa feita por 

Pasinato (2011), acerca das condições institucionais das DMs no Brasil para uma 
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boa aplicabilidade da Lei Maria da Penha, constatou-se que as DMs, desde sua 

criação, ainda apresentam muitas limitações e “problemas relacionados à 

inadequação da infraestrutura e limitações de recursos materiais e técnicos e baixa 

qualificação dos recursos humanos” (PASINATO, 2011, p.125). 

A falta de estrutura e a ausência de incentivos funcionam como estímulos 

para os/as policiais desistirem da carreira policial, visto que sua estruturação não 

possibilita crescimento interno, nem muitas possibilidades de mudança (ROLIM, 

2007). O único caminho para ascender dentro da instituição, e assim atuar em 

cargos de maior prestígio com melhores salários, como é o de delegado/a, é se 

submeter a novos concursos.  

“Não tem perspectiva. Aqui ou você estuda pra mudar de cargo tipo 
pra delegado ou perito, porque a estrutura organizacional da polícia 
civil não oferece incentivo pra você continuar. Os salários são 
baixíssimos, o nível de instrução da maioria dos agentes que 
entraram agora pouco do concurso anterior, nível superior, pessoas 
com pós graduação, tudinho e não tem perspectiva. A estrutura 
hierárquica da polícia civil é muito mal organizada, antiga demais e 
não incentiva a você continuar aqui. Aí quer dizer, ou você faz um 
curso de direito pra ser delegado ou você aproveita sua formação, 
vai fazer um concurso pra perito” (Jardel). 

“O nosso salário é o pior do Brasil. Pernambuco é o pior salário; tem 
essa outra questão” (Etelvina). 

 

Outra esfera que também aumenta o nível de insatisfação dos/as policiais é a 

salarial. De acordo com depoimento citado pela policial, dentre os estados 

brasileiros o salário mais baixo é o de Pernambuco. Conforme informações da 

Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL22 - lidera o 

ranking com melhor salário pago aos policiais civis o Distrito Federal, com piso 

salarial de R$ 8.284,55 (oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e 

cinco centavos) e com um efetivo de 5.200 (cinco mil e duzentos) policiais. O estado 

de Pernambuco está em 16º lugar, com um piso de R$ 3.276,42 (três mil, duzentos e 

setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e um efetivo de 5.389 (cinco mil, 

trezentos e oitenta e nove) policiais. O estado que tem o salário mais baixo é o da 

Paraíba, correspondendo a R$ 2.515,04 (dois mil, quinhentos e quinze reais e quatro 

centavos) e um efetivo de 1.916 (um mil, novecentos e dezesseis) policiais. No 

                                                             
22

 Informações do site: http://www.cobrapol.org.br/noticias.asp?cod=1995. 
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momento, existem projetos de lei tramitando na câmara dos deputados para que 

seja implementado um piso salarial nacional com o intuito de sanar essa 

disparidade, que gera indignação e o sentimento de injustiça, conforme a fala da 

policial.   

Essa precariedade da infraestrutura e a defasagem nos salários podem atingir 

negativamente não só os/as policiais que atuam na DM de Santo Amaro, mas 

também incidir nas mulheres que recorrem aos seus serviços, podendo acarretar 

num atendimento inadequado.  

Segundo Andrade e Souza (2010), o bom desempenho laboral tem total 

ligação com a autoestima e realização sentidas pelos/as trabalhadores/as em seus 

ambientes de trabalho. Sendo assim, se na polícia os/as policiais não se 

reconhecem valorizados, suas insatisfações tendem a repercutir nas suas práticas, 

tornando-se um trabalho mecanizado e necessário, não satisfatório e contrário a ser 

uma fonte de prazer (DEJOURS, 1991). Desta forma, sofrem os/as policiais que 

precisam trabalhar nessas condições, afetando inclusive o grau de contentamento 

com sua profissão, e sofre a população atendida que vai ser acolhida por 

profissionais, na sua grande maioria, insatisfeitos/as com o trabalho.  

 

6.1.2 Por onde andei: a recepção, a sala do BO e da medida protetiva 

A recepção é composta por um balcão de onde atende um/a policial, em geral 

o/a que exerce a função de permanente23, e dois bancos de cimento, que 

comportam uma média de seis pessoas sentadas. Possui uma mesa pequena com 

quatro cadeiras e uma caixa com alguns brinquedos para as crianças desfrutarem 

enquanto esperam por suas mães e familiares.  

Neste espaço circulam vários tipos de pessoas, com objetivos diversos: 

mulheres que desejam prestar queixa ou solicitar a medida protetiva, os/as 

advogados/as das pessoas envolvidas em algum processo, testemunhas que vão 

prestar depoimento no cartório – esta situação ocorre frequentemente nos intervalos 
                                                             
23

A função do/a permanente é recepcionar a mulher e realizar rapidamente uma triagem, identificando 
se a sua queixa tem o perfil de crime e se ela se enquadra na Lei Maria da Penha, para encaminhá-la 
para prestar a queixa ou direcioná-la para o serviço que julga adequado. Estas atividades também 
são desempenhadas pelos/as agentes. 



65 

 

de 12h00 as 14h00, pois o Distrito funciona em horário diferenciado da Delegacia de 

plantão, com intervalo para o almoço –, além dos familiares e amigos/as das 

mulheres que estavam prestando queixa.  

Com esse fluxo intenso e diverso de pessoas, a recepção da Delegacia 

dificilmente ficava vazia. Nestes momentos em que a DM estava com sua 

capacidade excedida e havia um público distinto, quanto às suas demandas, 

surgiam conversas bem interessantes sobre situações, casos e histórias vivenciadas 

pelos/a policiais explicitando suas crenças, opiniões, práticas e conselhos às 

mulheres. Desta forma, este contexto de intensas trocas o tornava propício para a 

construção de saberes acerca das mulheres, pois como destaca Sá (2003), por 

serem fenômenos essencialmente psicossociais, as RS resultam da “construção 

social por grupos concretos, através da interação entre seus membros na vida 

cotidiana” (SÁ, 2013, p. 663). 

Dos espaços da Delegacia, o mais frequentemente ocupado, por mim, nessa 

pesquisa foi a sala do BO, composta de duas cabines, onde os policiais registravam 

as queixas. As mulheres que desejavam solicitar medida protetiva24 após registrar o 

BO seguiam para a sala da medida protetiva, que dispunha de capacidade para 

atender até três pessoas. Durante os meses de visita à DM de Santo Amaro, a 

observação, entrevistas e conservas foram mais frequentemente realizadas nesses 

espaços: a recepção, a sala do BO e a sala da medida protetiva.  

No primeiro mês de observação concentrei-me apenas nos atendimentos 

realizados na recepção e na sala do BO. Passado esse tempo, comecei a 

acompanhar as mulheres também quando solicitavam a medida protetiva. Tanto 

nestas salas quanto na recepção, pude ter com os/as policiais momentos bastante 

ricos nos quais se interagia sobre diversos temas, tais como a Lei Maria da Penha, o 

funcionamento da DM, os tipos de crimes mais frequentes, as mulheres que eram 

atendidas, entre outros. Também pude aprender um pouco sobre os tramites de um 

processo penal, sua duração e como é solicitada uma medida protetiva. Algumas 

delegadas dos quatro plantões também permitiram que eu tivesse acesso aos BOs 

                                                             
24

As medidas protetivas se referem aos procedimentos de caráter urgente, solicitados na DM e 
apreciados pela justiça para proteger a mulher de sofrer novos episódios de violência. A Delegacia 
tem o prazo de 48 horas para enviar à justiça a solicitação da medida, que por sua vez também tem 
48 horas para deferir ou reprovar o pedido.  
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que haviam sido registrados. Os mesmos ficavam arquivados num programa 

específico da Polícia Civil no computador, fornecendo, assim, dados acerca da 

quantidade e dos tipos de crimes que mais ocorriam nesta Delegacia.  

Gentilmente muitos/as policiais me perguntavam o que eu gostaria de saber, 

e nesta interação, pude ir tecendo com eles/as laços de amizade e coleguismo que 

facilitaram, em um segundo momento, na realização das entrevistas e na coleta 

geral dos dados. À medida que fui me aproximando dos/as policiais me introduzi nas 

conversas informais do cotidiano deles/as, o que permitiu adentrar um pouco mais 

no universo da polícia e compreender a dinâmica própria desta Delegacia. Em 

algumas situações também pude perceber e experimentar da angústia que estes/as 

policiais sentiam ao trabalhar em condições precárias e ao atender algumas 

mulheres – eles/as se sentiam assim, particularmente, quando atendiam mulheres 

em situações consideradas delicadas,para as quais eles/as não conseguiam achar 

soluções. 

Numa situação, ao acompanhar uma mulher sendo atendida na sala do BO, 

pude presenciar uma agente sendo claramente afetada pelo sofrimento da mulher 

que estava prestando queixa. A mulher relatou sua situação de violência de forma 

desesperada, ela estava assustada e desacreditada nas medidas que a polícia e a 

justiça poderiam tomar. Ela repetia constantemente: “ele vai me matar! Ele vai me 

matar! Não tem o que fazer! Quando eu encontro com ele eu corro!”. A agente por 

sua vez lhe aconselhou a rezar, mas o conselho não surtiu efeito em vista do que a 

mulher respondeu: “mas eu já rezei, eu sou evangélica”.  

Com o desenrolar do diálogo, fui percebendo que, cada argumento da mulher 

ia desconstruindo os argumentos que a agente ia arquitetando para lidar com aquela 

situação. “Faça isso”, “mas eu já fiz”. “Tente dessa forma”, “não dá”. “E se a senhora 

fizer isso?”, “Ele não aceita!”. Como consequência desse movimento da mulher, a 

agente se tornava cada vez mais nervosa e impactada com a situação - “quando eu 

penso que já vi de tudo me aparece isso! Ai meu Deus!”.  

Durante a entrevista, um policial também falou de sua preocupação com as 

mulheres, como citado abaixo: 
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“O que eu quero é resolver a situação dela, né? Tirar ela daquela 
situação. Bom, mas é uma questão de treinamento. Quero que ela 
seja abrigada, que às vezes ela fica assim “e se ele voltar? E tal, e 
quando eu chegar ele vai me matar.” Essas coisas assim, 
entendesse? Então, a gente corre com o abrigamento, para fazer 
tudo. Às vezes ela não quer. Aí não tem uma casa de um parente pra 
ir. Quer dizer, na verdade é o meu sentimento de preocupação. Só 
me preocupando com a questão da integridade física dela, a questão 
da vida dela. Essas coisas... E quando têm filhos, então, e 
pequenos... Aí isso mexe mais um pouco porque a preocupação dela 
a gente vê que é maior por causa dos filhos, né? Pronto, mais ou 
menos esse sentimento assim” (Umbelino).  

Estas situações de empatia e da vivência conjunta do sofrimento foram por 

mim presenciadas, especialmente, no momento em que as mulheres prestavam a 

sua queixa. A partir da vivência destes fatos percebi o quão importante foram os 

momentos em que estive observando e interagindo com os/as policiais na DM.  

Quando passei a acompanhar esta rotina pude compreender o quanto o/a 

policial é um instrumento importantíssimo neste processo de transformação da vida 

da mulher e o quanto eles/as necessitavam de cuidados; pois eles/as também 

sofriam e absorviam uma carga emocional pesada durante a realização deste 

trabalho. 

 

6.1.3 Entre observações, conversas e entrevistas com os/as policiais 

“Você é a pessoa que está aqui para ver como a delegacia funciona, 
né? Então você está infiltrada para ver tudo o que tá errado. 
(Risos)...” (Etelvina e Salomão).  
 

Assim que iniciei a coleta dos dados procurei ir devagar com as perguntas e 

dúvidas que sentia com relação a DM de Santo Amaro e o seu funcionamento. 

Inicialmente, busquei conhecer o espaço, me aproximar e me fazer conhecer para 

que os/as policiais pudessem confiar em mim e assim me ajudar, conversando 

comigo e deixando que eu os/as entrevistasse posteriormente. Desta forma, esperei 

criar um vínculo para fazer perguntas mais específicas e iniciar as entrevistas, o que 

não impediu, no entanto, de ocorrer algumas recusas. 

Muitas vezes, principalmente no início das minhas visitas, a observação não 

participante foi um verdadeiro desafio, exigindo de mim grande esforço para não 
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interferir nos procedimentos e atendimentos dos/as policiais, nem sugerir questões. 

Esses momentos se deram, especialmente, quando as mulheres chegavam à 

Delegacia e eu não via disponibilidade, por vezes, de alguns/mas policiais para 

atendê-las. Sendo disponibilidade entendida como boa vontade, empatia e 

sensibilidade pelo sofrimento alheio; pois elas chegavam e eu queria logo ir atendê-

las, algo que eu não via acontecer, visto que muitos/as policiais continuavam a fazer 

suas atividades e depois de um tempo iam atendê-las25. 

Também foi desafiador me manter calada, “neutra”, ou sem sugerir ações 

simples durante o registro dos BOs. Esta tarefa se tornou mais difícil à medida que 

os/as policiais ou as mulheres me inseriam na cena e pediam minha opinião quando 

estavam registrando a queixa. No início foi muito mais difícil, coisas simples eu tive 

vontade de fazer, e algumas vezes fiz, como fechar a porta da sala do BO, para dar 

mais privacidade as mulheres, falar palavras de incentivo, emitir uma palavra amiga; 

às vezes, simplesmente ficar olhando para elas no momento em que elas falavam, 

algo que por vezes os/as policiais não faziam. Muitas vezes optei em não ficar 

olhando o tempo todo para elas enquanto falavam, pois, quando eu agia assim, elas 

me tomavam como referência e passavam a “ignorar” o/a policial. Com passar das 

primeiras observações, esta tarefa foi ficando menos difícil e fui aprendendo a lidar 

de uma forma diferente com estas questões que me mobilizavam e me 

impulsionavam a querer interferir diretamente na dinâmica da Delegacia. 

 

6.1.4 Na rotina da Delegacia da Mulher 

“É muito movimentada, muito movimentada mesmo e faz muita 
medida protetiva, principalmente” (Umbelino). 

 

O cotidiano da Delegacia da Mulher de Santo Amaro, no período da pesquisa, 

sempre foi muito intenso. Sempre havia mulheres na recepção para prestar alguma 

queixa ou solicitar medida protetiva; dificilmente a Delegacia ficava sem nenhuma 

                                                             
25

Algo percebido através das observações foi que a sensibilidade dos/as policiais era mobilizada, com 
relação às mulheres, não em função delas irem à Delegacia, mas a partir das histórias de vida que 
elas relatavam.  
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movimentação. Talvez esta tenha sido uma das razões que resultaram na 

quantidade menor de entrevistas com os/as escrivães/ãs26.  

Especialmente nos finais de semana e na segunda-feira, havia uma 

movimentação bem maior, que foi explicada pelos/as policiais e delegadas - 

inclusive me aconselharam a ir à Delegacia nestes dias - em razão da ingestão de 

substâncias psicoativas. Ou seja, nos finais de semana os índices de violência 

aumentavam porque era durante este período que as pessoas ingeriam uma 

quantidade maior de bebidas alcoólicas e faziam uso de outras drogas.  

“Os horários de movimento é segunda-feira durante o dia e à tarde. 
Finais de semana e feriado é o dia inteiro com aumento significativo 
no turno da noite, madrugada” (Dagoberto). 

 

Estas constatações feitas pelos/as policiais, sobre a relação entre violência 

conjugal e o uso de drogas, também foram encontradas em várias pesquisas 

(AMARAL et al., 2001; PASINATO, 1998; GREGORI, 1993). Levando esta 

informação em consideração, no início das visitas a esta DM sempre priorizei a 

segunda-feira, visando acompanhar e compreender a dinâmica da mesma. Quando, 

por outro lado, iniciei a realização das entrevistas, optei por outros dias, pois os/as 

policiais estavam menos atarefados/as e a Delegacia estava menos agitada. No 

geral, as atividades que eram desenvolvidas foram resumidas por um policial como:  

“Registro de BO. Durante o dia, mais registro de BO. As vítimas 
veem a gente registra o BO, qualifica, tipifica, né? Ameaça, lesão 
corporal, injúria, vias de fato, pronto, remete por cartório pra fazer a 
medida protetiva, é isso. Basicamente isso. Mas de noite, à noite tem 
mais ocorrência com a polícia militar, com relação a flagrante, esse 
negócio todo. Aí faz o procedimento, faz o flagrante; o flagrante leva 
o preso, a vítima se for necessário pro IML, depois é cotel, se não for 
pagar fiança esse negócio todo. A rotina da gente basicamente é 
essa. Diligências às vezes pra retirada de pertences, pra prender 
alguém se for o caso” (Jardel).  

 “Registra muito BO por dia... Aqui é muito repetitivo, muito igual. BO, 
BO, BO, BO, BO o dia inteiro, entendeu?” (Umbelino). 

“Aqui a gente só trabalha com a Lei Maria da penha, né? É uma 
coisa única. Que de certa forma assim, deixa a gente meio 
mecanizado, né? Só Maria da Penha, Maria da Penha, Maria da 

                                                             
26 Esta Delegacia dispõe de um efetivo pequeno de escrivães/ãs. Em um dos meses em que estive 
realizando a pesquisa numa equipe de plantão só havia um escrivão, pois o outro estava de férias. 
Nas outras equipes havia dois escrivães, contudo, na maior parte do tempo, estavam trabalhando, 
tornando a realização da entrevistaquase impossível. 
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Penha, muda praticamente nomes e endereços, né? As histórias elas 
são muito parecidas” (Umbelino). 

“Eu consegui uma permuta pra ir pra outra delegacia, já por conta 
disso, porque a rotina de trabalho aqui, da pessoa que trabalha aqui 
na frente fazendo BO é muito parecida e desgastante. Parece que só 
mudam as pessoas e a história é a mesma. Isso vai minando seu 
psicológico de uma forma, que teve dia aqui, que eu sou uma pessoa 
tranquila, teve dia deu perder a cabeça numa situação que 
aconteceu, de perder a cabeça completamente, sair do meu estado 
normal e, por conta disso; do tipo de ocorrência reiterada” (Jardel). 

Os policiais enxergaram sua rotina como repetitiva e sem dinamicidade, em 

função da semelhança que os casos guardavam entre si. Para eles/as, as 

atividades, além de serem de cunho repetitivo, também eram exaustivas, o que 

muitas vezes, geravam um impacto emocional. A partir desta rotina e das interações 

nela tecidas, a coleta foi sendo realizada, elucidando questões, suscitando outras e 

adquirindo os traços peculiares de uma pesquisa: idas e vindas e constantes 

reformulações (GOLDENBERG, 2004).   
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6.2 O TRABALHO DO/A POLICIAL 

A prática do/a policial civil, ao que foi percebido durante as entrevistas e 

conversas com os/as policiais na DM, adquire contornos distintos de acordo com o 

crime trabalhado. Estas diferenças implicam numa construção identitária particular 

da profissão, diretamente ligada às tarefas desenvolvidas em cada Delegacia 

(SANTOS, 2000). Assim sendo, compreender as práticas dos/as policiais e os 

saberes que dão sentido a ela é, antes de tudo, debruçar-se sobre esta inserção 

grupal, ou seja, compreender o que é ser policial na DM de Santo Amaro.  

Dito isto, esta classe temática constituiu-se a partir de nove categorias: i) A 

escolha pela profissão, ii) A identificação com o trabalho realizado na DM, iii) 

“Você tem que ter um perfil para trabalhar aqui”, iv) O atendimento às 

mulheres na DM, v) “Aqui eu tento ser imparcial”: postura dos/as policiais 

frente às mulheres na DM, vi) “É como eu tô dizendo a você, às vezes quer dar 

susto”, vii) A desistência da queixa, viii) O sofrimento advindo da prática 

policial, e ix) “Essa questão de fazer as coisas em benefício das mulheres”; 

todas detalhadas nas subseções seguintes. 

 

6.2.1 A escolha pela profissão 

“Sempre admirei a profissão. Acho uma profissão bonita, apesar de 
não ser reconhecida, mas é uma profissão louvável” (Etelvina). 

 

Adentrar na polícia por acreditar na instituição e, através de um investimento 

pessoal e profissional, confiar que se pode mudar muito da realidade e da violência 

que assola a sociedade é um dos sonhos que acometem alguns/mas pessoas 

quando decidem fazer parte do universo policial. Contudo, muitos/as deles/as ao 

adentrar na profissão, muitas vezes, se deparam com uma realidade totalmente 

diferente da vislumbrada. 

Nas conversas empreendidas com alguns/mas policiais na Delegacia, pude 

perceber que muitos/as deles/as desejavam ansiosamente sair da polícia, 

incentivados/as pela descrença na instituição e pela ausência de incentivos para 
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nela permanecerem. Logo, a motivação inicial de contribuir e encontrar um espaço 

de realização profissional rapidamente transformava-se quando o/a policial conhecia 

a forma de funcionamento e organização da polícia. 

“Na realidade eu tinha uma ideia romântica sobre a polícia. Eu 
gostava da atividade policial porque não conhecia e não tinha 
ninguém que me dissesse: ó as coisas não são assim” (Xavier). 

“Eu noto assim, que diferente de outras profissões, de outros 
concursos públicos, de outros servidores públicos, a gente vive numa 
eterna corda bamba. Quem trabalha na área de segurança pública 
sabe o que é isso, porque a gente faz 99% e a gente acerta 99%, se 
a gente errar 1% a gente corre o risco até de perder o nosso 
emprego” (Etelvina). 

“A profissão em si é frustrante, porque você trabalha sem condições” 
(Xavier). 

 

Como se sabe, a polícia de forma generalizada necessita de mudanças. E 

estas são suscitadas em função da ausência de pessoal, das condições de trabalho, 

da remuneração e do suporte precário que é fornecido para a realização das 

atividades (ROLIM, 2007). Estes fatores tem levado estes/as profissionais a desistir 

de investir na carreira policial, que logo ao adentrarem na corporação já se preparam 

para sair, sendo muitas vezes a polícia e a segurança pública, enxergadas como um 

sistema falido e precário. 

“A segurança pública me decepcionou um pouco. Aí eu tô me 
preparando pra fazer concurso em outras áreas. Mas gosto de ser 
policial. Mas outras coisas, outros fatores impedem assim, que siga o 
básico, o salário é o primordial, o que me faz mesmo optar por sair é 
a forma como é conduzida a segurança pública, é uma forma que eu 
não concordo muito bem. Os que estão à frente, as nossas 
autoridades. Existe muita politicagem também nesse meio” 
(Etelvina). 

“Com o tempo cansa, cansa porque você só faz é dar, dar, dar, dar, 
dar e, no entanto, não há uma reposição disso aí” (Jandison). 

“Tá chovendo, o campo molhado e a gente tem que jogar bola assim 
mesmo. Então, sempre tem que tá lidando com o que tem. 
Reclamações? Nenhuma. Por quê? Porque não vai mudar nada, não 
vai consertar nada” (Salomão). 

 

Em decorrência destas dificuldades, muitos/as policiais me disseram que se 

pudessem, ou seja, “não dependessem financeiramente da instituição, já estariam 
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fora da polícia há muito tempo, inclusive, em alguns casos nem teriam entrado”; 

estando este ingresso justificado não pela identificação com a profissão policial, mas 

pela busca de estabilidade financeira.  

“Foi contra a minha vontade. (Risos). Foi mais por uma questão de 
desemprego, né? Aí eu fiquei em casa e procurando emprego e aí 
surgiu a oportunidade aqui, a minha mãe até pagou a inscrição 
minha, do meu irmão e a gente disse “não, a gente não quer ser 
policial não; E eu quero lá ser polícia”” (Jandison). 

 “Primeiro eu busquei uma estabilidade, né? Eu fiz mais por conta 
disso, né? Uma coisa certa, um emprego público. A estabilidade 
mesmo que me levou. Não foi “ah porque eu gosto, o meu sonho é 
ser policial; nunca pensei”” (Clotilde). 

 “Estabilidade. Basicamente isso. Eu nunca me vi como policial, não. 
Amo essa profissão. Depois que eu entrei, eu porra, fiquei 
apaixonado por ela, né? Mas assim, quando eu fiz o concurso foi 
visando estabilidade, né? Basicamente isso” (Jardel). 

 

Estes relatos revelaram que a escolha pela profissão não era feita em função 

da identificação com a mesma, mas por causa da busca por estabilidade. Daí, 

mesmo depois de entrarem na polícia, a maioria dos/as policiais continuava a 

estudar para concorrer a outros concursos que podiam lhes oferecer melhores 

salários e condições de trabalho. Essa desvalorização que os/as policiais se 

queixaram sucedia tanto da polícia, quanto da população, que a vê a partir de vários 

estereótipos negativos; muitas vezes, por conta de uma atuação corrupta e violenta 

de alguns/mas de seus membros (SOARES, 2007).  

De acordo com Soares (2007, p.79), o/a cidadão/ã tem receio de recorrer à 

polícia quando é vítima de algum crime, e isto se dá em função do “medo de ser 

maltratado pela própria polícia; ou de ser alvo de vingança por parte do agente do 

crime e de seus cúmplices; e descrença na capacidade da polícia”. Para Bengochea 

et al. (2004): 

“(...) há uma reação da sociedade brasileira que indica a necessária 
mudança no modelo atual, em que a justiça é morosa, o sistema 
prisional é desumano e inócuo e a polícia atual é enfraquecida, 
fracionada, autoritária e afastada das comunidades, despreparada e 
obsoleta na sua estrutura, não conseguindo responder às exigências 
impostas pelo contexto social atual” (BENGOCHEA et al., 2004, 
p.119). 
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Para os/as policiais só há procura e reconhecimento do trabalho da polícia 

quando se precisa solucionar algum conflito que o cidadão não dispõe de 

mecanismos para resolver. 

“É uma profissão bem sofrida. É bem assim... como é que eu poderia 
dizer meu Deus? Não é reconhecida. A verdade é essa, né? Quem 
precisa de polícia é só quem tá naquela necessidade, não há um 
reconhecimento, entendeu? Nós somos assim, é... Nós somos 
marginalizados pela sociedade” (Jandison). 

 

Esta ausência de reconhecimento, de acordo com Santos (2000), pode incidir 

diretamente no sentimento de pertença do grupo, considerando que “a identidade 

consolida-se na percepção que tem o sujeito do seu valor e do poder sobre si 

mesmo, sobre os outros e os acontecimentos” (SANTOS, 2000, p. 153). Assim, esta 

vivência de rejeição e desvalorização perante a sociedade poderia gerar uma crise 

de identidade: “eu não sou ‘policial’ não, só tô aqui porque eu preciso!”.  

Estas vivências da prática policial vão configurando uma realidade em que o 

desejo e identificação com a profissão e a atividade realizada sempre ficam em 

segundo plano, colocando-se sempre como prioridade o concurso, a estabilidade, a 

conveniência de trabalhar em determinado bairro. Diante deste quadro, tornou-se 

difícil pensar esta prática como fonte de satisfação e realização, visto que a alegria e 

contentamento em pertencer a esta categoria, em geral, estava muito carregada de 

decepções e desânimos significativos. 

 

6.2.2 A identificação com o trabalho realizado na DM 

“(...) A princípio eu não tive nenhum interesse específico no trabalho. 
Inclusive eu não tinha conhecimento do que seria especificamente o 
trabalho na delegacia da mulher, aí eu vim por conveniência pessoal” 
(Aluízio). 

 

Os/as policiais, ao falarem da sua escolha pela DM, a justificaram, quase que 

unanimemente, em função do seu regime de trabalho, que se dá a partir de 

plantões. Segundo eles/as, esta forma de funcionamento rendia muito mais 

vantagens que o trabalho diário, pois proporcionava economia com os custos 
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relacionados à alimentação e ao deslocamento, além de possibilitar a chance 

deles/as conciliarem o exercício policial com outras atividades remuneráveis.  

“Tem a questão da carga horária pra eu exercer minha outra 
profissão” (Jardel). 

“Aí eu vim pra cá porque as delegacias de plantão da capital foram 
extintas e como eu não gosto de trabalhar expediente, eu sempre 
gostei de trabalhar em plantão, aí as únicas delegacias existentes em 
plantão aqui na capital era menor infrator, que é a GPCA e a mulher. 
Aí eu fiz, não, melhor pra todos eu ficar na delegacia da mulher, que 
eu me identifico mais.... Aí eu vim pra cá, porque também é plantão” 
(Elionaldo). 

“Você vem chega de oito da manhã, larga no outro dia de oito da 
manhã, passa três dias em casa, aí você não vai ter que gastar 
almoço, e condução, gasolina, o estresse do trânsito, entendeu?” 
(Salomão). 

 “Eles pediram para gente escolher cinco lotações e eu preferi à 
época os cinco plantões da capital, aí disseram que não poderia 
colocar especializada; eu coloquei os plantões normais que tinham: 
Boa Viagem, Casa Amarela, Várzea. E aí me lotaram na 
especializada, na delegacia da mulher” (Dagoberto). 

 

Os motivos acima descritos, conforme as falas dos/as policiais, se constituíam 

como as principais razões que os/as influenciaram no momento de escolher 

trabalhar na DM. Quando perguntados/as se eles/as tinham alguma ligação com o 

tipo de trabalho desenvolvido na Delegacia da Mulher, vários/as deles/as informaram 

que prefeririam trabalhar com outros tipos de crimes. Uma policial, durante uma 

conversa, afirmou que não gostava de trabalhar na DM, pois “tudo era muito 

previsível”. O que se dava muito em função desta Delegacia ser especializada e só 

trabalhar com os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo 

com a experiência vivenciada em uma DM, Scardecheli (2006) constatou que:  

“(...) Em mais de dez anos de experiência policial, pude perceber um 
nível bastante baixo de motivação entre os policiais que 
desempenham suas funções na Delegacia da Mulher, bem como dos 
policiais das outras delegacias com relação ao trabalho da DM. É 
possível perceber um quadro de desencanto, ou mesmo de apatia, 
em relação à função social que as DMs exercem no contexto da 
violência contra a mulher” (SCARDUELI, 2006, p. 35). 

 

Desta forma, se havia uma insatisfação com a polícia de maneira geral, muito 

mais havia com o exercício policial na Delegacia da Mulher.  
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“Eu preferiria ficar trabalhando numa delegacia fins, trabalhando 
diretamente com investigação, diuturnamente na rua, mas por 
questões também de atrelar a folga, que aqui é 48 horas por 72 
horas, e conciliar com os meus estudos eu preferi ficar aqui” 
(Walfrido). 

 “A rotina é a mesma coisa. A mesma coisa. Chega a vítima registra 
o BO, solicita medida protetiva, encaminha pra justiça. Então todo dia 
é as mulheres vítimas, tem dias que são mais, tem mais ocorrência, 
tem dia que são menos ocorrências, e por aí vai, mas é a mesma 
coisa, não tem diferença não. Os mesmos crimes, lesão, ameaça e 
agressão, agressão moral. Mesma coisa. A delegacia da mulher é 
diferente de uma delegacia que pega todo tipo de crime, né? Em 
uma delegacia comum é roubo, é furto, é extravio, é trafico, é num 
sei o quê. Aqui não. Aqui é a mesma coisa, então não tem 
novidades” (Clotilde). 

  

Assim, esta rotina muito repetitiva, vista como desgastante e sem desafios 

pelos/as policiais, tornava desinteressante e desestimulante o atuar numa DM. E a 

ausência de interesse em trabalhar na DM, a partir de algumas falas dos/as policiais, 

também parecia estar relacionada à resistência em incorporar ‘alguns traços 

particulares’ que esta profissão assumia ao lidar com o crime de violência contra a 

mulher.  

De acordo com Suda e Souza (2006), a identidade é construída a partir da 

delimitação histórica, cultural e grupal que o indivíduo está inserido, e é fortemente 

determinada pelos objetos sociais pelos quais ele interage. Intercruzada pelo 

conjunto de características que definem e diferenciam uma pessoa, e pela 

demarcação cultural e social onde estas se desenvolvem, a identidade é construída 

na tensão entre o que é da ordem do individual e do social porque, “ter identidade é, 

ao mesmo tempo, ser alguém único, com características idiossincráticas e ser 

alguém igual aos outros, no sentido de compartilhar com o grupo significados 

comuns” (SANTOS, 2000, p.152). 

Circunscrita ao grupo de “policiais da Delegacia da mulher de Santo Amaro”, 

a atuação policial neste espaço, a partir de uma referência de saberes que lhes era 

própria, pareceu não satisfazer ou se enquadrar naquilo que eles/as denominavam 

como uma prática de polícia.  

Em função da não-compactuação com esta identidade policial, própria e de 

quem atua na DM, nas entrevistas, os/as policiais tentaram, por vezes, separar o 
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que era próprio da atividade policial do que era realizado por eles/as na DM de 

Santo Amaro. Para eles/as os casos de polícia estavam intimamente relacionados 

ao cumprimento do tramite legal de uma Delegacia, ou seja, registrar queixa, 

prender criminosos e levá-los para o Cotel, fazer retirada de pertences; atividades 

estas ensinadas na academia assim que os/as policiais adentram na instituição 

(PONCIONI, 2005).  

Nitidamente a identidade policial para estes/as policiais estava relacionada 

não aos atendimentos feitos às mulheres, mas a outro tipo de prática que, por sua 

vez, era condizente com as prescrições ensinadas na academia fundadas no 

“controle do crime e aplicação da lei” (PONCIONI, 2005, p. 595). Ser policial era 

fazer outro tipo de trabalho como, por exemplo, usar a força e dar segurança a 

vítima, conforme a fala desses/as policiais: 

“A função policial nossa é dar segurança a vítima, isso aí a gente já 
aprende na academia, né? As técnicas de como se proceder, mas 
sempre o departamento da mulher tá fazendo reciclagem com a 
gente, formando e ensinando como tratar a mulher, mas em termos 
de treinamento, a gente, o policial aqui já é capacitado desde a 
academia para o atendimento” (Zildenice). 
 
“Existem algumas particularidades aqui na delegacia da mulher que 
é... Ultimamente a gente tem assim, recebido algum tipo de 
capacitação, mas só na questão procedimental, de praxe, como lidar, 
mais documental. Mas a questão assim de polícia assim é uma só 
pra todas as delegacias” (Elionaldo). 

“A gente recebe constantemente um treinamento aqui do DPMUL, 
né? Departamento da mulher, com relação a curso a lidar com as 
vítimas, as mulheres, né? A gente tem rotineiramente esse 
treinamento, esse curso. Mas assim, com relação a procedimento 
policial a gente aprende na academia, né?” (Jardel). 
 

Atender às mulheres no momento em que elas chegavam à DM, por exemplo, 

não seria uma tarefa apropriada para o/a policial, mas sim do/a assistente social ou 

do/a psicólogo/a. Segundo Pereira (2006, p. 170), faz parte da rotina das DMs os 

“serviços de assistência e aconselhamento”, sendo o/a policial impingido/a muitas 

vezes a mediar conflitos ou apenas escutar o desabafo das mulheres. 

“Muitas vezes quando as mulheres chegam aqui elas querem 
somente que você a escute e isso é feito. A gente escuta e ela chora, 
conta o relato tudinho e depois ela diz assim: doutor eu posso desistir 
agora?” (Salomão). 



78 

 

“Às vezes é necessário, na delegacia, até um apoio psicológico pras 
mulheres. Porque muitas chegam bastante abaladas, às vezes 
quer... Aqui as agentes policiais é como se fossem um psicólogo 
também. Pelo fato de não ter um psicólogo como o primeiro 
atendimento, que é com nós que fazemos o boletim de ocorrência, aí 
termina sendo o que eu percebo é uma descarga emocional. Quando 
a mulher vai ser ouvida no cartório ela já vai mais calma. Então, se 
tivesse um atendimento assim com psicólogo, né? já ajudaria 
também” (Clotilde). 

“Às vezes tem pessoas que chegam aqui completamente 
machucadas assim, agredidas com sérias lesões provocadas por 
faca, por arma, por espancamento. Tem gente que chega aqui que 
não há possibilidade de atendimento imediato daquelas pessoas. 
Geralmente se fazem atendimento, mas a situação psicológica 
daquela pessoa naquele momento não é uma situação legal pra que 
você vá direto ao assunto e diga como foi? Porque logo após a 
agressão você trazer a pessoa pra delegacia, que já há uma ideia de 
que a delegacia é um lugar ruim, você fazer a pessoa reviver toda a 
situação pra fazer aquela pessoa lhe explicar tudo o que foi que 
aconteceu. O atendimento eu acredito fica, como é que se diz? Ele 
não é um atendimento adequado nesse momento, entendeu? Esse 
atendimento não é um atendimento que vá resolver realmente o 
cerne do problema. As pessoas às vezes chegam aqui sem 
discernimento algum, altamente estressadas, né? Muita gente 
chorando, então não devia ser aqui o atendimento. Ele deveria ser 
mais voltado pra uma condição psicológica” (Marcílio).    

“Aqui a gente faz papel o de psicólogo também, o escrivão” 
(Umbelino). 

“Para acompanhar os casos criaram patrulha da mulher. Pelo amor 
de Deus. Patrulha da mulher fazendo trabalho de assistente social. 
Polícia é assistente social por acaso? Não é pra ver como é que tá a 
vida dela depois que ela pediu medida protetiva? Isso é papel da 
polícia? Não. Isso é trabalho de assistente social” (Djair). 

“Bom, é bem desgastante em relação às demais delegacias porque 
há um diferencial, qual? Primeiro é numa resolução de um crime; a 
gente tem o acusado e a gente já sabe que ele praticou o crime e ele 
vai ser penalizado por aquilo. Ele tá preso, vai ser autuado em 
flagrante e vai ser conduzido ao cotel. Na questão aqui, na 
criminologia daqui, é um pouco diferente porque não existe só a 
questão do ato em si do crime. Existe a questão familiar, a questão 
emocional, a questão social do processo. Então quer dizer, a gente 
termina se envolvendo nessa roda de situações e que você não 
analisa só no aspecto criminal, você analisa no aspecto social, no 
aspecto familiar. Muitas vezes a violência doméstica se baseia nessa 
questão, né? Na questão familiar, na questão social, e a gente vê 
que existe um problema muito maior do que aquela criminologia 
naquele momento. Então você termina sendo não só policial aqui, 
você termina sendo conciliador, você termina sendo um psicólogo, 
você termina sendo um apaziguador da situação. Então, há um 
desgaste emocional pra o policial daqui muito maior do que nas 
demais delegacias, não tenha sombra de dúvidas disso aí” 
(Jandison).  
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 “São muito parecidas as ocorrências e na maioria das vezes a gente 
vê, não porque eu sou homem, mas vendo no contexto; eu esqueci a 
palavrinha, é... imparcial. Vendo de uma forma imparcial, 90% dos 
casos aqui não tem nada haver, quer dizer tem haver com violência 
doméstica, mas não é caso de polícia. Na verdade é muito mais uma 
questão judicial ou propriamente um desentendimento que um 
assistente social ou um psicólogo resolveria. Pessoas de outra área 
resolveriam isso. Aqui a gente se sente muito menos policial por 
conta disso” (Jardel). 

 

Estas falas retrataram que a DM de Santo Amaro é um lugar onde o exercício 

policial, na visão dos/as policiais, se confunde com práticas que competem a outros 

profissionais, tais como assistente social e psicólogo/a. Esta realidade também 

enfrentada por outras Delegacias da mulher (BROCKSOM, 2000; DEBERT, 2002; 

OLIVEIRA, 2006; AMARAL et al., 2001; PEREIRA, 2006) indica que talvez essa 

primeira escuta à mulher não deva ser feita pelos/as policiais, conforme dito por 

Saffioti (2004, p. 90):  

“(...) Talvez a primeira escuta não deva ser realizada na DDM e por 
policiais. Uma assistente social ou uma psicóloga poderia, em local 
separado, mas próximo da DDM, fazer triagem dos casos e dar a 
suas protagonistas o encaminhamento correto: serviço jurídico, de 
apoio psicológico, policial, etc” (SAFFIOTI, 2004, p. 90).  

 

Acredita-se que a proposta de Saffioti (2004) seja pertinente devido a duas 

questões: muitas mulheres quando vão à DM não desejavam denunciar o 

companheiro e, mesmo quando queriam denunciar, muitas delas necessitavam 

antes de um apoio e atendimento especializado que os/as policiais não se achavam 

preparados/as para fazê-lo. Algumas DMs já dispõem de um espaço psicossocial 

voltado para este tipo de demanda, realizando o primeiro atendimento, tal como uma 

triagem, para então encaminhar a mulher para o local adequado à necessidade dela 

(PASINATO, 2011).  

Nesta pesquisa, compreende-se que implementar um espaço específico para 

atender as mulheres nesta DM poderia auxiliar a resolver o problema, que afligia 

os/as policiais, de realizar atividades que não eram próprias de sua profissão, e 

assim, contribuir para que as mulheres recebessem um melhor atendimento. Por 

outro lado, percebe-se também o risco de fortalecer a ideia de que tudo o que estiver 
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relacionado à Violência Contra a Mulher (VCM) deverá ser resolvido na Delegacia, 

acarretando o enfraquecimento da rede. 

Muitos/as policiais alegaram que a mulher, ao procurar a Delegacia, acredita 

que todos os seus problemas serão resolvidos lá. Na recepção,numa conversa com 

um policial acerca da política da mulher, este mencionou que, ao invés de cuidar 

seriamente da mulher, o Estado só incentivava as mulheres a denunciar. Numa 

entrevista, um policial também se dirigiu a este assunto, descrito na fala referenciada 

abaixo:  

“Outra coisa que eu não vejo é trabalho preventivo. O que a gente vê 
é se for violentada denuncie, se lhe agredirem denuncie, se é crime 
denuncie. Se lhe chamar de quenga é crime, denuncie. Pelo amor de 
Deus, espera acontecer pra poder fazer alguma coisa é?” (Djair).  

 

Desta forma, para além da implementação de um espaço com psicólogo/a e 

assistente social na DM, o que poderia acabar por reforçar a ideia descrita 

anteriormente de que tudo pode ser resolvido na DM e que VCM é só um problema 

da polícia, acredita-se que é necessário fortalecer a rede de atenção à mulher, rede 

esta que deve ser acionada e atuar em constante diálogo com as diversas 

instituições que a compõe. A mulher precisa também ter autonomia para conhecer a 

rede existente, e assim acioná-la quando necessitar (SAFFIOTI, 2004).  

A articulação da DM de Santo Amaro com os serviços que atendem e 

protegem a mulher em situação de violência não foi considerada como uma 

ferramenta importante para os/as policiais. Durante as visitas à DM, poucas foram às 

vezes que presenciei um/a policial encaminhar alguma mulher para algum serviço. 

Nas entrevistas só foi citado o Centro Clarisse Lispector como um órgão de apoio à 

DM. Desta forma, fortalecer este vínculo institucional da DM com os órgãos 

disponíveis no Estado pode ser apontado como um caminho que poderá gerar 

benefícios tanto para as mulheres quanto para os/as policiais. 

Em suma, a forma de lidar e atender a mulher na DM foi algo percebido 

muitas vezes como uma atribuição que não pertencia à profissão policial, mas que, 

em função da forma com que a DM era organizada, esta atividade deveria ser 

desempenhada, gerando insatisfações e o desejo por parte desses profissionais de 

atuar em outra Delegacia.  
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Desta forma, muitos/as policiais indicaram que, para conseguir atuar nestas 

condições, realizando estas tarefas na DM de Santo Amaro, seria necessário que 

o/a policial tivesse um “perfil específico”, elucidado na categoria a seguir.  

 

6.2.3 “Você tem que ter o perfil pra trabalhar aqui” 

“Além da capacitação você tem que ter perfil pra trabalhar aqui, não 
é somente você receber a capacitação e pronto. Você tem que ter o 
perfil adequado pra trabalhar aqui, não é qualquer policial que se 
adéqua a trabalhar aqui na delegacia da mulher” (Jardel). 

 

Numa entrevista informal com uma delegada na DM de Santo Amaro, esta 

disparou: “na corporação policial é difícil achar alguém que queira vir praqui”. Neste 

momento estava presente uma policial que complementou: “pois é, para trabalhar 

aqui precisa se enquadrar no perfil que é de escuta e respeito”. Estas falas 

revelaram e ratificaram o que foi dito por outros/as policiais na entrevista: que para 

atuarem numa DM, de forma geral, seria importante possuir características 

específicas descritas nas declarações: 

 “Primeiramente alguém que saiba escutar, tem que saber escutar. 
Ter calma, analisar os fatos com frieza. Não ser parcial 
primeiramente, basicamente isso, né? Imparcialidade, saber ouvir e 
tem outras coisasinhas, né? Não discriminar por conta de... Tem 
pessoas que discriminam por conta da questão social, o mais pobre. 
Porque a gente vê muito aqui pessoas de classe C, classe D; é a 
maioria das vítimas, né? E não pode ser discriminada” (Jardel). 

“Eu acho assim que na minha função a pessoa tem que ser psicólogo 
pra poder orientar, pra poder ouvir a vítima, né? Saber ouvir, porque 
às vezes muitas pessoas não sabem ouvir. Isso aí é prejudicial pra o 
serviço aqui” (Jandison). 

 

O “perfil” ao qual os/as policiais se referiram guardou uma ligação estreita 

com “o ter que lidar” com a mulher em situação de violência e não com o tipo de 

crime a ser investigado. Como o policial colocou: “na função que eu ocupo tem que 

ser psicólogo mesmo”, ou seja, para escutar e acolher a mulher, que repetidas vezes 

vai à Delegacia não para prestar queixa, mas para desabafar ou pedir outro tipo de 

ajuda, é necessário ter sensibilidade, paciência, controle emocional, calma, frieza e 
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saber escutar. Uma policial me confidenciou, durante uma conversa, que não 

gostava de trabalhar na DM devido ao seu “enfoque acolhimento-assistencial”, ou 

seja, por conta desta dimensão da escuta e do acolhimento.   

Em função destas atividades, muitos/as policiais falaram que as funções de 

agente e escrivão/ã se misturavam e eram confundidas com a função de 

“conselheiro/a ou mediador/a de conflitos”, exigindo deles uma preparação e 

equilíbrio emocional que eles/as não dispunham; ficando evidente a dificuldade 

deles/as em lidar com o sofrimento, a dor, a queixa e as atitudes das mulheres.  

Por vezes este perfil gerava insatisfação, visto que, de alguma forma, 

escapava ao que era ensinado na academia de polícia: dar porrada, prender 

bandido, falar firme, combater o crime (PONCIONI, 2005), atividades estas que só 

eram desenvolvidas na DM sob algumas circunstâncias. Na DM, esta esfera de 

atuação, condizente com o perfil construído na academia, ficava prejudicada, pois 

eles/as iriam “dar porrada e prender” a quem, visto que o homem de quem a mulher 

estava se queixando “muitas vezes era um bom pai de família”. Assim, qual mal 

eles/as iriam combater se eles/as ficavam com pena deste homem e tristes com esta 

família que estava se desfazendo? 

“A gente vê uma situação de homens que não são envolvidos com 
crimes, mas são trabalhadores, mas pelo fato deles fazer uma 
violência com a mulher, eles são colocados no mesmo local, onde 
existe o homicida, onde existe o estuprador, onde existe o ladrão. Ele 
é igual a todos eles, mesmo sendo trabalhador e nunca ter passado 
por nenhum tipo de crime. Realmente isso aí, isso me deixa 
frustrada” (Zildenice).  

“Olha, o que é mais frustrante é a gente perceber a ruptura violenta 
de relacionamentos que segundo a nossa percepção poderiam ser 
curados. E aí quando eu falo a ruptura violenta eu tô falando da 
destruição completa de uma família, dos traumas que isso acarreta, 
muitas vezes de um cerceamento de liberdade de um pai, não é?” 
(Aluízio). 

“É muito desgastante trabalhar aqui. Mesmo não sendo uma 
delegacia de enfrentamento direto, como é o DENARC ou a 
homicídios que você vai pra rua, vai trocar bala com o bandido, mas 
eu acho que nesse sentido é muito menos estressante, porque você 
tá exercendo sua função policial, você tá indo prender quem 
realmente é culpado, diferentemente daqui. Muitas vezes eu já levei 
camarada pro cotel, esse camarada não é, não mereceria tá num 
presídio, aí tem esses dilemas” (Jardel). 
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Um policial, durante uma entrevista, me informou que não gostava de fazer 

retirada de pertences, porque adentrava no âmbito da família, o que dava acesso ao 

sofrimento de todos os seus membros.  

“Foi aquela parte que eu te falei, porque você acaba se envolvendo 
emocionalmente. Recentemente a gente foi fazer uma retirada de 
pertences, você via que ele e ela tava como se fosse arrependido, 
que não precisava chegar naquele ponto” (Inácio). 

 

Então, trabalhar na DM era, muitas vezes, estar disposto a atuar com as 

‘brigas familiares’; brigas estas que poderiam ser resolvidas, segundo os/as policiais, 

com diálogo sem interferência da polícia; era enfrentar as frustrações sentidas por 

efetuar prisões de um ‘pai de família’, e sofrer com a destruição da família por causa 

da violência. Para vivenciarem o perfil do/a policial esboçado e desenvolvido na 

academia era preciso que o homem fosse visto como ‘um bandido’, uma pessoa que 

precisava ‘mesmo estar na cadeia’; e a mulher, por outro lado, precisava ser uma 

“verdadeira vítima”, que por estar sofrendo muito queria extirpá-lo de sua vida. 

Logo, os/as policiais não se sensibilizavam e ‘sentiam pena’ de qualquer 

homem que era acusado e preso em função da agressão à mulher. Esta reação 

dependia do tipo de crime praticado e do histórico de vida e da índole destes 

homens.  

“Então a gente olha assim, poxa, esse cara era pra ir pra cadeia 
mesmo, porque isso não se faz com ninguém, né?” (Jandison). 

“Porque a gente lida muito com questão de briga familiar, entendeu? 
Muitas vezes um simples entendimento entre as partes poderia 
resolver essa questão sem dar início a uma queixa crime. 
Logicamente tem que saber os casos de agressão, de ameaças 
graves de morte, mas eu acho que a parte mais difícil é essa, as 
situações serem questões que seriam resolvidas no âmbito familiar, 
em outra esfera que não fosse a polícia” (Dagoberto). 

“Muitas vezes não tem necessidade nenhuma de medida protetiva, 
que medida protetiva é um instrumento que no meu ponto de vista se 
banalizou. Porque era pra ser usado em caso da mulher tá na 
iminência de ser morta, numa ameaça a integridade física dela, 
iminente, assim, bem caracterizado. E hoje em dia se dá, se solicita 
medida protetiva se chamar a mulher de feia. Tu é feia, pronto a 
mulher vem pra cá pede medida protetiva, pede o afastamento do 
agressor do lar. É complicado, é complicado” (Djair). 
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Para os/as policiais, o homem que cometia crimes “realmente graves”, como 

espancamento, estupro e morte, mereciam ser presos. Aqueles que cometiam 

crimes de menor potencial ofensivo, como injúria, calúnia, crimes definidos na Lei 

Maria da Penha (como violência psicológica), poderiam ser resolvidos de outra 

forma que não fosse pela via criminal. Estas concepções apontam que nem todas as 

agressões dos homens eram vistas como violência pelos/as policiais, de forma que 

poderiam ser resolvidas em casa, com uma conversa, pois “era apenas uma briga 

de casal”.  

A agressão verbal, na DM, pode ter custado a ser vista como violência 

pelos/as policiais, em função da formação recebida pelos/as policiais na academia, 

pois cognitivamente eles/as foram treinados para compreender que quem comete 

crime é ‘bandido’ (PONCIONI, 2005). Logo, se o homem que não roubou, não 

matou, é trabalhador e “apenas xingou ou esculhambou a mulher”, não merece ser 

preso, porque isso é uma coisa normal de casal.  

Desta forma, muitas vezes um xingamento, uma humilhação, o controle sobre 

o corpo da mulher, trazidos pela mulher à DM, não eram enxergados como violência, 

mas como algo naturalizado, passível de ocorrer em qualquer relacionamento e, 

logo, podendo ser resolvido na esfera da família e não na Delegacia. 

Esta dificuldade de enxergar estes atos como violência psicológica não assola 

apenas alguns/mas dos/as policias da DM, mas também as mulheres que as sofrem. 

Silva, Coelho e Caponi (2007) destacaram que isto ocorre porque este tipo de 

violência muitas vezes está diluída e associada a outros fenômenos, tais como: 

desemprego, alcoolismo, problemas com os filhos e outros que sinalizem alguma 

crise. 

Conforme prescreve a Teoria das Representações Sociais, as concepções e 

representações que construímos acerca dos objetos sociais guardam uma relação 

íntima com nossos comportamentos. Tal como destaca Jodelet (2001), os 

conhecimentos do senso comum atuam sobre o indivíduo orientando-o em seus 

comportamentos e interações com o meio, configurando-se, desta forma, como 

guias de conduta. Dessa forma, se os/as policiais não compreendem e tem 

dificuldade de nomear estes atos como crimes, seus atendimentos com relação às 

mulheres podem estar imbuídos de raiva, discriminação e julgamento.  
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Quando as DMs foram criadas esta preocupação com o tipo de atendimento 

que seria dado já era uma preocupação das feministas. Pois, conforme destaca 

Debert (2008, p. 117), “o atendimento oferecido depende da convicção política de 

seus agentes e do modo como estes caracterizam sua clientela e seus interesses”. 

O que corrobora o pensamento de Saffioti (2004) de que não seria suficiente criar 

um serviço especializado de atendimento à mulher na polícia se a ele não se 

instituísse uma perspectiva de gênero.  

Desta forma, não basta apenas constar na lei que injuriar, caluniar a mulher é 

crime, é preciso que estes conhecimentos façam sentido para os/as policiais. 

Conforme destaca Jesuíno (2011), nossas RS são compostas por três dimensões: o 

campo representacional, a informação e a atitude. Estas dimensões funcionam em 

harmonia, ou seja, o comportamento se materializa em consonância com o conteúdo 

e concepções deste objeto (JESUÍNO, 2011).  

Sendo assim, se na Delegacia de Santo Amaro os/as policiais não acreditam 

que todas as queixas que as mulheres trazem a delegacia, especialmente quando 

relacionados à esfera da violência psicológica, são crimes, então suas ações estarão 

pautadas por estas cognições. Logo, para não serem injustos com estes homens, 

“que muitas vezes eram trabalhadores”, os/as policiais adotavam uma postura de 

imparcialidade e neutralidade em seus atendimentos.  

 

6.2.4 O atendimento às mulheres na DM 

As características de escuta e acolhimento, que compuseram o perfil do/a 

policial na DM, foi algo naturalmente associado à condição feminina por muitos/as 

policiais; sendo, desta forma, a mulher policial a profissional mais adequada para 

assumir a atribuição de realizar o atendimento do BO e da medida protetiva à 

mulher.  

“Até a gente descontraí-las pra poder elas falar do assunto leva um 
certo tempo. Já com a mulher isso é muito mais rápido. De mulher 
pra mulher como diz Marisa, é muito mais fácil, entendeu? Você 
chega, você conhece o assunto. Embora a gente aqui ta, como diz a 
gente tá ‘incaliçado’ desses assuntos, então a gente ta, sabe como é 
que começa, sabe até perguntar a elas, mas o primeiro impacto de 
você ser atendida por um homem, pra elas não é nada conveniente. 
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Elas preferem falar com mulheres. Às vezes chegam algumas 
mulheres: bom dia; bom dia; tem alguma mulher que eu poderia 
falar?” (Xavier). 

“Eu acredito que tem diferença, eu acho que tem. Porque é a 
questão da cumplicidade, do compreender, a mulher compreende 
outra mulher, né? Entendeu? Então eu acho que há diferença” 
(Jandison). 

“Se tem diferença? Tem, tem. Porque a mulher é muito mais 
emocional do que o homem. Risos” (Etelvina).   

“É eu acredito que é muito mais fácil pra mulher ficar a vontade com 
outra mulher, isso eu não tenho a menor dúvida, seria até leviano 
falar a diferença disso” (Aluízio). 

 

Então, se as mulheres eram compreendidas como mais delicadas e 

implicadas na causa e dor das mulheres em situação de violência, logo quem 

deveria ocupar os cargos de agente e escrivão/ã deveriam ser as policiais mulheres. 

Esta concepção partiu tanto de policiais homens quanto de policiais mulheres. 

“No meu contexto, era pra ter mulheres registrando BO. Eu acho, 
sabe? Por quê? Porque é uma coisa diferenciada, né? É uma 
mulher, e a mulher logicamente quando ela vê uma mulher, ela se 
sente mais a vontade, isso aí é lógico. Diferentemente de um 
homem, né? Ela foi agredida por um homem e vai ser atendida por 
um homem? Então eu acho que tem um pouco de diferença. Deveria 
ter ali, pronto, duas mulheres não são dois BOs? Não são dois 
computadores? Pronto, deveria ter duas mulheres ali 
permanentemente. Atendendo, só pra fazer BO” (Jandison). 

“Eu gosto de fazer o atendimento à mulher, porque eu sou mulher, eu 
me coloco no lugar delas, e eu tenho assim, eu digo que eu tenho o 
perfil de realmente trabalhar aqui” (Zildenice). 

 

No momento de justificar esta diferença no atendimento, os/as policiais 

recorreram aos papéis sociais delimitados da mulher e do homem, ancorando suas 

concepções nas prescrições de gênero; ou seja, as policiais mulheres, em função do 

papel e das características que possuíam, apresentavam melhores condições para 

gerar um atendimento de qualidade a outra mulher. Do policial homem eram 

esperados determinados comportamentos, relacionados à virilidade e à força – como 

a retirada de pertences e a realização de prisões - e da policial mulher era esperado 

o desempenho de um papel de sensibilidade, acolhimento e compreensão, tal como 

o atendimento. Estas separações de funções também são assistidas em outras 

DMs, conforme observado por Pereira (2006). 
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Estes papéis tradicionais, demarcados pela questão de gênero que geram 

concepções polarizadas, se fundamentam num modelo de sociedade utilizado para 

legitimar o poder do homem sobre a mulher, denominado patriarcado. Saffioti (2004) 

descreve o patriarcado como um sistema sociopolítico que “marca nitidamente a 

subordinação das mulheres, especificando o direito político conferido aos homens 

pelo fato de serem homens” (SAFFIOTI, 2004, p. 127). Estes papéis restringem a 

esfera de atuação, do homem e da mulher, e tendem a gerar sofrimento, pois 

encapsulam e reduzem as possibilidades da vivência das masculinidades e 

feminilidades, além de naturalizar processos sociais (SAFFIOTI, 2004).  

De acordo com Jesuíno (2011), as RS devem ser tomadas como uma forma 

singular de interpretar e agir sobre o mundo, constituindo-se num processo “criativo, 

traduzido na dialética entre percepção e conceito” (JESUÍSO, 2011, p. 38), de 

acordo com o que é vivenciado pelo sujeito e dos conhecimentos já consolidados ao 

longo do tempo. Logo, as concepções culturais acerca dos papéis sociais do homem 

e da mulher vão participar também do processo de construção do pensamento social 

na DM, visto que o ato de representar está “firmemente radicado em um contexto 

social” (JOVCHELOVITCH, 2004, p.21), sendo, desta forma, “uma construção 

ontológica, epistemológica, psicológica, social, cultural e histórica” 

(JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23). 

Este discurso apresentado pelos/as policiais da DM de Santo Amaro também 

esteve presente nas DMs no momento em que elas foram criadas (PEREIRA, 2006), 

sendo as mulheres policiais tomadas como peças fundamentais27 para o sucesso da 

DM. Isto se deu, pois se entendia que, pelo fato delas serem mulheres, haveria 

empatia e sensibilização natural com o sofrimento das “vítimas”. Fundado neste 

pensamento, os responsáveis pelas DMs estabeleceram que os atendimentos só 

poderiam ser realizados por policiais mulheres, garantindo, assim, um atendimento 

fundado na compreensão e no acolhimento; o que por sua vez, não aconteceu 

(DEBERT, 2008). Viu-se, ao contrário, que as DMs continuaram sendo um local de 

discriminação contra as mulheres e que os atendimentos perduravam entremeados 

de preconceito.  
                                                             
27

Nos dias atuais a presença da mulher na DM permanece como algo fundamental, mas não com a 
exclusividade nos atendimentos, conforme ocorreu no momento em que foram criadas. Na DM de 
Santo Amaro, por exemplo, estão lotados mais homens policiais que mulheres e estes também 
realizam os atendimentos às mulheres de acordo com os plantões correspondentes.   
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Para Saffioti (2004), o atendimento poderia ser mais humanizado e de melhor 

qualidade caso houvesse formações continuadas na temática de gênero para os/as 

policiais. De acordo com os/as policias da DM de Santo Amaro, muitos deles/as, 

senão todos/as, já receberam ou ainda irão passar por algum tipo de capacitação na 

temática. Foi quase unânime a referência, participação e formação na temática da 

Lei Maria da Penha e na forma que eles/as deviam proceder quando atendiam uma 

mulher. Segundo os/as policiais estes cursos têm sido ofertados constantemente 

pela SDS e pelo SENASP.   

Quando perguntado se o conteúdo dos cursos e a sua aplicabilidade à 

realidade vivida na Delegacia era adequado, a maioria dos/as policiais negou sua 

adequação e necessidade. Para eles/as, os cursos fornecidos não foram vistos 

como instrumentos tão preciosos para a execução de suas atividades, pois eram 

enxergados como muito distintos da realidade encontrada na Delegacia. Segundo 

Moscovici (2012), o processo de assimilação das informações não se dá de forma 

automática. Antes, dependem “dos conhecimentos que o grupo possui” 

(MOSCOVICI, 2012, p. 62) e do grau de aceitação – inteligibilidade e significação - e 

aplicabilidade que congrega. Logo, estes conhecimentos para serem assimilados e 

integrados aos conhecimentos pré-existentes precisam fazer sentido para o grupo 

de pertença. Então, de nada adianta oferecer cursos voltados para a temática de 

gênero aos/as policiais se, para eles/as, os conteúdos tratados não são significativos 

e importantes no desenvolvimento de suas atividades.  

Conforme destaca Rolim (2007), já existe naturalmente uma tendência por 

parte dos/as policiais de desqualificar os cursos fornecidos pela instituição. Segundo 

ele, o “arcabouço ideológico da subcultura institucional a que estão vinculados 

afirma que o saber científico é abstrato ou “teórico demais”, guardando pouca 

relação com os desafios práticos vivenciados” (ROLIM, 2007, p. 35). Discurso este 

muito presente na fala dos/as policiais: 

 “Eu acho que a vivência aqui é melhor, eu vou aprender muita teoria 
que geralmente teoria é uma coisa que não funciona” (Xavier). 

“O último que eu fiz foi muito legal, mas eu acho meio utópico, tá 
ligado? Porque não funciona da forma que a turma quer, entendeu? 
Mas se fosse, se funcionasse no papel do jeito que na prática, do 
jeito que tá muitas vezes nos cursos era massa. Aí não funciona. 
Aqui mesmo muita gente tá com um efetivo escasso, muito se 
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aposentou agora, o comissário vai se aposentar, vai entrar de férias 
agora em setembro já não volta” (Dagmar). 

 

Desta forma, os cursos precisam estar integrados à realidade que é 

vivenciada pelos/as policiais na Delegacia, caso contrário o conteúdo será 

enquadrado em algo utópico e irreal, sendo, desta forma, descartado. Para realizar, 

por exemplo, um trabalho ágil e eficaz seria necessário que a Delegacia tivesse uma 

quantidade razoável de efetivo, o que na prática eles/as não tinham. Logo, não 

bastava que cursos fossem ministrados por profissionais especializados se o 

conteúdo fosse diferente do que era vivenciado na prática pelos/as policiais ou se as 

condições estruturais não permitissem a sua aplicabilidade.   

Segundo Moscovici (2012), a forma como o ser humano vai apreender novas 

informações sobre os objetos sociais pelos quais interage vai estar totalmente 

vinculada à base de conhecimentos pré-existentes do mesmo. Isto ocorre porque, 

quando se ancora novas ideias, busca-se um núcleo coerente de informações, 

eliminando os conteúdos que não se encaixam e selecionando os outros que fazem 

sentido. Estas características selecionadas e ressignificadas junto ao corpo já 

existente passam a ser identificadas como partes essenciais deste objeto, 

constituindo-se como natural e materializado. Estes saberes expressam as 

inserções pessoais e sociais dos sujeitos e dos contextos que se ligam a ele, sendo 

desta forma: subjetivo, intersubjetivo e objetivo, encontrando sua base de produção 

nas trocas sociais (JOVCHELOVITCH, 2008). Desta forma, destituídos de 

legitimidades os conhecimentos transmitidos nas formações são descartados, pois 

não se vislumbra a possibilidade de materializá-los na DM.   

De forma geral, as entrevistas apontaram que a maioria dos/as policiais 

acreditava que havia diferença no atendimento; contudo, vale ressaltar que este 

pensamento apesar de ser forte, não foi unânime28, pois alguns/mas policiais 

também disseram que o atendimento iria depender de quem o realizava.  

“Existe homens que abraçam a causa e que realmente se preocupam 
como também tem mulheres que não tão nem aí, entende? Então, 
isso é muito relativo, acho que isso é muito da pessoa em si” 
(Dagmar). 

                                                             
28

Alguns/mas policiais também alegaram que não notavam nenhuma diferença no atendimento, mas 
disseram que algumas mulheres preferiam ser atendidas por policial mulher.  
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“Dependem desses policiais, né? Eu conheço homens que tem 
bastante sensibilidade em relação ao problema, assim, abraça 
aquela causa direitinho e tal. Como tem mulheres também que são 
extremamente opostas, entendeu? Como se fosse assim, a função 
do homem e da mulher. A lógica é que o homem se sente menos 
com isso, que ele tenda  mais pro lado do homem e que a mulher, no 
caso, tenda mais pro lado da mulher. Mas isso não é bem real não” 
(Dagoberto). 

“Não, acho que não vejo isso não, eu vejo normal. Muitas vezes a 
mulher até prefere, mas quando é crime de ordem sexual assim acho 
que às mulheres ficam meio constrangidas, entendesse?” (Clotilde). 

“Eu não percebo não. Assim como tem mulheres podem oferecer um 
mau atendimento tem homens que também podem oferecer um mau 
atendimento” (Inácio). 

 

No período em que estive na DM de Santo Amaro acompanhei vários 

atendimentos, tanto de homens como de mulheres policiais. Em um atendimento 

feito por um policial, num crime de estupro29, o que foi visto foi uma postura 

totalmente acolhedora e respeitadora, um atendimento de excelente qualidade e 

sensibilidade com a dor da mulher. Por outro lado, também observei, noutras 

situações, extremas grosserias de mulheres atendendo, fazendo insinuações 

inconvenientes e julgamentos de valor. 

De uma forma geral, o que foi possível observar é que o atendimento se 

diversificou de acordo com a mulher30, com o tipo de crime e interesses que 

motivaram a mulher a estar na Delegacia mesmo que muitos/as deles acreditassem 

piamente que o atendimento da mulher era naturalmente mais humanizado e 

qualificado. Ainda que poucos/as policiais tenham percebido que o saber social era o 

que estava por trás desta ideia – construída pela cultura, mas sustentada e ensinada 

como algo natural e inerente à condição do ser mulher do ser homem (BANDEIRA, 

2013) –, o fato de alguns/mas deles/as já reconhecerem que este processo é cultural 

já torna possível o surgimento de novas concepções e práticas. Estas, por sua vez, 

para serem fundadas no acolhimento e não serem discriminatórias, ao invés de 

                                                             
29

Em muitas falas os policiais homens evidenciaram a limitação pessoal e profissional para fazer o 
atendimento às mulheres que haviam sido vítimas de violência sexual. E que a policial mulher, por ser 
mulher, deveria ser a pessoa mais indicada. 
30 Notei em mais de uma ocasião que os atendimentos e a atenção dados eram diferenciados de 
acordo com a classe social da mulher. Esta prática, segundo Pasinato (2012), também é identificada 
em outras delegacias, mas por não ocorrer de forma explícita, torna-se um tema de difícil abordagem. 
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dependerem do sexo de quem as concebe e realiza, devem ser baseadas na 

identificação e sensibilização com a problemática apresentada.  

  

6.2.5 “Aqui eu tento ser imparcial”: postura dos/as policiais frente às mulheres 

na DM 

Um termo que se superou nas entrevistas, quando perguntei o que os/as 

policiais sentiam quando a mulher estava relatando a situação dela de violência, foi 

a expressão: “aqui eu procuro ser imparcial”. Este era o sentimento e a postura 

adotada por eles/as frente ao relato das mulheres em situação de violência: 

neutralidade, imparcialidade.  

Este distanciamento era buscado e foi explicado pelos/as policiais como uma 

estratégia necessária, caso contrário eles/as estariam correndo sérios riscos de 

adoecer, visto que a atuação deles/as, principalmente os agentes e escrivãs, estava 

relacionada a uma escuta e um atendimento constante a essas mulheres; 

atendimento este que gerava um turbilhão de emoções. Também era importante agir 

assim para não se correr o risco de ser injusto/a com algum homem denunciado, 

que poderia estar na DM por algum mal entendido ou malfeitoria da mulher.  

Esta postura de imparcialidade, como destaca Andrade e Souza (2010), é 

ensinada inclusive nas academias de polícia, que veiculam a importância dos/as 

policiais agirem assim. Em suma, forma-se o/a policial para que ele/a “haja como 

máquina e cumpra seu papel de investigar e prevenir criminalidade, sem deixar que 

suas emoções ou fraquezas sentimentais afetem seu desempenho” (ANDRADE & 

SOUZA, 2010, p. 180). 

“Agora eu tô totalmente mecanizado. Agora entra... Ela tá falando, ta, 
ta, ta, ta. Tá entrando num ouvido e saindo no outro. Eu tô 
primeiramente organizando aqui, pra depois eu começar a assimilar. 
Antes não, tudo que falava eu assimilava. Hoje em dia não, você 
adquire uma certa frieza, né? De você sentar e a mulher 
dandandan... chorando e você tá ali. E se você for assimilar aquela 
carga emocional você se destrói. Você não aguenta, não. É muito, 
muito cansativo” (Jardel). 

“Aqui eu tento ser imparcial, mesmo porque a gente também quando 
sai daqui tem que deixar tudo aqui, ir pra casa sem ser polícia, né? E 
a gente tem que escutar, né? Acho que funcionário público, o policial 
que tá ali registrando a tua ocorrência não é uma máquina. Aí a 
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gente tenta ser imparcial, mas às vezes até que dá pra conversar, 
dizer olhe, procure determinado centro, procure um advogado, mas 
aí tem que ser imparcial... Você procura mesmo ser imparcial. 
Primeiro que você não pode tá aconselhando, né? Sua função não é 
dar conselho... Eu sempre acreditei que não dá pra você ser 
imparcial 100%, mas aí você tem que ser imparcial pelo menos em 
90%, porque senão você não consegue” (Maristela).  

“E às vezes elas não queriam que a coisa se desfechasse, o 
desfecho fosse aquele, e isso a gente não pode determinar para a 
vítima o que é que ela tem que fazer. Ela tem que se sentir a vontade 
pra dizer: eu quero fazer isso, quero fazer aquilo... Então assim, a 
gente tenta ser imparcial. Às vezes a pessoa chega pedindo um 
conselho ou uma coisa, você sabe que também não pode influenciar 
de maneira nenhuma, quer dizer tentar não influenciar, tentar ser 
imparcial na situação” (Inácio). 

 

Na recepção, muitas vezes, percebi que alguns/mas policiais demoravam a 

atender as mulheres e que muitas vezes não percebiam que elas estavam com 

vergonha de expor seus problemas na recepção na frente de todos/as, e, às vezes, 

quando percebiam, agiam naturalmente, parecendo não se importarem. Essa 

postura mudava em função de algumas variáveis como, por exemplo, quando a 

estória da mulher era dramática e ela demonstrava muito sofrimento, choro e 

também preocupação com os/as filhos/as. Também percebi que alguns 

atendimentos eram mais cuidadosos quando a mulher era de classe social mais 

favorável. Então, no decorrer da escuta, de acordo com os casos e da postura e 

estado emocional da mulher, os/as policiais se sensibilizavam com a situação e 

agilizavam os procedimentos.  

De forma geral, o agir com naturalidade e mecanicidade era uma estratégia 

frequente e vista como necessária, pois além de compactuar com a postura que a 

polícia desejava, era um meio que eles/as encontraram de não adoecerem 

(ANDRADE & SOUZA, 2010; MINAYO, ASSIS, OLIVEIRA, 2008). 

Esta postura de imparcialidade também era buscada porque muitos/as 

policiais achavam que, se não fosse feito desta forma, a escuta poderia ficar 

enviesada, gerando uma situação de desfavorecimento ao homem, pois as mulheres 

que chegavam à Delegacia só relatavam a versão delas, não se podendo concluir se 

era verdade ou não, pois os fatos ainda não haviam sido apurados.  
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“Eu procuro ser muito imparcial nas minhas observações. Embora o 
pessoal aqui ache que eu sou machista, mas não é” (Djair). 

 

Conforme dito por Castro (2011), por serem um saber prático, as RS vão 

“estruturar modos de vida e de realidade” (CASTRO, 2011, p. 8), atuando como um 

sistema de valores, ideias e práticas que visam ajudar os sujeitos a nomear e 

desvelar a realidade que se lhe impõe, a compreendê-la, agir perante ela e justificar 

os posicionamentos adotados (ABRIC, 2000). Desta feita, em função das 

concepções de que poderiam ser injustos com os homens e poderiam ser afetados 

pela história de vida das mulheres, eles/as optavam pela imparcialidade, e a 

justificavam como um mecanismo legítimo, necessário e, na maioria das vezes, 

eficaz.  

Esta imparcialidade observada nos atendimentos e nas entrevistas, conforme 

descrito na classe temática “Você tem que ter um perfil para trabalhar aqui”, 

também resulta dos usos que algumas mulheres faziam da Lei Maria da Penha; ou 

seja, ao procurar a DM, muitas delas, motivadas por raiva, vingança ou interesse 

material, simulavam situações para obter vantagens ou simplesmente prejudicar o 

companheiro.  

 

6.2.6 “É como eu tô dizendo a você, às vezes quer dar susto”. 

O trabalho na DM de Santo Amaro, como muitos/as policiais colocaram, 

também exigia uma postura diferenciada deles/as em função dos interesses do 

público que a frequentava. Em muitos casos, para os/as policiais, era necessário 

apenas escutar a mulher para que ela já se desse por satisfeita e fosse embora sem 

registrar a queixa.  

Segundo Oliveira (2006), os usos que as mulheres fazem da Delegacia 

muitas vezes perpassam o desejo delas de “desabafar, contar suas histórias, sem 

querer registrar ocorrência. Também seria grande o número daquelas que recorrem 

[...] para buscar orientação ou para ameaçar os parceiros agressores” (OLIVEIRA, 

2006, p. 270), sendo uma das funções mais comuns da Delegacia, portanto, “jogar 

uma água benta nesses casos de conflito” (OLIVEIRA, 2006, p. 270). 
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O que se viu na DM de Santo Amaro, e que também já foi muito trabalhado na 

literatura, é que muitas mulheres quando vão à DM desejam não a prisão de seus 

companheiros, mas a mudança de comportamento dos mesmos (PASINATO, 2012; 

GREGORI, 1993; GROSSI, 1994).  

“É como eu tô dizendo a você, às vezes quer dar susto. Às vezes 
não quer mesmo aquilo, entendeu? É falta de coragem e até mesmo 
de iniciativa” (Elionaldo). 

 “As mulheres vêm, fazem o procedimento aí chamam a PM lá, 
porque apanhou do cara e ele tá ameaçando e dizendo que vai matar 
e ela já tá toda ‘estrupiada’ e ela chama a PM naquele desespero e 
tal, mas quando chega aqui que ela tem o conhecimento que o cara 
vai pro cotel por conta daquilo aí ela não quer mais prestar queixa. 
Mesmo tendo passado por tudo aquilo que passou, entende? Aí, isso 
é que eu acho tão assim. Eu não consigo entender, sabe, muito? Aí 
elas querem desistir. “Ah, vai por cotel? Não, não, eu não quero ele 
no cotel não. Ah, eu não sabia disso aqui”. E você chamou a polícia 
pra quê, então, minha filha numa situação dessa? “Não, era pra dar 
um susto nele, mas não era...” Poxa cara isso é cruel demais” 
(Umbelino). 

 

Então, para mudar o comportamento de seus companheiros, as mulheres 

procuravam os policiais na DMs e esperavam que eles/as realizassem o conhecido 

susto: ‘Olhe trate melhor sua esposa porque você pode ser preso; tome juízo!’. Esta 

seria uma lição que algumas delas ansiavam ser dita pelos/as policiais, para assim, 

gerar uma transformação nos comportamentos dos seus companheiros (GREGORI, 

1993). Conforme dito por Debert (2002), recorrer à polícia seria uma forma de 

“promover o reajustamento do parceiro à expectativa social” (DEBERT, 2002, p.25), 

sendo esta transformação atribuição da polícia e não do casal ao pactuar o laço 

afetivo. 

Nesta Delegacia, enquanto as/os policiais estavam perseguindo na sua 

prática profissional prender e afastar os homens que as agrediram, muitas destas 

mulheres não desejavam se separar dos mesmos, mas permanecer convivendo com 

eles; desejo esse que percebi, e alguns/mas policiais também disseram que gerava 

raiva, frustração e decepção nos/as mesmos/as.  

Esta decepção com as DMs advém não só dos/as policiais que atuam nelas, 

mas também das feministas que logo se entristeceram ao ver a quantidade de 

mulheres que desistiam da queixa. Conforme destaca Debert (2008, p.119), “o 
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entusiasmo com a instituição das Delegacias que cercou boa parte das feministas foi 

seguido da decepção com a realidade difícil de admitir que as vítimas não levam até 

o fim os processos contra os seus agressores”.  

“Rapaz, olhe, eu fico com um sentimento de indignação, um pouco 
com relação a essas mulheres, apesar que eu sei que elas vem 
pelos mais variados motivos e que assim... É porque a gente que é 
policial quer a punição, quer ver a punição” (Etelvina). 

“Essa falta de poder chegar pra uma vítima e dizer ó seu caso aí não 
é aqui que se resolve não. Você tem que respirar fundo e dizer, não 
tudo bem senhora. A senhora não quer medida protetiva? Eu vou 
fazer independente de qualquer coisa. Embora eu sei que amanhã 
ela vai tá aqui pra retirar a queixa, eu faço. Isso me deixa com raiva, 
porque eu sei que existem pessoas que realmente precisam. Isso me 
deixa com raiva, mas faz parte do show” (Djair). 

“A gente tem que aceitar a situação. Mesmo não concordando tem 
que fazer aquilo que ela quer” (Salomão). 

“É como eu disse é bem uma frustração, a gente tenta buscar uma 
explicação, como a gente não sabe do problema dela específico, 
sabe superficialmente, no começo eu me sentia bem pior, às vezes 
eu me sentia até com raiva daquela pessoa, porque ela tá passando 
por uma situação delicada, ruim, sofrendo muito, e agora quer tirar a 
queixa. Achava até... a gente confundia, muitos confundem até com 
burrice, mas só particularmente adentrando no caso é que a gente 
pode avaliar. Como eu disse se ela tava tendo uma coação, uma 
ameaça específica ou por conta da necessidade que ela tem junto ao 
agressor, ou às vezes interferências familiares, porque tem parentes 
que passaram por isso, e nem por isso separaram. Os conselhos que 
recebem pra mudar de opinião. Então, hoje em dia eu já recebo com 
naturalidade até pelo grande número de incidências. Procuro 
entender de alguma forma, e procuro normalmente ajudar, agora, 
sempre incisivamente esclarecendo a situação e repetindo todo o 
curso do processo praquela vítima” (Walfrido). 

 

Esta atitude das mulheres, por vezes não era compreendida pelos/as 

policiais, como pode ser observação nas declarações: “a gente confundia, muitos 

confundem com burrice”, ou seja, como pode uma mulher que está sofrendo todo 

tipo de violência chegar aqui pra retirar a queixa, “só pode ser burra mesmo”. Se por 

um lado eram enxergadas como “burras”, por outro eram alvo de raiva e indignação 

por os/as fazerem trabalhar “em vão”. 

Diante disso, para as mulheres que desistiam e queriam retirar a queixa, 

alguns/mas policiais falaram que deveria haver uma punição. Desta forma, as 

mulheres passavam de vítimas àquelas que mereceriam a punição.  
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“Essas pessoas que prestam queixa por brincadeira, pelo calor da 
emoção, e depois no outro dia vem retirar deveriam; deveria um juiz, 
algum órgão expedir uma multa pra essas pessoas, pra... porque o 
que mais tem é isso aqui. A pessoa vem naquele calor da emoção, 
vou botar pra lascar, tá, rá, rá. Aí mobiliza o agente de polícia que vai 
fazer o BO. Pufe, joga pra lá, mobiliza o escrivão de polícia que vai 
fazer a medida protetiva. Muitas vezes instaura o inquérito policial, 
muitas vezes sai uma diligência pra retirada de pertences tudinho, 
pronto. No outro plantão tá a mulher junto com o cara de novo pegou 
as coisas, as trouxas tudinho, botou de volta e vem na delegacia pra 
retirar a queixa. Isso é frustrante demais” (Jardel). 

 

Para os/as policiais que assistiam diariamente as mulheres se dirigirem a DM 

para retirar a queixa31 era altamente frustrante, pois segundo as suas falas, eles/as 

“ficavam trabalhando em vão e a justiça ficava abarrotada de processos”, não 

conseguindo atender em tempo hábil as “verdadeiras vítimas”. 

Segundo eles/as, a postura e atitude de uma mulher que era violentada pelo 

marido deveriam ser bem diferentes destas acima descritas. Ao invés de serem 

“covardes”, pois não tinham coragem de denunciar, e continuarem sem “iniciativa”, 

pois estavam acomodadas àquela realidade, elas deveriam denunciar e seguir até o 

fim com o processo criminal. 

“Primeiramente denunciar, né? Tentar, primeiramente, um acordo 
com o camarada, muitas vezes não é possível. Em casos negativos 
procurar os meios legais pra se livrar dessa violência. Pessoa viver 
em violência não é bom, não é saudável, né?” (Jardel). 

“A mais frustrante é quando a vítima não sabe que ele é o autor da 
violência contra ela, né? Que ela tem a oportunidade de, assim, fazer 
cumprir a lei e ela não o faz por conta de uma brecha, né? que existe 
na lei pra que... Uma prerrogativa que a lei concede a ela pra que ela 
não representando consequentemente o serviço nosso não seja 
concluído. E existem casos assim extremos de que a gente tá vendo 
e a pessoa não quer, e aí frustra a gente, né?” (Jandison). 

 

Assim, essa era a postura que os/as policias queriam que a mulheres 

apresentassem nestas situações: “uma atitude” para mudarem suas vidas e “força” 

para fazê-lo, pois nem tudo estava perdido. Estas mudanças se traduziam na 

                                                             
31

Em muitos plantões que estive na Delegacia de Santo Amaro presenciei mulheres irem retirar a 
queixa. 
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prestação da queixa, na saída de casa, na conquista de um emprego, no 

enfrentamento ao homem que a agrediu.  

“passiva, passiva demais. Sem autonomia, sem amor próprio, sem 
pulso; como se ela tivesse diante de uma situação que ela não 
pudesse fazer nada, uma vez que ela pode. Por quê? Os homens 
fazem porque vê a fragilidade dela, porque sempre aceitou, porque 
não tem força suficiente pra mudar aquilo ali. Se ela tá na última, 
nunca é a primeira vez, né? Sempre tem um histórico aí registrado, 
mas que agora por alguma razão, um estímulo da vizinha ou algo 
assim que ela se animou,se estimulou e veio, né? Então são pessoas 
que... Eu me surpreendi uma vez, que veio uma que disse: “não que 
eu aprendi que casamento tem que ser pra sempre, né? Então eu 
aguento os tapas”. Você se surpreende ainda com um pensamento 
desse! Como assim? Não é pra aceitar não!” (Leocádia). 

“Falta força de vontade delas, eu acho. Porque tem escola, tem 
creche, hoje tem os bolsas, as assistências sociais que o governo 
dá” (Zildenice). 

 

Muitas mulheres não conseguem denunciar por diversas razões. Segundo 

Jong et al. (2008), as mulheres agem desta forma quando não querem procurar mais 

problemas, quando ainda gostam dos companheiros, quando sentem culpa por 

privar os/as filhos/as de conviverem com o pai e quando dependem financeiramente 

dos mesmos. Sendo, então, a suspensão da queixa empregada como um 

instrumento de negociação com o agressor, utilizada para ele transformar suas 

atitudes e, modificado, retornar ao lar e a convivência conjugal.  

Estudos relatam que a tendência destas mulheres é se isolar, pois a rede de 

apoio que elas poderiam recorrer vai se tornando cada vez mais restrita (GROSSI, 

TAVARES, OLIVEIRA, 2008; DUTRA et al., 2013). A família entende que já fez o 

que pôde para afastá-la do companheiro que a agrediu - já tendo ido com ela na 

Delegacia prestar queixa, já tendo ameaçado seu companheiro - mas sempre, 

depois de passar por tudo isso, ela persiste em voltar a ficar com ele. Assim, a 

reação da família é cada vez mais se distanciar, pois compreende que não pode 

fazer mais nada. De acordo com Dutra et al. (2013), a violência provoca uma 

fragilização nas redes de pertencimento da mulher, tornando-se fundamental a 

atuação das instituições e dos profissionais no fortalecimento de seus vínculos ou 

resgate dos perdidos. 
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  Como foi visto, o trabalho na DM apresenta algumas particularidades, e uma 

delas/as, como já foi citado, é o lidar com um crime que envolve pessoas que tem 

vínculo afetivo/familiar; e, talvez justamente por isso, que seja tão difícil para as 

mulheres querer romper definitivamente com a relação, estando o desejo de 

denunciar, muitas vezes, vinculado ao temor de perder a vida, à raiva sentida pelo 

companheiro, à humilhação sofrida e ao desacreditar na família (JONG et al., 2008). 

 

6.2.7 A desistência da queixa 

“Porque muitas se arrependem no meio do caminho. Infelizmente 
uma grande porcentagem. Hoje mesmo chegou uma menina aí que 
você vê, não sente firmeza, que você sente que não vai à frente” 
(Dagmar). 

 

Ao voltar de uma ação de retirada de pertences, quando eu estava na sala do 

BO, um policial claramente alterado, disparou: “tá vendo? É isso que frustra! Ela não 

quer é ficar sem violência, ela quer é se vingar! Fica dificultando pô!”. Num momento 

posterior, me explicaram que a retirada de pertences não havia acontecido porque a 

mulher ficou colocando empecilhos na ação dos policiais. O que foi concluído por 

eles que provavelmente a mulher já havia reatado a relação com o companheiro.  

A desistência da queixa é uma constante na rotina de qualquer Delegacia da 

Mulher, índice este tratado pela literatura e também relatado pelos/as policiais nesta 

DM (GREGORI, 1993; BANDEIRA, 2013),  

 “Índice muito alto, eu não sei quanto, mais deve ser altíssimo. Todo 
plantão meu tem uma pessoa que quer retirar, todo ele, uma ou duas 
pessoas” (Xavier). 

“A mulher vinha de manhã, vinha injuriada pra fazer o BO com 
bastante raiva da situação, quando era à tarde aí ela vinha 
modificava tudo, tal, tal, tal. Hoje já não faz mais. Aí já ficou a cargo 
da justiça. Quando chegar lá na justiça a senhora diz que quer 
desistir, pronto, mas aqui a gente não faz não. Bom, melhorou, não 
é? Porque você trabalha, tem todo um trabalho pra depois desfazer 
tudo o que você fez, não é? Jogar seu tempo fora” (Umbelino). 

“Eu tava numa palestra uma vez, aí o promotor da promotoria da 
mulher disse que assim, se a mulher vier aqui e pedir medida 
protetiva 10 vezes, pedir providência e depois desistir, a gente têm 
que atender ela igualmente as 10 vezes, porque esse é o nosso 
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trabalho. Eu não penso dessa forma. Eu não penso. Porque é a 
mesma coisa que se eu estiver andando e jogar lixo dentro do ônibus 
10 vezes às vezes eu tenho que jogar um lixo na rua porque tem um 
gari pra varrer. E eu pago a ele pra varrer” (Djair). 

“Tem gente que se incomoda, eu já vi policial se incomodar. Não é 
minha vida... Se a gente se envolver emocionalmente é complicado. 
Então procuro ver como uma coisa normal. Eu digo olha; eu 
geralmente explico. Olhe isso tem essas e essas consequências, 
mas aí eu também não insisto em nada não, ela vai e ela faz o que 
ela quer. Não me envolvo emocionalmente não. Procuro e é difícil, 
mas procuro não me envolver não” (Xavier). 

 

Após acompanhar um atendimento, escutei um policial se queixando de 

alguma mulher que estava sendo atendida na Delegacia, mas não consegui 

identificar o local em que ela estava. Esta mulher já havia prestado queixa cinco 

vezes e, em todas elas, pouco tempo depois havia se arrependido, retornando a 

Delegacia, pois já havia feito as pazes com o companheiro. O policial me falou que 

havia levado esta mulher para uma unidade de saúde, pois ela havia chegado com o 

pedaço da pele solto, e que todos os procedimentos adotados seriam um “trabalho 

jogado fora, em vão”. Indignado, me disse: “a gente quer fazer a coisa certa, 

encaminhar para uma casa abrigo e tal, mas ela não quer. Depois desiste para 

apanhar de novo e voltar”. Quando a mulher apareceu na recepção, ele lhe disse 

“não vai voltar com ele mais não, né?!”.  

Noutra situação, um policial já na sala do BO com a mulher para registrar a 

ocorrência, vendo que ela estava insegura quanto aos procedimentos que seriam 

desencadeados caso ela decidisse processar criminalmente seu companheiro, pediu 

que ela pensasse bem e disse que se ela prestasse queixa não tinha mais como 

tirar: “eu tô dizendo isso porque tem muita mulher que volta arrependida e não tem 

mais como voltar. São elas que acusam a gente de não ter avisado”. Então, para 

evitar a realização de um trabalho que eles/as julgavam desperdiçado, na maioria 

das vezes, os/as policiais informavam e perguntavam se isso era de fato o que as 

mulheres desejavam. 

Uma policial me disse durante uma conversa que, se a mulher estivesse 

indecisa, era melhor nem preencher o BO, porque ela dificilmente iria levar este 

processo adiante. “Tem mulher que chega e a gente já vê logo que ela vai se 

arrepender. Então a gente dá uma água, conversa direitinho para ela ter certeza!”. 
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Então, com base nesta realidade, os/as policiais começavam a ficar indispostos no 

seu atendimento.   

 Uma das funções essenciais das Representações Sociais é guiar os 

comportamentos e as práticas. Segundo Abric (2000), a representação “determina 

diretamente o tipo de estratégia cognitiva adotada pelo grupo”. Outra função 

importante é justificar as tomadas de posição e os comportamentos adotados pelos 

sujeitos. Logo, essas representações acerca dessa mulher “indecisa e passiva”, 

prescreviam as práticas adotadas pelos/as policiais, ou seja, fazer muitas perguntas, 

pedir para que as mulheres reflitam, pedir que voltem no dia seguinte. Práticas estas 

justificadas a partir do argumento de que o trabalho não seria realizado em vão.  

“Eu sempre aconselho antes de fazer o BO. Eu sempre digo que a 
partir dali ela tem que tomar uma decisão. Vai voltar pro cara? Pensa 
em voltar pelo menos? Se você pensa, pelo menos pensa em voltar 
pra ele, não faça não, porque depois você vai se arrepender e o 
trabalho da gente vai todo por água abaixo” (Dagmar). 

 

Uma delegada, durante uma conversa, me contou uma situação que ocorreu 

com ela e que, por conta desse episódio, precisou algumas vezes ir à justiça para 

prestar esclarecimentos. O caso foi o seguinte: uma mulher foi violentada pelo 

companheiro num espaço público e, logo em seguida, foi à Delegacia prestar queixa. 

A delegada referida estava responsável por esse plantão e tomou todas as medidas 

necessárias, e o processo foi instaurado. Na audiência com a juíza, a mulher que 

havia prestado a queixa na Delegacia disse que não queria denunciar o marido, mas 

que a delegada a havia forçado a fazer o BO, deixando-a constrangida perante 

todos/as.   

Noutra situação, na recepção, uma policial me contou que um casal, morador 

de rua, foi levado pela PM para a Delegacia de Santo Amaro porque, através das 

câmeras da SDS, flagrou-se que o seu companheiro a havia empurrado e efetuado 

outras formas de violência física contra ela. Ao chegar à DM, o casal começou a ser 

interrogado e, a partir do momento em que foi dito que ele poderia ser preso, pois 

em casos de flagrante o homem pode ser preso, salvo o pagamento de fiança em 

determinados casos, o casal saiu correndo da Delegacia. A policial disse que 

quando falou de cadeia “parecia que a mulher tinha visto um fantasma”. No meio da 
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rua justificou que não queria prestar queixa, pois esta era a forma deles se 

relacionarem. 

Muitas dessas atitudes assistidas na DM cotidianamente contribuem para 

os/as policiais compreenderem estas situações não como vivências de violência, 

mas como “simples brigas de marido e mulher”. Pois, conforme dito por Sá (2013), 

as Representações Sociais resultam de uma “construção social por grupos 

concretos, através da interação entre seus membros na vida cotidiana” (SÁ, 2013, p. 

663).  

Desta forma, estas concepções construídas empírica e coletivamente, unem-

se a outros saberes sustentados pela nossa cultura que é patriarcal, ou seja, tende a 

legitimar que ‘de fato não tem problema nenhum que às vezes a mulher leve umas 

tapas; tem vez até que ela merece’, conforme descrito na pesquisa de Venturi e 

Godinho (2013). Dessa forma, a luta feminista para transformar as concepções que 

se tem do empurrão, do xingamento, da humilhação e do espancamento, muitas 

vezes, fica comprometida em função das próprias atitudes de algumas mulheres 

que, por sua vez, sustentam-se no discurso patriarcal.  

Contudo, é preciso entender que sair da situação de violência não é uma 

tarefa simples. Essa “resistência” das mulheres para sair desta situação pode ser 

elucidada a partir do entendimento de que lidar com a violência conjugal é pensar 

em pessoas que estão ligadas por laços de afeto, tornando as mulheres mais 

suscetíveis a permanecer nesta relação (DEBERT, 2002; SAFFIOTI; 2004).  

Debert (2002) destacou algumas das características que dificultam às 

mulheres optarem pela punição legal dos acusados, são elas: i) as relações afetivas 

que as mulheres mantêm com os envolvidos, ii) o fato da polícia atuar em função de 

crimes que são praticados por pessoas estranhas; logo,se torna mais difícil para 

um/a policial compreender um homem ‘pai de família’ como um homem que merece 

ir para a cadeia e enquadrá-los na categoria de criminoso; iii) a relação conflitiva 

entre a polícia e a justiça; e iv) as práticas efetuadas nas Delegacias e na justiça que 

não estão isentas de preconceitos e estereótipos.   

Desta forma, sair desta situação de violência, para a mulher, é estar disposta, 

muitas vezes, a enfrentar as dificuldades institucionais presentes na Delegacia e na 
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justiça, além de estar aberta a mudar de vida radicalmente, algo que não é fácil e 

que precisa de tempo.  

 

6.2.8 O sofrimento advindo da prática policial 

“É muito sacrificante pra gente. A gente às vezes sofre também... 
Quem tá desse lado, num sabe o que a gente passa né?” (Etelvina). 

 

Em conversas na recepção e em algumas entrevistas, os/as policiais 

disseram que optar pela atividade policial talvez não fosse a melhor das escolhas, 

pois além de ser uma profissão pouco reconhecida, remunerava mal e exigia muito 

deles/as. Um policial, durante a entrevista, destacou a repercussão deste exercício 

ao longo dos anos: 

“Eu já tenho 11 anos e eu já noto que eu já não sou assim aquele 
cara tranquilo que eu era... Por isso que eu não quero passar o todo 
dos meus dias aqui. Quantas vezes eu cheguei aqui, cheguei 
nervoso em casa sem motivo nenhum. Nervoso, agitado” (Xavier). 

“Mudou minha paciência que diminuiu um bocado depois que eu 
entrei aqui” (Jardel). 

“Eu vou dizer a você, eu procuro ficar longe da polícia, porque a 
tendência do policial é enlouquecer, é verdade; ele enlouquece. Você 
trabalhar com o mal e sem apoio nenhum é complicado. Tem que ter 
uma cabeça muito boa, né?” (Xavier). 

 “Se você for com toda a educação pra explicar pra eles e dizer o 
motivo, eles não vão entender, então você às vezes tem que gritar e 
falar, você tá me entendendo?! Tá me entendendo que é assim? E aí 
às vezes é assim que ele acorda, muitas vezes. Então, eu acho que 
de certa forma, o policial tem que mostrar uma certa postura mesmo, 
mais rígida com as pessoas aí eu acho que isso foi me endurecendo” 
(Etelvina). 

 

Estas falas retratam uma vivência de dor e sofrimento, suscitadas pela 

profissão que, muitas vezes, não apresenta subsídios para um exercício profissional 

eficaz e realizador (DEJOURS, 1991).  

As fontes de sofrimento dos/as policiais decorriam de muitos fatores, tais 

como: a ausência de estrutura, a má remuneração, a ausência de reconhecimento, 

entre outros. Na DM, além destes fatores, os/as policiais sofriam também em função 
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do impacto emocional advindo das histórias sofridas das mulheres que prestavam 

queixa, das motivações que levavam as mulheres a procurar a DM – “dar um susto”– 

das mulheres que desistiam da queixa e do exercício realizado na DM, considerado 

como não policial.  

“Um BO que você pega aqui, pronto, acabou seu plantão. De um 
nível de desgaste que a outra pessoa interlocutora, que tá falando 
que tá lhe... Você entra naquela energia, naquele clima, que acaba 
lhe sugando, sugando sua... O termo é esse mesmo, suga sua 
energia. Teve fato, teve caso aqui de eu fazer um BO, de eu sair, me 
levantar: doutora eu vou dar uma volta por aí que eu não aguento 
fazer o trabalho mais não” (Jardel). 

 

A literatura retrata a categoria policial como sujeita a vários tipos de 

adoecimento (ANCHIETA & GALINKIN, 2005; COLETA & COLETA, 2008). Numa 

pesquisa interessada em investigar o impacto da atividade policial na saúde mental 

dos policiais civis e militares foi constatado uma incidência expressiva de sintomas 

psicossomáticos, depressivos e de ansiedade, tais como “dormir mal, sentir-se 

nervoso, triste e casado” (MINAYO, ASSIS, OLIVEIRA, 2008, p. 2204-2205), 

estando a condição emocional de um policial “atravessada por um somatório 

explosivo de sentimentos” (ANDRADE & SOUZA, 2010, p. 181).  

Incorporar um papel truculento, ‘exigido pela profissão’, ou se sensibilizar com 

as mulheres e sofrer com os impactos emocionais decorrentes, muitas vezes 

significava encarnar um papel pelo qual o/a policial não tinha preparação nem 

suporte para persistir nele, tornando-se, assim, vulneráveis a diversas formas de 

adoecimento, como a síndrome de burnout, crises de ansiedade, depressão e outras 

(WILLIAMS et al., 2000; COLETA & COLETA; 2008). 

Para a corporação policial, conforme destaca Andrade e Souza (2010, p. 

180), “a vida emocional e afetiva do policial tem pouca ou quase nenhuma 

importância”; ao contrário, preza-se pelo desenvolvimento de uma postura rígida e 

neutra dos/as policias, fazendo com que eles/as desconsiderem a dimensão 

emocional e psicológica de suas vivências.  

Numa pesquisa realizada por Minayo, Assis e Oliveira (2008) foi constatado 

que havia negligência ou indiferença a essa esfera da vivência policial. Quando 

perguntados sobre os porquês da incidência de tantos problemas emocionais 
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apresentados pelos/as policiais, foi dito pelos/as oficiais que “as queixas de 

sofrimento psíquico têm o intuito de conseguir dispensa do serviço, por isso a 

atenção sobre esses problemas não constitui prioridade na corporação” (MINAYO, 

ASSIS, OLIVEIRA, 2008, p. 2204). Esse fato vai de encontro a inúmeras pesquisas 

que atestam que a categoria policial é assolada por inúmeras doenças, estando 

entre as profissões mais estressantes de se trabalhar.  

Desta feita, as ações desenvolvidas pelos/as policiais na DM de Santo Amaro 

estavam referenciadas por estas vivências de sofrimento que, ao invés de serem 

trabalhadas por intermédio de profissionais especializados, eram ignoradas. Então, 

visando suportar este sofrimento e não sucumbir à dor era preciso criar estratégias, 

pois no decorrer do tempo, o exercício policial ia transformando a forma de ser 

dos/as mesmos, conforme eles/as retrataram em suas falas.  

De acordo com Dejours (1991), estas estratégias, de forma geral, são tecidas 

e vivenciadas em grupo, para que unidos a um ideal os sujeitos consigam suportar a 

dor e encontrar outras maneiras de lidar com aquela realidade adoecedora. Dentre 

as estratégias tecidas pelos/as policiais da DM de Santo Amaro para suportar esta 

carga intensa de sentimentos - pena, raiva, desgosto, decepção, desesperança e 

descrença, tanto com relação à mulher quanto com relação à instituição polícia - foi 

destacado que era necessário: “esquecer” a polícia quando não se estava na 

Delegacia, assumir uma postura de neutralidade e imparcialidade nos atendimentos, 

e seguir estudando para se conseguir um trabalho melhor.   

Segundo Moscovici (2012), “uma representação fala tanto quanto mostra, 

comunica tanto quanto exprime. Enfim, ela produz e determina os comportamentos, 

já que define a natureza dos stimuli que nos cercam e nos provocam, e a 

significação das respostas que lhe damos” (MOSCOVICI, 2012, p.27). Elas são 

lupas que visam nomear, compreender os fenômenos vistos e prescrever os 

comportamentos a ela relacionados.   

Contudo, esta construção não se dá de forma neutra, conforme destacou 

Lahlou (2011, p. 87): “a construção do pensamento ingênuo não é um processo 

ingênuo; ela se faz por uma divisão social do trabalho em que as relações de 

interesse e relações de força são levadas em consideração”. Assim, estas ações 

dos/as policiais refletem os posicionamentos e interesses do grupo, funcionando 
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como mecanismos de controle e defesa para que o grupo ‘policiais da DM de Santo 

Amaro’ consiga realizar suas tarefas, sem sucumbir ao adoecimento.  

“O esgotamento vem depois quando eu vou embora, entende? 
Assim, aqui eu não percebo muito não. Aí eu me envolvo muito nas 
situações, nas histórias. Então, tem essa parte não sei se com o 
tempo isso vai acontecer comigo, né? Mas até agora não. Agora 
depois que eu vou aí eu fico esgotado que às vezes até pessoas 
assim próximas, amigas, às vezes quer puxar assunto, eu digo: não, 
pelo amor de Deus, olhe deixe a delegacia pra lá” (Umbelino). 

 

A utilização destas estratégias tende a funcionar por um período, mas não 

podem ser vistas como algo que vai garantir o não adoecimento, pois o desgaste 

emocional é constante. Durante uma conversa com um policial, ele afirmou que 

muitos/as deles/as que permaneciam na corporação, por não conseguirem lidar com 

as frustrações que o trabalho acarretava, terminavam alcoólatras ou com outros 

problemas de ordem psicológica. Para alguns/mas policiais seria importante que 

eles/as também fossem cuidados para não adoecerem, relatando que seria 

necessária a existência de equipes que prestassem assistência psicológica aos/as 

mesmos/as.  

“Seria aqui pelo menos uma vez por mês; seria de muito bom uso um 
psicólogo pra conversar com as pessoas aqui, porque você vê é uma 
delegacia tranquila, é uma delegacia que não tem, a gente não vai 
sair pra tiroteio, dificilmente vai se meter em bronca, mas o desgaste 
físico, o desgaste emocional e o físico também, é muito grande. 
Principalmente pra quem tá aqui na frente fazendo BO. E pessoal do 
cartório fazendo medida protetiva” (Inaldo). 

 

Estas falas esboçam a carga emocional absorvida pelo/a policial em seu 

exercício profissional na DM e apontam que a adoção de medidas que os/as ajudem 

a lidar melhor com estas frustrações são urgentes, pois imersos/as nesta realidade 

desgastante estes/as profissionais, além de estarem sujeitos/as ao adoecimento, 

podem ser instrumentos geradores de dor para as usuárias da DM. 
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6.2.9 “Essa questão de fazer as coisas em benefício das mulheres”. 

Combater o mal: esta seria uma das atribuições mais nobres do/a policial, 

segundo o modelo de polícia vigente. Esse atributo surgiu em muitas falas nas 

entrevistas, tornando-se uma das principais razões pelas quais os/as policiais 

persistem na polícia, pois esta seria uma forma deles/as se sentirem úteis. Na 

Delegacia da Mulher esta tarefa se materializava quando os/as policiais conseguiam 

ajudar alguma mulher que estava sofrendo violência, conforme as falas: 

“Vim prá cá porque é mais fácil trabalhar, entendeu? Porque é um 
serviço que eu gosto. Essa questão de fazer as coisas em benefício 
das mulheres” (Elionaldo). 

“A mais gratificante é quando eu vejo que no final deu tudo certo que 
a vítima conseguiu se livrar da violência, quando o homem cai em si, 
em consciência... quando eu tiro, eu consigo realmente eliminar a 
violência doméstica na vida daquela mulher” (Zildenice). 

“O mais gratificante pra nós, pelo menos pra mim, né? É o cidadão, a 
cidadã, sei lá, que a vítima ao chegar aqui, ser bem atendida e assim 
reconhecer, muito obrigada pela atenção. Olha, parabéns vocês 
estão de parabéns pelo atendimento. Foi muito bom vir aqui, eu 
nunca pensei que numa delegacia eu fosse tão bem tratado, como 
eu fui bem tratada, né? Então isso pra gente é gratificante” 
(Jandison). 

“Eu acho assim, bacana por essa parte, por esse apoio, por essa 
questão da mulher, né? Fica muito desamparada normalmente. 
Então, vem em busca de uma solução e a gente poder solucionar, e 
instruí-la, acalmar às vezes, né?” (Umbelino). 

 

A satisfação sentida pelos/as policiais em ajudar as mulheres provinham de 

simples atos; eles/as nem precisavam solucionar o problema das mulheres, mas 

pelo simples fato delas sorrirem, elogiarem e reconhecerem o trabalho, eles/as já se 

sentiam satisfeitos e contentes.  

Segundo Dejours (1991), o reconhecimento social é uma dimensão 

fundamental para um bom desempenho laboral, funcionando como uma mola 

propulsora de autoestima e motivação no trabalho. Andrade e Souza (2010) 

referenciaram a importância da autoestima no exercício policial, sendo ela um dos 

sinais que vai proporcionar qualidade de vida e saúde mental aos/as mesmos/as. 

Para os pesquisadores, os/as policiais “só podem cumprir efetivamente seu papel de 

agentes de segurança com a melhora da sua autoestima” (ANDRADE & SOUZA, 
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2010, p. 181), sendo o reconhecimento uma destas válvulas importantes neste 

processo. 

Na Delegacia, pude perceber que o simples fato da mulher já se sentir melhor 

durante ou depois do atendimento, já fazia o trabalho valer a pena para alguns/mas 

policiais, gerando intensa satisfação. Um policial, durante a entrevista, falou que o 

motivo que o fazia continuar na polícia era justamente o papel social que a polícia 

exercia na sociedade, fazendo-o se sentir útil quando ele fazia o bem.  

 “Olha, talvez a única coisa hoje que gratifique a opção pela carreira 
de policial seja a sensação de utilidade à sociedade. A sensação de 
tá fazendo alguma coisa pelo meio social, alguma coisa pelas 
pessoas. Essa eu acredito que seja a única coisa que faça valer a 
pena, porque o policial ele no nosso Estado ele não é bem pago, 
policial ele não é bem equipado a polícia não é bem equipada, não 
é? Então, nós não temos nenhuma vantagem para ser policial, 
exceto a de se sentir útil. E receber algo com esse trabalho como 
qualquer outro trabalhador. Então, é um trabalho como qualquer 
outro, mas a gente tá numa condição de atender a sociedade de uma 
forma especial” (Aluízio). 

“É uma forma de você servir, né? Meu pai me ensinava muito que a 
gente tem que servir ao próximo de alguma forma, e aqui o pouco 
que eu faço eu acho que você termina servindo a alguém” (Dagmar). 

“Gratificante é você vê uma mulher que realmente tá sofrendo 
violência doméstica e você conseguir prender o camarada e extirpar 
ela dessa situação de violência, isso é muito gratificante, isso pra 
mim não tem preço” (Jardel). 

 

Então, fazer o bem, extirpar a violência da vida da mulher e ser reconhecido 

eram, muitas vezes, as razões dos policiais permanecerem na corporação e na DM. 

É importante ressaltar que a dimensão social do papel da polícia, falada por 

alguns/mas policiais, é fundamental para a conquista de uma sociedade democrática 

e igualitária. Reconhecer este papel é ainda acreditar que os/as policiais são peças 

fundamentais no processo de garantia e efetividade dos direitos constitucionais 

(ROLIM, 2007). Assim, mesmo diante de tantas dificuldades, ao serem 

reconhecidos, os/as policiais encontraram forças para seguirem acreditando na 

polícia, ao mesmo tempo em que podem incitar a população a acreditar na 

importância dela também.  
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6.3 O ARCABOUÇO LEGAL DA PRÁTICA POLICIAL NA DM: a Lei Maria da 

Penha 

De forma incisiva, a Lei Maria da Penha esteve presente nos discursos dos/as 

policiais quando eles/as se dispuseram a pensar sobre suas práticas na DM de 

Santo Amaro e sobre as mulheres que a ela se dirigiam. Foi referida muitas vezes, 

ora limitando o âmbito de atuação, ora possibilitando melhores possibilidades para 

as mulheres viverem sem violência.  

Para Sá (1998), entender o contexto normativo em que se tecem as redes de 

significado e as práticas é importante para “esclarecer a formação e a manutenção 

da representação” (SÁ, 1998, p. 25), compreendendo que ela está perpassada pelas 

esferas individual, social e objetal (LAHLOU, 2011). Isto posto, uma análise das 

Representações Sociais implica num “complexo desdobramento das relações 

sociais e a compreensão dos fenômenos que ali ocorrem e que só ali podem 

ocorrer” (BRUNO, 2011, p. 6). 

Desta feita, esta classe temática se constituiu a partir de quatro categorias: i) 

O tempo da justiça, da DM e da lei; ii) O lugar da medida protetiva; iii) Os usos 

da Lei Maria da Penha: “Se a mulher tiver batendo em mim, o que eu vou 

fazer? A orientação que eu dou aos caras que chega aqui, meu velho, corra!” e, 

por fim, iv) Sobre eles, os homens que cometeram a violência.  

 

6.3.1 O tempo da justiça, da DM e da lei 

O prazo da lei para decidir sobre a concessão da medida protetiva é de 48 

horas, mas com frequência, na Delegacia, se via policiais aconselhando as mulheres 

a irem ao juizado de violência doméstica, para que lá os/as operadores da lei, 

percebendo que as mulheres realmente desejavam e necessitavam daquela medida, 

agilizassem o processo e seguissem os prazos legais. Fato que também foi 

constatado em outras Delegacias noutra pesquisa por Pasinato (2012).  

Para muitos/as policiais da DM de Santo Amaro, as diretrizes presentes na 

Lei Maria da Penha tornaram os tramites legais muito mais lentos e burocratizados, 

tornando-a por esse lado, uma lei pouco eficiente e lenta. Esta lentidão relatada 
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pelos/as policias se dava em função do abandono do termo circunstanciado e do 

retorno ao inquérito policial.  

Segundo Pasinato (2011), o procedimento de instauração de inquérito gera 

uma quantidade maior de trabalho, pois os mesmos devem ser construídos e 

fundamentados em “laudos, assentadas de testemunhas, declarações da vítima e 

autos de qualificação e indiciamento do agressor, antes de serem finalizados por um 

relatório da (o) delegada (o) e encaminhado ao Ministério Público” (PASINATO, 

2011, p. 124). Estes procedimentos, segundo os/as policiais, geravam pouca 

celeridade no trabalho realizado na DM, que por sua vez, se somava às dificuldades 

encontradas no judiciário, acarretando numa longa espera da mulher para ter seus 

problemas solucionados.  

Durante uma entrevista, uma policial mencionou que o trabalho naquela 

Delegacia muitas vezes a frustrava em função deste funcionamento lento; tempo, 

disse ela, que muitas mulheres não dispunham, pois estavam submetidas à 

iminência de novos episódios de violência.  

Para Scardueli (2006), a frustração dos/as policiais em não conseguir oferecer 

uma solução para os problemas das mulheres que os/as procuram gera grande 

desestímulo e desinteresse em trabalhar numa DM. 

“(...) Para alguns policiais a ineficiência da DM é latente, eles 
percebem que o desempenho de suas funções está aquém da 
expectativa das vítimas, porém não têm condições por si próprios de 
mudar a situação, uma vez que se trata de um problema institucional” 
(SCARDUELI, 2006, p. 37). 

 

A fala dos/as policiais reforça o que foi colocado Scardueli (2006):  

“A lentidão de como é apurado o crime. A demora que leva. Às vezes 
uma mulher chega aqui, o cara tá lá na casa acabou de agredi-la, 
uma dificuldade, a PM não conseguiu pegar, não trouxe. A gente tá 
vendo que a mulher tá sendo vítima mesmo da situação e não tem 
aquela coisa, aquela rapidez. Aí tem que registrar, como não foi um 
flagrante, que é o mais rápido... Registrar um boletim, fazer medida 
protetiva, mandar pra justiça. Enquanto isso o cara tá lá perturbando, 
tá tirando a paz dela, ela não pode voltar pra casa porque é muito 
lento. A medida protetiva que era pra ser dada em 48 horas também, 
como a demanda é grande então, se a mulher não for atrás, não 
procurar como tá o seu processo, então é aquela demora. Se arrasta 
muito, muito mesmo. Termina uma coisa que era pra ser de urgência, 
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não é. A necessidade é urgente, mas a solução não é urgente, aí 
dificulta muito” (Clotilde). 

“Eu fui testemunha de um caso que a gente prendeu o cara agora no 
começo do ano, e já foi denuncia do ano passado. Foi em fevereiro 
de 2013. Começo de 2013 esse caso. Aí cheguei lá, em fevereiro, a 
juíza teve um problema não pode ir. Vai ser remarcado pra fevereiro 
de 2015” (Jandison). 

“Muita gente se sente impotente porque o agressor é um bandido e a 
gente vê a impotência da lei e do aparato legal pra fazer com que ele 
pague pelo crime ou que ele seja impedido de voltar a praticar o 
crime. Então, essas são as faces frustrantes da profissão” (Aluízio). 

 

Numa pesquisa realizada por Pasinato (2012) com o objetivo de conhecer 

como se dava o acesso à justiça pelas mulheres em situação de violência, a 

pesquisadora constatou que as mulheres enfrentavam uma diversidade de 

problemas neste trajeto, desde um atendimento deficitário nas DMs, até uma espera 

acentuada no deferimento das ações judiciais. 

Na DM de Santo Amaro, segundo o que foi observado e conforme foi dito 

pelos/as policiais, o atendimento às mulheres se dava de forma muito lenta e 

burocratizada. Durante minhas visitas à Delegacia vi que algumas mulheres 

demoravam em média entre duas e três horas para serem liberadas quando 

desejavam também solicitar a medida protetiva – os procedimentos demoravam 

ainda mais tempo quando eram casos em que havia flagrante. Segundo os/as 

policiais, isto se dava em função dos procedimentos institucionais e legais que 

precisavam ser feitos: inicialmente a mulher prestava queixa; tratando-se de lesão 

corporal, ela era encaminhada ao IML e, dependendo da gravidade, também para a 

UPA; em seguida, voltava para a DM para assim solicitar a medida protetiva e ser 

liberada. Vale ressaltar que em cada serviço que ela passava ela sempre deveria 

voltar para o fim da fila.  

“O inquérito demora muito aqui não porque a turma aqui quer, mas 
porque é o tramite normal. Há uma estrutura precária aqui a mulher 
faz um BO e marca trinta dias pra mulher voltar. 30 dias! Porra isso 
não é seriedade. Aí é uma questão que a gente vê que não foi 
eficiente. A máquina do Estado não foi eficiente naquele momento e 
a mulher sente que o trabalho que ela teve de vencer aquelas 
barreiras de ir pra uma delegacia foi inútil. E muitas delas ficam 
desacreditadas do serviço da polícia e da justiça” (Salomão). 
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Então, os/as policiais entendiam que ajudar as mulheres era uma tarefa que 

não dependia só deles/as, pois suas atuações estavam sujeitas e limitadas em 

função dos tramites e prazos legais da DM e da justiça. Muitos/as falaram que estes 

‘impedimentos’ geravam angústia e sofrimento, pois eles/as queriam fazer algo a 

mais pelas mulheres, mas não podiam.  

“Ah, podia ter feito isso, por que não foram lá? Não prenderam? Por 
quê? Por que o cara ainda tá solto? Porque não é tão simples. Existe 
a burocracia, existe até onde se pode agir, até não se pode. A polícia 
não pode invadir o judiciário e por aí vai, é simples assim não” 
(Clotilde). 

“O mais difícil e frustrante é que às vezes a gente quer fazer algo a 
mais para as mulheres, pra ajudar elas de forma mais concisa, mais 
contundente, mais vivamente, mas a gente não pode porque a gente 
tem que agir de acordo com a lei, né? Então a gente não pode 
valorar muito as questões, tem que aplicar a lei, porque às vezes as 
pessoas chegam carentes, buscando uma solução pros problemas 
delas e a gente não pode fazer às vezes como a gente queria que 
fosse feito” (Elionaldo). 

 

Numa determinada situação, quando eu estava na sala do BO acompanhando 

o atendimento a duas mulheres, um policial ilustrou, através do caso atendido, a 

dificuldade em ajudar as mulheres. O caso se tratava de um estupro. Após sofrer o 

estupro, a mulher se dirigiu à Delegacia para registrar queixa e solicitar uma medida 

protetiva para o afastamento do homem que cometeu a violência do seu lar, pois 

além de sofrer este episódio de estupro, ela já vinha sendo importunada por ele há 

algum tempo. O homem que perpetrou o estupro era parente próximo (cunhado) da 

mulher e ele, juntamente com a esposa, residia na casa dela. Neste caso, foi feito o 

registro do BO e foi solicitada a medida protetiva; contudo, o afastamento do lar só 

seria possível ocorrer depois da resposta positiva do judiciário, prevista para ser 

deferida até no máximo em 48 horas depois que a Delegacia enviasse os 

documentos solicitando a medida, tendo, por sua vez, também um prazo de 48 

horas. Diante desta situação, eis a fala do policial quanto a esse caso: 

“A gente queria que tirasse ele de casa, mas a gente não pode tirar, 
entendeu? A gente pode tirar ela, se ela quiser... Então a gente se 
sente assim, muitas vezes, de mãos atadas” (Elionaldo). 
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Noutra situação, acompanhei um atendimento a uma mulher na sala do BO. 

Ela também desejava solicitar a medida protetiva para o afastamento do 

companheiro do lar. Contudo, havia um impasse relevante. O bairro do Recife onde 

a mulher morava localizava-se entre os mais violentos da região, com forte presença 

do tráfico de drogas. Esta mulher, noutra ocorrência de violência, ligou para a polícia 

denunciando o marido para ele ser pego em flagrante; mas ela, ao chamar a polícia 

para o bairro, deixou os/as moradores vulneráveis a ação policial. Logo, foi 

ameaçada por alguns/mas deles/as de que caso ela chamasse a polícia novamente 

ela estaria correndo risco de morte. A policial que estava atendendo esta mulher 

virou-se para mim e disse: “me diga como é que a gente vai cuidar dessa mulher se 

nem a polícia ela pode chamar?!”.  

De acordo com Bandeira (2013, p. 76), “a lei por si não suprirá todas as 

expectativas, considerando que tanto nos serviços de segurança como no sistema 

judiciário e saúde, a denominada rede de atendimento, as sensibilidades para as 

mudanças não ocorrem na mesma velocidade”, assim como as violências 

praticadas. Assim, cada vez mais é preciso visualizar holisticamente o problema da 

violência conjugal e, a partir daí, formular estratégias integradas, pois esta 

problemática não pode ser resolvida apenas como um problema de polícia e com 

ações isoladas.  

Estes relatos também apontam que algo necessita ser revisto nos 

procedimentos realizados na DM em função de seu atendimento pouco célere; que a 

Lei Maria da Penha precisa ser aplicada em sua integralidade, atendendo as 

mulheres nas demandas diversas que apresentavam, e que a justiça necessita 

encontrar novas formas mais eficazes de responder e promover aos direitos das 

mulheres.  

Conforme os/as policiais identificaram, decidir ir se dirigir à Delegacia para 

prestar queixa é uma tarefa difícil para as mulheres. Muitos/as deles/as destacaram 

que às vezes havia uma vivência longa de sofrimento, e só depois de muito tempo 

que elas tomavam coragem e denunciavam. Alguns estudos apontam que a mulher 

demora muitos anos para conseguir tomar essa decisão e que, em geral, ela vem 

acompanhada de dúvidas e inseguranças (DEBERT, 2008; DUTRA et al., 2013). 

Desta forma, diante deste cenário de espera e pouca eficiência nos prazos, um 
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passo tão importante, que é denunciar, muitas vezes perde o valor e torna a mulher 

mais desacreditada do que antes de ter procurado e confiado no Estado e seus 

dispositivos para promover a justiça (PASINATO, 2012).  

 

6.3.2 O lugar da medida protetiva 

A medida protetiva é um instrumento criado para prevenir a violência contra a 

mulher, visando impedir que a mulher sofra retaliações quando efetivar a queixa 

contra o homem que a violentou (BRASIL, 2006). Este instrumento detém, na 

atualidade, grande visibilidade por parte da população, presenciando os/as policiais 

cotidianamente a solicitação de inúmeras solicitações, gerando grande demanda à 

justiça.  

Segundo Pasinato (2011, p. 124), as medidas protetivas “representam a 

grande contribuição da Lei Maria da Penha” no combate e prevenção à violência 

contra a mulher. Estas medidas podem incidir tanto sobre a mulher que está em 

situação de violência quanto sobre o homem que a agrediu. Dentre as sanções 

direcionadas aos homens, destacam-se o afastamento do lar, proibição de 

proximidade com a ofendida, prestação de provisórios, suspensão de porte de arma, 

dentre outros. Já às mulheres está previsto encaminhamento para algum centro de 

atendimento especializado ou de proteção, restituição de bens extraídos 

indevidamente pelo companheiro, retorno ao lar após o companheiro ter sido 

afastado, e outros (BRASIL, 2006).  

Estas medidas, como disse Pasinato (2011), são muito importantes, pois 

criam mecanismos de maior controle e prevenção de novos episódios de violência, 

além de garantir à mulher mais agilidade no usufruto dos seus direitos. Na DM de 

Santo Amaro esta ferramenta era vista com certa descrença pelos/as policiais, por 

julgarem, através das suas experiências, que ela não tinha tanta efetividade no 

momento em que a mulher realmente estava precisando.  

“Medida protetiva e nada pra mim é a mesma coisa, com toda a 
sinceridade. Porque veja, medida protetiva é o quê? É um pedaço de 
papel é uma ordem do juiz mandando o cara se afastar pra não 
esculhambar a vítima, pra não agredi-la, pra não, certo? Se o cara, 
eu costumo ter esse pensamento, se o cara for frouxo ele já não ia 
fazer e ele tem medo da justiça: vai funcionar. Assim como, não 
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precisava nem de medida protetiva se a polícia tivesse recurso 
suficiente, chamasse ele pra ser ouvido logo, funcionaria da mesma 
forma, porque é uma questão de intimidá-lo. Agora, um pedaço de 
papel vai salvar alguém? Papel por papel já tem ali. Quando o cara 
chega lá com uma faca, ou uma pistola na mão ela faz o quê? Bota o 
papel na frente e fica blindada? Não. Já fiz medida protetiva aqui que 
o juiz disse caso o cidadão descumpra, pague uma multa de 200,00 
reais por dia. Tá vendo só? Tô te ameaçando de morte, vou 
descumprir, aí eu descumpro, aí eu pago 200,00 reais. Eu vou na tua 
casa vou te matar, a polícia chega me pega, eu descumpro, 200,00. 
Aí no outro dia eu vou de novo. Resolve?” (Djair). 

 

Esta fala retrata a descrença neste mecanismo à medida que não se via 

efetividade na sua aplicação. Os/as policiais retrataram falhas quanto à forma como 

era aplicada a punição pelo seu descumprimento e ao tempo em que a medida 

protetiva era apreciada e posta em vigor pela justiça, pois, como havia muitos 

processos, os prazos de 48 horas, em geral, não eram cumpridos.  

A descrença em proteger a mulher não se manifestava apenas com relação à 

medida protetiva, mas se misturava à insatisfação relacionada à própria forma de 

funcionamento da DM que, segundo os/as policiais, impedia a celeridade dos 

processos. Numa ocasião, na recepção, um policial me disse que ficava indignado 

com a imagem veiculada na mídia da Delegacia e da Secretaria da Mulher. Para ele, 

estas propagandas criavam “um sentimento de segurança falso nas mulheres”, pois 

na prática isso não era o que eles presenciavam na Delegacia.  

“A gente vê coisas absurdas aqui que é, não por conta nossa, mas 
por conta de um contexto que é criado pra resolver uma situação em 
que não tem uma estrutura pra se resolver” (Jandison). 

“Então, por vezes eu imagino que seja uma questão meramente 
política, e não uma questão de realmente fazer a mudança” (Djair). 

“Não tem seriedade com a coisa, não tem seriedade é somente 
politicagem” (Salomão). 

“Eu acredito que o nosso trabalho aqui, muitas vezes, é de enxugar 
gelo mesmo. É uma coisa que é pra dar uma satisfação a sociedade, 
mas que o problema não é sanado. De um universo gigantesco, que 
a gente atende todo dia o dia todo praticamente, é três ou quatro eu 
acho que é pouquíssimo a solução” (Marcílio). 

 

Por outro lado, os/as policiais disseram que não eram todas as mulheres que 

necessitavam de medida protetiva, assim como muitos casos que eles/as atendiam 
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não se configuravam como ‘casos de polícia’. Como eles/as não tinham autonomia 

para decidir se a mulher necessitava ou não prestar queixa e solicitar a medida 

protetiva, todas as queixas eram registradas e todas as medidas solicitadas, assim 

desejassem a mulher; procedimentos estes que geravam indignação, pois eles/as 

acreditavam que estavam trabalhando em vão e atrapalhando as mulheres que de 

fato estavam precisando.  

“Pelo simples fato da mulher vim na delegacia da mulher e pedir 
medida protetiva ela tem direito. Pô eu sou uma autoridade policial 
eu não tenho discernimento de acordo com a história que eu tô 
ouvindo de você, saber se realmente você tá precisando ou não? 
porque a partir do momento que vira uma questão indiscriminada, 
qualquer pessoa pode pedir, qualquer mulher vítima de violência 
doméstica pode pedir, independente do caso. Quantas vão morrer? 
O judiciário vai dar conta de tudo isso? Não vai. Cada vez demora 
mais. Então assim, até que ponto? E outra, não há punição, você 
vem aqui hoje pede medida protetiva, amanhã você volta pro cara, 
depois pede medida protetiva de novo, depois volta pro cara, depois 
pede de novo... Você tá usando a máquina pública em vão. Tá 
gastando dinheiro, possivelmente outras pessoas estão morrendo 
porque você não sabe o que quer da sua vida” (Djair). 

 

Perante estas situações, os/as policias declararam - e eu presenciei algumas 

vezes - indisposição em seus atendimentos, pois as mulheres queriam solicitar a 

medida protetiva ou prestar queixa, mas eles/as acreditavam que não era uma 

situação que necessitava. E com sentimentos de raiva e indignação, como descritos 

em suas falas, faziam o procedimento porque “eram obrigados/as”.  

Alguns/mas policiais durante a entrevista disseram que este proceder só 

gerava um acúmulo maior de trabalho e de processos na justiça, sendo a queixa e a 

medida protetiva solicitada não em função dos direitos das mulheres, mas porque 

eles/as precisavam se resguardar e cumprir as ordens da instituição.  

“Por isso que eu acho que aqui deveria ter uma triagem pra 
primeiramente saber quais seriam realmente os casos de polícia. 
Não chegar todos os casos pra uma delegacia, pois em muito dos 
casos faz porque tem medo de uma retaliação. Porque a gente não 
sabe, a gente não tem a certeza que realmente aquele caso... A 
gente tem a suspeita, pô aquilo não é aquilo do jeito que ela tá 
falando, mas a gente não tem como constatar 100%, aí fica sempre a 
dúvida e nessa dúvida vai que um camarada mata a mulher? Aí por 
isso que se faz todo procedimento, mesmo sabendo que é safadeza 
que é a mulher que é a culpada” (Jardel). 
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Isto posto, viu-se que para os/as policiais a queixa e a medida protetiva não 

ocupavam um lugar relevante na proteção da mulher, sendo enxergadas como 

ineficazes, pois para àquelas que ‘justamente necessitavam’ a proteção não era 

hábil, em função da demora da justiça e em razão do uso indiscriminado de outras 

mulheres que se valiam destes mecanismos em função de outros interesses. 

 

6.3.3 Alguns usos da Lei Maria da Penha: “Se a mulher tiver batendo em mim, o 

que eu vou fazer? A orientação que eu dou aos caras que chega aqui, meu velho, 

corra!” 

“Porque aqui os procedimentos são feitos para isentar por conta 
dessa questão da política da mulher, tá muito em ênfase, muito em 
alta; as pessoas, as autoridades preferem fazer todo tipo, remeter a 
justiça, do que analisar friamente, vê se o camarada realmente é 
culpado e se a mulher realmente tá dizendo a verdade. É muito mais 
fácil jogar pra justiça, prender o camarada sem muitas vezes nem 
escutar o que ele tem pra dizer, do que se aprofundar nessa 
questão” (Jardel). 

 

A maioria dos/as policiais, quando instigados/as a pensar e descrever a 

mulher que sofre violência conjugal, se remeteu ao público que eles/as atendiam na 

Delegacia de Santo Amaro. Sustentados nas experiências cotidianas vivenciadas 

nesta DM, estes/as policiais as nomearam e segmentaram, de forma geral, em dois 

grandes grupos: as vítimas e as verdadeiras vítimas. As mulheres que deveriam ser 

nomeadas como verdadeiras vítimas, seriam aquelas que demonstravam uma 

vivência intensa de sofrimento, não só dela como também da família. Também 

seriam as mulheres que, em função deste sofrimento, queriam a qualquer custo sair 

da situação de violência, valendo-se para isso dos meios legais oferecidos pela DM, 

ou seja, aquelas mulheres que de alguma forma acolhiam e valorizavam o trabalho 

realizado pelos/as policiais.  

“Como é que eu me sinto... tem uns casos que me emociona porque 
eu tô vendo que aquela mulher realmente tá sendo vítima, tá 
sofrendo mesmo, e tem outros como eu já disse pra você ela veio só 
por vingança. Aí não. Aí me dá uma certa raiva, poxa vida às vezes a 
pessoa procura, né? viver em violência” (Clotilde). 

 “Quando a vítima é realmente vítima é porque se cansou e veio 
prestar queixa. Às vezes tem vergonha tudinho e não aguenta mais a 
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questão da violência. Aí vem pra delegacia pra dar um fim, dar um 
basta naquela situação de violência. Isso eu falo das vítimas 
realmente, né? E já as não vítimas as pseudovítimas às vezes é por 
interesse” (Jardel). 

“É uma situação muito difícil pra uma mulher que é vitima que passou 
20 anos da vida dependendo do seu companheiro financeiramente, 
emocionalmente, e de repente em 20 anos veio tomar coragem 
agora e se vê numa situação perdida. Uma mulher que nunca 
trabalhou, que não tem como sustentar seus filhos, isso realmente é 
uma mulher vítima mesmo, né? Vítima do companheiro e vítima da 
vida, porque ela abriu mão da sua vida por uma família que não deu 
certo e hoje em dia ela é vítima dele e vítima da sociedade. Uma 
pessoa que manteve um relacionamento 20 anos, sem trabalhar, 
sem nada, começar uma carreira profissional agora é complicado. Se 
não tem onde ficar, se não tem o apoio da família, está se sentindo 
ameaçada porque que tá correndo risco mesmo de vida, tem que ir 
pra um abrigo, o imputado, o acusado fica solto e ela vai pra um 
abrigo” (Clotilde). 

“Por vezes é realmente uma mulher que é sofrida que deu azar de 
arranjar um cara que é safado, pilantra, que é agressivo que gosta de 
agredir mesmo. Mas por vezes também é uma mulher que se quer se 
dá a preocupação de saber com quem ela tá convivendo. De saber 
onde ela está se enfiando, sabe?” (Djair). 

 

Ser uma vítima de verdade para os/as policiais era ser “uma vítima da vida, 

sofrer em função de ter investido num relacionamento fadado ao fracasso e aguentar 

determinadas situações em função da família e dos filhos/as”. Ser vítima de verdade 

significava também, em função da vivência insuportável de sofrimento, ter o desejo 

de prender, extirpar, se afastar do homem que lhe agrediu, não se importando com o 

fato de seus companheiros serem indiciados, “ter seu nome registrado numa folha 

de antecedentes criminais... ser transformado em réu num processo judicial e, 

eventualmente, ser condenado, havendo inclusive a possibilidade formal de pena de 

prisão” (PASINATO, 2012, p.62), pois antes de tudo elas estavam se preocupando 

com o bem estar delas e da família. Ser essa mulher era estar decidida e valorizar 

os conselhos dos/as policiais que as incentivavam a denunciar. 

“Agora tem algumas que realmente... Pronto, plantão passado a 
gente pegou uma realmente vítima. Que a gente foi na casa do 
camarada, o camarada é ex-presidiário; agredia ela constantemente, 
ontem mesmo fui na casa dele pra prender ele, mas ele tinha se 
evadido aí a gente tirou os pertences dela levou ela pra um local 
seguro” (Jardel). 
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Contudo, o que levou os/as policiais a representarem estas mulheres como 

vítimas e verdadeiras vítimas? De acordo com a TRS, as Representações Sociais se 

constituem no decorrer do cotidiano, sendo produto de uma “sequência completa de 

elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo, e são resultado de 

sucessivas gerações” (MOSCOVICI, 2012, p. 37). Em suma, as RS são saberes 

geracionais e também funcionais sendo ressignificados por meio das novas 

interações e práticas desenvolvidas (JODELET, 2001). Ao mesmo tempo em que 

são fenômenos estáticos também são móveis, rígidos tanto quanto flexíveis. Eles 

comportam contradições, visto que são tecidos no âmbito da comunicação e da 

linguagem, sendo um saber eminentemente dialógico, transpassado pela ordem do 

individual e do coletivo (CASTRO, 2011). 

Desta forma, os/as policiais explicaram as mulheres como vítimas e 

verdadeiras vítimas em função do pensamento social acerca do que é ser mulher 

que sofre violência, fundado nas práticas, interações, conhecimentos geracionais e 

interesses que este grupo produz (MOSCOVICI, 2012). Daí, esta nomeação se deu 

também a partir dos usos que as mulheres faziam da DM, ou seja, a partir da 

postura e demanda que as mulheres apresentavam na DM.  

Foi recorrente nas entrevistas alegar que existiam mulheres que se valiam da 

lei descaradamente para “ferrar o cara”, como disse um dos policiais. A partir de 

suas práticas os/as policiais constataram que “alguns homens eram tão vítimas 

quanto algumas mulheres que iam à DM”. 

“Eu acredito que no geral, eu acho que hoje mais ou menos em 20 à 
30% as mulheres que vem a delegacia são mulheres que querem, 
num universo de 100%, se ver livres do marido, né? Ou seja, tirar ele 
de casa, é a questão habitar, a casa. Entendeu?” (Jandison). 

“Vem prestar queixa visando o ganho patrimonial. Alguma coisa de 
patrimônio envolvido entendesse?” (Jardel). 

“Chega muita mulher querendo só prejudicar e se aproveitar da lei” 
(Marcílio). 

“Aquela que denuncia geralmente tem um sentimento de vingança, 
tem algum interesse financeiro, pode às vezes ter um caso de vítima 
mesmo, mas sei lá, eu diria que 60% tem alguma coisa a mais... Ela 
é vítima também, mas tem alguma coisa a mais, entende?” (Xavier). 
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Presenciei uma situação que ilustra e ratifica essa concepção acerca da 

mulher. O fato ocorreu durante o registro de um BO. Uma mulher acompanhada de 

sua mãe começou a relatar que seu marido queria matá-la, chorando muito e 

demonstrando desespero. Na ocasião, estava uma agente e um agente na sala do 

BO, uma agente atendendo esta mulher e um agente registrando a queixa de outra 

pessoa. Como as cabines eram muito próximas e a sala pequena, frequentemente o 

policial ficava interferindo no registro da queixa ou no relato da mulher que estava ao 

lado. Isto era comum acontecer nos atendimentos de forma geral.  

Durante o registro desta ocorrência, repetidas vezes o policial se compadeceu 

dela emitindo palavras de incentivo e força para ela e xingamentos para seu ex-

companheiro. No decorrer de sua fala, a agente percebeu algo também percebido 

por mim, que a mulher de alguma forma estava tentando tirar proveito da situação, 

algo que o policial ao lado não notou. A mulher era de uma família humilde, 

ascendendo financeiramente por conta deste relacionamento. Ele a estava 

ameaçando porque ela estava com uma quantia de dinheiro seu e não queria 

devolver, pois ela disse que precisava do dinheiro. A partir desse momento, em que 

se entendeu que a mulher queria se valer da lei para acobertar seu ato ilícito, a 

postura da policial mudou totalmente. O trato da policial modificou-se e “a cena” 

montada pela mulher não sensibilizava mais ninguém na sala.  

Nas entrevistas, de forma geral, surgiram vários relatos sobre o “mau uso da 

Lei Maria da Penha”, que se dava em função de vários interesses das mulheres, 

como patrimonial, ciúme, vingança e outros.  

“Elas se prevalecendo da lei pra prejudicar, por raiva, às vezes por 
ciúme, né? Que às vezes ela descobre que o cara arrumou outra, 
alguma coisa, então ela cria uma situação, e ela vem presta uma 
queixa, ela faz uma denúncia e não é real, né? Ela cria a situação 
porque ela sabe que ele vai se prejudicar com isso. Essa lei tem um 
lado positivo e um lado negativo, né? Como eu acho que em tudo na 
vida” (Umbelino). 

“É o que eu disse a você, às vezes você percebe aqui que vem 
mulheres más intencionadas. Aparece aqui mulher mal intencionada, 
não são todas. Você vê que ela tá querendo armar uma arapuca pro 
cara. Tá querendo, tá agindo de má fé. Você vê que não é aquilo que 
ela tá dizendo. Tá fazendo mais pra prejudicar o cara” (Elionaldo). 

“Às vezes a mulher vem com maldade pra cá” (Xavier). 
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“Eu já fiz aqui uma constatação de que a mulher veio, deu várias 
queixas aqui tentando, assim, sujar a imagem do mesmo” (Salomão). 

 

Desta forma, as não vítimas seriam aquelas mulheres que queriam e faziam 

um “mau uso” da lei. Para os/as policiais, a partir do que testemunhavam no 

cotidiano, muitas queixas estavam motivadas por vingança, quando o marido as 

abandonava ou quando havia interesse nos bens do mesmo.  

 “Maioria não. Maioria é questão, uma traição. O camarada traiu ela, 
ela se arreta vai dá um, diz um desaforo pro camarada, o camarada 
vai perde a cabeça segura ela, uma coisa, vem pra cá, pra delegacia, 
pra se vingar do cara porque o cara arrumou outra mulher. Maioria 
das vezes é questão de herança. Questão patrimonial. Muitas delas 
vêm pra cá por conta disso. Quer se separar do camarada, mas o 
camarada continua dentro da casa, vem pra cá pra pedir uma medida 
protetiva pra o afastamento do camarada do lar” (Jardel). 

“Assim em alguns casos eu fico meio assim quando eu percebo que 
a vítima ela quer criar uma situação pra prejudicar, porque acontece, 
pra prejudicar o homem, é raro isso, mas acontece, entendeu? Por 
exemplo, o homem não gosta mais dela ele quer ir embora, não é? E 
aí ela quer ficar com ele, então ela cria a situação, ela inventa e 
simula a situação, né? E às vezes a gente percebe, eu pelo menos 
percebo determinados casos. Aí realmente eu me chateio, né? Aí 
quando a gente chama o cara, o cara disse não eu quero sair de 
casa, eu não quero mais viver com ela, eu não sou obrigado a viver 
com ela, quero deixar a vida dela livre. E aí a gente nota que ela, 
entendeu?” (Jandison). 

“É o que eu disse a você às vezes você percebe aqui que aparece 
aqui mulher má intencionada. Não são todas. Você vê que ela tá 
querendo armar uma arapuca pro cara. Tá querendo, tá agindo de 
má fé. Você vê que não é aquilo que ela tá dizendo. Tá fazendo mais 
pra prejudicar o cara” (Elionaldo). 

“Umas realmente são agredidas, outras elas querem tirar proveito 
dessa Lei Maria da Penha. Muitas se aproveitam. O ruim é isso, né? 
Porque as pessoas não fornecem o suficiente pra usufruir do seu 
direito com honestidade e dizer não, eu vou na delegacia porque ele 
tá tendo, tá me agredindo, tá realmente sendo um agressor, e por 
outro lado, tem outros que querem simplesmente tirar vantagem, 
porque ficou com raiva do companheiro, porque foi traída, porque ele 
quer se separar e ela não aceita aí quer, é uma forma de vingança. 
De se vingar, o que é feio é isso das mulheres vítimas, algumas que 
se dizem vítimas, que não são, né?” (Clotilde). 

“Foi boa essa Lei Maria da penha apesar que tem algumas mulheres 
que a gente percebe que elas se aproveitam da situação e “farçam”, 
fingem uma história que não foi bem real a ponto de prejudicá-lo. 
Tem aquela quando chega que vê que ele vai pro cotel não quer, 
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mas tem aquela que não aconteceu aquilo que aconteceu e ela cria 
uma situação” (Umbelino). 

 

Estas motivações - vingança, interesse no patrimônio, inconformismo com o 

fim da relação -, geravam um sentimento de revolta nos/as policias com estas 

mulheres, vistas como “dissimuladas e mentirosas”, muitas vezes interferindo nos 

seus atendimentos.  

Desta forma, ao receber a mulher que se dirigia à DM, os/as policiais não 

sabiam o que de fato elas seriam vítimas ou verdadeiras vítimas, só podendo ocorrer 

essa nomeação depois que ela falasse e apresentasse as suas demandas.  

Os objetos de Representações sociais comportam ambiguidades e 

contradições. Como disse Sá (1998, p. 21), os fenômenos de RS são “por natureza 

difusos, fugidios, multifacetados, em constante movimento”; estando eles pautados 

pelos diferentes interesses e práticas do grupo que o constrói e pelas demarcações 

culturais e institucionais dos mesmos; mobilizando assim a coexistência de 

diferentes concepções acerca de um mesmo fenômeno. Desta forma, por pertencer 

a este grupo, mesmo podendo discordar em alguns momentos, a postura do/a 

policial, o trato com as mulheres que procuravam a Delegacia e as tarefas 

desempenhadas estavam pautadas por conhecimentos sustentados por este grupo, 

ou seja, eles/as nomearam e deram sentido a estas mulheres através do arcabouço 

acessível a eles/as neste espaço.  

As diferenças também coexistem em função da tensão dinâmica que compõe 

um objeto de representação, sendo constituído através de um movimento pessoal e 

social; comportando certa autonomia em sua produção, ao mesmo tempo em que 

envolve certo condicionamento (MOSCOVICI, 2012). Logo, as RS são significados 

circunscritos estritamente relacionados ao funcionamento individual, cultural e social 

dos sujeitos que os constroem, refletindo as estruturações sociais e políticas dos 

mesmos (JODELET, 2006).  

Em função destas vivências e concepções sobre as mulheres que 

procuravam a DM, os/as policiais atestavam ambiguidades quanto à Lei Maria da 

Penha. Para eles/as, ao mesmo tempo em que a lei possibilitava significativos 
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avanços no combate aos crimes relacionados à violência doméstica, funcionava 

como um instrumento poderoso utilizado para prejudicar alguns homens.  

“Bater em mulher pra mim é cabra safado. Mas tem esse porém que 
eu vejo, se a mulher tiver batendo em mim o que é que eu vou fazer? 
A orientação que eu dô aos caras que chega aqui: meu velho, corra! 
Se ela começar a dar em você, você corra! Risos... nem pense em 
revidar, corra!” (Djair). 

“Aí tem dessas coisas entendeu? Que, assim, entristece e mancha 
essa Lei Maria da Penha. Uma lei muito bonita, assim no quesito de 
formação tudinho, muito bem intencionada, mas que na prática o 
princípio da isonomia foi por água abaixo” (Jardel). 

“O tempo que eu passei aqui eu vi tanta injustiça com relação à Lei 
Maria da Penha, sabe, em relação aos homens” (Djair). 

 

De acordo com os/as policiais, é muito fácil para as mulheres tirarem proveito 

da lei e fazerem um mau uso da mesma, visto que, ao prestarem queixa na 

Delegacia da Mulher, as mulheres já são classificadas automaticamente como 

vítimas, mesmo quando eles/as percebem claramente que elas não o são e que 

estão prejudicando homens honestos “por conta de safadeza”.  

 Essas indignações remetem ao recorrente debate da legitimidade da Lei 

Maria da Penha, que desde que foi criada tem sido alvo de muitas críticas e 

indagações. Na arena da justiça, como disse Romeiro (2008, p.1-2), as 

discordâncias sobre a lei “contemplavam desde questões orçamentárias com a 

criação de novos juizados... às questões conceituais sobre a eficácia ou não da 

prisão como forma de punição legal”.  

Como as feministas, muitos operadores do Direito se pautaram no mesmo 

argumento quanto à defesa da lei ou à sua inaplicabilidade: a defesa dos “direitos 

humanos”. As feministas advogavam em favor da nova legislação, visando 

mecanismos mais rígidos de punição, e os operadores de Direito alegavam a 

permanência do JECRIM como uma forma de acesso a justiça e a garantia de “um 

tratamento igualitário entre homens e mulheres” (ROMEIRO, 2008, p. 2). 

A lei foi sancionada em 2006 e vigora até os dias de hoje, mas enfraquecida 

pelos questionamentos de sua importância e adequabilidade.  
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Nesta problemática, contudo, o que está em jogo, para a pesquisadora, não é 

a legitimidade da lei, mas os usos que algumas mulheres estão fazendo dela. 

(PASINATO, 2011; MEDRADO, 2010; TONELI et al., 2010).  A forma como a lei foi 

pensada e elaborada – a partir de três eixos de atuação: as medidas criminais, as 

medidas de proteção e as medidas de prevenção e educação (BRASIL, 2006; 

PASINATO, 2008) - equiparam-na, conforme destacam Meneghel et al. (2013, p. 4), 

“às legislações mais avançadas” que a tornam um relevante instrumento de 

transformação social. 

A lei é importante e tem ajudado muitas mulheres a desfrutarem de uma vida 

mais digna. Sua criação foi uma das formas de se fazer valer os direitos 

constitucionais previstos para todos os/as cidadãos/ãs: toda pessoa tem direito a 

viver uma vida sem violência (BRASÍLIA, 2008). Como disse Medrado (2010, p. 9), 

precisamos estar “alertas para ameaças iminentes sob a forma de questionamento 

da importância e necessidade da Lei”. Logo, anular a legitimidade da lei não seria 

uma opção, mas pensar acerca de seus usos visando não incorrer em novas 

injustiças é um bom caminho. 

 

6.3.4 O olhar para os homens que cometeram a agressão a partir da lei 

“Eu sei que a prisão é fundamental pra dar um choque, mas às vezes 
não resolve como muitos que saem da cadeia terminam cometendo 
novamente o mesmo crime. Eles não aprenderam com isso, alguns. 
Que eu já peguei casos aqui de ser duas, três vezes preso aqui pela 
Maria da penha. E preso, solto e cometer o mesmo crime. Então 
esse homem precisa de um tratamento psicológico. Não é só a 
prisão que vai resolver a questão da violência doméstica. E separar, 
colocar esses homens num; é fazer tipo um lugar onde eles possam 
ser reeducados, onde eles possam voltar a conviver em paz. Ter 
uma boa convivência com a mulher. A prisão é fundamental, mas eu 
acho que não é o caminho” (Zildenice). 

 

Com a Lei Maria da Penha, os homens abandonaram o simples status de 

“agressores” e passaram a ser aqueles que também necessitavam de cuidados, pois 

sendo a violência entendida como relacional, a sua eliminação deve estar permeada 

pela intervenção em todos os sujeitos nela envolvidos (PASINATO, 2011; TONELI et 

al., 2010; MEDRADO, 2010).   
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Desta forma, a lei prescreveu que, além de pagarem por seus erros 

respondendo judicialmente, estes homens necessitam de cuidados e precisam, 

como a mulher, desfrutar de espaços especializados de ajuda e reconfiguração de 

suas vidas. Estes serviços especializados também são importantes visto que dão 

visibilidade a todos os sujeitos envolvidos na relação violenta, dando voz e lugar 

para que os homens que cometeram a violência falem por eles. Pois, como destaca 

Saffioti (2004, p. 68), “as duas partes precisam de auxílio para promover uma 

verdadeira transformação da relação violenta”. Contudo, estudos com foco sobre o 

homem que cometeu a violência ainda permanecem escassos, demonstrando o 

quanto esta estratégia necessita de incentivo e visibilidade (CASCARDO & ROQUE, 

2010; TONELI et al., 2010; MEDRADO, 2010).   

Na Delegacia, alguns/mas policiais se referiram a esses homens como 

pessoas que muitas vezes necessitavam de ajuda. Como dito anteriormente, essa 

convicção era gerada a partir da ideia de que muitos desses homens não eram 

criminosos, mas sim “pais de família que em alguma situação perderam a cabeça e 

agrediram suas esposas”.  

Uma policial, durante a entrevista, me falou que a cadeia não dispunha de 

estratégias adequadas para reapresentar uma pessoa à sociedade, e que os 

comportamentos violentos apresentados pelos homens não sofriam mudanças em 

função deles pagarem a pena de reclusão. Para ela, se a cadeia resolvesse essa 

mudança não haveria um índice tão alto de reincidência nos crimes. De forma geral, 

recorrer à cadeia não seria um caminho eficaz e justo, na visão dos/as policiais, visto 

que a política carcerária tem demonstrado que, ao invés de reabilitar as pessoas, 

tem gerado mais revolta e comportamentos criminosos, alertando que necessita 

urgentemente de mudanças (ROLIM, 2007).  

“Quem é violento, é violento. Se não passa por um tratamento é 
muito difícil, voltar” (Clotilde). 

 

Por outro lado, precisavam ir para cadeia àqueles homens que cometiam 

crimes “graves”, como lesão corporal, e os que já se enquadravam em algum 

estereótipo negativo, como “bandido, marginal, criminoso”.  Isso se tornava mais 
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claro quando se estava em jogo o tempo em que a agressão vinha sendo cometida e 

o estado em que a mulher agredida se encontrava.  

 “Eu acho que é covardia, porque eu acho que não tá dando certo, 
separa. Um não quer, separa, entendeu? Não tem que partir pra 
chegar a esse ponto de agressão e tal. Acho que não tá satisfeito 
com a pessoa cada um pega o seu lado e pronto. Não tem 
necessidade disso” (Elionaldo). 

 

Desta forma, a prisão, dentre a teia de recursos que deveria ser utilizada 

como punição para os homens que cometeram a violência doméstica, não deve ser 

tratada como único, pois não garante efetividade.  

De forma geral, compreende-se nesta pesquisa que a criminalização e o uso 

da prisão para os homens são medidas importantes, contudo não devem ser o único 

caminho, como os/as policiais colocaram. Para além dela, ou melhor, unida a ela, é 

preciso se investir em dispositivos que possibilitem a esses homens uma chance de 

ressignificar suas experiências e assim encontrar novas formas de resolver suas 

diferenças e problemas conjugais, abandonando a via da violência.  
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6.4 OS PORQUÊS DAS MULHERES SOFREREM VIOLÊNCIA CONJUGAL: 

TEORIAS TECIDAS PELOS/AS POLICIAIS NA DM 

 “O cara tá de fora é muito bom, mas aqui dentro você vê que tem 
muitas coisas envolvidas. Envolve muitas coisas ao redor da 
violência doméstica” (Dagmar). 

 

Os objetos de Representação Social não se constituem isoladamente nem 

podem ser tratados como algo definitivo. Num movimento dinâmico, eles se ligam a 

outros objetos e saberes que, por sua vez, se interconectam a determinadas 

práticas. Conforme destaca Marková (2006), as Representações Sociais só podem 

ser construídas mediante as experiências com o mundo e com os outros, 

constituindo-se através da troca social e encontrando suas bases num saber 

coletivo, transmitido de geração em geração.  

Estes saberes, demarcados pelas inserções grupais e pela experiência 

empírica, muitas vezes comportam contradições; da mesma forma que apontam 

para o velho, atuam prenunciando o novo (MOSCOVICI, 2012) porque a realidade é 

explicada a partir das conversas, do que é visto na mídia, nas produções científicas 

e nos valores que são cultivados no interior dos grupos, saberes estes que estão em 

constante transformação.  

Tal como retrata a literatura, a violência contra a mulher é um fenômeno 

complexo, por vezes se impondo a partir de novas dimensões e contradições. A 

visão dos/as policiais da DM de Santo Amaro acerca dela compactua com a da 

literatura: eles/as compreendem que combater a violência doméstica é uma tarefa 

difícil e que, para eliminá-la da vida das mulheres que chegam à Delegacia, é 

necessário muito mais do que registrar uma queixa.  

“Na verdade seria isso, em vez de uma delegacia da mulher, um 
núcleo da mulher, por exemplo” (Jandison). 

“A integração desses serviços não só da polícia, da justiça, das 
ONGs. Algo que viesse realmente dar um apoio que permitisse tanto 
que a mulher saísse dessa situação como ela pudesse progredir 
sozinha a partir daí, entendeu? Não existe isso, isso é conto de 
fadas” (Marcílio). 

 

Eles/as compreendem o papel que a DM desempenha, mas acreditam que 

ela nunca vai dar conta de todo aparato que a mulher e o homem necessitam para 
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sair desta situação. Conforme destaca Saffioti (2004, p. 91), “uma verdadeira política 

de combate à violência doméstica exige que se opere em rede, englobando a 

colaboração de diferentes áreas: polícia, magistratura, ministério público, defensoria 

pública, hospitais e profissionais” especializados das áreas social, psicológica e 

educacional.  

Algumas vezes, recorrendo a esta ideia de que seria necessária a articulação 

de diversos serviços para conseguir livrar as mulheres da violência, os/as policiais 

explicaram como representavam as mulheres e em quais alicerces estas 

representações se sustentavam. Eles/as recorreram a várias teorias e ancoraram 

suas representações na biologia, na cultura, na saúde mental e nos problemas 

sociais e econômicos vivenciados por elas. As explicações e as bases em que elas 

estão assentadas foram apresentadas nesta classe temática estando dividida em 

cinco categorias: i) “Às vezes a mulher procura, né?”, ii)“É a questão social”, iii) 

“Eu acho que passa por aquele problema cultural”, iv) O lócus do álcool e 

outras drogas, e v)“O homem já tem natureza de mandante”.  

 

6.4.1 “Às vezes a mulher procura, né?”. 

Em um dia movimentado na Delegacia, uma policial pôs-se a conversar com 

uma pessoa na recepção sobre as causas que levavam uma mulher a sofrer 

violência conjugal. Eis a fala:  

“Vai na prisão visitar um irmão e sai casada com um bandido. Tá 

pedindo, né? Como isso vai dar certo!?” (Joanita). 

 

Quando as conversas começavam a se desenrolar, as pessoas que estavam 

na recepção naturalmente iam se introduzindo nela. Nesta situação, todas 

ratificaram a visão da policial: “a relação já começa errada” “a culpa é dela que não 

sabe escolher”. Esta ideia não circulou uma única vez na DM nos dias em que estive 

lá. Noutro momento, uma agente que estava registrando um BO disparou em função 

da história da mulher que estava prestando queixa:  
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“Deixa eu dizer uma coisa que a gente nem pode, mas eu vou dizer. 

Uma mulher formada, bonita, trabalhadora, vai arrumar uma pessoa 

assim, já tá na cara que não vai dar certo!” (Rute). 

 

Esta fala foi dita a outro policial na frente da mulher que estava prestando a 

queixa, o que gerou um intenso desconforto para a última. Em algumas entrevistas, 

ideias parecidas também surgiram, associando o problema da violência à forma da 

mulher fazer suas escolhas. 

“As mulheres realmente, a grande maioria, são vítimas, mas uma boa 
parte... Quando você senta ali que você escuta a estória; às vezes a 
mulher procura né? Às vezes se merece. A verdade é essa. Tem 
casal que se merece” (Dagmar). 

“Lógico que a gente não pode julgar ninguém, tem mulheres que vão 
conhecer homens no presídio, chega lá o cara é traficante, homicida, 
assaltante de banco, chega a se relacionar com o cara. Depois vem 
pra delegacia, eu queria medida protetiva. Pelo amor de Deus. 
Peguei meu carro, os quatro pneus estão carecas, vou viajar a 
duzentos km/h na BR, aí estourou o pneu. Eita, eu não sabia que 
isso ia acontecer. Pelo amor de Deus, você esperava o quê? Um 
carro com os pneus carecas, você viajando a duzentos km/h na BR, 
não esperava se acidentar não?” (Djair). 

 “É essa mulher que escolhe mal seus relacionamentos. É essa 
mulher que muitas vezes não tem uma sabedoria, não tem um 
conhecimento de Deus pra trazer pra dentro de casa o bom 
andamento familiar, porque a palavra de Deus, ela diz que a mulher 
sábia edifica a sua casa e a mulher tola a destrói. Então, quando a 
mulher ela é tola ela não tem sabedoria, consequentemente a sua 
casa é desarranjada. Então ela também tem uma parcela de culpa” 
(Jandison). 

“Aí um exemplo crasso é esse aí, uma mulher pegar o cara, conhece 
o cara numa dança, pega o cara com três meses bota o cara dentro 
de casa, o cara arriou a madeira na mulher. Não sabe quem é o cara, 
entendeu?” (Dagmar). 

“Apesar de saber que são n motivos que faz uma pessoa, um 
homem, a virar um agressor e uma mulher a ser vítima, porque a 
gente vê também que tem mulher que sai de um relacionamento e 
entra em outro sofre violência e sai desse e já entra em outro 
continua sofrendo violência. Aí eu digo meu Deus aquela é uma 
vítima, parece que ela atrai os agressores. Aí a gente começa a 
questionar será que são os homens que ela se envolve ou será que é 
essa vítima que de certa forma não atrai pra ela?” (Xavier). 

 “Aí entra a questão: a gente fala muito às mulheres: ‘olha tem que 
saber bem com quem a gente vai se relacionar’” (Etelvina). 
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Estas falas demonstram explicações ancoradas em argumentos que 

culpabilizam a mulher por sofrerem violência, estando ligadas a questões 

morais,visto que estão pautadas em julgamentos de suas condutas (colocar uma 

pessoa dentro de casa que não se conhece, escolher mal, se relacionar com um 

‘bandido’). Conforme dito por Moscovici (2012, p. 34), as Representações Sociais 

convencionalizam objetos, pessoas e acontecimentos e “as localizam em uma 

determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado 

tipo”. Assim, por meio destas vivências, os/as policias enquadraram as mulheres no 

grupo daquelas que sofriam violência porque, de alguma forma, ‘procuravam’ e 

justificaram este pensamento fundado nas condutas das mulheres; ou seja, para 

os/as policiais, as mulheres “escolhiam” passar por estas situações na medida em 

que “escolhiam mal seus parceiros”, “não davam um tempo maior para conhecê-los”, 

“se relacionavam com pessoas de índole duvidosa”, “não eram mulheres sábias que 

escutavam e seguiam as leis Deus”. Então, passar por estas situações era algo 

esperado e bem empregado para a mulher, visto que a culpa também era dela, pois 

ela fez uma escolha que tinha tudo para dar errado.  

Estas concepções também foram encontradas na pesquisa realizada por 

Pereira (2006), que visualizou “uma inversão de lógicas”, ou seja, “a mulher que 

sofreu violência transformava-se em culpada e responsável pela ação violenta” 

(PEREIRA, 2006, p. 187), fundamentadas também em questões morais, como 

provocar o agressor, não agir da forma que ele esperava, entre outros.  

Para serem enxergadas como mulheres que precisavam de ajuda - ou seja, 

serem as verdadeiras vítimas - elas precisavam se enquadrar num perfil 

estereotipado de “santa injustiçada”, ou seja, ser aquela mulher que sabia construir e 

manter uma família, que abdicava de sua felicidade para ver o bem de seus filhos e 

de seu marido, que não machucava e não prejudicava ninguém. 

Noutras falas, quando a mulher não foi culpabilizada diretamente, delas foi 

esperada uma postura diferente diante das agressões, não de passividade, mas de 

mudança de atitude, baseado no pensamento: “Certo, eu entendo que você esteja 

sofrendo violência, mas o que você fez, ou está fazendo, para mudar essa 

situação?”.  
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“Eu acho que a partir do momento que ela deixar de ser submissa ao 
homem ela já vai ganhar muito, porque ela tem essa capacidade de 
ser independente” (Dagoberto). 

“Cuidado com o próximo que você for arranjar, né? Pense direitinho 
antes de pelo menos ir morar junto. Tome essa como experiência pra 
uma relação futura, porque tudo no começo é uma maravilha, 
ninguém conhece ninguém. Depois que vai morar começa, né? Aí se 
imponha, né? Mantenha uma relação de respeito, não permita nada. 
Porque ele começa com um grito, depois ele vai lhe dar um beliscão, 
e você vai suportando aquilo e depois ele vai puxar teu cabelo, 
depois ele vai lhe dar uma tapa, depois ele vai chegar até a matar 
você, né? Então, a questão de agressão que vai evoluindo com o 
tempo, porque você vai permitindo, não é?” (Umbelino). 

 “Então, eu elogio, sempre elogio essa atitude, “olhe você tá vindo, 
muito bem, parabéns! Não é pra todo mundo que tá aqui pra registrar 
isso não, parabéns! Você é diferente; mas não pare aqui não, reflita 
isso para o seu dia a dia. Você não precisa aceitar isso, você pode 
agir assim. Mude a postura como mudou agora. Se você nunca fez, 
tá fazendo agora, não mudou essa, mude as outras“” (Leocádia). 

 

Em muitas falas para os/as policiais, as mulheres que sofriam violência foram 

vistas como permissivas e submissas, mulheres que, de alguma forma, se 

acomodavam a esta forma de vivência e, assim, sucumbiam à violência. Para os/as 

policiais, era importante agir, impor limites, se movimentar para transformar esta 

realidade, e isto só seria possível se elas quisessem.  

No entanto, havia dificuldades que poderiam interferir nesta escolha de 

permanecer ou não com este companheiro que a estava violentando. De acordo 

com os/as policiais,interferia nesta escolha as condições econômicas e sociais as 

quais as mulheres estavam submetidas, nomeadas por eles/as como a questão 

social, sendo apresentada e analisada na categoria a seguir.  

 

6.4.2 “É a questão social”. 

“A falta de escolaridade, a falta de emprego; não ter emprego... são 
fatores que vai reunindo e ela vai se sentindo impotente em relação a 
como se sair daquela situação” (Zildenice). 

 

Segundo os/as policiais relataram, as mulheres também sofriam violência 

e/ou permaneciam na relação violenta, em função da “questão social”. Quando 

perguntei a quê se referia o termo, quase todos/as me responderam que dizia 
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respeito aos inúmeros problemas sociais que tanto as mulheres quanto os homens, 

que vão à Delegacia sofriam, tais como moradia precária, desemprego, ausência de 

saneamento e alimentação, baixa escolaridade, miséria; conforme descrito nas 

declarações: 

 “Os filhos, a escolaridade, a questão social. Às vezes o cara mantém 
a casa, entende? Ela se vê assim incapaz, escolaridade baixa e tudo; 
e ela ter que arregaçar as mangas, com, às vezes, os filhos 
pequenos; e vai deixar com quem pra ir trabalhar? Trabalhar em 
quê? Na cozinha de alguém? Faxinando em algum canto? E os filhos 
ficam com quem? Como eu vou alimentar, né? Então eu acho assim 
que elas se sentem desprotegidas de certa forma, né? De várias 
formas, questão financeira, questão de casa mesmo. Pelos filhos. 
Acho que por toda essa parte aí que faz ela continuar” (Umbelino). 

 “Às vezes é a necessidade, não tem pra onde ir, né? Então, ou se 
agarra com aquele, ou então fica só, vai sofrer, né?” (Jandison). 

“A mulher se submete mais por causa da questão materna mesmo. 
Acho que é a questão dos filhos e a questão social ajuda muito” 
(Dagmar). 

“Às vezes uma mulher não quer prestar uma queixa, porque depende 
financeiramente do cara, às vezes não trabalha, é do lar. Só fica em 
casa cuidando dos meninos, não estuda, não trabalha e depende do 
cara. E o cara às vezes usa isso também como arma, né? E às 
vezes uma mulher se protege com isso, muitas vezes aí pensando 
no filho, pensando na proteção que ela tem do lar, de uma casa, né? 
Aí se protege com isso e aceita certas coisas” (Dagmar). 

“Eu já vi vítimas vir aqui no calor da emoção ligou pra PM, a PM 
pegou o cara trouxe pra cá, quando viu que o cara ia ser preso, 
começou a dizer “como é que eu vou viver!?” Teve uma que falou 
com a delegada e ficou pedindo pelo amor de Deus pra delegada 
não prender e ela foi vítima de lesão corporal, infelizmente não 
depende da vontade da vítima, tem que ser feito os procedimentos 
de todo jeito. E depois ela ficou aqui dizendo como é que ela ia, ficou 
perguntando o que é que ia ser dela? O que é que ia ser dela? O que 
seria dos filhos? Porque na casa dela só quem trabalhava era ele. E 
ela ia passar fome” (Etelvina). 

 

Noutras pesquisas realizadas com policiais de outras DMs, estes/as 

sinalizaram para os problemas sociais enfrentados pelas mulheres, declarando que 

muitos dos casos que apareciam na Delegacia eram decorrentes de problemas 

financeiros: “muitas vezes o marido estaria desempregado e as cobranças 

excessivas de sua mulher gerariam conflitos” (OLIVEIRA, 2006, p. 269).  
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Para os/as policiais da DM de Santo Amaro havia uma clareza de que a 

precariedade vivida por essas famílias interferiam diretamente na incidência da 

violência conjugal. Conforme destaca Bandeira (2013), a violência é um fenômeno 

envolto por complexidades, por isso não pode “ser entendida de maneira 

desarticulada do lugar ou do contexto que ocupa em uma rede mais ampla de 

violência estrutural” (BANDEIRA, 2013, p. 63). Esta realidade também ilustra que a 

categoria gênero não é encapsulada, mas está entremeada por “outras dimensões 

recortadas por relações de poder, como classe, raça e idade” (DEBERT & 

GREGORI, 2008, p. 166). Desta forma, à vivência da violência conjugal somavam-se 

outras formas de violência tais como a miséria, fome, negligências e exclusão social. 

Durante a realização das entrevistas, ao indagar os/as policiais quem era o 

público mais atendido nesta Delegacia eles/as responderam que “a maioria era 

pobre, negra e semi-analfabeta”.  

“Eu atendo vários tipos de mulheres aqui, mas a principal é a semi-
analfabeta. Estas são as que mais procuram, são as que mais 
sofrem, as que têm dependência financeira, as que têm vínculo 
familiar com muitos filhos, as que não têm como sobreviver. Mas 
existem também aquelas que tem todo o aparato do que a sociedade 
pode dar, ser bem estruturada, ter seu carro, mas ainda sofre 
violência; ou física, ou psicológica do companheiro. Mas a maioria 
negras, a maioria são negras e pobres e semi-analfabetas” 
(Zildenice). 

“Elas não aceitam que elas têm condições de estudar. É a baixa 
estima delas. Eu sinto assim, aquelas mulheres vem com uma baixa 
estima horrível. Elas acham que não tem capacidade nunca de sair 
daquele do buraco que está. Então eu sinto assim que falta essa 
força, falta trabalhar essa vontade dela ressurgir das cinzas. Então, 
além da delegacia da mulher fazer a questão da parte policial, da 
parte operacional, essas mulheres têm que passar por uma 
reciclagem de voltar a se enxergar como mulher. De se ver que 
independente dela ser pobre, negra, não ter tido todo um aparato 
familiar, ou tá numa situação de pobreza, de risco, mas elas têm a 
chance de... Existe mecanismos pra sair, elas não conseguem 
porque a baixa estima delas tá tão fragilizada que elas não 
conseguem se ver como mulher” (Zildenice).  

 “Comodidade, dependência financeira, filho, preguiça; muitas delas 
são preguiçosas que não querem sair pra trabalhar. Se acomodaram 
naquela situação de ter tudo na mão e não querem dar o braço a 
torcer pra ir trabalhar. Vários, vários, basicamente isso” (Jardel). 

 “Apesar que tem sim casos de pessoas de classe média que sofrem 
também violência, mas o número é menor. A gente atende aqui, mas 
é bem menor. A classe mais sofrida é a classe mais humilde eu 
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acredito exatamente por conta disso, né? Que não viveu num 
ambiente de amor, não teve a sua segunda casa que é uma escola, 
né?” (Clotilde). 

 

Como foi dito anteriormente, as mulheres foram ‘pensadas e representadas’ a 

partir do público atendido por estes/as policiais. Logo, há que se ressaltar que a 

relação identificada entre pobreza e a violência conjugal não é factual, uma vez que 

os dados desenvolvidos dizem respeito ao quantitativo das mulheres que buscaram 

o serviço oferecido por esta DM. Como disse Scardueli (2006), a violência é um 

fenômeno “democrático na medida em que atinge todas as classes sociais, etnias e 

idades” (SCARDUELI, 2006, p. 35). Desta forma, a violência conjugal está presente 

em todos os espaços, públicos e privados, e que não são privilégios de 

determinadas classes sociais. Acredita-se que os muros que separam as residências 

que concentram maior riqueza e menor riqueza sofrem diferentes controles dos 

aparatos estatais, resultando nesta clientela tão específica. 

Nos meses que estive na Delegacia, este também foi o maior público que vi: 

mulheres com pouca instrução, com filhos/as, que não trabalhavam e dependiam do 

marido, conforme os/as policiais descreveram. Numa situação na Delegacia, chegou 

uma mulher para prestar queixa do seu companheiro, pois havia sofrido violência 

física. Na ocasião, ela estava com um filho pequeno e se questionava: “meu marido 

não pode ser preso, como é que o meu filho vai ficar, se eu não trabalho!?”.   

Como foi visto na pesquisa de Venturi e Godinho (2013), cada vez mais as 

mulheres têm conquistado autonomia e independência financeira; contudo, estas 

ascensões devem ser vistas com cuidado, pois como dito por Couto e Schraiber 

(2013), há que se avaliar a profundidade destas mudanças e o quanto elas 

repercutem em transformações significativas na vida dos homens e das mulheres.  

As falas dos/as policiais retratam que não houve uma generalização do “perfil 

das mulheres”. Estes/as também reconheceram que a violência não está restrita a 

uma classe social, nem a uma etnia, nem a uma escolaridade, mas que há uma 

incidência maior em determinados seguimentos. E para este grupo que recorria 

maciçamente a esta DM, segundo os/as policiais, às vezes era melhor continuar com 

o companheiro, pois se economicamente com ele a vida já não era fácil, sem ele 
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poderia ser muito pior. Assim, muitas vezes denunciar e recorrer à lei poderiam ser 

por um lado a solução para uma causa, mas por outro a criação de um problema. 

“Muitas por desconhecimento também procuram até não sabem da 
situação, não sabem realmente o que vai ocorrer, e quando procura 
pensava que ia ser uma coisa, muitas pensam que é somente dar o 
susto e depois libera e quando vê que não é assim se desespera. 
Mas por quê? Porque existe uma questão social por trás. E aí a lei foi 
cumprida? Foi. Resolveu o problema? Criou outro. A meu ver” 
(Etelvina). 

 

Então, percebe-se que os/as policiais enxergavam a realidade destas 

mulheres às vezes tão cruéis, que elas optavam em permanecer com os homens 

que estavam lhes agredindo, não porque queriam ficar com eles, mas porque não 

desfrutavam de condições mínimas de sobrevivência. Desta forma, ao representá-

las como mulheres “pobres, sem oportunidades na vida ou interesseiras e 

acomodadas” ancoraram suas representações, ou seja, integraram-nas num sistema 

de valores próprios, nomeando-as e classificando-as (TRINDADE, SANTOS, 

ALMEIDA, 2011) tanto na esfera social como moral, pois a vida delas poderia ser 

diferente. Ou seja, “elas deixariam de sofrer violência conjugal” se tivessem mais 

apoio social e dispusesse de melhores condições de vida; ou ainda se procurassem 

emprego e se dispusessem a trabalhar.  

Muitas vezes, como dito pelo policial na declaração citada, mais do que os 

companheiros na cadeia, essas mulheres precisam de ações voltadas para um novo 

projeto de vida. É preciso recomeçar, e isso implica, muitas vezes, em conseguir um 

emprego, retornar a escola, conseguir uma nova moradia; ações nem sempre são 

possíveis, em vista das condições difíceis que elas enfrentam e, quando se é mulher 

negra e pobre, esta realidade se torna mais difícil (SILVA, 2013).  

Desta forma, também se faz necessário olhar para estes pertencimentos 

sociais e compreendê-los através da interconexão destes sistemas de opressão 

como “um todo complexo cujas partes se inter-relacionam” (SILVA, 2013, p. 249) e 

potencializam o sofrimento e dificultam a saída dele.   

6.4.3 A dependência emocional 

“Rapaz, eu acho que é o amor mesmo. Não tem outra explicação, 
não. Não dizem que o amor é cego?” (Xavier). 
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Os/as policiais também explicaram o porquê das mulheres sofrerem violência 

noutra forma de dependência que não a financeira, mas a dependência emocional. 

Para eles/as, as mulheres também sofriam violência conjugal em função dos 

problemas ‘psicológicos que apresentavam’ – problemas estes relacionados ao amor 

doentio que sentiam pelos seus companheiros – ancorando, assim, suas 

concepções em aspectos voltados para a saúde (MOSCOVICI, 2012). 

 Para alguns/as policiais, resolver a dependência financeira não era nem tão 

difícil. Problemático, muitas vezes, seria entender e ajudar a mulher a sair de uma 

situação de dependência psicológica, conforme declararam:  

“É como eu já lhe falei também, a dependência emocional. O gostar, 
o amor doentio. Que não existe esse amor de conviver e sendo 
maltratada, isso não é amor, é doença mesmo. Essa mulher 
precisaria também de um acompanhamento, uma mulher que já 
sofreu de tudo, e diz “eu não consigo me separar dele porque eu 
gosto dele”. Que amor é esse sendo maltratada todos os dias?” 
(Clotilde). 

“A que não denuncia assim é porque ela é meio covarde mesmo, né? 
Ela fica ou talvez não seja nem covardia, talvez goste muito do cara 
e ache que ele vai mudar. Porque tem muito isso. Elas acreditam que 
muda, sabe? Tem muita mulher, a maioria delas, acredita que muda, 
pelo casamento, pelo filho, pelo tempo, por tudo” (Umbelino). 

“Às vezes eu acho que pode ser a dependência emocional que leva 
a mulher a ficar naquele medo, o medo é tão grande. Mas eu acho 
que não é o medo, a dependência emocional é mais forte que o 
medo. Não porque eu gosto, não porque é meu filho, não porque tem 
os meus filhos pra criar, não porque eles precisam do pai. Fica 
botando tanta dificuldade” (Clotilde). 

“Às vezes muitas trabalham como doméstica, então, com relação a 
parte financeira ela é independente, mas ela é altamente dependente 
emocionalmente, então essa dependência emocional também pesa” 
(Etelvina). 

 

Esta dependência emocional que os/as policiais se referiram dizia respeito ao 

tipo de sentimento sentido pelas mulheres. Alguns/mas nomearam como “amor”, 

mas não qualquer tipo de amor, mas um amor doentio, como descreveram:  “querer 

ficar perto de uma pessoa que só te maltrata não pode ser amor, é doença!”. 

Muitos/as deles se reportaram ao termo “amor doentio e dependência emocional” 

para elucidar/justificar o porquê de uma mulher que dispõe de uma boa profissão, de 
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um bom salário, casa e carro, continuar com um homem que a violenta. Por vezes, 

eles/as ficavam confusos, algo que para eles/as estava no plano do irreal e ilógico. 

“Tem mulheres que você vai conversar com elas aí pergunta quando 
começou a agressão? ‘Lá no namoro, há 10, 15 anos atrás’. Dá 
vontade de dizer: minha senhora deixe de ser burra. Mas eu não falo 
claro, eu olho assim pra ela, pra cara dela, assim. A mulher passou 
10,15 anos sofrendo violência daquele cara que ela ama, é um 
absurdo isso. Pra mim é inconcebível, mas é assim, tem gente que 
não consegue sair dessa situação” (Xavier). 

 

Conforme descrito por Grossi, Tavares e Oliveira (2008), a dependência 

psicológica pode se agravar em função da fragilização da rede de apoio da mulher.  

Como muitas delas, mesmo sofrendo violência, desejam permanecer com os 

companheiros, a tendência é cair num isolamento social. Segundo os autores (2008, 

p. 1298), por “medo e vergonha, de modo gradual as mulheres vão restringindo suas 

relações aos filhos e familiares que não representem uma ameaça ao parceiro”. 

De acordo com Dutra et al. (2013), dificilmente uma mulher consegue sair de 

uma relação violenta sozinha, pois não é simplesmente denunciar o marido ou 

deixar de se relacionar com ele que tudo será automaticamente resolvido. Para 

Saffioti (2004), as intervenções externas são fundamentais para que a mulher 

encontre estratégias inovadoras de lidar consigo própria e com a nova realidade que 

vai precisar ser construída; daí a importância de um bom funcionamento dos 

equipamentos sociais e da rede de prevenção. Para Bandeira (2013), também é 

preciso considerar que as mulheres que sofrem violência durante um longo período 

de tempo passam a se tornar dependentes desta forma de funcionamento, logo, 

quanto mais tempo a mulher está com aquele companheiro, numa relação fundada 

na violência, mas difícil será de se livrar do vínculo.  

Desta feita, “enquanto ela estiver enrolada no relacionamento, enredada nos 

preconceitos culturais e religiosos e em si mesma, na ilusão de que consegue lidar 

com o problema sozinha” (GROSSI; TAVARES; OLIVEIRA, 2008, p. 273) 

dificilmente uma diferente realidade, mais justa e menos dolorosa, poderá ser 

vislumbrada e desfrutada. 
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6.4.4 O lócus do álcool e outras drogas 

“É bebida e droga que levam eles a violência. Sempre um histórico 
de, acho que 99% é bebida. Muitos estão alcoolizados, dizem até 
que é uma pessoa boa, é um companheiro bom, é de paz, mas 
quando bebe é ciumento e por conta de bebida” (Maristela). 

 

Tal como é ressaltado pela literatura, na DM de Santo Amaro os/as policiais e 

as delegadas aludiram que o número de ocorrências de violência contra a mulher 

aumentava nos finais de semana e no período que havia feriados (AMARAL et al., 

2001; DEBERT, 2008; GREGORI, 1993). Para os/as policiais, isto se dá em função 

do final de semana ser o momento em que as pessoas estão se confraternizando e 

fazendo maior uso da bebida alcoólica. Em algumas falas, foi dito que o consumo do 

álcool era a “pólvora” que fazia emergir a agressividade já existente em muitos 

homens.  

“O disparador, exatamente. Ela também tem uma parcelinha, não em 
todos os casos, mas têm casos, a maioria, envolvimento de bebidas, 
drogas, né?” (Jandison). 

“O camarada é 100%; é até abestalhado quando não bebe, aí 
quando bebe vira bicho. 90% dos casos é isso aí. É o camarada que 
perde a noção por causa da bebida e acaba discutindo com a mulher 
por besteira e vai agredi-la” (Jandison). 

“Aquela questão muito relacionada à violência doméstica é o 
alcoolismo, né? O camarada que costuma beber fatalmente vai gerar 
uma situação de violência. Parece que é a pólvora, né? É a baixa 
renda, a falta de estudo, o meio que se vive, né? O meio pobre e a 
bebida. Juntou isso aí, é um terreno... consequentemente vai ter um 
caso de violência doméstica. Muito propício” (Jardel). 

 

O problema do álcool é destacado já há algum tempo nas pesquisas, sendo 

um elemento que guarda uma ligação estreita com a incidência da violência 

doméstica (CASCARDO & ROQUE, 2010; AMARAL et al., 2001). Em Cenas e 

Queixas, Gregori (2003) constatou que a maioria das entrevistadas relacionavam a 

vivência de crises no casamento e a ocorrência de espancamentos ao consumo de 

álcool dos companheiros: “o problema é que ele bebe” (GREGORI, 1993, p. 142). 

Algumas feministas compreendem o álcool como potencializador, e que o seu uso é 

um estimulador para aflorar a agressividade encapsulada (GREGORI, 2003).  
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Contudo, é sempre importante não perder de vista que há uma 

complementaridade de fatores, e que nunca o álcool, por si só, vai ser responsável 

por desencadear a violência, nem o seu uso necessariamente também vai gerá-la, 

visto que muitos homens, mesmo sob efeito de drogas, não violentam suas esposas 

e que outros que em sã consciência o fazem.  

 

6.4.4 “Eu acho que passa por aquele problema cultural” 

“A gente luta contra muitas coisas. Contra as tradições do homem 
nordestino de submeter à mulher, entendeu?” (Salomão). 

 

Frutos das formas de relacionamento em sociedade que, durante muito 

tempo, se portou e ainda se coloca como machista e sexista, as diversas formas de 

violência ainda são sustentadas pelos valores patriarcais e pelas performatividades 

de gênero (SAFFIOTI, 2004). Desta forma, a violência contra a mulher, fundada no 

gênero, não pode ser entendida como algo ocasional, mas como fruto deste 

processo cultural que sustenta a ideia de papéis fixos e desiguais para mulheres e 

homens (BANDEIRA, 2013).   

Numa ocasião, na recepção da Delegacia, um policial pôs-se a me dizer que 

os homens agrediam suas companheiras porque as enxergavam como um objeto 

que eles possuíam: “Silvana, eles acham que são donos delas. ‘Por que você fez 

isso? Porque ela é minha!’ Aí vai assistir o jogo, o time perdeu, pau na mulher. Tá 

estressado, pau na mulher. Hoje tá chovendo, pau na mulher, Hoje tá sol, pau 

também”. Estas violências, fundadas em banalidades e no simples prazer e desejo 

do homem de fazê-la, se materializam não por obra do acaso, mas evidenciam, de 

forma perversa, uma estrutura de dominação que “deriva de uma organização social 

de gênero, que privilegia o masculino” (SAFFIOTI, 2004, p. 81). 

“Porque os homens acham que é normal mandar na mulher, acha 
que é normal agredi-la verbalmente, acha que é desse jeito que se 
mantêm uma família” (Dagmar). 

“Outros casos está, não relacionado à bebida, mas a questão da 
posse. O camarada se separa da mulher, mas acha que a mulher é 
posse dele. Aí questão de ciúme, possessividade, esse negócio todo. 
Eu acho que esse tipo de caso são casos mais graves, né? O 
camarada não consegue se desvencilhar, não consegue viver a vida 
dele, sempre vai atrás da mulher ameaçando tudinho e isso de cara 
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limpa, né? Sem tá bêbedo, sem tá drogado e nada. É pela questão 
de posse; você faz parte de mim e você não pode ficar com mais 
ninguém. Esses são os casos que eu acho que são os mais 
perigosos, potenciais homicidas, digamos assim, né?” (Jardel). 

“Então eu mando, eu faço e você não tá fazendo como eu quero, e 
eu quero e eu agrido, e eu, né? Vai ser como eu quero, pronto” 
(Umbelino). 

 “Uma série de coisas. O machismo também tá inserido nisso aí. 
Hoje o homem tem que entender que a mulher não é a mesma de 
1930 ou 40, não é a mesma mulher, ela é uma mulher que se 
sobressaiu, uma mulher que hoje tá em igualdade de condições com 
o homem, né?” (Jandison). 

“Eu acho que deveria principalmente trabalhar a questão da 
educação, do machismo, porque às vezes o homem é trabalhador 
tudinho, mas ele não sabe tratar uma mulher ele não aceita ser 
inferiorizado por uma mulher, de ser desprezado, dela ter uma 
função maior ou ganhar mais, dela ter uma vida independente” 
(Zildenice). 

“Às vezes o casal é vítima deles mesmo, tá entendendo? Da 
sociedade, dos ensinamentos que eles têm; daquela criação. 
Também que o cara, o homem tem que ser homem, tá ligado? 
Aquela coisa arcaica” (Dagmar). 

 

Em suas falas, alguns/mas policiais retrataram que estes comportamentos 

violentos dos homens também resultavam de uma educação sexista e machista. 

Para Couto e Schraiber (2013, p. 54), o machismo pode ser compreendido como 

“um sistema de ideias e valores que institui, reforça e legitima a dominação do 

homem sobre a mulher”. Entendidos como algo inerente ao ser mulher e ao ser 

homem, estes papéis são internalizados e passam a ser naturalizados, ou seja, são 

tomados como pertencentes ao homem e a mulher (STREY, 2008).  Assim, ao 

cometerem estas violências, estes homens encontram respaldo na cultura que o 

legitimam como superiores e donos das vontades da mulher. 

A educação, a cultura e os hábitos sociais não são vivenciados por grupos 

isolados numa determina sociedade. Ao contrário, todos os seus membros, por meio 

do processo dialético de construção e internalização de saberes, vão construindo e 

emitindo significado às suas vivências (MOSCOVICI, 2012). Desta forma, a cultura 

machista é perpetrada e legitimada tanto por homens quanto pelas mulheres, que 

também agem de acordo com esses valores prejudicando a si próprias, e 

naturalizando uma realidade que é construída (SAFFIOTI, 2004). Assim, para os/as 
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policiais, muitas vezes as mulheres se submetiam a violência porque decidiam “ser 

fieis aos ideais que a cultura impôs a elas” (BANDEIRA, 2013, p. 77). 

“Ela se culpa por tudo aquilo que tá se passando na família, ela acha 
que a culpa do marido ser violento é dela, ela acha que a culpa dos 
filhos tá sofrendo é dela, então ela tem que se segurar naquele 
casamento que não vai pra lugar nenhum” (Jandison). 

 

Desta forma, a partir do que foi dito, é possível observar que os/as policiais 

entendem que estes papéis sociais privam as mulheres e as tornam vulneráveis à 

violência, visto que elas ficam presas a esta relação em função do medo, da culpa e 

da tristeza de não corresponder ao papel social à elas prescrito (BANDEIRA, 2013). 

 

6.4.5 “O homem já tem natureza de mandante” 

“Homem já tem uma natureza de força, de mandante, aí vê uma 
mulher fraca e pelo simples prazer, digamos assim, pra firmar sua 
masculinidade, pra se firmar como homem; porque não tem motivo, a 
mulher não dá motivo pra ele, mas ele pra mostrar... Então eu acho 
que é isso; É como um ditado que diz: dar chute em cachorro morto” 
(Leocádia). 

 

Ao mesmo tempo em que a violência contra a mulher foi explicada a partir de 

comportamentos e papéis sociais, que foram aprendidos numa sociedade, 

alguns/mas policiais recorreram à biologia dos sexos para evidenciar a existência de 

uma desigualdade entre homens e mulheres, e que ela é posta pela natureza. Desta 

forma, os/as policiais, além de ancorarem suas representações acerca da mulher em 

aspectos sociais, morais e de saúde, recorreram à esfera biológica para explicar a 

incidência da violência conjugal, ou seja, a mulher por ser “fraca e frágil” tornava-se 

automaticamente um alvo fácil para os homens violentarem. Como destaca 

Jovchelovitch (2004),  

“(...) quando as pessoas se engajam em processos de comunicação 
– que as situam em relações concretas ligadas a uma específica 
configuração cultural, social e histórica que elas ativamente 
(re)produzem – elas ao mesmo tempo produzem os meios simbólicos 
que constroem uma representação particular de um objeto” 
(JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23) 
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Logo, neste espaço institucional e nas vicissitudes que ele demarca, os/as 

policiais vão tecendo uma teia de saberes ao mesmo tempo em que vão 

encontrando justificativas para estas concepções e os posicionamentos dele 

decorrentes (JODELET, 2005).  

A biologia física do homem, segundo algumas teorias, favorece e explicita a 

razão da incidência da violência do homem contra a mulher (STREY, 2008). Muitas 

delas fundam-se na ideia de que já há uma predisposição do homem para resolver 

seus problemas através da agressividade, valendo-se da força física. E as mulheres, 

por outro lado, são naturalmente mais dóceis e frágeis. Muitas destas teorias 

defendem a ideia de que as mulheres, desde o início da humanidade, em função 

destas características, estiveram subordinadas ao homem, a partir do entendimento 

de que naturalmente elas estariam mais vulneráveis. Isto posto, esta dominação foi 

explicada “em função de sua inerente passividade, sua fraqueza física ou sua 

incapacidade de funcionar como uma igual” (STREY, 2008, p. 189). Esta ideia pode 

ser observada em algumas falas dos/as policiais: 

 “Eu acho um absurdo, né? Assim tudo isso que acontece com elas, 
por serem mais frágeis fisicamente, né? Eu acho que os homens se 
aproveitam um pouco disso; se acham assim donos; apesar de que 
tem mulher também que é assim, né? Mas o homem utiliza a força 
física, né? Porque é onde ele realmente predomina em relação a ela” 
(Umbelino). 

“Pra você vê tem umas vítimas que chegam aqui, meu Deus do céu, 
não tem condição daquela mulher se defender, não. Como é que o 
cara bate numa mulher daquela? Aí você vai olhar, aí você pensa 
que ela pode ser uma pessoa é, sei lá, dita safada, que nem se 
justifica isso. Se não dá separa, deixa lá, tá entendendo? Nem se 
justifica, mas aí quando você vai olhar é uma mãe de família da 
melhor qualidade, aí você fica...” (Xavier). 

“Acho que é a questão que sempre foi na vida, o forte sobre o fraco. 
Pronto, é o homem se sobrepor, né? Ele é o senhor, é o homem, é 
ele que manda” (Umbelino).  

 

Estas concepções reforçam a noção de que a violência está fundada em 

atributos inerentes ao sexo feminino e masculino, tratados como fixos, polarizantes e 

desiguais (STREY, 2008; SAFFIOTI, 2004). Segundo Bandeira (2013, p. 64), a 

violência contra a mulher “indica uma experiência específica centrada na conversão 

de diferenças e de assimetrias em uma relação hierárquica de desigualdade, 
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gerando práticas de dominação, exploração e opressão”. Desta forma, “a diferença 

sexual é convertida em diferença política, passando a se exprimir ou em liberdade 

ou em sujeição” (SAFFIOTI, 2004, p. 127) e atuando na regulação das inserções e 

nos modos de ser social para, assim, favorecer relações de dominação.   

Ao recorrer a toda essa gama de argumentos para explicar a razão da 

incidência da violência conjugal, pode-se inferir que os/as policiais, de fato, 

conseguiam enxergar o a dificuldade de encontrar algo que pudesse, de forma 

satisfatória, dar conta deste problema, e entendendo que falar do fenômeno da 

violência e, assim, descrever as mulheres que à esta vivência estavam submetidas, 

se tratava de algo difícil e complexo. 

“Não tem uma fórmula única assim não, são várias coisas” (Clotilde).  

 

Sendo assim, dificilmente atuações isoladas e pontuais poderão ajudar estas 

mulheres que estão sofrendo violência, pois,conforme foi visto, há uma confluência 

de fatores que contribuem para que elas sofram violência e permaneçam nesta 

relação violenta; fazendo-se fundamental fortalecer o funcionamento pleno da rede 

que as assistem, para que assim elas possam ser vistas e atendidas na 

integralidade que comportam (PASINATO, 2011). Com o uso destes serviços, numa 

atuação intersetorial e conjunta, a mulher poderá encontrar forças para superar a 

violência, sendo a Delegacia, o juizado e tantos outros serviços que compõe esta 

rede, antes lugares de preconceito e sofrimento para as mulheres, espaços de 

acolhimento e transformação social.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta dissertação teve como objetivo entender e estudar as Representações 

Sociais dos/as policiais acerca da mulher em situação de violência conjugal. Para 

atender este objetivo, além de escutar os/as policiais por meio de entrevistas, foram 

descritas e entendidas as práticas de atendimento deles/as para com as mulheres, 

assim como os significados acerca da mulher que emanavam destas práticas. Pois, 

conforme constatado por Jodelet (2005), nossas práticas estão totalmente 

permeadas pelos conhecimentos acerca do mundo e dos objetos que o compõem, 

da mesma forma que nossas representações estão ligadas às nossas práticas e 

experiências. 

As falas e conversas tecidas durante a coleta de dados apontaram que os/as 

policiais constroem saberes e teorias acerca das mulheres em situação de violência 

que se dirigem à DM fundamentadas em normas institucionais, práticas cotidianas, 

saberes científicos transmitidos nos cursos e no lidar com a mulher e com os 

homens que a eles/as se dirigem.  

Tal como esperado de um objeto de Representação Social, não foram 

encontradas concepções uniformes e unilaterais sobre a mulher. Ora estes 

significados se combinaram, ora eles se colocaram contraditórios, apontando para 

um movimento de reelaboração constante, visto que, conforme descrito por Sá 

(1998), os objetos de Representações Sociais são polimorfos, comportando em um 

mesmo grupo social contradições e significações diversas.  

Nas entrevistas, ao falarem das mulheres em situação de violência conjugal, 

os/as policiais se referiam àquelas que recorriam à DM. Constatou-se que estas que 

compunham o público da DM de Santo Amaro foram especialmente representadas 

pelos termos vítimas e verdadeiras vítimas.  

Ser uma mulher vítima para eles/as era fazer uso da Lei Maria da Penha para 

obter benefício próprio ou para prejudicar o companheiro. Significava não ter atitude 

para mudar de vida, ser fraca, acomodada, preguiçosa, passiva, interesseira; era 

escolher mal seus companheiros e assim sofrer com as consequências desta 

escolha; era merecer uma punição, pois desistiam da queixa.  
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Ser uma verdadeira vítima, por outro lado, significava sofrer em função das 

ciladas da vida, necessitar de fato de atenção e cuidado, passar todo tipo de 

privação para ver o bem-estar da família; além de significar ser corajosa, pois 

mesmo diante das dificuldades, prezava-se pelo processo penal e pelo fim da 

relação.  

Para além dessa polarização, visto que estas concepções em alguns 

momentos se misturavam e não podiam ser enxergadas de forma tão clara, tais 

como categorias estanques, de forma geral a mulher em situação de violência 

conjugal foi vista como um objeto polêmico, complexo, contraditório, gerador de 

diferentes sentimentos e concepções.  Em alguns momentos, era vista como uma 

pessoa totalmente necessitada de um atendimento e da atenção dos/as policiais; 

noutros, como uma pessoa objeto de raiva, que mereceria ser punida.  

Para Jovchelovitch (2008, p. 259), “todo saber é expressivo”, ou seja, 

denuncia as inserções pessoais e coletivas e os contextos que se ligam a eles, 

sendo “subjetivo, intersubjetivo e objetivo” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 259). Desta 

forma, o ato de pensar implica na emissão de julgamentos e juízos de valor, 

havendo necessariamente uma implicação pessoal; visto que, tornar familiar algo 

não familiar, é atribuir significado a partir do arcabouço de que dispomos (JESUÍNO, 

2011). Logo, as mulheres foram representadas a partir do jogo de interações e 

experiências deste grupo específico e traçadas em meio a essa “multiplicidade de 

atores, instituições e significados culturais” (JOVCHELOVITCH, p. 173). 

A partir das falas e observações foi possível constatar que as Representações 

Sociais acerca da mulher em situação de violência conjugal estavam ancoradas e 

objetivadas em teorias sociais, morais, biológicas e da saúde.  Para os/as policiais, 

as mulheres sofriam violência em função das dificuldades financeiras, das suas 

condutas, da ausência de moradia, do amor doentio pelo companheiro, do problema 

do uso de drogas do companheiro, da preguiça em querer mudar de vida, da 

fragilidade física, do machismo, ou seja, questões que envolviam o âmbito de suas 

condutas morais, da biologia dos sexos, dos problemas sociais e das questões 

culturais, bem como de questões psicológicas voltadas para a saúde mental.  

De forma geral, foi observado que os/as policiais percebiam que a realidade 

vivenciada por estas mulheres era dolorosa e que para delas saírem seria 
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necessário muito mais do que registrar um BO ou solicitar uma medida protetiva, 

apontando para a importância de um funcionamento integrado da rede de atenção à 

mulher. 

Foi possível perceber que o diálogo com a rede de atendimento à mulher era 

muito precário, visto que poucos/as foram os/as policiais que citaram instituições 

acionadas para suprir outras demandas da mulher. Quando o tema foi levantado nas 

entrevistas, apenas duas instituições foram citadas: as unidades de saúde e o 

Centro Clarisse Lispector. Esta fragilidade no funcionamento da rede, por vezes, 

desencadeava sofrimento para as mulheres, que ao romperem com as barreiras do 

medo e da vergonha se deparavam com uma realidade, na DM, que não poderia dar 

conta de todas as suas demandas.  

A partir da literatura e desta pesquisa, foi identificado que a política da mulher 

no Brasil, enquanto um campo de ação regida pelo Estado em parceria com outros 

órgãos demonstra pouca intenção de intervenção, em função da estrutura 

institucional e do seu financiamento encontrar-se bem aquém das necessidades 

reais das mulheres. Assim, identifica-se que os poucos órgãos responsáveis pela 

política da mulher são pouco publicizados, bem como não recebem o investimento 

necessário de que precisam para oferecer um serviço de qualidade, desembocando 

na sobrecarga de algumas estruturas consolidadas, a exemplo da DM. Fato este 

que, por sua vez, acarreta o enfraquecimento de outros órgãos e impossibilita o 

trabalho em rede e uma contra referência. 

Se instituições como o CREAS, defensorias públicas, ambulatórios, 

coordenadorias da mulher fossem melhor operacionalizadas, provavelmente 

estes/as policiais não necessitariam realizar tantos procedimentos caracterizados 

por eles/as como fora do âmbito policial, como serviços assistenciais e psicológicos. 

Um funcionamento integrado e eficaz desta rede seria muito mais vantajoso para a 

mulher, pois, com mais autonomia, possibilitada a partir do conhecimento da rede, 

procuraria o serviço que lhe é mais conveniente; ao mesmo tempo em que também 

seria mais satisfatório para os/as policiais, que poderiam desenvolver um trabalho 

mais pertinente à função policial. 

Pautados/as pelas diretrizes compostas na lei e pelos saberes construídos 

coletivamente, no cotidiano, a partir das crenças, valores, opiniões e atitudes, o trato 
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dos/as policiais com as mulheres na Delegacia encontrou formas exclusivas e 

singulares de ocorrer, pertencentes e próprias deste grupo (JOVCHELOVITCH, 

2008). Desta forma, as práticas de atendimento, que muitas vezes foram 

visualizadas por mim durante as observações e ditas por eles/as durante as 

conversas, foram diversificadas. Foram vistas, no geral, práticas acolhedoras, 

neutras, imparciais, discriminatórias, sensíveis, indiferentes, emanando a partir delas 

vários sentimentos nos/as policiais, tais como de dor, raiva, impotência, desânimo, 

entre outros.  

Ao observar os/as policiais e vê-los/as lidar com as mulheres em situação de 

violência nesta DM, muitas vezes notei cansaço, automação nos atendimentos e 

aborrecimento que alguns atos das mulheres geravam. Também presenciei 

atendimentos cuidadosos e sensíveis aos sofrimentos vivenciados por 

elas;entretanto, no geral,notei mais insatisfação e tristeza, decorrentes, muitas 

vezes, em função das dificuldades e decepções com a própria vivência da carreira 

policial e com a instituição. É preciso destacar também que o trabalho policial 

realizado nas DMs por vezes se colocava como uma fonte de sofrimento,visto que 

exigia uma postura diferenciada e pouco valorizada pela corporação. Dessa forma, 

pode-se afirmar que a prática policial na DM de Santo Amaro era desenvolvida em 

meio a muitas insatisfações, repercutindo no atendimento às mulheres que, por 

vezes, encontravam dificuldades e julgamentos.  

Pude também perceber um distanciamento/neutralidade que era buscado 

conscientemente pelos/as policiais, em seus atendimentos, tais como demorar a 

realizar o atendimento ou interrompê-los várias vezes, ou mesmo realizar os 

atendimentos de forma neutra, para, desta forma, não serem impactados pelas 

estórias das mulheres ou não serem injustos com os homens acusados. Estas 

situações ocorriam devido as suas posturas estarem referenciadas nos 

conhecimentos produzidos no cotidiano, ou seja, no pensamento social de que as 

mulheres poderiam comparecer à Delegacia para tomar seu tempo, desistir da 

queixa; ou, ao atendê-las, eles/as iriam absorver todos os seus problemas, visto que 

“as relações que estabelecemos com os outros, os contornos da identidade grupal e 

a relação com a alteridade são mediados pelas RS” (TRINDADE; SANTOS; 

ALMEIDA, 2011, p. 112). 
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Como destaca Moscovici (2005), as Representações Sociais são prescritivas 

do comportamento, logo, estas representações acerca da mulher referenciavam os 

atendimentos dos/as policiais no momento em que estavam acontecendo. 

Além de prescrever os comportamentos, as RS exercem outras funções nas 

relações, tais como justificar os posicionamentos dos sujeitos (SANTOS, 2005). Ou 

seja, ao mesmo tempo em que elas atuam como guias de comportamento, elas 

conjuntamente são utilizadas para justificar estas condutas. Neste caso, as RS das 

mulheres atuaram não só como prescritoras dos atendimentos, mas também como 

justificadoras desta postura imparcial dos/as policiais perante as mesmas, pois lá 

“era necessário ser imparcial”, visto que, caso contrário, eles/as poderiam prejudicar 

um homem inocente ou adoecer em função da carga emocional que recebiam, além 

de se aborrecer com as atitudes das mulheres que desistiam da queixa ou queriam 

dar um susto nos companheiros.  

Foi observado, por outro lado, que não só de sofrimento era composta as 

práticas e vivências do ser policial na DM de Santo Amaro; também existiam fontes 

de prazer e realização decorrentes da sensação de contribuir, promover a justiça, de 

fazer o bem, de tirar a mulher da situação de violência, e outros. Assim, ser policial 

na DM significava sofrer com as dificuldades de ver a mulher querer retirar a queixa, 

inventar situações contra eles/as porque haviam desistido da denúncia ou suportar a 

morosidade dos processos; mas também, representava encontrar um espaço 

realizador quando se conseguia ser útil as mulheres e a sociedade. 

Através dos dados produzidos e apresentados nesta pesquisa, foi possível 

constatar que é preciso instituir novas formas de ser e práticas na DM de Santo 

Amaro, visto que este instrumento prenuncia a institucionalização da VCM e pode 

funcionar como um forte aliado na erradicação da mesma. 

Desde que foram criadas, as DMs do país vem contribuindo para reelaborar o 

que ainda, por vezes, tem dificuldade para ser nomeado como violência contra a 

mulher, especialmente quando se trata de formas específicas de violência, como a 

psicológica. Contudo, muitas são as deficiências nela encontradas que limitam e 

dificultam o desenvolvimento de uma prática policial cuidadosa e em consonância 

com as normas técnicas de funcionamento das DMs e com a Lei Maria da Penha.  
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Desta forma, faz-se importante investir em capacitações na temática de 

gênero condizentes com a realidade dos/as policiais na DM, para que eles/as, ao 

receberem e atenderem as mulheres, compreendam a problemática que é, muitas 

vezes, romper uma relação violenta e, assim, não julgarem as mulheres por suas 

escolhas. As mudanças também devem se refletir na forma de funcionamento da 

Delegacia e nos investimentos governamentais para a mesma, visto que uma prática 

satisfatória e eficaz dificilmente pode ser desenvolvida num espaço com tantas 

precariedades. 

Para além dos objetivos da pesquisa, gostaria de registrar que, nesta 

Delegacia, aprendi a entender os/as policiais em muitas de suas ações, o que, por 

outro lado, não significa que concordei com elas. Admito que, quando comecei a 

pesquisa, minha visão era totalmente diferente dos/as policiais. Com o decorrer dos 

meses em que fiquei na Delegacia pude ir conhecendo este outro lado que antes 

não tinha acesso, ou não fazia sentido para mim. Através da proximidade e 

experiência empírica que a pesquisa possibilitou, vi o quanto esta categoria sofre e 

merece um olhar especializado em vários sentidos. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

MESTRADO EM PSICOLOGIA 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

APRESENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS 

Você está sendo convidado/a a participar como voluntário/a da pesquisa: Representações 
sociais e violência contra a mulher: um estudo nas Delegacias da Mulher do Estado de PE 
sob a perspectiva da abordagem antropológica, sob responsabilidade da pesquisadora 
Silvana do Rosário da Silva Menino, endereço Avenida Professor Moraes Rego s/s, Cidade 
Universitária, no Laboratório de Interação Humana no Departamento de Pós-Graduação em 
Psicologia, da UFPE, pelos telefones: (81) 2126-8271 e (81) 9727-2482 ou e-mail: 
silvanamenino@hotmail.com. O/A participante poderá ainda contactar a professora Drª 
Alessandra Ramos Castanha, orientadora desta pesquisa, pelo telefone: (81) 99987496 ou o 
Comitê de Ética da UFPE para apresentar recursos ou reclamações em relação à pesquisa, 
localizado na Avenida da Engenharia, s/n  - 1º andar, sala 4, cidade universitária, Recife-PE, 
CEP: 50740-600, com telefone: 2126-8588 e e-mail: cepccs@ufpe.br.  

Informações sobre a pesquisa 

Esta pesquisa busca conhecer o que as/os policiais pensam sobre a mulher em situação de 
violência. Desta forma, você está sendo convidado/a a responder algumas questões 
relacionadas à violência, assim como, a alguns aspectos de sua prática profissional, como 
por exemplo: sua formação profissional, suas atividades rotineiras, etc. O questionário e A 
entrevista será gravada, se você permitir, mas apenas as pesquisadoras envolvidas irão 
ouvir as suas respostas.  O tempo gasto dependerá das suas respostas. Esta pesquisa é 
voluntária, assim você pode interrompê-la no momento em que desejar. 

Benefícios: Esta pesquisa possibilitará um espaço de escuta dos/as policiais enfatizando a 

importância destes/as no processo de construção das práticas de cuidado e execução da lei 

11.340/2006, convidando-os/as a pensar e falar sobre o papel que ocupam, suscitando 

desta forma, reflexões e a reelaboração acerca do tema estudado.  

Riscos: O assunto estudado é vivido de diferentes maneiras por cada policial, assim, é 

possível que alguns/ algumas não se sintam confortáveis ao falar sobre a mulher em 

situação de violência apresentando dificuldades ou ficando constrangidos/as ao falar de 

suas concepções e experiências, no entanto, a coleta de dados pode ser interrompida no 
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momento que o/a participante desejar. A equipe de pesquisa garantirá a confidencialidade 

das informações e o anonimato dos/as participantes. 

 

COMPROMISSOS / CONSENTIMENTO 

A pesquisadora compromete-se a estar sempre disponível para esclarecer qualquer dúvida 

sobre os procedimentos da pesquisa. Fornecerá todas as informações necessárias para que 

a/o participante possa decidir conscientemente sobre sua participação na referida pesquisa. 

Compromete-se em manter o sigilo, de forma que os nomes das pessoas envolvidas na 

pesquisa jamais serão revelados em possíveis publicações ou apresentações de trabalho. 

O/A participante poderá ainda desistir de sua participação a qualquer momento. Os 

resultados obtidos através da pesquisa serão utilizados apenas para alcançar os objetivos 

do trabalho, incluída sua publicação na literatura científica especializada. Por fim, a 

participação na pesquisa não implicará absolutamente nenhum custo, nem recompensa 

financeira para as participantes.  

Os materiais coletados serão armazenados para fins apenas de pesquisa durante 5 

anos no Laboratório de Interação Humana (LABINT) sob responsabilidade da 

pesquisadora responsável Silvana do Rosário da Silva Menino, e posteriormente 

serão destruídos. 

A/O senhor/a não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as 

despesas para a sua participação serão assumidas pelas pesquisadoras (ressarcimento de 

transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar 

o Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UFPE no endereço: Avenida 

da Engenharia, s/n - 1º andar, sala 4, cidade universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, com 

telefone: 2126-8588 e e-mail: cepccs@ufpe.br. 

 

       

_______________________________________________________________________ 

(Assinatura da pesquisadora) 

 

CONSENTIMENTO 

Eu,____________________________________________________________________, 

RG:_________________________ CPF:____________________________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo Representações sociais e violência 

contra a mulher: um estudo nas delegacias da mulher do Estado de PE sob a perspectiva da 

abordagem antropológica, como voluntário/a. Fui devidamente informado/a e esclarecido/a 
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pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

Local e data ____________________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura da/o participante:  

______________________________________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

 

                                                                         _____________________________                   
______________________________ 

  Pesquisadora Participante 

 

 _____________________________                   ______________________________ 

  Testemunha 1 Testemunha 2 
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APÊNDICE B – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS/AS 

POLICIAIS 

 

1- Sexo:_________________________________________________________ 

2- Idade:________________________________________________________ 

3 - Formação Profissional: __________________________________________ 

4 - Função na Estrutura da Polícia Civil: 

_______________________________________________________________ 

5 - Ano de ingresso na Polícia Civil: 

_______________________________________________________________ 

6 - Ano de ingresso na Delegacia da Mulher: 

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 

 

Local: Recepção da Delegacia da Mulher de Santo Amaro 

Período de observação: Abril à Junho de 2014 

Frequência: três vezes por semana 

Notas do campo de cada observação: 

 Data da observação 

 Hora de início e fim da observação 

 Participantes da cena observada 

Objetivo da observação: 

 Entender o funcionamento da instituição 

 Apreender os significados atribuídos pelos/as policiais às mulheres em 

situação de violência 

 Identificar as práticas de atendimento dos/as policiais destinadas às mulheres 

em situação de violência conjugal. 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

Pergunta disparadora: Fale-me um pouco sobre o que você pensa sobre a mulher 

que se encontra em situação de violência. 

 

1 – Tema: O/A agente das representações e das práticas 

1- O que te fez escolher a profissão de policial? 

 

2- Qual é o seu papel na DM? 

 

3- Você se sente realizado trabalhando na DM? 

 

4- O que você considera mais difícil/frustrante no seu trabalho?  

 

5- O que você considera mais gratificante no seu trabalho? 

 

2 – Tema: O cotidiano na prática: o funcionamento da Delegacia 

1- Em geral como é a rotina dessa Delegacia? 

 

2- Quais são as principais atividades que vocês desenvolvem? 

 

3- Vocês recebem algum tipo de capacitação? 

 

4- Você acha que tem diferença a mulher ser atendida por um policial homem ou 

mulher?  

 

5- Como você se sente quando atende uma mulher em situação de violência? 

 

3 – Tema: Concepções e representações 

1- Para você quem é essa mulher que sofre violência? 

 

2- Para você quem é esse homem que agride? 

 

3- Depois de você ter ingressado na policia algo mudou? 

 

4- Você pensa diferente acerca das mulheres que denunciam e das mulheres 

que não denunciam?  
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5- O que você acha que leva uma mulher a permanecer numa relação violenta? 

 

6- Se você pudesse dar um conselho a essas mulheres o que você diria a elas? 
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APÊNDICE E – CALENDÁRIO DE OBSERVAÇÕES E 

ENTREVISTAS  

 

Abril/2014  

 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 

Maio/2014  

 

D S T Q Q S S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 

Junho/2014  
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D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

Julho/2014  

 

D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 

 

 Cor verde: apenas observação 

 Cor amarela: apenas entrevista 

 Cor azul: observação e entrevista 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 2 – CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

 


