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Por que elas 
desistem?
Pesquisa investiga as causas que levam mulheres vítimas de violência 
doméstica a abandonarem os encaminhamentos públicos

Lívia Arcanjo
A luta pela dignidade e proteção às 

mulheres, encabeçada inicialmente 
pelos movimentos feministas, impul-
sionou a criação de políticas de caráter 
protetivo, como a Lei Maria da Penha 
(nº 11.340/2006) que completou, em 7 
de agosto de 2016, dez anos de auxílio 
às mulheres vítimas de agressão e é re-
conhecida pela Organização das Nações 
Unidades (ONU) como uma das três me-
lhores legislações do mundo no enfren-
tamento à violência contra as mulheres. 
Entretanto, ainda que haja avanços em 

termos de medidas legislativas, essas 
ainda não reduzem a alta taxa de mu-
lheres agredidas diariamente. A cada 
ano, mais de um milhão de mulheres 
são vítimas de violência doméstica no 
país, segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
Atualmente, há uma queixa de agressão 
a cada sete minutos. 

Os canais de queixa relacionados a 
agressão às mulheres são acompanha-
dos de um aparato estatal de suporte às 
vítimas que prevê auxílio jurídico, psi-
cológico e, em casos extremos, abriga-
mentos. No entanto, as políticas de enca-

minhamentos pós-queixa mostram-se, 
muitas vezes, falhas e ineficazes. O que, 
em muitos casos, levam as vítimas a 
abandonarem os trabalhos de acompa-
nhamento do Estado. 

Esse cenário instigou Vanessa Sílvia 
de Oliveira Moraes, aluna do 10º perío-
do do Curso de Direito do Campus  Con-
tagem, a desenvolver a pesquisa Análise 
da Resistência de Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica ao Acompanha-
mento nos Centros de Referência Espe-
cializado de Assistência Social (Creas), 
Pós-encaminhamento do Programa 
Mediação de Conflitos do bairro Jardim 

Teresópolis – Betim, na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte.

A pesquisa concluiu que os fatores 
que levam essas mulheres vítimas de 
violência doméstica a abandonarem 
os encaminhamentos são múltiplos e 
possuem não só caráter subjetivo – de 
ordem pessoal de cada vítima anali-
sada – como também objetivo, como, 
principalmente, a estrutura do apare-
lhamento público. 

O trabalho da aluna, orientado pela 
professora Antônia Montenegro, foi 
desenvolvido por meio do Programa 

de Bolsas de Iniciação Cientítica (Pro-
bic) da PUC Minas, com financiamen-
to da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais (Fapemig), 
e premiado como o melhor da área de 
Direito no 23º Seminário de Iniciação 
Científica, em 2015.

No campo subjetivo, observam-se 
questões como dependência emocional 
e/ou financeira do agressor, preocupa-
ção com o destino dos filhos e falta de 
ter para onde ir. “Uma situação clara de 
violência conjugal relatada em uma das 
fichas é a de uma mulher, mãe de duas 
filhas, em uma relação de união estável 
com um homem que a mantinha presa 
em casa, não podendo nem mesmo lavar 
as roupas no quintal sem autorização do 
companheiro, pois podia ser vista por 
vizinhos. Essa mulher sofreu todo tipo 
de violência, inclusive sexual, e, quando 
denunciou as agressões, seu algoz foi 
liberado oito dias após a prisão. O seu 
interesse era conseguir abrigo para ela 
e para as filhas, temendo retaliação pela 
queixa, mas toda a burocracia necessária 
para essa providência inviabilizou a efe-
tivação da medida. Perdeu-se o contato 
com essa atendida”, relata Vanessa.A CADA ANO,  

MAIS DE UM 
MILHÃO DE 
MULHERES 
SÃO VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NO 
PAÍS

Violência institucional
Já nas questões objetivas, o que im-

pede a continuidade nos acompanha-
mentos é o descrédito na atuação do 
poder público, por parte das usuárias. 
A insuficiência dos recursos materiais 
e humanos aplicados, a falta de um tra-
balho de rede, que não force a mulher 
a recontar sua história inúmeras vezes, 
e o despreparo de alguns profissionais 
que lidam com esses atendimentos 
são algumas das questões pertinentes 
à própria política de atenção à mulher 
vítima de violência, destacadas por es-
sas mulheres como impeditivas. 

“Um relato que me chamou a aten-
ção foi de uma senhora que sofria 
agressões físicas, verbais, patrimoniais 
e psicológicas do próprio filho. Seu 
caso se arrastou sem solução, gerando 
o que eu posso chamar de uma reviti-
mização, verdadeira violência institu-
cional. Ela foi empurrada do Creas que 
atendia idosos para o que atendia mu-
lheres e ninguém se responsabilizou. 

Não bastasse isso, ela foi expulsa de 
casa pelo filho e teve que morar de alu-
guel. A história se arrastou até quando 
ela foi desligada do programa por não 
haver mais qualquer orientação ou 
encaminhamento a ser dado ao caso. 
Uma mulher idosa, sofrendo simulta-
neamente diferentes violações, acio-
nou o serviço público e seu caso não foi 
solucionado”, exemplifica.

De acordo com a professora Antô-
nia Montenegro, para que o índice de 
evasão seja reduzido e a violência do-
méstica seja de fato combatida, é ne-
cessário que o poder público ofereça 
atendimento integral às vítimas, com 
políticas sociais agindo conjuntamente. 
“A pesquisa demonstra que a lei prote-
ge, mas as políticas são falhas. O proble-
ma é sistêmico, e o estado tem que atuar 
de maneira integrada. Precisa haver um 
conjunto de ações políticas, jurídicas, 
psicológicas e sociais”, opina. Ela ressal-
ta que os atendimentos devem ser mais 

“Um relato que me 
chamou muita atenção
foi de uma senhora que
sofria agressões físicas, 
verbais, patrimoniais e 
psicológicas do próprio 
filho, que a extorquia”
Estudante de Direito Vanessa Sílvia 
Moraes, autora da pesquisa
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 Tânia Rêgo /Agência Brasil

Fotos expostas pela ONG Rio de Paz 
na Praia de Copacabana, no Rio de 
Janeiro, em ato público promovido 
em maio de 2016 contra o abuso 
sofrido por mulheres

Direito
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A pesquisa também classificou os 
tipos de violência detectados nos 
questionários socioeconômicos 
respondidos pelas vítimas nos 
primeiros atendimentos dos 
programas. A professora Antônia 
Montenegro ressalta, porém, que 
a violência doméstica é o embrião 
de todas as formas de agressão. 
“Uma criança que cresce vendo o pai 
espancar a mãe pode se tornar um 
adulto violento também”, ilustra. 
As violências identificadas nas 
fichas foram enquadradas em 
classificações pré-existentes, como 
física, psicológica, sexual, verbal, 
patrimonial, institucional e moral.

Violência física: ocorre quando uma 
pessoa, que está em posição de 
poder em relação à outra, causa ou 
tenta causar dano não acidental, 
por meio do uso da força física ou 
de algum tipo de arma que possa 
provocar lesões;

Violência psicológica: por atuar 
no nível do inconsciente, afeta 
a autoestima e formação da 
personalidade das pessoas, 
produzindo danos nem sempre 
perceptíveis, mas igualmente 
degradantes e violadores dos 
direitos;

Violência sexual: definida pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como todo ato sexual, 
ou tentativa em obtê-lo, sem o 
consentimento da mulher;

Violência verbal: é uma das violências 
mais naturalizadas pelas vítimas e 
pela própria sociedade, quase não é 
vista como violência propriamente 
dita, normalmente tachada de “falta 
de educação” e “ignorância”;

Violência patrimonial: é entendida 
como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de 
objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores, 
direitos ou recursos econômicos;

Violência institucional: o Ministério 
da Saúde a define como a exercida 
nos e pelos próprios serviços 
públicos, por ação ou omissão;

Violência moral: qualquer conduta 
que configure calúnia, difamação 
ou injúria.

* Definições retiradas da pesquisa Análise 
da Resistência de Mulheres Vítimas de 
Violência Doméstica ao Acompanhamento 
no Creas, Pós-encaminhamento do 
Programa Mediação de Conflitos do bairro 
Jardim Teresópolis – Betim

TIPOS DE VIOLÊNCIA*

 Durante seu estágio no Programa 
de Mediação de Conflitos – um dos 
cinco programas de prevenção à cri-
minalidade da Secretaria de Estado de 
Defesa Social de Minas Gerais –, a es-
tudante Vanessa atuava como media-
dora. Um dos casos em que não cabia 
esse recurso conciliador era quando, 
no discurso da atendida, se constatava 
a violência doméstica. Nesses casos, 
a vítima era encaminhada aos Creas. 
“Fazíamos o acompanhamento e não 
foram raras as vezes que a vítima de-
sistia. Isso gerou a vontade de investi-
gar o porquê da evasão”, conta. 

Inicialmente, a metodolodia utili-
zada seria de entrevistas semiestru-
turadas com as próprias vítimas para 
identificar as causas e consequências 
das desistências. Entretanto, devido à 
dificuldade de abordar essas mulheres 
e convencê-las a expor suas histórias 
de violência, foi necessário alterar o 
método de trabalho para análise das 
fichas de atendimento. “Das 21 mulhe-

res atendidas com histórico de violên-
cia doméstica, apenas uma aceitou a 
entrevista pessoalmente, o que já de-
monstrou as dificuldades que os pro-
gramas enfrentam”, observa Vanessa. 

As fichas, com dados pessoais de 
cada participante, além dos relatos 
de cada atendimento realizado pelo 
Programa de Mediação de Conflitos, 
foram analisadas quantitativa e qua-
litativamente. Essas fichas relatavam 
diferentes tipos de violência, buscan-
do, na maioria das vezes, atendimen-
tos para demanda de pensão alimen-
tícia, divórcio e guarda dos filhos. Em 
comum, elas não ocultaram situações 
de agressão, embora grande parte te-
nha sido descrita de forma naturali-
zada.  “É uma análise de um período 
determinado, de um local específico, 
mas que traduz e representa diferen-
tes tipos de violência que atingem 
mulheres em todo o mundo, sem dis-
tinção de classe, raça ou grau de ins-
trução”, ressalta.

Mediação de conflitos

ágeis, para que a mulher fique menos 
tempo à mercê do agressor, lembran-
do que constantemente são noticiados 
casos de assassinatos a mulheres que 
estavam sob medida protetiva.

A cientista social ressalta que tam-
bém é necessário estar atento ao agres-
sor, pois o sistema prisional brasileiro 
é ineficaz no sentido de recuperar o 
indivíduo e reinseri-lo na sociedade. 
“Ninguém pensa em tratar o agressor. 
Ele é um doente também. O Estado tem 

que se organizar para garantir apoio, 
amparo, tratamento e punição”, diz a 
professora.

Para a professora, a militância femi-
nista, que já conquistou a garantia de 
diversos direitos às mulheres, tem pa-
pel fundamental ao cobrar da socieda-
de que a integridade das mulheres seja 
assegurada. “A violência é incrustada 
na sociedade e as mulheres não podem 
baixar guarda em nenhum momento”, 
argumenta. 

“A pesquisa demonstra
 que a lei protege, mas 
as políticas são falhas. 
O problema é sistêmico 
e o estado tem que 
atuar, de maneira 
integrada, em diversas 
frentes”
Professora Antônia Montenegro, 
orientadora da pesquisa

Agronegócio

Gestão no 
ambiente rural
Pesquisa aponta a necessidade de visão mais estratégica, buscando 
fatores relevantes que influenciam diretamente no trabalho

Lorena Scafutto
Durante muito tempo, sem a exi-

gência de um gerenciamento qualifi-
cado, os processos de aprendizado nos 
ambientes rurais aconteciam da seguin-
te maneira: o chefe mostrava como fa-
zer, o subordinado aprendia e, depois, 
repassava o conhecimento aos seus fi-
lhos. Hoje, embora as empresas rurais 
ainda tenham uma gestão bastante em-
pírica em muitos processos, o cenário 
pede uma transformação na cultura or-
ganizacional deste setor. É o que indica 
a pesquisa Perfil Sociocultural de Cola-
boradores Rurais de Propriedades da Re-
gião Central do Estado de Minas Gerais, 
que, entre outros resultados, apontou 
que reconhecimento, relacionamento 

com o supervisor e com os colegas são 
fatores mais motivadores para o traba-
lho do que o salário.

 Realizada por Rubens Donato Fer-
nandes, ex-aluno da PUC Minas no Cur-
so de Medicina Veterinária, juntamente 
com o professor Rafahel Carvalho de 
Souza, do Departamento de Medicina 
Veterinária e coordenador do Hospital 
Veterinário do Campus Betim, o estudo 
analisou dados motivacionais de cola-
boradores que atuam em áreas rurais de 
nove cidades mineiras. A pesquisa ana-
lisou, aleatoriamente, o perfil de cerca 
de 130 funcionários de fazendas e sele-
cionou 11 fatores para avaliação: salário, 
regulamentação trabalhista, reconhe-
cimento, função exercida, recebimento 
de responsabilidades, relacionamento 

“Não há mais espaço 
para a ineficiência da 
gestão empresarial 
rural. A agropecuária é 
responsável por 40% do 
Produto Interno Bruto 
(PIB) do agronegócio 
mineiro
Rafahel Carvalho de Souza, 
Professor e coordenador do 
Hospital Veterinário do Campus 
Betim

Marco Fábio Graça Fatori
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