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RESUMO  
A violência contra a mulher é um fenômeno social que perpassa os 
contextos históricos e tem sua gênese no patriarcado, e segue sendo 
disseminado pelo machismo estrutural. Assim o enfrentamento de tal 
fenômeno é necessário e requer políticas públicas cada vez mais 
articuladas e universais. O artigo apresenta um estudo de caso dos 
desafios da rede de proteção e atendimento às mulheres em situação 
de violência em Acopiara-CE, fruto de pesquisa do TCC. Tem por 
objetivos analisar a atuação da rede de proteção e atendimento às 
mulheres em situação de violência; analisar as formas de enfrentamento 
à violência contra a mulher que são articuladas pelas diferentes 
instituições de atendimento e caracterizar as estratégias municipais de 
prevenção e promoção dos direitos das mulheres com vistas ao 
enfrentamento à violência. 

 
Palavras-chave: Violência contra a mulher; Políticas Públicas; Rede de 

Atendimento. 

 
ABSTRACT 
Violence against women is a social phenomenon that permeates 
historical contexts and has its genesis in patriarchy, and continues to be 
disseminated by structural machismo. Thus, coping with this 
phenomenon is necessary and requires increasingly articulated and 
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universal public policies. The article presents a case study of the 
challenges of the network of protection and care for women in 
situations of violence in Acopya-CE, the result of research by the CBT. Its 
objectives are to analyze the performance of the network of protection 
and care for women in situations of violence; to analyze the ways of 
coping with violence against women that are articulated by different 
care institutions and characterize municipal strategies for the 
prevention and promotion of women's rights with a view to coping with 
violence. 

 
Keywords: Violence against women;Public Policies;Service Network. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Observando a violência como uma expressão da questão social3, o Estado e a sociedade 

como um todo buscam elaborar e efetivar políticas públicas que venham a intervir nessa 

realidade e garantir autonomia das mulheres em suas vidas antes e após terem sofrido com 

alguma violação. Essa violência que atinge as mulheres em diferentes etapas de sua vida, 

demonstra-se como uma expressão da questão social, pois fere os direitos sociais e civis da 

mulher, bem como se associa a diversas outras expressões, tais como pobreza, desemprego, 

racismo, etc. 

A luta contra essa violência é um tanto complexa, já que a mesma tem sua gênese 

vinculada ao patriarcado, e este traz valores que atravessaram os tempos, tornando-se um 

sistema de dominação-exploração, interpondo-se nas relações sociais e fundamentando o 

machismo estrutural. 

Essa realidade tem sido enfrentada por mulheres que se uniram em prol de lutar e 

reivindicar direitos iguais entre homens e mulheres, sem distinção, sendo que a partir da 

década de 1970, diversos movimentos sociais e feministas brasileiros foram às ruas para gritar 

em prol da igualdade de gênero, pela liberdade de expressão das mulheres e a transformação 

dessas relações, defendendo a libertação das mesmas. Contudo esses movimentos também 

sofreram e ainda sofrem perseguições. 

 
3 Segundo Iamamoto (2011, p.27), “a Questão Social apreendida como o conjunto das expressões das 

desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais vivenciadas na sociedade capitalista madura. Trata-se, pois 
das desigualdades de classe, gênero, etnia e geração, que nesta forma de sociabilidade podem ser relacionadas a 
uma raiz comum: a produção é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto as 
apropriações dos seus frutos mantêm-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” 
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De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos 

uma mulher é vítima de violência física, e diversas outras manifestações de violação de direitos 

são vivenciadas frequentemente por essas mulheres. Em notícia publicada pelo Diário do 

Nordeste no dia 27 de julho de 2020, 74 mulheres foram vítimas de feminicídio no Ceará nos 

últimos três anos, sendo 13 apenas no primeiro semestre de 2020, essa notícia demonstra a 

última etapa da violação de direitos que a mulher é vítima. Ainda de acordo com notícia 

publicada pelo mesmo veículo de informação, no dia 12 de julho de 2021, estima-se que no 

período de janeiro a junho de 2021, foram registrados 8.960 casos junto a Secretaria de 

Segurança Pública do Ceará (SSPDS), contabilizando que a cada hora do dia, duas mulheres 

denunciaram seus agressores às entidades competentes. 

Diante das considerações já explanadas, o município de Acopiara- Ceará, torna-se mais 

um lócus de observação e reflexão acerca dos casos de violência contra a mulher, bem como a 

atuação da rede de atendimento às mesmas. O município tem uma população de 

aproximadamente 53.931 habitantes, conforme censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE/2018), porém, atualmente existem junto ao Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) de Acopiara apenas 04 prontuários de mulheres 

abertos e acompanhados pela equipe multidisciplinar da instituição, conforme análise do 

Registro Mensal de Atendimentos (RMA) preenchidos pela equipe do CREAS no período de 

2019/2020, esses dados apontam uma realidade presente em todo país: a subnotificação de 

casos de violência contra a mulher. 

Nesse sentido, observando todos os avanços e retrocessos que cercam essa temática da 

violência contra a mulher, assim como as especificidades das mulheres que residem em um 

município pequeno e com uma sociedade ainda bastante moralista, vê-se a importância de 

fomentar o debate em relação à temática, com a seguinte pergunta: Como a rede de proteção 

do município de Acopiara tem atuado no enfrentamento à violência contra a mulher e no 

atendimento às mulheres em situação de violência? O método utilizado na pesquisa foi o 

histórico-dialético, embasada por pesquisa de cunho qualitativo e dados quantitativos, com os 

profissionais da rede de atendimento às mulheres em situação de violência no município de 

Acopiara, tendo a participação de sete profissionais atuantes nas instituições CRAS, CREAS e 

Hospital Municipal de Acopiara onde através do formulário eletrônico (principal estratégia para 
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coleta de dados, visto o atual contexto de pandemia de COVID-19) responderam ao 

questionário.  

Neste artigo buscaremos responder aos seguintes objetivos: analisar a atuação da rede 

de proteção e atendimento às mulheres em situação de violência; analisar as formas de 

enfrentamento à violência contra a mulher que são articuladas pelas diferentes instituições de 

atendimento e caracterizar as estratégias municipais de prevenção e promoção dos direitos das 

mulheres com vistas ao enfrentamento à violência. Este artigo é fruto de pesquisa para 

realização de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do Curso de Bacharelado em Serviço Social 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE Campus Iguatu. O 

mesmo possui duas seções para uma maior análise da temática: a primeira abordando a 

violência contra a mulher e as políticas públicas voltadas para o enfrentamento de tal fenômeno 

social e, a segunda, especifica os desafios enfrentados pela rede de proteção e atendimento às 

mulheres em situação de violência no município de Acopiara – CE. 

 

2 VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA 

 

O patriarcado, de acordo com Saffioti (2015) “é o regime da dominação-exploração das 

mulheres pelos homens”, sendo o mesmo um fenômeno social que se arrasta pelas sociedades 

há muitas décadas. Nesse sentido, nota-se que o patriarcado se apresenta com hierarquias e 

estruturas de poder que permeiam as sociedades e manifestam o poder político e até mesmo 

no controle da sexualidade feminina, a fim de assegurar o sistema de dominação e de 

exploração sobre as mulheres, independente destas estarem inseridas na esfera pública e/ou 

privada. Para Saffioti dominação e exploração constituem: 

 

[...] um único fenômeno, apresentando duas faces. Desta sorte, a base econômica do 

patriarcado não consiste apenas na intensa discriminação salarial das trabalhadoras, 

em sua segregação ocupacional e em sua marginalização de importantes papéis 

econômicos e político-deliberativos, mas também no controle de sua sexualidade e, 

por conseguinte, de sua capacidade reprodutiva. (SAFFIOTI, 2015, p. 113). 

 

Conseguinte a linha de raciocínio, a autora retrata a existência de uma realidade 

composta por três subestruturas que se entrecruzam e fomentam a compreensão da ideologia 
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patriarcal, reforçando essa perspectiva, essas subestruturas são gênero; raça e classe, o nó de 

Saffioti. Esse nó revela que a análise crítica da realidade social não se faz por meio da análise 

isolada de cada subestruturas, mas sim através da assimilação de que uma categoria influência 

no desenvolvimento das demais para formar um sistema de poder, logo esse nó não se faz tão 

rígido, ele é frouxo e abre espaço para a mobilidade de seus componentes. 

O patriarcado torna-se um sistema histórico, político, econômico e social que faz uso do 

machismo como sua expressão de desvalorização da mulher. O machismo é outra maneira de 

opressão a qual as mulheres são expostas dia a dia, esse se expressa como um preconceito, 

apresentado pela divergência de opiniões e comportamentos que são opostos à igualdade de 

direitos entre homens e mulheres, predispondo ao favorecimento do homem em relação a 

mulher, independentemente da situação a qual ambos estejam sendo expostos, exemplo disso, 

a variação salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função na divisão social e 

técnica do trabalho. Pelo senso comum, compreende-se o machismo como algo meramente 

cultural, entretanto, o mesmo ultrapassa essa justificativa trivial: 

 
O machismo se expressa, como sinalizado, tanto na reprodução, quanto na produção 

social. Possui fundamentos materiais, não sendo uma questão somente cultural, como 

abordado por muitos/as. Também é fruto de socialização, costumes, e se erige 

fundamentado na exploração do trabalho das mulheres, seja o remunerado, seja o não 

pago. Principalmente o trabalho reprodutivo, doméstico, de cuidados, considerado 

como “dom” natural e função feminina. (CFESS,2019, p. 13). 

 

Pontuamos acerca da violência como uma expressão desse machismo estrutural e 

estando diretamente relacionada ao patriarcado. Barros (2005) aponta que a violência é um 

fenômeno estrutural: 

 
A violência estrutural constitui-se em coerções efetivadas pela própria conformação 

do sistema sócio-econômico-cultural, que gera graves distorções sobre os sujeitos 

sociais, seus grupos de pertencimento e classes sociais. Articula-se, intimamente, com 

processos assentados, em última análise, numa estrutura social desigual e injusta que 

produz a própria violência. (BARROS, 2005, p. 33). 

 

A incidência de casos de violência contra as mulheres tem sido algo visto em todo 

mundo, essa violência atinge a todas as mulheres, independentes de idade, classe social, 

econômica, raça/etnia, e vai impactar cada uma de maneira singular. OSTERNE (2006, p. 163) 

pontua: 
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Longe de tentar situar a violência contra a mulher numa perspectiva globalista uma 

vez espalhada no mundo como fenômeno universal - mas, também, distante de pô-la 

num ângulo localista, submetendo sua explicação ao beco-sem-saída de um 

relativismo dominante, o que se quer demarcar, no tocante a este fenômeno é, 

primeiramente, deixar claro que qualquer tendência de análise dessa questão deve· 

partir da apreensão do seu caráter estrutural.  

 

Mas ao analisar essa violência, de acordo com a realidade brasileira, podemos inferir 

algumas peculiaridades na prática dessa violência a um determinado grupo de sujeitos que se 

tornam mais propensas a serem vitimizadas por tal fenômeno, reforçando a teoria explicitada 

anteriormente, o nó de Saffioti. Essa violência tem maior incidência em localidades periféricas, 

atingindo mulheres negras e com baixa escolaridade (não significa dizer que outras mulheres 

não possam vir a ser vítimas de algum tipo de violação de direitos). 

Consoante ao histórico de Políticas Públicas no Brasil, vamos ter algumas ações de maior 

impacto para o enfrentamento de tal fenômeno, em 1985 houve a implantação da Primeira 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAMS) em São Paulo, na década seguinte 

, abertura de casas-abrigo e dos primeiros centros de referência para atendimento de mulheres; 

surgimento de serviços especializados na área da saúde e organismos políticas para mulheres 

nos executivos municipais, contudo eram equipamentos e serviços precarizados, não havia uma 

articulação entre os serviços, no intuito de formar uma rede. 

Em 2003, houve a criação da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SNPM), 

com o intuito de formular, coordenar e articular políticas que promovessem a igualdade entre 

homens e mulheres. Dessa forma, ganhou força a proposta de uma Política Nacional de 

Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. No mesmo período, ocorreram a I e II 

Conferências Nacionais de Políticas para as Mulheres (CNPM), em 2004 e 2007, 

respectivamente, como intermédio de participação popular e deliberação sobre tais políticas. 

Por meio da Lei nº 10.745/2004, foi decretado o Ano da Mulher pelo então presidente da 

República, com o intuito de divulgar os avanços obtidos nos direitos das mulheres e 

problematizar a inserção do segmento na sociedade. 

Outro marco legal brasileiro promulgado em 07 de agosto de 2006, foi a Lei Maria da 

Penha (Lei nº 11.340/2006), a mesma se apresentou como uma lei específica para coibição e 

punição em casos de violência contra a mulher, na lei está presente a tipificação das violências 

que são desferidas as mulheres, bem como a devida aplicação penal de acordo com as 

agressões a qual as mulheres foram vítimas, a mesma define:  
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[...] violência doméstica contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral e patrimonial”44, que ocorra na unidade doméstica - com ou sem vínculo 

familiar; no âmbito da família - enquanto comunidade de indivíduos que são ou se 

consideram aparentados; ou em qualquer relação íntima de afeto. Compreende as 

violências física, psicológica, sexual e moral. Prevê a criação de políticas públicas para 

coibir a violência doméstica e familiar por meio da articulação de ações da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de ações não governamentais. 

(CUNHA, 2014, p. 166). 

 

A autora Lourdes Bandeira (2014, p. 463) coloca que “[...]Além de definir o que é e quais 

são as formas de violência, consolidou estratégias de prevenção, assistência e proteção às 

mulheres, articulando as três esferas do poder – Executivo, Legislativo e Judiciário.” A Lei 

nº11.340 é uma ação de enfrentamento direcionado ao combate, segundo definido pela 

Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres (PNEVCM), onde auxiliará 

na implementação da referida lei. “O combate à violência contra as mulheres inclui o 

estabelecimento e cumprimento de normas penais que garantam a punição e a 

responsabilização dos agressores/autores de violência contra as mulheres.” (PNEVCM, 20, p. 

12) 

 
No que concerne a Lei 11.340/06, conclui-se que esta é um marco histórico na luta 

feminista, pois significa o reconhecimento do Estado Brasileiro (o qual não se encontra 

dissociado da estrutura patriarcado-racismo-capitalismo) de que é seu dever intervir 

na instituição familiar para promover os valores constitucionais por ele firmados. 

Trata-se, portanto, de documento inédito, pois reconhece a violência de gênero, ainda 

que em território doméstico, e interfere no poder patriarcal do qual o homem é 

dotado no ambiente privado, limitando-o. Esta lei, no entanto, não é totalmente 

efetivada pelos tribunais, sequer pelo Estado como um todo, havendo um grande 

caminho a ser percorrido pelos movimentos feministas. (CUNHA, 2014, p. 169). 

 

Como citado anteriormente, a Lei Maria da Penha ainda apresenta algumas lacunas a 

respeito do enfrentamento à violência contra a mulher, portanto, observou-se a necessidade 

de elaboração de mais uma legislação que fortifica-se a lei já existente, a partir dessa 

compreensão, em 09 de março de 2015, nove anos após a Lei Maria da Penha, estabeleceu-se 

a Lei do Feminicídio ( Lei nº 13.104/15), conforme Soares (2019, p. 01) “O feminicídio é quando 

a razão do crime é motivada “pela condição de sexo feminino. Constitui o estágio máximo da 

violência contra a mulher, que geralmente ocorre depois de um ciclo de outros tipos de 

violência cometidos.” 
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3 DESAFIOS DA REDE DE ATENDIMENTO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA – CE 

 

De acordo com a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres 

(p.12) “[...] eixo da garantia de direitos, deverão ser implementadas iniciativas que promovam 

o empoderamento das mulheres, o acesso à justiça e ao resgate das mulheres como sujeito de 

direitos.” Em relação a prevenção “[...] inclui não somente ações educativas, mas também 

culturais que disseminem atitudes igualitárias e valores éticos de irrestrito respeito às 

diversidades de gênero, raça/etnia, geracionais e de valorização da paz.” 

 
No que tange à assistência às mulheres em situação de violência, a Política Nacional 

deverá garantir o atendimento humanizado e qualificado às mulheres em situação de 

violência por meio da formação continuada de agentes públicos e comunitários; da 

criação de serviços especializados (Casas-Abrigo, Centros de Referência, Centros de 

Reabilitação e Educação do Agressor, Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, Defensorias da Mulher); e da constituição/fortalecimento da Rede 

de Atendimento (articulação dos governos – Federal, Estadual, Municipal, Distrital- e 

da sociedade civil para o estabelecimento de uma rede de parcerias para o 

enfrentamento da violência contra as mulheres, no sentido de garantir a integralidade 

do atendimento). (PNEVCM, p. 13). 

 

A rede de atendimento busca oferecer uma melhor assistência a essas mulheres e aos 

seus familiares, de forma transversal e que articulem todas as políticas públicas - Saúde, 

Educação, Assistência Social, Segurança Pública, etc.- possíveis e que são fundamentais para 

ajudar essas mulheres no rompimento desse ciclo de violência e na sua emancipação política e 

humana, sem provocar a rotatividade e a revitimização das mesmas ao adentrarem em 

instituições que servem como porta de entrada e de acolhimento as mesmas. 

 
O conceito de Rede de atendimento refere-se à atuação articulada entre as 

instituições/serviços governamentais, não-governamentais e a comunidade, visando à 

ampliação e melhoria da qualidade do atendimento; à identificação e 

encaminhamento adequado das mulheres em situação de violência; e ao 

desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção. A constituição da rede de 

atendimento busca dar conta da complexidade da violência contra as mulheres e do 

caráter multidimensional do problema, que perpassa diversas áreas, tais como: a 

saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social, a cultura, entre outros. (p. 

14). 

 

A realidade presente no município de Acopiara – CE, lócus da pesquisa, apresenta 

fragilidades na rede de atendimento, sendo a mesma formada pelas instituições: CRAS, CREAS, 
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Delegacia Militar, Ministério Público, UBS e Hospital Municipal, e algumas atuando com equipes 

reduzidas e com problemas de infraestrutura que limitam suas práticas de intervenção. 

Há diversos desafios a serem enfrentados pela rede de atendimento/enfrentamento à 

violência contra a mulher em Acopiara – CE, o que compromete a qualidade dos serviços 

ofertados:  

1º O número reduzido de profissionais qualificados nas instituições; para além das/os 

Assistentes Sociais, faz-se necessário que toda a equipe tenha conhecimento acerca do 

fenômeno, percebendo que o enfrentamento do mesmo necessita de uma equipe que trabalhe 

em sintonia e que cada profissional desempenha um papel importante na resolutividade dessa 

demanda; 

2º A maioria desses profissionais serem contratados, o que pode influir na autonomia 

dos profissionais, onde muitas vezes estes não são vistos como profissionais críticos, mas 

apenas "executores" das políticas sociais; 

3º A rotatividade entre os profissionais, uma vez que não há garantia de local fixo de 

trabalho, o profissional contratado fica a disposição dos gestores para serem alocados em 

qualquer Instituição e acaba por não conseguir criar vínculos com as usuárias para tentar 

atenuar tal violação de direito; 

4º As correlações de forças que controlam e manipulam os profissionais, onde muitas 

vezes o desconhecimento acerca da Política de Assistência por parte de coordenadores e até 

mesmo personagens políticos do município influenciavam na mediação feita pelo profissional 

no atendimento às demandas dos usuários, sendo que através de “jeitinhos” buscavam resolver 

a situação dos usuários de maneira pontual, imediatista, sem compreender o que estava 

levando este a passar por tal situação, e consequentemente transformar aquela realidade num 

ciclo ininterrupto; 

 5º Os profissionais se veem desmotivados e/ou sobrecarregados e acabam agindo no 

campo do imediatismo; a sobrecarga dar-se através do desconhecimento da rede a respeito de 

quais ações e instituições são imprescindíveis para atender a tal demanda, que deve ser 

adotado um trabalho em rede com demais equipes (Assistência, Saúde, Educação, Segurança 

Pública etc.), através da intersetorialidade. 

Atualmente tem-se visto bastante a fragmentação das políticas públicas, e esta 

fragmentação acaba por limitar a compreensão a respeito da violência contra a mulher, e 
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principalmente nas ações de enfrentamento, pois limita-se a ações focalizadas. Assim, notamos 

o quanto é importante garantir esse trabalho intersetorial, conforme pontua as autoras 

Wanderley, Martinelli e Paz (2020, p. 8) afirmam que,  

 
A intersetorialidade como estratégia de gestão pública democrática, para responder à 

setorização e à fragmentação, pressupõe decisão política, articulação entre os setores 

e complementaridade das ações, buscando um olhar para a totalidade das 

manifestações da questão social e dos cidadãos que demandam atendimento público.  

 

6º A precariedade na conexão entre os serviços; foi perceptível na pesquisa que não há 

e/ou não é reconhecido por toda a rede local a existência de fluxograma e contrarreferência 

para enfrentamento/atendimento dessas mulheres em situação de violência. 

 Ainda segundo as narrativas dos profissionais, podemos verificar que as ações da rede 

de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher são pautadas em ações pontuais: 

estilo campanhas, palestras, mas sem uma análise crítica propositiva sobre a temática, alguns 

apontaram outras instituições que apoiam nessa determinada situação, de modo efetivo.  

7º Deficiências estruturais nos órgãos que atendem às mulheres em situação de 

violência;  

8º Baixo investimento do poder público na estrutura dos órgãos de atendimento à 

mulher, etc. 

Alguns desses desafios podem ser minimizados, uma das primeiras intervenções a serem 

feitas seria a realização de Concurso Público Municipal para a contratação de mais profissionais 

qualificados e em quantidade suficiente para atenderem as demandas que surgem nas 

instituições; ofertar de maneira continuada capacitações aos profissionais de toda a rede de 

atendimento no município; promover o trabalho intersetorial entre as instituições de 

atendimento e fomentar a importância do mesmo no enfrentamento desse fenômeno; traçar 

estratégias de enfrentamento à violência contra a mulher que ocorram de maneira contínua e 

não apenas em momentos específicos; cobrar do Poder Público mais investimento em políticas 

sociais que viabilizem o rompimento da violência vivenciada por tantas mulheres e seus 

familiares; fortalecer os coletivos de mulheres organizados já existentes no município. 

Diante do exposto, nota-se que a rede se encontra fragilizada e precisa ser fortalecida, 

através de ações planejadas e articuladas, e para que isso é necessário construir estratégias no 

enfrentamento à violação de direitos, com comunicação e execução dos serviços sob a 
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perspectiva de totalidade, percebendo que as ações possuem um objetivo em comum, que é a 

garantia do atendimento às demandas sociais com qualidade, buscando romper com as 

situações de violação de direitos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que vivenciamos um contexto de desfinanciamento e precarização das 

políticas públicas, impactando inclusive nas voltadas ao enfrentamento da violência contra a 

mulher, num governo que se apresenta com concepções machistas, misóginas, de 

descredibilidade frente às desigualdades sociais. Isso impacta na forma pela qual as redes 

institucionais irão atuar no enfrentamento à “questão social”. E é mais ainda neste cenário que 

se coloca imprescindível criar estratégias de intervenção que busquem articular diferentes 

mecanismos, ações coletivas, construção e fortalecimento de espaços democráticos e de 

socialização de informações, com vistas a não fragmentação das intervenções. 

No decorrer da pesquisa, notou-se que a rede de enfrentamento/atendimento às 

mulheres em situação de violência em Acopiara precisa ser fortalecida, havendo a necessidade 

de que as políticas setoriais (Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública) possam 

trabalhar de forma articulada, com intuito de promover a proteção a estas mulheres e suas 

famílias. Esse trabalho intersetorial e multidisciplinar seria o ponto de partida para o 

enfrentamento de tal fenômeno, superando ideias limitadas; de atuação engessada de algumas 

instituições e até mesmo de profissionais que possuam um olhar superficial frente à mesma.  

Entendemos que o enfrentamento à violência contra mulher não se faz apenas com 

ações punitivas ou de atendimento depois da violência sofrida. Passa antes de tudo por ações 

de prevenção, de formação política, de informação às mulheres, de construção de uma cultura 

antissexista e antirracista. E as instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos 

Humanos têm fundamental importância na construção de ações com esse intuito. É 

fundamental que as políticas sociais possam ser canais de socialização de informações, que 

sejam mecanismos de implementação de ações socioeducativas e de construção de uma cultura 

democrática.  
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